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Moderni Materialisti on Tampereen
teknillisen yliopiston Materiaali-insinöörikillan
kiltalehti. Lehdessä käsitellään ajankohtaisia ja
vähemmän ajankohtaisia teemoja poliittisesti
ja tyylillisesti sitoutumattomasta
näkökulmasta (noin 45 ).
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TOIMITUKSEN PÄÄ
- don't worry, i can handle tis.

Mikä onkaan varmempi kevään merkki, kuin vastavalmistunut Moderni
Materialisti? No, itse asiassa keksin aika monta muuta symbolia talven väistymiselle, otetaan esimerkiksi vaikka kesätyöstressi tai koiranjätösmiinojen
pilkottaminen lumen alta. Myös liitoksistaan repeävä ja hermoileva Päätoimittaja enteilee kevätlukukauden olevan hyvin käynnissä (lue: lehden pitäisi
olla jo painokunnossa).
Tässä se nyt kuitenkin on: uusi Moderni Materialisti, Materiaali-insinöörikillan iki-ihana kiltalehti. Vuonna 1994 historiamme ensimmäisessä lehdessä kerrottiin seuraavaa: ”Lehden journalistinen linja perustuu vastuun
pakoiluun, eli mikäli lehdessä julkaistu materiaali tuntuu pikkusieluisesta hengen
kääpiöstä loukkaavalta, vastenmieliseltä, typerältä tms. sanoutuu Materiaaliinsinöörikilta kategorisesti irti lehdessä esitetyistä ajatuksista, joita tulee kohdella
artikkelin laatijan henkilökohtaisena mielipiteenä”.
Linjaa on totta kai kautta 20-vuotisen historian noudatettu, ja edellinen
lainaus mielessä tämäkin painos on tehty.Toinen motivaation lähde löytyy
tammikuiselta Hallituksenvaihtosaunalta. Siellä jokaiselta hallituslaiselta tai
toimarilta kysyttiin, mitä merkittävää henkilö aikoo tehdä kiltamme eteen. Itse
lupasin pitää MM:n tason vähintään yhtä laaduttomana, kuin millaisena se on
edellistenkin päätoimittajien käsissä säilynyt. Helppoa, sitä luulisi.
Onneksi lehteä ei silti ole tarvinnut yksin vääntää; ovathan apunani
olleet ahkerat (…) toimittajat Teemu ”Comic
Sans on ihan ookoo” Sillanpää sekä Hanna
”Tohonkin vois laittaa superfukseista kuvan!”
Rautalin. Kutsun heitä (tai siis niitä) paremminkin
nimillä Toimittaja 1 ja Toimittaja 2, sillä inhimillisyyden
riistämisellä mokomista laiskimuksista saa paljon
enemmän irti! Ei sentään, mukavaahan meillä on
ollut tätä painosta prosessoitaessa, vaikka vielä
kivempaa on, että MM 1/2013 on nyt valmis.
Toivotan Sinulle, arvoisa lukija (lukeeko näitä
muka joku?), mukavia lukuhetkiä kiltalehtemme
parissa.
Marjaana,
Modernin Materialistin päätoimittaja

Puheenjohtajan
Palsta
Vuosi vaihtui eikä maailma loppunutkaan.
Onneksi silti valittiin uusi hallitus ja
puheenjohtaja viimevuoden puolella,
ettei elellä kuin ellun kanat.Toimin siis
tänä vuonna Materiaali-insinöörikillan
puheenjohtajana ja kirjoittelen myös
tätä palstaa tulevana vuotena.
Tätä kirjoittaessani olen päässyt
istumaan PJ:n pallilla muutaman kuukauden, ja myös huomannut kalenterin
täyttyneen omaan tahtiinsa erinäisistä
dediksistä,kuten myös tämän kirjoituksen,
joka piti kirjoitella jo pari päivää sitten.
Itse hallitukseen ja toimareihin
saatiin pitkästä aikaa hyvää vaihtuvuutta
ja kauan kaivattua sukupolven vaihdostakin on havaittavissa. Osittain myös
senkin ansiosta, että vanhoja killan
vaikuttajia siirtyi suurempiin piireihin
YO-kuntaan päsmäröimään,onnittelut
heille. Märkäkorvaiseksi hallitus ei
kuitenkaan päässyt muodostumaan,
muutaman vanhan hallituslaisen jatkaessa
uusissa tehtävissään.
Syksyllä tuleva tutkintorakenteen
uudistus tulee sekoittamaan pakkaa ensi
lukuvuoden alussa.Nähtäväksi jää,onko
tämä sohiminen hyväksi vai huonoksi –
paperilla muutos tosin vaikuttaa vielä
hyvältä.Ideanahan on siis säilyttää vanha
sisäänpääsymenettely,mutta mahdollistaa
vaihto koulutusohjelmien välillä tiedekuntamme sisällä.
Kandivaiheen perusopintoja
käydäänkin siis melkeinpä käsikädessä

automaation ja koneen kanssa. Tämä
taasen aiheuttaneen pienen paineen
materiaalitekniikan opetukselle ja
kursseille, etteivät uudet fuksit tylsisty
yksikkökoppeihin heti alkuunsa ja vaihda
automaatiolle tai koneelle ensimmäisen
viikon jälkeen.
Muutenkin vuosi 2013 on erikoinen, sillä Materiaali-insinöörikilta täyttää
20 vuotta. Tätä tapahtumaa juhlistetaankin
vuosijuhlilla 6.4.2013, mutta onneksi
tästä ei itselleni tule ylimääräistä stressiä,
nohevan vuosijuhlatiimin ansiosta.
Toivomme näkevämme juhlissa myös
paljon alumneja, jotta voisimme jatkaa
alumnitoimintaa aikaisempaa aktiivisemmin.

