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- Puhtaasti materialistisen
maailmankuvan puolestapuhuja
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Pääkirjoitus
16.2.2014 jälkeen maailma ei ole enää
entisensä. Muumipapan ja Haisulin ääninäyttelijänä tunnettu Matti Ruohola
poistui keskuudestamme tuona synkkänä helmikuisena päivänä. 73-vuotiaana menehtynyt Ruohola oli osaltaan
tekemässä Muumeista koko Suomen
suosikkia.

Ennen oli kunnollista, nytten ei oo kunnollista. Muumilaakson tarinoita edustaa vanhaa kunnon hyvää lastenohjelmatyyppiä, jossa lapset saavat olla lapsia. Muumit eivät tuputa lapsille vääristyneitä kauneusihanteita ja opettaa samalla suvaitsevaisuutta ja perheen arvostamista.

Muumilaakson tarinoita on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen jokaisen suomalaislapsen elämään jo yli 20 vuoden
ajan. Ohjelman tunnusmusiikki saa
edelleen hymyn jokaisen Muumien
kanssa kasvaneen huulille. Muumien
katselu on nautinnollista vielä vanhemmallakin iällä, eikä suosiolle näy loppua.
Vuosi toisensa jälkeen uudet lapset
löytävät tiensä noiden hellyttävien, valkoisten ja pulleiden olentojen pariin.

Materiaali-insinöörikilta
kunnioittaa
Ruoholan muistoa ja julistaa Muumien
ilosanomaa 14.-15.3. järjestettävällä
Muumimaratonilla. Kaikki muumijaksot,
sekä Muumipeikko ja pyrstötähti esitetään MIK:n kiltahuoneella samalla nautiskellen, ah niin ihanasta, muumilimonadista ja –kekseistä.
Teemu
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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°).
Levikki: 25 kpl
Teemu Sillanpää
Päätoimittaja

Toimittajat:

Tuomas Koskinen

Kuvat: Tiina Mikkonen

Olli Partanen

Meiju Koivuniemi
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Puheenjohtajan
palsta
Vuosi vaihtui jälleen, kyykästäkin on jo
selvitty ja työhakemukset toivottavasti
lähetetty! Ainakin minulla vuosi on alkanut hienosti, kunniallisissa tehtävissä
Materiaali-insinöörikillan puheenjohtajana. Pitkälti uudenkarhea ja intoa puhkuva hallituskin on järjestäytynyt, tällä
kaudella lähes joka toinen on kokonaan uusi toimija. Mahtavaa!

aikaan! Muutoksen uhreiksi joutuivat
myös killan tiedotus, joka muutettiin
kaksikieliseksi (ei ruotsinkieliseksi) sekä nettisivut. Päivittämällä nettisivuja
sinne on tähän mennessä saatu mm. In
English -osio sekä tenttejä tältä vuosikymmeneltä!
Mikkiläistä ei haittaa talven ennenaikainen loppuminen ja kevään alkaminen
helmikuussa, sillä keväthän on mikkiläisen parasta aikaa! Toimintavaihtoehtoja
riittää aina excursiosta (TRE-Otaniemi-lappeen Ranta-TRE, uh…) lepakkomiesristeilyyn Tallinnaan. Tämän kevään
erikoisuutena on uusi ja ihana Muumimaraton 14.-15. maaliskuuta. Tällöin
vanhat sohvat joutuvat koetukselle, sillä killassa muumeillaan noin 36 tunnin
ajan muumilimsan ja -keksien voimin.
Muistakaa myös MIKin sokeriakin makeammat 21-vuotissitsit 5. huhtikuuta!

Tänä vuonna hallituskokoonpanon lisäksi myös rakas kiltahuoneemme kokee muutoksia mukavuuden ja siisteyden eteen. Jo vuosia pienenä haaveena
kiertänyt uusi sohva on vihdoin toteutumassa (eikös CAD-malli ole kaikki
tarvittava?) syksyn yleisko-kouksessa
saadun ponnen myötä.Toivottavasti uusi, upea säilytystilaa sisältävä sohva saa
kiltahuoneen näyttä-mään enemmän
kiltahuoneelta kuin va-rastokopilta. Lisäksi tarkoituksena on uudistaa kiltahuonetta myös muilla tavoin, jotta jääkiekkoakin mahtuisi katsomaan muual- Puheenjohtajanne,
lakin kuin lattialla. Syksyllä nähdään mi- Iina <3
tä hallitus on saanut kesälomilla killassa
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Kiltayhdyshenkilön
kuulumiset

