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Pääkirjoitus
Ja niin joulu joutui jo taas myös Tampereen Teekkareiden luo.Verrat-
tain kiireinen syksy on nyt takanapäin ja vielä tenttiviikkojen ja joulu-
loman painaessa päälle poloiset toimittajat raatoivat saadakseen vuo-
den 2013 viimeisen Modernin julkaistua, mutta valitettavasti aikataulu
venyi vuodenvaihteen ohi. MIK sai jälleen uuden hallituksen ja ilokse-
ni voin ilmoittaa jatkavani Modernin parissa myös tänä vuonna, tällä
kertaa päätoimittajan roolissa.

Ennen sitä kuitenkin vielä täysi lehdellinen mielenkiintoista
luettavaa! Tässä numerossa esimerkiksi kertaillaan syksyn rankka
xQ:n tunnelmia ja edarivaalien ääniharava Jukka kertoo mietteitään
ällistyttävän hienosta suorituksestaan.

Kiitos kaikille jotka vuoden aikana ovat jaksaneet lehteen
kirjoitella, ensi vuonna uudestaan! Rauhallista mennyttä Joulua ja on-
nellista uutta vuotta kaikille lukijoille!

Teemu

On vihdoin aika huokaista helpotuksesta, sillä vuoden 2013 viimeinen
ja neljäs Moderni on vihdoin valmis, eivätkä moneen kertaan paukku-
neet dediksetkään enää paina. On myös tullut aika omalta osaltani
kiittää kuluneesta vuodesta Modernin parissa. Omalta osaltani jätän
Modernin ainakin näin toimittajan roolissa, mutta mistä sitä koskaan
tietää, milloin oma tieni ja Moderni jälleen kohtaavat. En kuitenkaan
tule koskaan unohtamaan sitä fiilistä, kun saa vihdoin uuni tuoreen
Modernin painosta, ja pääsee jakamaan sitä myös muille killoille ja ta-
hoille luettavaksi.

Tässä lehdessä paluun Moderniin tekee perinteinen ja jo pit-
kään toivottu kuin kaksi marjaa. Kiitos ideasta kuuluu Otaniemen
teekkarijaostolle sekä kansallisen krapulapäivän etkoille. Pääsette my-
ös tutustumaan Maikin edesottamuksiin lehden loppupuolella.

Vuodesta 2013 kiittäen, Hanna
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Puheenjohtajan
palsta

Vuosi on vierähtänyt nopeasti ja
joulukin on tullut jolkotellen. Lu-
kukausi on onneksi vasta puoles-
sa välissä ja opinnoista pääsee
nauttimaan joulun jälkeen vielä
usean kuukauden ajan.

Marraskuun huikeimmaksi
tapahtumaksi voinen muistella
pikkujouluristeilyä, josta toivotta-
vasti monelle jäi hämärien muis-
tojen lisäksi myös kourallinen hy-
viä. Suosittelen seuraaville laiva-
reissuille allasosastoon tutustu-
mista, kuten osa sen teistä näyt-
tikin tehneen risteilyllä. Muihin
tipseihin voisin lisätä aamupalan
ja buffetin sijaan menemisen á la
carteen ja sitten tax freehen.

Syksyn yleiskokouksessa
valittiin jälleen uusi puheenjoh-
taja, josta Iinalle onnittelut. Posi-
tiivista oli myös se, että samalla
killan hallitus sai varsinaisen nuo-
rennusleikkauksen. Itse jätän hal-
litushommat hieman haikein mie-
lin, mutta uskon tämän nuoren

porukan pystyvän vähintään yhtä
hyvään suoritukseen kuin aikai-
semmat hallitukset ennen heitä.
Elikkäs tsemppiä!

Tuomas

Heipä hei!
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Nehän ovat kuin kaksi marjaa!!!

MIK - logo

Scorpio

MIK on killoista salaperäisin ja kiehtovin. Kiltahuoneen sopukoissa ly-
myää arvoituksia, joille edes MIKkiläiset eivät tiedä ratkaisuja. MIK on
joko hyvin puoleensavetävä tai luotaantyöntävä.Yleensä MIK tekee
hyvän ensivaikutuksen karismaattisella olemuksellaan, huonojen puo-
lien tullessa esiin vasta myöhemmin.