Dallaspullan
ja talven
tuoksuisin terveisin, Tuomas

YHDYSHENKILÖN KUULUMISET
Vuosi 2013 on jo startannut vauhdikkaasti
ja niin on myös rakas ammattiliittonne.
Tänäkin vuonna TEK on varustanut
urhoolliset airueensa. KYH:t eli
kiltayhdyshenkilöt ovat totuuden miekalla
ja vastuullisuuden kilvellä ja lähetetty
kuin liekehtivät kerubit kertomaan Teille
rakkaat MIKkiläiset ammattiliittoon
kuulumisen tärkeydestä ja sen suomista
eduista.
Meillähän MIK:llä näistä TEK:n
tarjoamista eduista pääsee tänä vuonna
nauttimaan suuri osa tämänkin vuoden
fukseista, sillä jäsenrekrymme onnistui
todella hyvin. Kiitos siitä kuuluu teille,
ja muistakaahan myös halata tutoreitanne
hyvin tehdystä työstä. Joissain tutorryhmissä liittymisprosentti oli jopa 100%
- siitä on paha enää parantaa!
Mikäli tunnet tämän jutun luettuasi
sydämessäsi piston ja tahtoisit vielä
TEK:n liittyä tai kuulla meistä lisää, niin
sehän onnistuu erittäinkin helposti
esimerkiksi soittamalla, mailaamalla tai
vaikka hihasta nykimällä allekirjoittanutta!
Millaisia etuja TEK sitten tarjoaa
jäsenilleen? Tietysti Tekniikka ja Talous

lehden – opiskelijoille ilmaiseksi, lakimiespalveluita, vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, urapalveluita, kansainvälistymispalveluita, työelämään valmennusta ja paljon muuta. Nyt kun
kesätyöhakukausikin on lähtenyt kunnolla
käyntiin, kannattaa myös etsiä käsiisi
TEK:n julkaisema Teekkarin työkirja.
Siitä löytyy yrityksiä ja työpaikkoja
kaikille teekkareille ja fukseille aina
opintojen alkuhetkistä diplomityöpaikkaan asti.
TEK tarjoaa jäsenilleen myös
kattavan valikoiman erilaisia alennuksia,
jotka löydät esimerkiksi nettisivuilta:
.
Sieltä löytyy mm. seuraavaa:
alennuksia Pohjolan, Ifin ja Turvan
vakuutuksista, hotelleista Cumulus,
Rantasipi, Ramada, Sokos, Radisson SAS,
Holiday Club sekä Scandic ja Hilton
hotellit. Laivamatka-alennuksia löytyy
Tallink Siljalle,Viking Linelle ja Eckerö
Linelle
Muistakaahan TEKin nauttia TEK:n
jäseneduista!

TEKin palkkasuositukset
Katso TEKin vuoden 2013 harjoittelupalkkasuositukset opiskelijoille oheisesta taulukosta. Suosittelupalkat koskevat omaan opintoalaan liittyvää työtä
ja niitä nostavat aiempi työkokemus ja työskentelyvalmiutta parantavat
lisäopinnot.

opintopisteet
37,5
75
112,5
150
195
240
diplomityö

palkkasuositus (€/kk)
1920
2010
2110
2220
2330
2470
2560

From TEK, with love
 Mikko ”mikkg” Grönlund, TEK Kiltayhdyshenkilö
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"Helppohoitoinen ja se lämpenee,
kun sitä koskee.Viettäisin sen kanssa
aikaa monta tuntia päivässä ihan vaan
istuen sen seurassa." Antti
"Pieni ja pörheä, eikä se
kasva koskaan isoksi.
Opettaisin sen
tekemään kaikkia
temppuja ja kävelemään
hihnassa!" Iina

"Haluisin sellasen hassun ja
pörrösen, joka ei välittäis vaikka
joskus rutistais lujaakin. Se
nukkuis mun vieressä ja osais
temppuja!" Stiina

"Pehmoinen ja pörröinen. Sen kanssa
voisi harjoitella klubitusta." Olli

!

Millaisia mielikuvia uusi puheenjohtajamme herättää
nykyisissä hallituslaisissa? Entä millaisin konstein
päätöksentekijät aikovat purkaa mahdolliset pattitilanteet
PJ:n kanssa? Toimitus otti selvää.
"Puheenjohtaja, jonka olen aina
halunnut, ja jonka olen myös jonkin
aikaa sitten hankkinut (toim. huom. oikea
asenne!) on pehmeä, uskollinen ja
erittäin energinen, karvainen otus. Sen
kanssa mm. käydään kävelyillä,
leikkimässä muiden samanmoisten
kanssa ja makoillaan sohvalla." Nina

"Puheenjohtaja on raidallinen,
oranssihtava ja raukaiseva ihanuus.
Juoksisin sen kanssa kilpaa metiköissä
ja ottaisin painikisoja TTYn
etunurtsilla." Rosa

"Unelmapuheenjohtaja olisi pehmeä,
kiltti, halittava ja sen kanssa voisi
viettää aikaa niin ulkona kuin
sisälläkin." Jenna
"Olen aina halunnut pehmeän ja hyväntuoksuisen
puheenjohtajan, joka ei tarvitsisi ulkoilua aamuisin
eikä kakkakeleillä." -Riikka

"wit greit pauer kams
greit responsipiliti"

Vuoden 2013 Materialistit
Kyselimme toimituksen kanssa juuri valssatuilta hallituslaisilta oleellisia
kysymyksiä tulevaan pestiin liittyen.

1. Kuka olet ja mitä teet?
2. Missä olit sillä hetkellä, kun sait tietää hallituspaikastasi?
3. Mitä haluat saavuttaa tänä vuonna?
4. Kenet hallituslaisen/toimarin valitsisit henkilökohtaiseksi
valmentajaksesi Twisterin MM-kisoihin?