Uusi vuosi tuo aina uudet kujeet! Näin kävi itsellenikin.Viime vuoden
ylioppilaskunnan hallituspesti vaihtui TEK-kiltayhdyshenkilön pestiin.
Uusi vuosi tarkoittaa sitä, että nyt viimeistään on aika laittaa elämä
kuntoon opiskelun ja muun osalta. Ajankohtaisimpana tällä hetkellä
on varmasti jokaisella fuksilla ja teekkarilla kesätyön hakeminen. Se,
minkälaisia kesätyöntekijöitä yritykset hakevat, on tuntunut
pysyttelevän vieläkin mysteerinä, mutta ei huolta! Tässä muutama
vinkki työnhakuun, osittain poimittuna TEKin toimittamasta
Teekkarin työkirjasta ja osittain omista kokemuksista todettuja.
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Mitä yritykset etsivät? Oman kokemukseni mukaan kannattaa ehdottomasti tuoda hakemuksessa kiinnostuksesi kyseistä työtä kohtaan. Kerro siitä,
mikä motivoi sinua kyseiseen työhön ja
mitä uskot oppivasi kesän aikana ja
kuinka se auttaa sinua jatkossa opinnoissasi. Yritykset hakevat motivoituneita ihmisiä ennemmin kuin sellaisia,
joilla on cv täynnä merkintöjä, mutta
motivaatiota ei juurikaan ole kyseistä
tehtävää kohtaan. Koita tuoda esille,
mitä koet tärkeäksi kesätyössä. Toisille
on tärkeää tuotannon näkeminen omin
silmin, toiset arvostavat ongelmanratkaisutaidon kehittämistä. Tuo esille myös mahdollisen sivuaineesi tuoma tieto
ja sen hyödyllisyys.
Mitä tulee ah niin ihanaan someen, jos puhutaan työnhausta? Nykyään yhä enemmissä määrin työnhakijat
sekä yritykset käyttävät sosiaalista mediaa töiden ja työnhakijoiden etsimiseen. Nykyään onkin hyvä harkita ja
pohtia, kuinka paljon haluaa itse käyttää sitä työnhaussa. Eräs parhaimpia
vaihtoehtoja on LinkedIn, joka on kehitetty nimenomaan verkostoksi, joka on
painottunut ihmisten koulutukseen,
työhistoriaan ja työverkostoihin. Koska
työnantajat eivät saa käyttää työnhakijan nettiprofiileja työhön soveltuvuutta
arvioidessa, tulee harkita erittäin tarkasti, mitä haluaa työnantajan tietävän.
Jos Facebook –profiilisissasi on reippaanlaisesti päivityksiä liittyen bilettämiseen ja seuraavan päivän olotiloihin,
kannattaa harkita melko kriittisesti linkin laittamista CV:hen, sillä siitä hetkestä eteenpäin annat työnantajalle luvan käyttää sitä arvioidessaan soveltu-

Kuva: Tiina Mikkonen

vuuttasi heidän palkkalistoillensa. Sama
pätee mihin tahansa sosiaaliseen mediaan.
Mitä TEK tarjoaa sitten sinulle
tueksi työnhakuun? Ensinnäkin kannattaa lukaista Teekkarin työkirjan, josta
löytyy aimo annos hyviä vinkkejä työnhakuun, sekä kertomuksia erilaisista
työllistymismahdollisuuksista. Mieti samalla, mitkä ovat sinun valttisi työnhaussa ja tuo niitä esille työhakemuksessa ja täyttäessäsi netissä olevia hakulomakkeita. Kunhan pääset allekirjoittamaan työsopimusta tai diplomityösopimusta, muista että TEK tarjoaa
lakimiestensä apua näiden läpikäymiseen. Tämä on hyvä muistaa, jos sopimuksesi sisältää paljon salassapitoseikkoja tai muuten jotain, mikä jää mietityttämään. Sen tulisi olla työnantajalle
ok, että pyydät sopimusta etukäteen
tutustuttavaksi, tai että pyydät sitä tarkasteltavaksi ennen allekirjoittamista.

Natalia Kovru
Kiltayhdyshenkilö
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HALLITUS ESITTÄYTYY
Toimitus otti tällä kertaa selvää hallituksen lempiasioista, ja koska tekstin lukeminen on puuduttavaa, kertoo kuvin, mistä hallitus tykkää ja mitä
he tekevät vapaa-ajalla. Seuraavilta sivuilta selviää esimerkiksi kuka rakastaa Twilightia ja kenen
mielestä Paras on paras Pokémon.
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Iina Neuvonen
5. vsk
Puheenjohtaja

10
Jukka Pohjonen
2. vsk
Rahastonhoitaja,
VPJ

Viikset!!!
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Nina Heikkilä
2. vsk
Sihteeri
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Anna-Leena "Ansku" Lehtonen
2. vsk
Fuksikapteeni