MIKillä on yhtä monta uskollista ystävää kuin pahinta vihamies-
tä. MIK itse on rehellinen ystävä, ja hänessä on myös maailmanparan-
tajan vikaa. MIK saa raivokohtauksen ympärillä näkemästään epäoi-
keudenmukaisuudesta ja hän on aina sorrettujen puolella. Jos MIK
pystyisi hillitsemään malttinsa, hänestä tulisi erinomainen poliisi.

MIKkiä pidetään kaikkien kiltojen seksisymbolina. MIK on kil-
loista seksuaalisin ja intohimoisin. MIK on tarkkanäköinen ja herkkä.
Yleensä MIK on voimakastahtoinen ja itsenäinen selviytyjä, jonka
mieltä kukaan ei pysty manipuloimaan. MIK on usein voittamaton ja
uskomattoman energinen kaikessa mihin hän ryhtyy. MIK on myös
erittäin taitava juonittelemaan muiden kiltojen päiden menoksi.

Kahden marjan palaamisen innoittamana toimittajamme
lähti metsästämään MIKin syvintä olemusta
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Edarin ensikertalainen
- Miten tieni vei edariin?

Oli aivan tavallinen, synkkä ja lo-
kakuinen opiskelupäivä, kun en-
simmäisen kerran tiedostin halua-
vani osallistua edarivaaleihin. Jut-
tuja (ja asioita) edarista ja sen toi-
minnasta olin kuullut toki jo
vuotta aikaisemmin varsin aktii-
visena fuksivuote-
nani, jolloin mie-
lessäni alkoi itää
pieni ajatus siitä,
että joskus voisin
jopa vaikuttaa asi-
oihin (ja juttuihin)
joita rakkaalla yli-
opistollamme ta-
pahtuu. Minulla
tosin ei ollut mi-
tään käryä, että
milloin edariin
pääseminen olisi
mahdollista, ja mi-
ten sinne oikein pääsee, joten ko-
ko ajatus vaikuttamisesta jäi hau-
tumaan mieleeni häilyvänä aatok-
sena.

Lähes vuosi kului, ja PAM!
huomaan täyttäväni edarivaalieh-
dokaslappua. Päätökseeni lähteä

mukaan vaaleihin vaikuttivat mo-
net asiat (ja jutut), ja niiden kaik-
kien luetteleminen tekisi Moder-
nistamme huomattavan paljon pi-
demmän lehden.Totean kuitenkin,
että päällimmäisinä päätökseeni
vaikuttavina näkökulmina olivat

käsitys siitä, että
edustajistossa
kykenisin edistä-
mään ympärilläni
olevien ihmisten
hyvinvointia tuo-
malla heidän
murheitaan ja
ajatuksiaan esille,
sekä yksinkertai-
sesti kiinnostus
edustajiston toi-
mintaa ja yliopis-
tomme vaikutus-
elimiä kohtaan.

Toki voisin myös mainita hyvistä
verkostoitumismahdollisuuksista,
kokouskäytäntöjen ym. hyödyllis-
ten asioiden oppimisesta jne. Lista
jatkuu vaan.Viimeisetkin empimi-
seni synkät varjot karkotti kiltam-
me ainoa ja oikea Milla Korhonen,
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jonka edarilobbaus veti tehok-
kuudessaan vertoja saksalaisten
40-luvun sodankäyntitaktiikalle.

Edarivaaliehdokkuuteni
odotusten funktio ajan suhteen
lähestyi nollaa x:n kasvaessa, olin-
han kuitenkin (mielestäni) varsin
passiivinen ehdokas. En jaellut yli-
opiston käytävillä hernekeitto-
purkkeja tai ylipuhunut/lahjonut
kavereitani äänestämään. Merkit-
tävin (ja ainoa) vaalien eteen te-
kemäni työ oli kiltahuoneella ns.
"kissan nostaminen pöydälle" ai-
heesta edarivaalit. Toisin sanoen
lähinnä kysyin, että oletko jo ää-
nestänyt, tavoitteenani tietoisuu-
den lisääminen ko. vaalien ole-
massaolosta.