Puheenjohtaja
1.Tuomas ”Reisi” Koskinen toimin
puheenjohtajana tänä vuonna.
2. MIK:n syysyleiskokouksen ensimmäisessä
osassa.
3. Koitan pienentää tuuheaa vatsalihastani
tupsufuksivuoden tasolle.
4.Varmaankin Nikon, kun se on sellainen
sporttijäbä, niin pakko sillä on tasapainoakin olla.

VPJ ja Tapahtumavastaava
1. Olen Iina Neuvonen, 4. vuoden
materiaaliteekkari.Toimin tänä vuonna rakkaan
kiltamme varapuheenjohtajana ja
tapahtumavastaavana.
2.Taisin olla tylsästi kotona feisbuukkaamassa, kun
hallitussähköposti kilahti.
3.Tykkäisin kovasti saada kandin ja fysiikan työt(!)
valmiiksi nyt keväällä :) Jonkinasteinen loma olisi
myös saavutus!
4. Ottaisin puheenjohtajamme Tuomaksen
opettamaan minulle huikeita reisitaktiikoita.

Sihteeri
1. Olen Stiina Kinnunen ja toimin hallituksen
kokouksissa sihteerinä.
2. En kyllä ollenkaan muista missä olin. Ehkä
kotona.
3. Haluisin oppia käyttään aikaani
tehokkaammin niin et ehtisin oikeesti tekeen
kaiken kivan, mitä suunnittelen. Niin paljon
kivuuksia!
4.Valkkaisin Eerikäisen Antin! Se ois varmasti
tosi tiukkana twistertreeneissä, mut tsemppais
kuitenki aina välillä suklaapaloilla.

Rahastonhoitaja
1. Olen Jenna Jyrinki, neljännen vuoden
opiskelija ja kiltamme rahastonhoitaja tänä
vuonna.Aiemmin olen toiminut minninä ja
emäntänä.
2. Hallituspaikkani varmistui tylsästi ihan vain
sähköpostilla, jonka luin kotona.
3.Yksi tämän vuoden saavutuksista voisi olla
Venlojen viestiin osallistuminen.
4.Voisin pyytää henkilökohtaiseksi
valmentajaksi Iinaa.

Fuksikapteeni
1. Olen Riikka Uosukainen ja toimin MIKin
hallituksen fuksivastaavana. Olen fuksien tuki ja
turva.
2. Kun minut valittiin fuksitoimariksi, olin
konetalon saunalla, ja oli varmasti mukavaa! ;)
3.Tänä vuonna aion juosta maratonin ja päästä
ify2:sta läpi.
4.Twisterin MM-kisoihin henkilökohtaiseksi
valmentajakseni ottaisin Millan, sillä hänellä on
varmasti tekniikka hallussa koska onhan se
vähän vaikeampaa lyhyemmillä raajoilla..

Excursiovastaava
1. Olen Olli Partanen, ja minun pitäisi
kuulemmä järjestää muutama excursio tässä
vuoden aikana.
2. Olin juuri menossa Saleen
virvoitusjuomaostoksille, kun Tuomas väijytti
hallitusnakkipuhelulla.
3.Aioin tänä vuonna päästä MM-kyykässä
alkusarjaa pidemmälle.Viimeiset kolme vuotta
eivät ole menneet hirveän vahvasti.
4. Ollin. Olli on ihan hyvä tyyppi.

Emäntä
1. Olen Nina Heikkilä, killan uusi emäntä ja
opiskelen TTY:llä ensimmäistä vuotta.
2. Kun sain tietää hallituspaikastani niin taisin
olla kotona lukemassa sähköpostia.
3.Tänä vuonna aion pärjätä hyvin killan
emäntänä, menestyä opiskeluissa ja tutustua
moniin uusiin ihmisiin.
4.Valmentajakseni sopisi varmaan parhaiten
Liisa, sillä liikuntavastaavahan olisi tälläiseen
valmennukseen hyvä.

Isäntä
1.Antti Eerikäinen ja toimin isäntänä.
2. Luultavasti jossain koulun ja kaljakaupan
välillä.
3. Pitäs saada vissiin kandi kasaan.
4. Ottaisin kyllä Rosan henkilökohtaiseksi
valmentajakseni, koska hän hankkisi parhaat
sponsorit ja naurattas muut kilpailijat ulos
matolta.

Yritysvastaava
1. Olen Rosa Tengvall ja elän tällä hetkellä
hyvinkin täysillä teekkarielämää! Hallituksessa
toimin yritysvastaavana.
2. Sain kuulla uudesta hallituspaikastani
edellisen hallituksen kokouksen jälkeen ikiihanalla materiaaliopin käytävällä.
3. Haluan saavuttaa vähintään yhtä
huikeanhauskan vuoden kuin jo elämäni 21
edellistä. Nauttia teekkariudesta,
koulunkäynnistä, töistä ja ELÄMÄSTÄ!
4.Valmentajakseni ottaisin ehdottomasti
savolaisen kanssakieron Milla Korhosen.
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ATK-vastaava
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Päätoimittaja
Toimittaja
Toimittaja
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Opintovastaava
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Alumiinivastaava
Valokuvaaja
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Nettisivuvastaava
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Liisa Ojaniittu
Marjaana Koski
Teemu Sillanpää
Hanna Rautalin
Katri Ekholm
Milla Korhonen
Jukka Pohjonen
Kia Terho
Antti Mutanen
Jaakko Tapiola
Juuso Hautala
Tero Kärki
Johanna Santapere

Viininpunan
jäljillä
YO‐kunnassa
TTYY:n hallitus on tänä vuonna iloksenne/-mme erityisen
viininpunainen. Päätalon käytävältä löytyy nimittäin nyt kolme
MIKkiläistä tekemässä tärkeitä päätöksiä puolestanne.
Alkuvuodesta hallitusta on työllistänyt monenlaiset koulutukset ja
edustustilaisuudet. Olemme mm. perehtyneet YO-kunnan historiaan
ja toimintatapoihin sekä tavanneet sidosryhmiämme aina
rehtoraatista eduskuntaan asti. Jopa TTY:n strategia on tullut
tutuksi.
Seuraavilla sivuilla esittelemme vuoden 2013 Tampereen teknillisen
yliopiston ylioppilaskunnan Materiaali-insinöörikillan vahvistukset. Heihin
kuuluvat alayhdistysvastaava Nia Korpela, teekkarivastaava Mikko
Grönlund sekä koulutuspoliittinen vastaava Natalia Kovru.

