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Sisälmysluettelo
Pääkirjoitus
Puheenjohtajan palsta
TEK
Opintoneuvojan mainos
Keskimääräistä särmikkäämpi Dislokaatio
Shiilispesiaali
Kolmenkymmenen ja yhden yön tarina
Maikin vaihtoseikkailut

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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Toimittaja 2 Hanna Rautalin
Levikki 27kpl
Ota kontaktia teemu.sillanpaa@tut.fi,
hanna.rautalin@tut.fi

Pääkirjoitus
Uusi lukuvuosi, uudet kujeet.
Paljon on muuttunut viimevuodesta. Piha on myllerretty auki,
opintouudistus muutti monen
suunnitelmia, päätoimittaja lähti
Saksaan ja jätti vastuun lehdestä meille poloisille, allekirjoittanut vaihtoi viininpunan tummansiniseen ja tukkakin lähti
päästä. Kaikesta on kuitenkin
selvitty ja selvitään jatkossakin.
Lehden toimitusvaiheessa
polttavin puheenaihe olivat edarivaalit. Toivottavasti
muistit
käyttää äänesi! Myös kiltojen
hallitukset muodostuvat kovaa
vauhtia. MIKin hallitusta ensi
vuonna käskee Iina Neuvonen,
onnea Iinalle valinnasta!
Lehden tekoprosessi oli
syksyn kiireessä työläs, mutta
vihdoin se on valmis, vaikkakin
vähän myöhässä.

Niin saapui hartaasti odotettu
syksy ja uusi lukuvuosi, jota edes
yllättävä fuksikato ei voinut lannistaa! Ja kyllä taas on tullut jälleen todistettua varsin moneen
kertaan sekin, miten mahtavaa
on olla juuri tamperelainen teekkari. Ja fuksit ei hätää, kyllä fuksivuodenkin jälkeen opiskelijaelämä on todellakin elämisen arvoista.
Tämän lehden suunnitteluvaiheessa kantavana teemaideana
toimi ”kadonneet muistikuvat”.
Kadonneita muistikuvia pääsettekin metsästämään Dislokaation
pikakelauksen merkeissä, tulipahan samalla dokumentoitua tuo
huikea tapahtumasarja myös tuleville teekkaripolville. Lehdestä
huokuu myös vahvasti päätoimittajamme aloittama tyyli.

Nautinnollisia lukuhetkiä
toivottaa
Teemu ja Hanna
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Puheenjohtajan palsta
Syksyiset, mutta silti positiiviset terveiset kaikille kiltalaisille ja muillekin lehteä
lukeville! Kesä kului humisten ohitse ja
on taas mukavaa palata vanhojen sorvien ääreen. Tuleva syksy toikin uudet
opiskelijat ja muutostuulet kampukselle.
Silloin kun minä olin fuksi, Obeliski oli
päätalon edessä ja periodejakin viisi.
Nykyään Obeliski on nurmikolla, päätalon edessä on monttu ja periodejakin
neljä.
Suurin muutos näin syksyllä on
varmaan
tutkintouudistus. Tämähän
muutti fuksien opinto-ohjelmia melko
suuresti, mutta itse ainakin olin positiivisesti yllättynyt, että itselleni suurin muutos oli vain kurssinumeroiden muuttuminen aikaisempaa suuremmiksi. Tutkintouudistushan
laajensi kandivaiheesta melko yleismalkaisen katsauksen teknisiin
tieteisiin, ja toivoisin tämän helpottavan fuksien kesätöiden saantia
keväällä. Ongelmana tässä voi tulla kuitenkin vastaan se, että osataan kaikkea vähän mutta mitään ei hyvin. Kuitenkin aika näyttää, me
emme tietää, joku muu hoitaa.
Muita mielenkiintoisia tapahtumia syksyllä oli tietysti edarivaalit. Materiaali-insinöörikillasta oli tälläkin kertaa lähtenyt suuri joukko ehdolle. (Toim. huom. hyvä Jukka!) Toivottavasti kaikki kävivät
äänestämässä ja lunastamassa itselleen valitusoikeuden ensivuodeksi.
Tsemppiä fukseille ja jaksamista akateemisessa maailmassa.
Muistakaa tutustua uusiin ilmiöihin ja asioihin!