Tulosten julkaisemisen ai-
kaan olin kotona harkkatyön
kimpussa ja miettimässä, että mi-
kä ihme niillä tuloksilla oikein
kestää, olivathan vaalivalvojaiset
alkaneet jo kuuden aikaan, eikä
mitään tiedon rahtustakaan ollut
päätynyt näyttöni sinertävälle
ruudulle. Päätin lopulta mennä
nukkumaan ja olin juuri nukaht-
amassa, kun puheenjohtajamme
Tuomas "Reisi" Koskinen päräyt-
tää puhelintani vain onnitellak-
seen edarivaalien ensimmäisestä
sijasta, minkä jälkeen sain onnit-
teluita muilta hallituksemme jäse-

niltä. Olin Hämmentynyt isolla
H:lla. Voin kertoa, että nukahta-
minen ei ole pitkään aikaan ole
ollut niin vaikeaa, kuin siinä häm-
mennyksen ja ilon sekalaisessa ti-
lassa, johon olin päätynyt.

Se, mikä tässä tuloksessa
eniten tuottaa minulle iloa, on
tieto siitä, että ihmiset luottavat
minuun ja uskovat siihen, että
edustajistossa saisin täytettyä
vastuullisen tehtäväni. Toki voi-
daan katsoa myös tuloksen taak-
se ja todeta, etten pienemmässä
vaalirenkaassa olisi pärjännyt lain-
kaan näin hyvin, ja että olen tu-
tori ja fuksimme tuntevat minut
hyvin ja ovat olleet hyvin aktiivisi-
a (varmasti myös äänestämään).

Tästä huolimatta uskon, et-
tä paikkani on edarissa ja pyrin
tekemään parhaani tehtäväni
täyttämiseksi.

Jukka Pohjonen
Ääniharava

Moderni Material isti 3/201 3 7



Rankka Excu-extra
10. excu vai ensimmäisiä? Miten vanhan setämiehen ja
tuoreen fuksin näkemykset syksyn rankasta eroavat?
Seuraavilla sivuilla kaksi MIKkiläistä kertovat omat nä-
kemyksensä syksyn seikkailusta kaukana kotoa.

Excu nro 10 oli minulle melkoi-
sen hieno rajapyykki, jota ei ollut
tullut liiemmin ajateltua. Excuilmo
hoitui perinteiseen tapaan enna-
kolla. Vaikka tähän liittyikin pieni
Ollin sähellys, hommassa ei ollut
niin sanotusti suuren urheilu-
juhlan tuntua. Ei tullut mietittyä,
että voi jumalauta kun sitä on
vanha, eikä viitti lähteä. Excuthan
ovat tunnetusti ihmisen parasta
aikaa, joten eihän niitä nyt vaan

voi jättää väliin.
Tai no voi, jos
on erittäin hy-
vä syy, kuten
oman porukan
Saksan ”excu”
futiksen ja kal-
jan parissa. Nä-
in kävi viime
keväänä ja sii-
hen katkesi pe-
räkkäisten
excujen putki,

joka alkoi fuksivuoden syksyn
rankalla. En kyllä arvannut yhtään
mihin sitä joutuu, kun raksa-Ma-
san kanssa päätimme fuksiexculta
niukasti ulosjääneinä ilmoittautua
rankalle exculle lappeen Rantaan.
Sillä reissulla tuli pohjustettua
myös oma hallitusura. Monenlais-
ta seikkailua on mahtunut mat-
kaan: välillä excuapinoita excuvas-
taavana vahtien ja välillä itse api-
noiden.Yhtään reissua en kuiten-
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kaan vaihtaisi pois!
Mutta palataan nykyaikaan

sedän sentimentaalisista horinois-
ta, ja siirrytään tämän syksyn ran-
kalle exculle, joka suuntautui Ol-
lin vakaissa käsissä kohti Oulua ja
Torniota. Reissuun lähtö oli jäl-
leen kerran hieman erilainen, sillä
lähtö tapahtui aikaisin, mutta en-
simmäinen yritysvierailu oli vasta
iltapäivällä. Poikain kanssa olimme
jo arvioineet excun eeppiseksi
bussidokaamiseksi pitkien väli-
matkojen ansioista, mutta emme
todellakaan osanneet odottaa mi-
tä edessä oli. Matkaan päästiin
lähtemään lähes ajoissa, kun vä-