Nia, alayhdistysvastaava
Helteistä helmikuuta kaikille! Minä olen
Nia ja olen 6. vuoden mikkiläinen. Minut
voidaan muistaa killassa puheenjohtajana, joka nimesi
toimikautensa Raittiuden Vuodeksi 2010
tai henkilönä, joka
exculla ihmetteli, että
eikö hiili olekaan
metalli.
Osa-aikaisesta
blondiudestani huolimatta PJ-vuotenani
killassa saatiin aikaan
paljon, mm. sääntömuutosprosessin aloittaminen, ulkomaan excu ja ruotua
hallitustoimintaan.
Ennen
puheenjohtajavuottani
vaikutin killassa emäntä-akselilla minninä
sekä emäntänä ja ehdinpä yhden vuoden
toimia tapahtumavastaavanakin. Uusimmat mikkiläiset eivät varmaan minua
kovin tunne, sillä viime vuoden vietin
vaihdossa Englannin maalla.
Tänä vuonna minun piti valmistua,
mutta keksinpä sitten vielä lähteä
välttelemään oikeita töitä ylioppilaskunnan hallitukseen. Sektorinani hallituksessa on järjestöt ja viestintä.Tehtä-

väni järjestöpuolella on alayhdistysten
toiminnan seuraaminen ja tukeminen
aina kun he apua
tarvitsevat sekä yhteydenpito kiltoihin
(eli teihin <3).
Toimin myös kiltaneuvoston, eli kaikkien kiltojen puheenjohtajien muodostaman jaoston puheenjohtajana, eli
Tuomastakin nakittelen minkä kerkiän.
Sektorin tämän
vuoden uudistuksia
tulee olemaan esimerkiksi alayhdistystietokannan sähköistäminen.
Viestintäsektorilla
vuoden tärkeimpiin
projekteihin kuuluu WerkkoAnturin (se
uusi verkkolehti joka tulee teidänkin
sähköposteihinne kaksi kertaa kuussa)
näkyvyyden parantaminen sekä tiedotuskanavien selkeyttäminen. Toimin
puheenjohtajana myös tiedotusjaostossa,
joka uudistuksen myötä tulee olemaan
ehkä seksikkäin jaosto koko kampuksella.

Mikko, teekkarivastaava
Hellurei ja hellät tunteet minunkin unholaan. Muistakaahan kaikki tekin,
puolestani! Olen Mikko Grönlund ja että nykyhetki on tulevaisuudessa
vastaan tänä vuonmenneisyyttä!
na teekkaritoiminVuosi on käynnisnasta & kulttuutynyt vauhdikkaasti
rista.
Vastuulleni
ja kiirettä pitää
siis kuuluu fuksi- ja
edelleen. Siitä huoteekkarijaostojen
limatta, mikäli halutoiminta sekä toiatte kuulla lisää
minnan kehitys. ToiTTYYH13 arjesta,
nen tärkeä osa
olette kaikki enemtehtävääni on järmän kuin tervejestää kaksi ylioptulleita
moikkaapilaskunnan
suumaan meitä Päätarinta tapahtumaa
lon kakkoskerrokeli Wappu
ja
sen käytävälle, jonTTYY:n 48. -vuosika päällä lukee “Ylijuhlat. Toisin sanooppilaskunta”. YOen olen kampuksen
cafessa on muuten
tärkein mies ;).
tarjolla
ilmaista
Tänä vuonna
kahvia joka päivä!
tärkeitä projekteja
teekkarikulttuurin
saralla on Hervannan kaupunginosan
kunnioitettava 40 vuoden ikä. Keskiikäistä Herwoodia juhlistetaan monin
menoin, niin kaupungin, erilaisten
seurojen kuin TTYY:n toimesta.
Toinen tärkeä projekti tänä vuonna
on www.teekkarihistoriaa.fi:n jatkokehitys. Teekkarihistoriaa.fi:n kerätään tarinoita aivan tavallisten
teekkareiden arjesta, jotta hienot
asiat ja tapahtumat eivät painu

Natalia, kopovastaava
Moikka, olen Natalia, 3. vuoden
maisterivaiheen mikkiläinen. 2010 valmistuin Lahden ammattikorkeakoulusta tekstiili- ja vaatetustekniikan insinööriksi, josta jatkoin TTY:lle. Näin
ollen olen ensimmäisiä
mikkiläisiä
tvikkareita.
Kiltataustaa
on kertynyt heti
fuksivuodesta alkaen, joten päätin
lähteä vielä kokeilemaan isompia pelikenttiä ylioppilaskuntatoiminnan
kautta.
TTYY:n hallituksessa
vastuualueinani ovat opetuksen kehittäminen ja tutorointi, joten jatkan mikkiläisen Noora Viinasen
jalanjälkiä. Tämän vuoden suurimpia
haasteita koulutuspoliittisella sektorilla on tutkintouudistus.
Syksyn 2013 fuksit aloittavat
opintonsa uudistuneen rakenteen
parissa, mikä aiheuttaa sen, että
heidän tutoreiden tulee olla tietoisia
tutkintouudistuksesta.
Tietoisuutta
lisätään laitosten pitämien tutkin-

touudistusinfojen avulla, jotka ovat
pakollisia
uusille
tutoreille.
Myös opetuksen
kehittäminen
on
tällä hetkellä ajankohtainen
asia
TTY:llä. Yksi iso
askel
parempaan
suuntaan on Kaikupalautteen pakollisuus, jonka on tarkoitus astua voimaan ensi lukuvuoden alussa. Tällöin
kurssin arvosanan
saa vasta silloin,
kun on vastannut
Kaiku-palautteeseen.
Palautteen
pakollisuus velvoittaa
myös kurssivastaavan antamaan vastineensa palautteelle, jolloin hänen on
pakko käydä palautteet läpi.