Movember-tunnelmissa
Tuomas
4
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TEK-yhdyshenkilön kuulumisia
Hakekaa TEKin hallopedeiksi!
Taas alkaa olemaan se aika
vuodesta kun illat pitenevät, räntää sataa ja ilmassa väreilee outo
jännityksen tunne. Syksyllä meitä
opiskelijoita ja teekkareita jännittää erityisesti erilaisten luottamustoimien täyttämiset ja
täyttämättä jättämiset. Tänä syksynä paikkoja onkin auki huomattavasti enemmän kuin normaalisti.
Kiltojen-, kerhojen- ja ylioppilaskunnan hallitukset vaihtuvat jälleen normaalisti ja moniin himottuihin pesteihin hakee
taas melkoinen lauma innokkaita
teekkareita antamaan itseltään
takaisin sitä kaikkea hyvää mitä
ovat itse kyseisiltä puljuilta saaneet. Tänä syksynä valittiin myös
kahden vuoden välein vaaleilla
valittava edustajisto, joten jän-

nitettävää on riittänyt.
Näiden luottamustoimien
lisäksi myös TEK:ssä haettiin
opiskelijoita
luottamustoimiin.
Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat toimivat opiskelijoiden yhdyssiteenä TEK:n valiokuntiin ja tuovat niissä opiskelijoiden ja nuorten asioita esille.
Hallopedien tehtävät kestävät
vuoden, mutta halutessasi jatkokaudelle voi tehtävästä riippuen
hakea jopa kahdesti uudestaan.
Valiokunnissa käsiteltävät
asiat vaihtelevat laidasta laitaan
ja yleensä ne kokoontuvat noin
neljä kertaa vuodessa. TEK maksaa valiokuntien jäsenten matkat
ja mahdolliset päivärahat. Haettavat valiokunnat on esitelty seuraavalla sivulla.
(Toim. huom. Valitettavasti
halloped -haku ehti sulkeutua ennen
lehden julkaisua. )
Moderni Materialisti 2/201 3
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Jäsenpalveluvaliokunta (1 varsinainen paikka + 1 varaedustaja)
- Käsittelee TEK:n tarjoamia jäsenpalveluita (tarjoukset,
lehdet, jne.)
Koulutusvaliokunta (3+3)
- Keskittyy tekniikanalan koulutukseen ja sen kehitykseen.
Kunnan,Valtion,Yliopiston, sekä Yksityisen sektorin valiokunta
(1+1) x 4
- TEK:n neljä erillistä työmarkkinavaliokuntaa. Tehtävänä
edunvalvonta- ja asiantuntijatehtävät työmarkkina-asioissa.
Teknologiavaliokunta (1 + 1)
- Seuraa ja korostaa teknologian vaikutuksia yhteiskuntaan.
Yrittäjyysvaliokunta (1 + 1)
- Yrittäjyysedunvalvonta ja asiantuntija tehtävät.Täällä pyritään vaikuttamaan mm. teekkareiden yrittäjyyshenkisyyteen.
TEKin hallituksen opiskelijaedustajan ja hänen varajäsenen
paikka