© Tiina Mikkonen
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Ville Niemelä
3. vsk
Isäntä
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Neea Suikkanen
2. vsk
Emäntä
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Stiina Kinnunen

3. vsk
Tapahtumavastaava
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© Tiina Mikkonen

Tiina Mikkonen
2. vsk
Excursiovastaava
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© Tiina Mikkonen

Riikka Uosukainen
3. vsk
Yritysvastaava

Toimarit
Mikki:Antti Renko
Minni: Juulia Turunen
Tiedotusvastaava: Hanna Isosalo
ATK-vastaava: Pasi Seppälä
Liikuntavastaava:Teemu Vastamäki
Päätoimittaja:Teemu Sillanpää
Toimittaja: Meiju Koivuniemi
Toimittaja:Tuomas Koskinen
Toimittaja: Olli Partanen

Opintovastaava: Rosa Tengvall
Rahiksen apu: Oskari JessenJuhler
Graafikko: Sampsa Holm
Alumnivastaava:Antti Mutanen
KV-vastaava: Joona Kärkkäinen
Yleismies:Antti Eerikäinen
KYH: Natalia Kovru
Kiltakummi: Helge Jalonen
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"Hyvän

tieteellisen tavan mukaan arvosteluperuste siis valittiin siten, että saatiin sellaisia tuloksia mitä haluttiin"

"Kebab on hyvää ja
ravitsevaa."

"Penis, suolakurkkua, hampparimainen, mitäänsanomaton"

e
K

a
b
ba

s
o
rv

u
l
t e 014
2

Urheat, salskeat ja ennakkoluulottomat sankarimme ottivat vastaan
kulinaristisen haasteen ja jakavat kokemuksensa kaikkien kesken, jotta muutkin tietäisivät, mistä kannattaa tuo känni-iltojen ja krapulaaamujen sankari, rullakebab, hakea, jotta reissu ei pääty karmaisevaan pettymykseen.
Teksti: Olli Partanen
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1 Johdanto
Työn tarkoituksena oli selvittää Hervannan rullakebabien paremmusjärjestys
subjektiivisella makutestillä. Lisäksi työssä mitattiin kebabbien fyysisiä ja mekaanisia ominaisuuksia, kuten massaa ja leikattavuutta.Työ suoritettiin Hervannassa.

2 Teoria
Rullakebab on herkullinen liharuoka, joka maistuu suomalaisille erityisesti laskuhumalassa tai krapulassa. Wikipedian mukaan kebab on lähtöisin Lähi-Idästä ja
Keski-Aasiasta, mutta nykyisin sitä löytyy melkein jokaisesta kadunkulmasta.

3 Työn suoritus
Arvosteluraadin jäsenet hakivat kukin yhden rullakebabin Hervannan useista eri
kebabravintoloista.Tähän testiin pääsivät mukaan seuraavat ravintolat: Pizza Service, Castello. Merzan, Heval, Haitari, Efes, Malabadi ja Marmaris. Rullakebabit
syötiin yksi kerrallaan ja kukin raadin jäsen antoi kebabin maulle/suutuntumalle
arvosanan väliltä 1-5, lisäksi kebabin ominaisuuksia sai myös kuvailla omin sanoin. Arvostelussa oli myös mukana yksi vapaamatkustaja, joka söi rullakebabeista kaiken muun paitsi herkullisen lihan. Käsittämätöntä.
4 Mittaustulokset ja havainnot
Taulukkoon 1 on koottu rullakebabien ominaisuuksia.
Taulukko 1: Kebabien ominaisuuksia

Painavin rullakebab löytyi siis Pizza Servicestä, tällä hirvityksellä oli painoa 1,3
kg! Arvostelun isoimman ja pienimmän kebabin välillä oli noin 700g ero. Raati
arvosteli Hevalin rullakebabin parhaimman makuiseksi, mutta ei rullakebabien
paremmuuden selvittely näin yksinkertaista ole.
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5 Tulosten laskenta
Tiukan väittelyn jälkeen kebabien paremmuuden parhaimmaksi mittariksi saatiin
kaava

Hyvän tieteellisen tavan mukaan arvosteluperuste siis valittiin siten, että saatiin
sellaisia tuloksia mitä haluttiin.Taulukossa 2 esitellään arvostellut kebabit laskevassa paremmuusjärjestyksessä.
Taulukko 2: Kebabit laskevassa paremmuusjärjestyksessä