hemmän yllättäen eräs nimeltä
mainitsematon Jari oli viimeisenä
paikalla. Suunnaksi otettiin Kok-
kola Laser Coating Center ja
matkaan kului useita tunteja pie-
nen perkelöitymisen pelon olles-
sa läsnä jo tässä vaiheessa.Taidan-
pa ottaa kahvin sijasta KALJAA-
huuto lähti takapenkistä muun
bussin päät kääntävällä voimak-
kuudella jo alkumatkasta. LCC oli
melko pieni paikka ja mahduimme
hädin tuskin heidän kokoustilaan-
sa. Yritys teki (surprise, mother-
f****r) laserpinnoituksia erilaisiin
kappaleisiin ja pääsimme hiplaa-
maan paljon erilaisia pintoja. Itse
tehtaalla ei ollut hirveästi näke-
mistä asian mielenkiintoisuudes-
ta huolimatta, ja mieleen jäi
parhaiten erään aihion sisällä ol-
lut peruna.

Vierailun jälkeen suunta-
simme kohti Oulua ja laitoimme
Millan kanssa kanssa fuksit perin-
teiseen esittelyyn ja piinapenk-
kiin satunnaisilla Pokémon-kysy-
myksillä varustautuneina. Taidet-
tiin siinä joku excupullokin ar-
poa. Matka oli pitkä, mutta viih-
tyisä ja lopulta päädyimme yöpy-
mispaikkaamme Oulun lääkisläis-
ten talolle.Talo oli keskellä met-
sikköä ja tämä pääsi yllättämään,
sillä en ollut varautunut lähike-
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babbilan puutteeseen. Ilta lähti
kuitenkin vauhtiin hyvin perintei-
sen jallulla lämpenevän saunan
kuumentamisella ja pian oltiinkin
jo hyvin liikkeellä. Illan mittaan pa-
ri taisteluryhmää kävi tutustu-
massa Oulun keskustaan, ja sieltä
tuotiin minulle henkilökohtaisia
terveisiä vanhalta ystävältäni Ville
”Viddu meigä o deeggari” Gaddi-
lagosgelta, joka ei tullut kaverei-
den tarinan mukaan vierailulle
tossun liiallisen massan takia. Iltaa
lämmitti silti muiden oululaisten
tuttujen vierailu ja paikalle saatiin
lopulta jopa aitoja velhoja. Kyllä-
hän sen tietää mitä siinä käy, se-
kaviin tunnelmiin päädyttiin. Lo-
pulta kävin itse vetämässä volat
pois poppikoneista aamuyön tun-
teina, kun suomiräpin äänet alkoi-
vat ketuttamaan liiallisesti nukku-
mista yrittäviä.

Parin tunnin unien jälkeen
jätimme Oulun taaksemme ja jat-
koimme kohti synkkää pohjolaa ja
Torniota, jossa odotti oman ex-

cuni odotettu kohokohta, Outo-
kumpu. Viimeksi kun vierailimme
Outokummulla, linja oli seis, em-
mekä päässeet ihailemaan upeaa
kuumavalssausprosessia livenä.
Tehtaasta ensimmäinen mielikuva
on se, että se on massiivinen. En-
simmäisenä esiin tuleva kylmä-
valssaushalli näyttää muurilta, ja
vierailun aikana alueella liikutaan
pääasiassa bussilla. Aloitimme vie-
railun kalvosulkeisilla, joissa lyö-
tiin heti kylmää vettä niskaan. Lin-
ja oli pysähdyksissä koko tehtaan
mitalta, eikä varmuutta sen käyn-
nistymisestä vierailumme aikana
ollut. Lähdimme syömään herkul-
lista hernekeittoa ruokalaan, ja

sen jälkeen kiertelimme massiivis-
ta tehdasaluetta ympäri. Hauska-
na huomiona jäi mieleen, ettei
korkean paikan kammoisia mis-
sään vaiheessa varoitettu ennen
kuumavalssaamokierrosta, hallissa
nimittäin kuljettiin muutaman
kymmenen metrin korkeudessa
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läpinäkyvien ritilätasojen päällä.
Kyllähän siinä taas niin kävi, ettei
linja pyörinyt, emmekä taaskaan
nähneet pätkääkään liikkuvaa te-
rästä Torniossa. Tämä inspiroikin
huikean vitsin suomalaisista teräs-
tehtaista. Mitä yhteistä on suoma-
laisilla terästehtailla? -Kaikilla on
aina hirvee seisokki.