Lisätietoa valiokunnista ja niiden
tehtävistä:
http://teekkari.fi/fi/halloped.
Lisätietoa hakuprosessita ja hallopedeista löydät osoitteesta
http://teekkari.fi/fi/hallopedhaku.
From TEK, with love,
Mikko Grönlund
Kiltayhdysmies,TEK
040 761 9767
mikko.gronlund@tut.fi
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Opintoneuvojan
mainos
Terve! Tämän mainoksen tavoitteena on saada
sinut käyttämään opintoneuvontaa.
Miksi käyttäisit opintoneuvontaa?
Olen olemassa, jotta saisit vastauksen mieltäsi
askarruttaviin opintokysymyksiin ja karistettua
kaiken opiskeluun liittyvän epävarmuuden. Tehtäväni on taistella
väärinkäsityksiä vastaan ja sujuvan opiskelun puolesta!
Miten voit päästä osalliseksi opintoneuvonnasta?
Olen tavattavissa syksystä kevääseen, tenttiviikkoja ja lomia lukuun
ottamatta, kuusi tuntia viikossa, ilman ajanvarausta huoneessani
K1447. Lisäksi minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta
- opintoma@tut.fi
ja päivystysaikoina puhelimitse numerosta
- 040-8490065.
Päivystysaikani löydät sähköpostistasi, kiltahuoneen taululla roikkuvasta paperista sekä POPista (POP > OPISKELU > Yhteystiedot ja
palvelut > Tiedekuntapalvelut > Tekniset tieteet).
Mitä saat kun käytät opintoneuvontaa?
1. Vastauksia, neuvoja ja ohjausta
2. Apua HOPSin tekemiseen sekä HOPSin tarkastuksen
Eikä siinä vielä kaikki! Edustan materiaalitekniikan opiskelijoita
koulutuksen suunnittelua käsittelevissä kokouksissa. Voit vaikuttaa
kertomalla minulla aiheeseen liittyvät kehitysideasi.
Kaikki tämä nyt vain aikaasi vastaan!

Toni Turhanen
Moderni Materialisti 2/201 3
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Keskimääräistä
särmikkäämpi

Materiaali-insinöörikillan 20-vuotisvuosijuhlien suunnittelu
alkoi jo kesällä 2012. Matkan varrella tiimi ehti muodostua
monta kertaa uudelleen, kun vaihto ja ylioppilaskunta veivät toimijoita mukanaan. Viimein ydinryhmäksi kuitenkin
muodostui materialistinaisten Piritan, Iinan, Jennan ja Katrin muodostama ryhmittymä.
Järjestelyissä oli hommaa oikeastaan koko alkuvuoden 2013 ajan: Piti etsiä juhlapaikkoja, varata esiintyjiä ja
miettiä monenlaisia pieniä yksityiskohtia. Mutta kyllä ne
juhlat kasaan kuitenkin saatiin!

Kokkareilla,Vapriikin Café Bertelissä koko hallitus oli vastaanottamassa hienoakin hienompia ja suurelta osin nestemäisiä lahjoja, joista osansa sai myös Jallu Pärinä. Kuvassa
Bionerin edustus lahjoittaa killalle uuden jääkaapin.
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Kokkareilla sekä juhlilla esiintyi suurta suosiota saanut taikuri Marko, jonka temput olivat jopa astetta jännittävämpiä
kuin entiseltä killan puheenjohtajalta, Ekulta, lahjaksi saatu
pullonavaaja.

Pääjuhla Ravintola Ziberiassa oli elegantti ja tyylikäs (ainakin alkuillasta) :D
Koristeita juhlille ei ostettu Ikeasta! Kun vuosijuhlaviikon keskiviikkona kello 23 olimme koululla askartelemassa pöytäliinoja, kyllä siinä hetki mietittiin onko tässä
järkeä. Lopputulos oli kuitenkin upea, kiitos taiteellisen
avun Annan ja Laurin.
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Juhlille oli tilattu oma
laulukirja, erikoispainos
Oululaisesta Tasku Teposta. Nimikyltit tehtiin
laseroimalla alumiinilevylle. Levyjä ei sattunut
saamaan Tampereelta, joten levynhakumatka oli
vähintäänkin kiinnostava.
Pirita lähti Vuorimiespäivien hiukan nestemäisen
lounaan jälkeen Helsingin lähiöön levyostoksille. Oikea levy
löytyi ja kyytiä Tampereelle odotellessa tuli sitten käytyä
myös Vuosaaren paikallisessa, metallilevyn kanssa.