Alla on listattu kommentteja eri kebabeista:
Heval:
Liikaa kaalia, paljon lihaa, kaksi kastiketta, punakaalia,näyttää 80-vuotiaan mummon hakatulta naamalta.
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Efes:
Pieni, currya, jännä, hyvänmakuinen, hyvä salaatti, "yhden hengen kebab"
Haitari:
Paljon lihaa, hyvä liha, hyvä kastike
Service:
Löllö/limainen/vetinen, raaka taikina, kaaleisa, mausteinen
Malabadi:
Nätti, mieto, hyvä rakenne, helppo leikata, rucola
Castello:
Palaneen makuinen, kuivahko, hyvä kastike, hyvä varustelu (käsidesiliina,
haarukka&veitsi, servietti mukana)
Marmaris:
Penis, suolakurkkua, hampparimainen, mitäänsanomaton
Merzan:
Raaka, paksu taikina, suolakurkkuja, "muuten hyvä setti"
Yhteenveto:Kebab on hyvää ja ravitsevaa. Erityisesti Hevalin kebab. Ja kyllä ne
muutkin.
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24
uoden 2014 Hallituksenvaihtosauna alkoi nykyisten ja entisten jäsenten ja toimareiden ripotellessa sisään
YTHS:n saunalle. Hetken aikaa siinä ihmeteltiin ja asetuttiin aloilleen, kunnes
Ninan, Neean ja Juulian emännistöltä
tuli ilmoitus ruuasta, mikä toi nälkäiseen väkeen ihan uudenlaista vauhtia.
Ruokia kehuttiin niin paljon, että emännät hämmentyivät ja yrittivät paikata
tilanteen kertomalla, että kurkut olivat
jäätyneet jääkaappiin ja jauhelihasta
puolet oli rasvaa, mutta eivät he meitä
hämänneet. Erinomaiset tortillat tuhottiin nopeasti.
Kun ruoat oli saatu päiviltä, mentiin pikainen kierros siitä, kuka kukin on tai
on joskus ollut, ja mitä heistä on tullakseen. Sai myös kertoa omista hallitusuransa saavutuksista, mikä jätti fuksit
aika hiljaisiksi. Lisäksi saunan äänekäs
ovisummeri todettiin tässä kohtaa
erinomaiseksi keinoksi sensuroida
eräiden nimeltä mainitsemattomien
Mutsku-setien puheita.

Teksti: Meiju Koivuniemi
Kuvat: Jaakko Tapiola

Kun illan viralliset osiot oli saatu pois
alta, päästiin ottamaan mieltä keventäviä. Jotkut hallituksen jäsenet kevenivät
niin paljon, että lensivät uima-altaaseen.
Perässä menivät 8 + Oskari -veljestä,
koska kuulemma Osku on spesiaali. Lisäksi saatiin nauttia huimista jännitysnäytelmistä jonkin sortin rapu-uintikilpailuissa.Ylipäänsä mitä uima-altaaseen
tulee, se on mitä ilmeisimmin aikuisen
lapsen märkä päiväuni.
Saunaosasto oli kovassa käytössä koko
illan, eikä iloa pilannut edes Pasi, joka
hukkasi pötkönsä. Pötkö tosin löytyi
nopean yhteisetsinnän jälkeen ja saatiin
takaisin paikalleen Pasin korvaan. Ilta
rauhoittui piirissä sohvilla muistellen
exquja ja muita seikkailuita. Viimeiset
siivosivat saunan ja lähtivät yhteistakseilla Hervantaan. Kaiken kaikkiaan
erinomaisen onnistunut ilta, ja kaikille
osallistujille siitä kiitokset.
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Projekti: Uusi sohva
Kaikki ovat varmaan jo huomanneet
kiltahuoneella oltuaan, että rakas majapaikkamme muistuttaa lähinnä kirpputoria. Sohvat muistuttavat lähinnä perseitä sen sijaan, että pakarat vain istuisivat niillä. Tähän onkin nyt tulossa
muutos (toivottavasti).

Tästä voidaan päästä tulevaisuuden kuvien projisointiin. Todennäköisemmin
tämä projekti saadaan valmiiksi kesällä
resursseista riippuen. Toki projektiin
vaikuttaa myös, löytyykö killasta ketään
puusepäntaitoja omaavaa jeesuksenalkua (tai edes jeesuksentaitoja omaavaa
puusepänalkua). Aika näyttää. Jos sohva
Niin kuin moni tietää hyvin suunniteltu saadaan tehtyä ja jos käy niin huono
on puoliksi tehty. Tästä johtuen allekir- tuuri, että tuotos oli huono voidaan
joittanut otti solikan kauniiseen käteen mietteet kiteyttää alla olevaan kuvaan.
ja ryhtyi sorvaamaan. Tarkoituksena
onkin siis korvata killan dyykatyt sohvat pahalta haisevalla ja todennäköisesti myös epämukavalla, mutta itse tehdyllä sohvalla

Teksti: Tuomas Koskinen
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Nehän ovat kuin kaksi marjaa!

Tero ja Jenni

Kuningas Pähkinä ja joku Blondi