Kuvat: Aleksi RintaKauppila, www.nakedeye.fi
TTYY:n logo: http://www.ttyy.fi/ylioppilaskunta

fuksikyykkä
24.1.
Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua.
TEK paistaa kenttien läheisyydessä
makkaraa ja pelit ovat täydessä käynnissä, kun joukkueeni saapuu paikalle.
On hetki, jota kaikki ovat odottaneet.
Odotellessamme edellisen pelin
loppumista, aloitamme otteluun valmistautumisen asiaan kuuluvalla minttupullolla, joka lämmittää kylmässä
talvi-ilmassa ja pyyhkii pois huonosti
nukutun yön jättämän jäykkyyden nivelistä.Tarkkuusjuoman vaikutusta pelaamiseen voidaan kyseenalaistaa, mutta juhlatunnelman kohottajana se on
verraton.
Lopulta koitti hetki johon olimme pitkällä ja kurinalaisella harjoitus-

ohjelmalla valmistautuneet (not). Peliämme tuomaroi Ankkojen arvovaltainen tuomaristo. Hutunkeitossa
vastustaja voitti (onnenkantamoinen)
ja he aloittivat heittämisen. Täydellisten onnistumisten siivittämänä ja
silmiähivelevän kauniilla suorituksella
onnistuimme päihittämään ensimmäisen vastustajamme ja oli aika jäädä
odottamaan seuraavaa ottelua.
TEK:n tarjoamien herkullisten
makkaroiden ja juomatauon jälkeen oli
vuorossa seuraava ottelu. Vastassamme oli kivenkova ulkkarijoukkue.Teimme parhaamme, mutta joukkueen kokonaissuorituksen jäädessä laimeaksi
ja vastustajien murskaavan tarkkojen

Damn right I tore up your Moderni Materialisti!

heittojen vuoksi jouduimme nöyrtymään vastustajan selvän paremmuuden edessä. Leuka rintaan ja kohti
uusia pettymyksiä.
Viimeisenä vastaamme asettui
Hiukkasen fukseista koostuva joukkue.
Pettymyksestä selvinneinä lähdimme
kohtaamaan uutta vastustajaa uudella
innolla ja raivolla. Poikkeuksellisesti
aloittaja arvottiin kivi-sakset-paperi
-pelillä ja vastustajan häirintäyrityksistä
huolimatta saimme henkisen yliotteen
alusta asti.
Joukkue pelasi loistavalla tasolla
ja vastustajan heittäessä roppakaupalla
haukia murskasimme heidät. Suoritus
ei kuitenkaan riittänyt kuin lucky-loser
listalle, joten pelimme päättyivät, kun
pelivire oli juuri löytynyt. Pettymyksestä huolimatta jatkoimme iltaa kiltahuo-

neella. Sieltä siirryimme Tampin perinteiselle vitsisaunalle, missä palkittiin
kyykässä parhaiten suoriutuneet, sekä
kolme (3) siihen mennessä eniten fuksipisteitä kerännyttä (Hyvä Jukka!).
Tapahtumana fuksikyykkä oli
ikimuistoisen jännittävä ja spektaakkelimainen urheilujuhla joukkueiden
yltäessä toinen toistaan loistavampiin
suorituksiin. Onnistumisen ja voiton
riemu, tappion karvas kalkki.Tunnelma
oli huumaavampi kuin viime kevään
jääkiekon MM-kisoissa (ylläri) ja pettymyksestä huolimatta tapahtumasta
jäi hyvä maku suuhun.

Teemu
Wessakoboltti

Kohti
pistettä
(ja sen yli)
Näin kevään ollessa nurkan takana,
monet fuksit ovat jo lähes teekkareita. Jokaisella on varmasti oma
tapansa heittäytyä opiskelijaelämään
fuksina. Jotkut ovat innokkaasti kiltaja kerhotoiminnassa mukana, kun taas
toiset ovat uppoutuneet täysin opiskeluihinsa. Tein pienen kirjoituksen
tämän kevään Moderniin Materialistiin aiheesta, joka yhdistää jokaista
fuksia: fuksipassi ja fuksipisteet.

fuksit löytävät helposti, mitä rakkaalla
TTY:llämme sekä opiskelijaelämällä
on tarjota, joten se on loistava tapa
tutustua teekkarien tapoihin. Passin
kohdat, kuten tapahtumat ja excursiot auttavat saamaan uusia ystäviä ja
fukseja innostetaan myös liikkumaan
esimerkiksi killan liikuntavuorolla tai
Sporttipoppoon tapahtumassa.