Outokummulta suuntasim-
me kohti Vaasaa, ja seudun ankeu-
desta sekä hehkuvan teräksen
puutteesta johtuen tölkit ja pullot
aukeilivat tehokkaaseen tahtiin.
Maisemat tarjosivat inspiraatiota
analyysiin huumeaddiktien suu-
resta määrästä alueella. Matka su-
jui mukavasti, vaikka se olikin ai-
van uskomattoman pitkä, häviten
yksittäisissä excuilla koetuissa
bussimatkoissa vain kaksi kertaa
suoritetulle Haaparanta-Tampere
välille. Vaasassa majoituspaikkam-
me oli ilmeisesti jokin työväen-
talo, jossa oli huikea lava useine
valoefekteineen. Valot toimivat
erittäin manuaalisesti siten, että

jokaiselle erilaiselle valaistukselle
oli oma sähkötöpselinsä, joka lyö-
tiin yhteen tarjolla olevaan pis-
tokkeeseen. Muutama Tutti ry:n
edustaja saapui seuraksemme,
kun vietimme ainakin oman excu-

historiani ensimmäiset sitsit. Sitsit
olivat täyttä meininkiä alusta lop-
puun sekalaisine kattauksineen ja
julkaisukelvottomine biiseineen.
Tärkein ohjelmanumero oli excu-
pullon arvonta, jonka fuksitytöt
suorittivat todella kunniallisesti.
Sitsien jälkeen jatkoimme poru-
kassa juttelua ja touhuamista, ja
minä päätin viisaana miehenä kor-
kata Gambinan ja tarjota sitä
maistiaisina porukalle. Eihän se
putkeen mennyt, sillä tämä
jumalten juoma ei perinteisesti
monelle maistu. Illan mittaan
otettiin myös perinteinen Riinan
järjestämä reisikilpailu, jonka
kävin Villen kanssa häviämässä.
Voittaja oli kukapa muukaan kuin
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puheenjohtajamme Reisi ”Tuo-
mas” Koskinen. Gambina sai
minut muuttumaan Gambina-ak-
seliksi, joka taikoi muistin ja puoli
pulloa Gambinaa olematto-miin.
Samaan aikaan toisaalla Reisi ja
Olli kiskoivat raivolla tequilaa ja
tekivät toisillaan syväkyykkyä, aika
velikultia.

Viimeisen
päivän vierailun
kohteena oli
Wärtsilän tehdas
Vaasassa, josta
minulla ei ollut
oikein mitään
odotuksia. Visiitti
järjestettiin tie-
tenkin heti aa-
musta ja ylösnou-
seminen oli totutun vaikeaa. Koko
porukka osallistui kuitenkin urhe-
asti tehdaskierrokselle. Wärtsilä
valmistaa Vaasassa suuria moot-
toreita, ja tarkemmin tekee niiden
kokoonpanoa ja osien koneis-
tusta. Pääsimme vierailemaan vain
kokoonpanoon ja mietin Jukka
Pojan Silkkii-biisin soidessa radi-
osta, kuinka paljon ärsyttäisi ajaa
trukkia juuri tämän kappaleen
soidessa. Päädyin siihen, että ajai-
sin trukin luultavasti päin jotain
hyllyä, jos se vaikka auttaisi musii-
kin hiljenemisessä. Helpotusta oli

luvassa kun biisi loppui ja näimme
Millan kanssa maailman seksik-
käimmän kampiakselin. Se oli upe-
asti koneistettu ja todella iso.
Kierroksen jälkeen saimme ruo-
kaa, joka oli darrasta huolimatta
todella hyvää. Jälkiruokaakin oli
tarjolla. Vaasasta lähdimme kohti

Ikaalisten kylpylää, joka oli viimei-
nen pysäkkimme ennen Tampe-
retta. Matkalla jätimme muutaman
excuilijan kotikotiinsa. Kylpylässä
osa meni kylpemään ja osa kei-
laamaan. Keilaus sujui mukavissa
merkeissä vaikka perus Karjala-
tuopin hinta olikin yli 7 euroa. Oli
vaan pakko ottaa. Matkan loppu
kului bändinnimistä, liukuportaista
ja hisseistä kertovan huumorin,
nukkumisen ja Excursion Maail-
man lukemisen merkeissä. Edelli-
sen excutöhön, Antti Eerikäisen,
piti valita myös seuraajansa, mutta
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Keskiviikkoaamu kello
kahdeksan. Ensimmäiset
kaljat aukesivat, kun bus-
simme lähti koulun pihal-
ta matkaan – syksyn
Rankkaexcu oli alkanut.
Meitä fukseja oli mukana
seitsemän, enkä tuntenut
muustakaan porukasta
juuri ketään. Tosin, ihan
sama, reissun tarkoituk-
sena olikin tutustua niin
yrityksiin kuin uusiin
ihmisiinkin.