Seremoniamestarina toimi Mikko Grönlund ja Juhlapuheen
piti Leena Kivivalli, alkuaikojen MIK:iläinen. Puheen naiselle
piti Tuomo Nyyssönen. Kunniamainintojakin jaettiin. Kuvassa vuoden MIK:iläiseksi valittu Tytti Jaakkola.
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Materiaali-insinöörikilta sai uuden kunniajäsenen Professori
Jyrki Vuorisesta. Jyrki oli niin kiireinen mies, että vuosijuhlatiimi sai hänet kiinni vasta juhlaviikon keskiviikkona kertoakseen valinnasta. Jyrki lupasi kuitenkin tulla juhlille, jos vain
vaimolle sopii.Torstaiaamuna tulikin varmistussoitto osallistumisesta.

Juhlilla oli tietysti myös tanssia, musiikkia Torvikoplan toimesta, Burleski-esitys sekä potrettikuvausta.
Jatkoille siirryttiin aivan Ziberian naapuriin, Ravintola
Rodeoon. Juhlakansalle oli varattu yläkerran VIP –tila, mutta
baarissa alhaalla oli myös normaaleja asiakkaita, mahtoivat
hämmästellä meidän pukeutumistamme.
Jatkojen jälkeen vahvimmat juhlijat lähtivät vielä Teekkarisaunan jatkojen jatkoille, osa taas meni kotiin valmistautumaan brunssia varten.
Brunssi järjestettiin Lempäälän Manttaalitalolla, missä
ohjelma oli sirkushenkinen. Helsingistä asti oli tilattu
pomppulinna ja hattara- ja popcornkone. Juhlakansaa myös
viihdytti speksibändi ja dj Karri.
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Brunssilla jaettiin myös jätskiä, Minä soitan Harmonikkaa
kappaleen säestyksellä, tottakai!
Poislähtö Brunssilta tapahtui melko lumisissa tunnelmissa. Osa jaksoi kuitenkin säästä huolimatta jatkaa vielä iltaa teekkarisaunalla

.

Vuosijuhlatiimi kiittää ja kumartaa kaikkia Dislokaatioon
osallistuneita sekä juhlien järjestämisessä auttaneita. 25vuotisjuhlia (ja nillittävää alumnipöytää) odotellen!
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Kuvat: Jussi Punamäki

Shiilispesiaali
- j a Akakabuton pal uu!
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Kolmenkymmenen ja
yhden yön tarina

Tunnelmia fuksiwunderundelta 30.09.2013

Minua pyydettiin tekemään tämä
niin kutsuttu teksti, koska minulla on kuulemma ollut "aika värikäs vuoden aloitus". Miten siinä
niin kävi? Kaikki alkoi orientaatioviikosta. Heti ensimmäisenä
päivänäni lähdin kotoa innosta
(ja myöhästymisestä) puhkuen
kohti koulua. En voinut uskoa että olin päässyt ihanalle koti-Tampereelleni opiskelemaan, fuksiksi
kouluttautumaan kohti kultaista
teekkariutta! Suomen paras kau14
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punki, paras koulu täynnä parhaita ihmisiä ja parhaita aloja.
Mikä voisikaan mennä pieleen, kun odotukset ovat näin
korkealla? Ei niin mikään! Jokainen hetki on ollut erinomainen.
Koulu on kiva, ruoka on hyvää,
apua on tarpeeksi. Läksyjä ei ole
liikaa, eksyskelin vain ensimmäiset kaksi viikkoa, ja kavereita on
tullut niin paljon lisää, ettei niitä
voi edes kerralla kutsua kaikkia
kylään.

Virheist oppii ja kokemust
karttuu. Fuksipisteiden kannustamana ja uusien seikkailunhaluisten kavereiden työntäminä tuli
ilmoittauduttua esim. TamppiMegazoneen, johon en ennen
ehkä olisi uskaltanut lähteäkään.
Ihmettelen, etteivät sanat erinomainen, mieletön ja uskomaton
ole jo loppuneet sanavarastostani tähän mennessä. Olen ollut
jokaisessa pakollisessa ja varmaan yhtä lailla jokaisessa vähemmän pakollisessa tapahtumassa.
Kyse ei ole fuksipisteiden

aiheuttamasta pakosta, vaan puhtaasta tutkimuksellisesta mielenkiinnosta: Milläs tavalla tämä tapahtuma eroaa edellisestä? Kuinka paljon hauskempaa voin pitää
tällä kertaa? Millaisia uusia ihmisiä täältä löytyykään? Tulokset
vaihtelevat joka kokeessa, joten
vertailukelpoiset tulokset saadakseni minun pitänee jatkaa
tutkimuksiani. Mutta eipä midist,
sillä ei viddu, meigä on pian
deeggari!