Olen jo pidemmän aikaa ollut
sitä mieltä, että fuksipassi tarjoaa
Fuksipisteiden kerääminen on fukseille paitsi mahdollisuuden löytää
hyvin perinteikäs tapa. Teekkarin ar- uusia ihmisiä ja harrastuksia, myös
vonimen saavuttamiseen vaaditaan tekosyyn aktiiviseen ja sosiaaliseen
300 fuksipisteen keräämistä ja ne on elämäntapaan. Fuksipassi rohkaisee
saavutettava ennen Wappuista teek- kevyesti osallistumaan tapahtumien
karikastetta.
järjestämiseen, tutoriksi ilmoittautumiseen tai konetalon saunalla käyTämä asia jakaa mielipiteitä. miseen.
Jotkut fukseista eivät ole asian suhteen kovin innokkaita ja vähättelevät
”Koska siitä saa fuksipisteitä”
fuksipassin merkitystä, kun taas toiset on usein se lause, joka riittää oman
ottavat pisteiden keräämisen lähinnä sisäisen ujouden tai laiskuuden
positiivisena haasteena ja hyvänä syy- voittamiseen. Se saa laittamaan takin
nä pitää hauskaa. On niitäkin, jotka niskaan ja lähtemään. Eikä haittaa,
ottavat tehtäväkseen kerätä kaikki vaikka tapahtuma ei ehkä ole mieleinäistä pisteistä ja päästä superfuksina nen tai siellä joutuu epämukaviin tiensimmäisenä Tammerkosken hyisiin lanteisiin, pikemminkin tämä saattaa
aaltoihin. (toim. huom. go Jukka!)
jopa kasvattaa pientä fuksia siihen,
mitä aktiivinen teekkarielämä on. Se
Fuksipassista löytyy mitä eri- on sosiaalista, kaikki huomioon ottalaisimpia tapahtumia ja perinteitä, vaa ja siitä saa uusia elämänkojoista fuksipisteitä saa. Fuksipassista kemuksia.

Jukka Pohjonen
Tuleva superfuksi (?)

Kuva: Lauri Niittymäki, lani.pic.fi/

KYYYYKKKKKÄÄ!
Toimituksemme kokosi talven tärkeimpien (ainoiden) kyykkätapahtumien jälkipyykit seuraaville aukeamille.
MIKin ja AuTeKin
kyykkäkarsinta

Akateemisen kyykän MMkisat

29.1.2013

14.2.2013

TTY:n takaparkkki

Ympäri TTY:n kampusta

Voittajille palkinnoksi paikat
Akateemisen kyykän MMkisoihin

Suomen suurin opiskelijoiden
"urheilu"tapahtuma

Järjestäjät eivät välttyneet
kömmähdyksiltä

Joukkueita yht. 640, joista
yleisessä sarjassa 512 ja naisten
sarjassa 128

Kas on
MIKki
kalaan
lähtenyt..
.. Eli tarinoita MIKin ja AuTeKin kyykkäkarsinnan
haukien pyytämisestä.

P

erinteiset viholliset ja
taistelutoverit kohtasivat
jälleen kyykkäkentillä, ja
tuttuun tapaan valmisteluvaiheen ongelmat yllättivät järjestäjät: jonkin kerhon
kyykkäturnaus takaparkissa, koneentestausta polymeerihalleilla ja lumenajoa alahalleilla.
Näistä lähtökohdista hieman
myöhästynyt kyykkäturnaus onnistui
loistavasti, ja kiitos siitä kuuluu nopeasti aikatauluja muokanneille liikuntavastaaville. Perinteinen
”rough
terrain” MM-kyykkäsimulaattori saatiin myös kuntoon, eikä liian millintarkoilla kentillä jouduttu pelaamaan.
Oma joukkueeni turnauksessa oli
jo osittain legendaarinen Kutkameemit (aiemmin Kutkamuumit),
aikoinaan täysin läpällä karsintaan
koottu MIKin hallituksen edustusjoukkue vuodelta 2010. Ja niinhän
siinä kävi, että hieman vaihtelevalla

kokoonpanolla karsinnasta irtosi
kolmena perättäisenä kautena MMkyykkäpaikka ja kerran jopa koko
karsinnan himoittu voitto. Kaikki
nämä suoritukset hoidettiin kuningas
alkoholin vahvan vaikutuksen alaisena
ja joka ikinen kerta hävisimme ensimmäisen ottelun.
Täksi vuodeksi joukkueen
historiassa pelanneet pelaajat jaettiin
kahteen tiimiin: Kutkameemeihin ja
Kanuunameijereihin. Eihän ylivoima
saa olla niin käsin kosketeltavaa. Old
school -tiimimme, nuorimpina pelaajinaan kaksi N-vuotista opiskelijaa,
aloitti pelinsä jopa pahaenteisen hyvin. Ensimmäisestä todella tiukasta
ottelusta tuli yhden pisteen voitto.
Seuraava ottelu hoidettiin rutiinilla,
mutta viimeinen alkulohkon peli
osoittautui hyvin jännäksi.
Tyypillisenä mikkiläisten joukkueena huutelu ja huutojen vastaanottaminen lisäsi selkeästi kolmannen
vastuksemme pelimoraalia ainakin

verrattuna lohkomme toisiin, yllättävän
hiljaisiin AuTeK-porukoihin.
Oman fuksikapteenini johdattama
joukkue vei yllättäen voiton.Voitimme
kuitenkin lohkomme ja pääsimme
jatkopeleihin, mutta tässä vaiheessa
pelko rupesi salakavalasti hiipimään
alitajuntoihimme: kaikki ei sujunut
kuten aikaisemmin.
Pitkähkö pelitauko käytettiin
läppää heittäen ns. farmijoukkueen
kanssa humalatilaa optimoiden. Olimme ainoat puolivälieriin selvinneet
MIK-joukkueet. Tietynlaista liiallista
varovaisuutta oli kuitenkin havaittavissa, eikä yhtäkään kaljaa vahvempaa nestettä sisältävää pulloa ollut
matkassa.
Perinteisen, tällä kertaa puuttuvan, alkutappion jälkeistä voitosta
voittoon -mentaliteettia ei ollut näkyvissä ja pitkä tauko kangisti
jäseniämme. Ensimmäinen puolivälieräottelu alkoi vihdoin ja tehokas
huutelumme mursi vastustajan, joten
olimme erän jälkeen johdossa, vaikka
peli nahkeasti sujuikin.
Toisessa erässä pelimme oli samantasoista, mutta vastustaja blokkasi
meidät taktisesti pois kyykkärivin
vierestä, jossa ensimmäisessä erässä
harjoitimme vanhaa kunnon ”Heitä
tähän polveen!” -kikkaa. Suosittelen
tätä kaikille pelottomille ja voitonhimoisille kyykkääjille. Tekniikalla on
”aiheutettu” kymmeniä haukia vastustajalle vuodesta 2010 eteenpäin, ja
vain pari kertaa on karttu napsahtanut jalkaan.
Harmiksemme ”kannatusjoukkomme” hupenivat huomattavasti Kanuunameijerien pelin alettua toisella kentällä. Selitykset

sikseen, kaikki on lopulta kuitenkin
kiinni heitoista, jotka eivät olleet
laadulla tai onnenkantamoisilla pilattuja. Mieleen muistuu elävästi täydellisenä vasemman laidan neljää
kyykkätornia kohti suuntautunut
heitto, joka sujahti haukena kahden
keskimmäisen välistä. Lopputulos: kolmen pisteen karvas tappio.