Ensimmäinen pää-
määrämme oli eräs kok-
kolalainen laserpinnoitus-
firma, jonka toiminnasta
en ollut aiemmin kuullut-
kaan. Lyhyehkön ja sala-
peräisen vierailun jälkeen
olin kuitenkin materiaali-

opin osalta paljon vii-
saampi ja oloni oli huike-
an sivistynyt, kun lähdim-
me sateessa kohti Hes-
burgeria. Illansuussa saa-
vuimme Ouluun maja-
paikkaamme, jossa ei lii-
kaa hienosteltu, mutta
saimmepahan katon pää-
mme päälle yöksi. Meno
oli jo siinä vaiheessa mel-
koinen. Bussidokaaminen
oli tehnyt tehtävänsä.
Illan mittaan sain todistaa,
että arpapeli on todella-
kin vain sattuman kaup-
paa arpoessamme traditi-
onaalista excupulloa. Sa-
dasta arvasta kolme oli-
vat minun ja yksi niistä
voittaja.

Torstaina tasan ka-

jostain syystä hän ei kestänyt pai-
neita ja jätti palkinnon luovut-
tamatta. Kun lopulta pääsimme
Hervantaan, oma matkani jatkui
suoraan Puoli Vuotta Wappuun bi-
leisiin, jonne myös muutamat vä-
symättömät excuilijat myöhem-
min eksyivät (respect!). Mutta ei
siitä sen enempää. 5/5 excu, mais-
tu salami, nähdään seuraavilla
reissuilla tai ehkä jopa niitä en-

nen.
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Antti "vanhasetä" Mutanen
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silta oli jälleen lähtö, mutta kun
kyseessä ovat krapulaiset opiske-
lijat, lähtö viivästyi muutaman mi-
nuutin. Bussimme suuntasi kohti
Torniota ja Outokummun vierai-
lua. Taisin olla ainoa, joka ei nuk-
kunut koko parin tunnin bussi-
matkan aikana. Nautin vain hiljai-
sesta tuhinasta ja vetisestä lumi-
maisemasta.

Outokummulle saapues-
samme en tiennyt olisiko pitänyt
olla huolissaan, sillä oli uhattu, et-
tä osa saatetaan puhalluttaa ovel-
la. (Jos minut olisi puhallutettu, en
menisi vannomaan, että olisin
päässyt sisään.) Toisaalta uhkaus
oli hyvä, sillä ihmiset olivat tajun-
neet lopettaa alkoholin nauttimi-
sen ennen aamu kahdeksaa (kai)
ja nukkuneet edes hetken, jotta
emme näyttäneet täysin juopoilta
arvokkaalla vierailullamme. Joka
tapauksessa kaikki pääsivät puhal-
luttamatta sisään ja päivä alkoi,
nam, ruokailulla. Huvittavaa työn-
tekijöiden ruokalassa oli, että siel-
lä eroteltiin siistit ja likaiset toisis-
taan. Toisin sanoen kyltissä olisi
voinut lukea ”akateemiset” ja toi-
sella puolella ”duunarit”.

Pitkään päivään Outokum-
mulla sisältyi tehdaskierrokset,
mutta yhtäkään konetta en tain-

nut nähdä käynnissä. Tämä antoi
todella lupaavan kuvan Suomen
teollisuuden tulevaisuudesta. Täs-
tä huolimatta sivistykseni karttui
tälläkin reissulla yhtä paljon kuin
Mc'Donaldsin jono excubussin
pysäkillä.