Meiju Koivuniemi
Superjuoppo (?)

Maikin vaihtoseikkailut
- Maikki's adventures as an
exchange student
Something new for our guilds
magazine: this time the exchange student’s column is
written in English! This makes
perfect sense, since there are
many foreign students in Finland as well. Read or enjoy!

The longest waiting time in my
life so far began in February
2013 and lasted for more than
six months: I was successfully
chosen to study in Berlin University of Technology (auf
Deutsch: Technische Universität
Berlin) for the WS 2013/2014.
The enrollment process in Finland went surprisingly well, I
managed to finish my To do –list
on time even though I was
16
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unable to pass a course called
Materiaalien valmistusmenetelmät 2 (but I can re-take it in
English when I get back!), I was
waiting for the end of the summer and the start of the semester more than ever before.
My flight
arrived at the Berlin Tegel airport at
the beginning of
September.
Of
course I faced my
first problem immediately,
the
flight was delayed. I
promised to my
landlady to pick up the keys for
my apartment on time but I had
to call her and speak “kein Englisch” and try to explain that I
was going to be a bit late from
our meeting. Against all odds I
managed to get the keys and
found my apartment in Kreuzberg. Mein Gott, the public
transportation is gigantic and
busy here for someone who has
adjusted to unpredictable yet

simple TKL!
The first weeks in Berlin
went by in a flash, like living a
second fuksi year! Partying,
meeting new awesome people,
the beginning of German
intensive course, teaching the
spelling of my name to Southern
European people – everything
was exciting as well as inspiring.
In Germany there is
no fear for culture
shock, except for the
fact that living this
certain life style requires much less money here than in Finland…
Unlike almost all
the other exchange
stu-dents, I didn’t know anyone
from my home country. I took
this as an advantage (or that’s
what I keep telling myself) and
for the first month in Ger-many
I was unable to have any conver-

sations in Finnish.
Another opportunity to take advantage of while living
in Germany is the
location. Since Germany is located in
the central part of
the European Union, it gives everyone the perfect opportunity to
travel to neighboring countries.
Without a doubt Oktoberfest in
Munich was a once in a lifetime
experience, and I highly recommend it for everybody!
During WWII, Berlin was
bombed so badly that many historical attractions and monuments were destroyed and

therefore rebuilt again. This was
something that a person could
not see in Bayern and even less
in Belgium, where I visited with
my friend for few days. It is easy
to travel to nearby countries,
Moderni Materialisti 2/201 3
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since Berlin has two airports
and very good train connections
to other big European cities. In
the future I’d really like to check
out Paris, Prague, and maybe
Amsterdam as well.
Of course courses were
going to start soon. Unlike in
Finland, universities in Germany
highlight the importance of the
German language; therefore it is
usually inevitable to choose at
least one class in German. I have
managed to take all of my classes in English except for Technologie der Metalle. So far I

It is not easy to conclude my
feelings and thoughts about
Berlin, but
maybe
these
situations here can define it the
best: Wine is as cheap as 2
Euros a bottle, I still don’t have
an internet connection after
two months, this evening I’m
going to cook with 15 Portuguese people, it rains constantly,
I was kicked out of a course,
and in one week I managed to
gather more than ten free
Kinder Bueno chocolate bars
because of a promo they were
having at Uni. Life is beautiful,
Berlin is awesome
and yes, Seppo Räty
was so wrong.

have enjoyed the lectures. We
have visited a lab and at the end
of the semester we are having
an excursion! Luckily, because of
my sad/pity face, the professor is
allowing me to do my oral exam
in English instead of written auf
Deutsch.

If you, my dear reader, are interested about reading more, then you
are very welcome to visit my blog:
faxingb.blogspot.fi
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Maikki