"Heitä hauki
tähän polveen!"
Alussa voittamamme autekkilainen Team Perkele jäi ilman semifinaalin revanssia. Ja varmaan
turhaa mainita, että meidät kukistanut
joukkue voitti koko turnauksen,
peitoten finaalissa ”farmijoukkueemme” Kanuunameijerit. AHL on parempi kuin NHL. Naisten sarjassa
potin vei viime vuoden tapaan
päätoimittajamme joukkue Kamelitytöt (toim. huom. hyvä Päätoimittaja!),
toivottavasti heiltä nähdään MMkyykässä viime vuoden kolmossijan
tapainen loistosuoritus.
Saunalla oli tarjolla vähemmän
tiukkoja jälkipelejä kuin aikaisempina
vuosina, joten palkintojenjakoa tuli
seurattua saunan puolelta. Ainakin
näin vanhan setämiehen muistin mukaan ”silloin kuin minä olin fuksi oli niin
kova meno…”. Joka tapauksessa ensi
vuonna uusi eläkeikää lähestyvä tiimi
kasaan ja kunniaa kohti.

Kutkameemien puolesta
Kandilabrojen ääreltä
Hauki ”Mutsku” Mutanen

KAMELIT KYYKKÄÄ
-1 2 PISTETTÄ
Kisafiilistelyjä Materiaaliinsinöörikillan naisten sarjan
edustusjoukkueen päivästä
kauniin talvisena helmikuun
viikonloppuna.
Ja taas mentiin. Viime vuoden MM3tiimini lähti toistamiseen havittelemaan
mainetta ja mammonaa legendaarisiin
Akateemisen kyykän MM-kisoihin.
Homma lähti liikkeelle MIKin ja AuTeKin
välisen kyykkäkarsinnan tiimoilta: voitto
irtosi naisten sarjassa ja seikka olikin
saletti palkintopullon korkin hukkaamisen
myötä. Jännästi historia toistaa itseään:
vuoden 2012 supertempaus ei tainnutkaan
olla pelkkää tuuria.
Edellisvuoden
”ryysyistä rikkauksiin”
-ponnahduksemme
myötä tilanne oli totta kai kutkuttava.
Paineet olivat kovemmat nyt, kun
altavastaajan rooli ei ollut enää meidän
harteillamme. Kysymyksiä ja pohdittavaa
riitti: kuinka paljon minttukaakaota pitäisi
kuumentaa, että sitä riittää koko illaksi?
Onkohan joukkueen nimi varmasti
muutettu, vai pelataanko me taas väärällä
nimellä? Toivottavasti viralliset haalarimerkit olisivat tänä vuonna vähän
helpommat ommella... Ja mitä jos sataa
vettä, tai mikä pahempaa – haukia?
Mutta niinhän siinä sitten kävi,
että kaakao JÄÄHTYI kesken kaiken
(hemmetin termospullo falskasi), ja

haalarimerkit olivat taas ärsyttävän paksuja, jotta niitä joutui ompelemaan
haalareihin sormet verillä. Onneksi tänä
vuonna joukkueemme sai kuin saikin
pelata virallisella nimellään (toim. huom.
hyvä Kamelitytöt!), eikä kiltamme päättämällä MIK2-nimellä..Verkot oli hienosti
laitettu vesille ja haukia tarttui mukavasti
haaviin koko päivän mitalta.
"Asiaan! Miten pelit sitten oikein
menivät?" lienee tämän jutun kiinnostavin
kysymys ja pointti ylipäätään. No,
alkulohkot pelasimme kentällä 75.
Vastapelaajista löytyi älyttömän tosikkoja
raumalaisia sekä vähän rennompia
pelaajia TTY:ltä sekä
TAMK:lta. Jatkoon päästiin joka tapauksessa
tiedon, taidon, tuurin ja
minttukaakaon voimin,
joten seuraavat vastustajat löytyivätkin Konetalon parkkipaikoilta.
Jostain kumman syystä karttu
luisti ja kyykät lentelivät ennennäkemättömän hyvin. Ei sentään, mutta
ensimmäinen pudotuspelien voitto
takataskussa siirryimme uusien haasteiden pariin. Homma jatkui samalla
tavalla monen ottelun läpi, ja
voittoputkelle ei tuntunut näkyvän
loppua..
..kunnes päädyimme semifinaaliin.
Siellä pelasimme oululaisia vastaan
uskomattoman tasaväkisen pelin. Millintarkalla tähtäyksellä onnistuimme

joka tapauksessa heittelemään sen verran
huteja, että voitto meni Ouluun KAHDEN pisteen erotuksella! Näin käy
joskus, ja ihan mukavaksi lohdutukseksi
pääsimme toki pelaamaan kuparin ja
tinan seoksesta tehdystä mitalista.
Pronssipelissä joukkuettamme
kohtasi sama tiimi, jota vastaan pelasimme viimevuotisen ottelumme.
Edellistalven reilun voiton myötä huitelimme karttuja ehkä vähän turhan
rennolla otteella, ja ensimmäisen
puoliskon jälkeen olimme jo viitisen
kyykkää tappiolla. Olen ihan varma, että
huonosti lähtenyt pelimme johtui ennen
pelin alkua häviämästäni hutunkeitosta,
onhan se kapteenin tärkein osuus
joukkueen kannalta.
Karaistumisen ja tsemppaamisen
jälkeen lähdimme hurjaan nousuun
Burana-haalareita vastaan toisella
puoliajalla. Haukia kalastettiin puolin ja