Torstai-illaksi saavuimme
takaisin Pohjanmaalle, Vaasaan.
Tällä kertaa majapaikastamme
löytyi sentään patjoja nukkuma-
alustoiksi, eikä kova lattia ollut
enää vaivana. Pidimmekin spon-
taanit sitsit, mutta eivätpä ne kau-
aa kestäneet. Jo tässä vaiheessa
olin tutustunut uusiin ihmisiin,
vanhempiin kiltamme opiskelijoi-
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hin. Eivät he niin pelottavia lopul-
ta olleetkaan.

Perjantaiaamun painajainen
oli lähellä, kun heräsimme vartti
ennen sovittua lähtöaikaa. Hyvin
kerkesimme kuitenkin matkaan,
sillä aikataulu ei ollut liian hek-
tinen ja eihän meillä ollut paria ki-
lometriä pidempää matkaa Wärt-
silälle, kolmannelle päämäärällem-
me. Jokapoika meistä oli väsynyt,
mutta vielä oli skarpattava. Kier-
simme kokoonpanoalueen läpi
isot kypärät päässämme ja suoja-
lasit silmillämme, huomioliivit yl-
lämme ja liian suuret kengänsuo-
jat jaloissamme. Harmi sinänsä,
että ruokatunti oli juuri meneil-
lään, joten emme taaskaan nähnyt

montaa työntekijää itse työnteos-
sa. Olikohan siellä edes ketään?
Siivooja. Kierros oli antoisa, vaik-
ei oppaamme osannutkaan vasta-
ta kysymyksiin materiaalivalin-
noista ja pinnoista: ”Jotain kromi-
seosta se on.”Vau.

Rankkamme alkoi olla lo-
pullaan ja matka kohti Hervantaa
alkoi. Bussi pysähtyi vielä Ikaalisis-
sa, jossa sai liuottaa pahaa oloaan
pois tai keilata pallot ränniin. Itse
jäin jo Laihialla pois säästääkseni
kalliin junalipun.

Noora
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Maikin vaihtoseikkailut, part 2

Nähtävästi viimekertainen teksti-
ni läpäisi toimituksen tiukan sen-
suurin, minkä vuoksi tuli lupa kir-
joittaa Moderniin omista vaihto-
seikkailuistani (sekoiluistani) jo
toistamiseen! Valitettavasti teksti
on tällä kertaa (jo täällä legen-
daksi muodostuneella haltiakielel-
lä, tai siis) suomeksi kirjoitettuna
aikatauluongelmien, kuun asen-
non ja lähes lumettoman joulu-
kuun vuoksi (Sheiße!!).

Tätä kirjoitellessa päiviä
Berliinissä on kertynyt jo reilusti
kolmen kuukauden ajalta, eli Eras-
mus-etappini on vahvasti puolen
välin paremmalla (pahemmalla)
puolella. Sää on kammottavan
syksyinen, lunta tuli joulukuun
alussa vähäsen, mutta muuten
sääolosuhteet painelevat samassa
kurjassa sarjassa Suomen kanssa...

Tämä tietenkin kalskahtaa suoma-
laisiin geeneihin hyvin ikävästi, ei-
kä visiitti Joulupukin, salmiakin ja
pakkasen maahan (phyi) paljoa
tuonut muutosta syksyiseen ke-
liin.

Loma Fazerin suklaakon-
vehtien ääressä tuli muutenkin
tarpeeseen, sillä talvilukukausi
täällä on osoittautunut yllättävän
rankaksi. Luettavaa on todella pal-
jon, referaattien kirjoittamiseen

menee usein monia tunteja ja
deadlinet lähestyvät turhan nope-
asti. Lisäksi pidimme juuri kolmen
hengen ryhmän kanssa tunnin
mittaisen esitelmän jostain diipa-
daapa leadership-menetelmistä
(kyllä vain, minulla on kursseja
myös teollisuustalouden laitoksel-
ta). Onneksi kaikkea käsienheilut-
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telua komppaa echt super ja iha-
nan valimontuoksuinen Techono-
logie der Metalle -kurssi! Metalli-
vaahtojen tekeminen ja hitsaus-
menetelmien opettelu voittaa tai-
vastelun innovaatioista ja yrityk-
sen ydinarvoista mennen tullen.
No offence, tutalaiset.

Tietenkään kaikki täällä ei
ole mennyt suunnitelmien mu-
kaan.Vanha läppärini levisi ja ve-

rotti mukanaan kaikki tiedostot:
MUSIIKIT ja kuvat alkusyksystä,
viimeisetkin hermonrippeet sekä
Erasmus-stipendin verran rahaa.
Natürlich uusi koneeni on saksak-
si, mikä tietenkin vain korostaa
hassunhauskaa tilannetta (juu, la-
taan kyllä kielipaketin jossain koh-
taa). Lisäksi vielä parin kuukauden
jälkeen onnistuin hyppäämään yli-
opistolta väärään suuntaan mene-

vään U-Bahniin, minua luultiin ve-
näläiseksi ja TOASin hakemukseni
ehti vanheta.

Nämä nyt kuitenkin ovat
vain pieniä negatiivisia haittoja
Berliinin super awesomeuden
keskellä! Olut on edelleen muka-
van halpaa, mikä saattaa satunnai-
sesti korreloida positiivisesti sen
käytön kanssa (ei minulla, mutta
muilla).Tietenkin suomalaiset vie-
raani ovat piristäneet kivasti muu-
toin kovin eteläeurooppalaista ka-
veriporukkaani. Lisäksi ihmiset
täällä ovat yllättävän suomalaisia:
hiljaisia julkisissa, eivät puhu jos ei
ole pakko ja pullopaapat ylläpi-
tävät kadut puhtaina muovisesta
rahanvastineesta.

Berliini on osoittautunut
kaupunkina muutenkin upean mo-
nipuoliseksi. Täältä löytyy kaikkea
kaikille, mainittakoon esimerkkinä



Berliinissä sijaitsevat kolme yli-
opistoa (neljättä,Taidealan yliopis-
toa en edes lähde mainitsemaan).
Näistä sijoittaisin Technische Uni-
versität Berlinin niin mieleltään

kuin tyyliltään Humboltin ja Fre-
ien väliin. Opetuksen taso ja ope-
tusmenetelmät ovat mieluisia,
minkä lisäksi TUBn Materiaaliopin
laitoksessa on ihan samanlaisia
persoonallisia piirteitä kuin Tam-
pereen omassa.

Kaiken kaikkiaan parasta
Erasmus-vaihdossa on ollut se, et-
tä kaikki on uutta! Berliini on niin
valtava kaupunki, että joka viikolla
kolmen ja puolen miljoonan ihmi-
sen asuinalueesta törmää väkisin-
kin johonkin uuteen. Historial-
linen arvo on myös valtaisa, eikä
sitä välttämättä aina ymmärrä.

Nykyään muurin vaikutus näkyy
lähinnä hintatasossa ja arkkiteh-
tuurissa; Itä-Berliinin rosoinen
tyyli eroaa kyllä selvästi lännen
business-henkisestä ja vauraasta
katukuvasta.

Vaikka Kreuzberg (eli alue,
jossa asun) kuului muurin länti-
selle puolelle, ei ole epäilystäkään,
etteikö tästä entisestä maahan-
muuttajalähiöstä puuttuisi teke-
mistä! Ässäksi paikaksi on osoit-
tautunut niin Pakkahuoneen tyy-
linen Lido-klubi (jossa esiintyy ar-
tisteja, joita en koskaan näkisi
Suomessa) kuin drum&bass-DJ-
den suosima Gretchen. Tietenkin

parin metropysäkin päästä saa
myös Berliinin parasta Döner-ke-
babia, jota on ahkerasti tullut
popsittua pitkin syksyä, Berliinin
toista kansallisruokaa currywurs-
tia unohtamatta.

Tiivistäen voisi sanoa, että
vaihto Berliinissä on ollut usko-
maton kokemus! Vaikka töitä ja
byrokraattisia ongelmia riittää, en
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vaihtaisi päivääkään pois, vaan
mieluummin lisäisin vielä pari eks-
trakuukautta syyslukukauden lop-
pumisen jälkeen sillä karu totuus
on, että puoli vuotta ei näin vi-
vahteikkaassa kaupungissa riitä
mihinkään. Loppulukukausi vede-
tään joka tapauksessa täysillä, että
riittää sitten fukseille kerrottavaa.

Suosittelen Saksaa ja Berlii-
niä erittäin kovasti jokaiselle, jolta
löytyy avarakatseisuutta, asennet-
ta, hieman Saksan kielen taitoa
sekä muumipeikkomaista seikkai-
lunhaluisuutta! Elämä on lifeä ja
Berliini sen happea.

With luv, Maikki