toisin, ja aina välillä pelineliöt tyhjenivät
kyykkä kerrallaan miinuspisteistä. Saimme
kuin saimmekin tasoitettua tilannetta
viimeisten heittojen jälkeen. Mutta riittikö se?
En tiedä missä asennossa planeetat oikein olivat, mutta tämänkertaisen matsimme hävisimme vaivaisella kolmella pisteellä! Tietenkin niukka
tappio harmitti, mutta eihän tällaista
rentoa urheilutapahtumaa saa ottaa liian
tosissaan.
Kaiken kaikkiaan päivä oli onnistunut, pääsimmehän taas pelaamaan
maksimimäärän pelejä. Hyvää sijoitustamme puolsi myös titteli kiltamme
parhaiten pärjänneenä joukkueena.
Vauhdikkaan ja tapahtumarikkaan päivän
jälkeen oli mukavaa mennä puimaan
pelejä, sekä juhlistamaan hienoa sijoitusta
punaviinilasin (ja tietenkin minttukaakaon) kera.

Jos et ole vielä kertaakaan käynyt ihmettelemässä MM-kyykän upeaa
tunnelmaa, niin lupaathan tehdä sen ensi vuonna?

With luv, Kamelityttöjen kapteeni

TOIMITTAJIEN PURINOITA

Hallitusvastuu on vaihtunut ja ensimmäinen moderni
on vihdoin käsillä.Tuo viettelevän kaunis ja etäinen
kummajainen, jota olen lupautunut toimittamaan.
Toimarihommaa hakiessani ainoa kosketus Moderniin
oli viime keväänä postilaatikkoon kolahtanut
Fuksimoderni.Viimepäivinä vanhoihin Moderneihin
tutustuneena lehti on kuitenkin tehnyt
lähtemättömän vaikutuksen elämääni, enkä tiedä mitä
tekisin elämälläni, ellen pääsisi tyhjentämään sisintäni
tuon lehden kansien väliin (tirsk). Myös lehden
tekoprosessiin syventyminen on ollut
mielenkiintoista aiemmin asiasta mitään
tietämättömälle.
Pitkäaikainen kiinnostukseni kirjoittamiseen sai
minut hakemaan toimittajan paikkaa hallituksessa.
Olen ujo ja hiljanen 20-vuotias fuksipoika Lahesta.
Huumorintajuni on huono ja mielikuvitukseni erittäin
rajallinen. Kannattaa siis rohkeasti olla yhteyksissä
päätoimittajaan tai meihin toimittajiin, mikäli on
ideoita tai halua kirjoittaa lehteen.
Haluaisin ottaa kantaa liito-oravien
tilanteeseen, joka on mielestäni erittäin kriittinen ja
mikäli asialle ei pian tehdä jotain,
ilmastonlämpeneminen karkaa käsistä. Shiili.Vuodesta
on tulossa pitkä, ettekä tule pääsemään minusta
eroon (ihan kuin joku tätä lehteä lukisi), mutta
toivotaan että edes kesä olisi vähäluminen ja leuto.

Seuraavaa modernia
odotellessa
Rakas journalistinne
Teemu Sillanpää

On jännä huomata, että kiltojen sitsienkin
jälkeisenä päivänä voi paistaa aurinko.Auringon
pilkahdus on havaittavissa myös
toimituksemme piirissä, sillä vuoden 2013
ensimmäinen Moderni on lähes valmis, juuri
sopivasti kiltamme 20-vuotisjuhlien ilmoittautumisen alla.Taittohirviökin tuli selätetty,
ainakin tältä erää.
Olen 21-vuotias teekkarineitokainen,
joka näkyy ja kuuluu. Modernin toimitukseen
tuon paitsi oman värikkään persoonani myös
paljon erilaisia ideoita, hiukan tekstiä sekä
taittoapua oman rajoittuneen atk-osaamiseni
puitteissa.Tänä vuonna Modernin lisäksi aikani
kuluu niin TVIKin hallituksen, teekkarijaoston
kuin tutoroinninkin parissa oman killan muiden
hallitushommien lisäksi.

MIKin 20-vuotisjuhlia jo innolla odottaen
Rakas toimittajanne
Hanna Rautalin

Epilogi
Kokosimme lehden loppuun inspiraation lähteemme sekä
mietteemme, jotka olivat merkittävässä osassa lehden
valmistusprosessia. Jos siis tunsit pistoksen maksassasi,
ja etsit syyllisiä outoon oloosi, niin suosittelemme
etsimään vastauksia tuskaasi tältä sivulta...

Soittolista

Mamelukkikala 15 min
10 HOURS GOAT
VERSION of Taylor Swift I Knew You Were Trouble
20th Century Fox Flute
Edition
Victory Dance DERP
DERP DAARP
A Perfect Circle
Puscifer
Tool
Netsky
Nero

SHIILI.

Erityiskiitos SUKLAALLE, jota
toimitus käytti prosessointivaiheen ".. Jos nyt vaan laitetaan
pääsääntöisenä energianlähteenä.
tähän se Comic Sans"

Camo & Krooked
Devin Townsend
Karnivool
Machine Head
System Of A Down

Kiitos myös: Master
Valitse fontti: arpomalla.
Chef Suomi, Suurin
Pudottaja, Salkkarit ym.
humpuuki.
Motivaatiopunaviini, what a pleasure.
Karttu on oikeasti kylä
Ikaalisissa.

asdf-movie.

Kesätyöt? Onks se joku ruoka.

