Pääkirjoitus
Vilkaisin nopeasti HS:n sivujen pääuutiset, jotta voisin palstallani taas kerran pohtia
ajankohtaisia aihealueita mielenkiintoisesta vinkkelistä. Pääotsikoissa oli huomioita mm.
Venäjän tilanteesta ja siitä, kuinka Suomessa ei ymmärretä läheisen itänaapurin
vakavuutta. Itse kyllä tajuan täysin tämänhetkisen tilanteen vakavuuden.
Kirjoitan tässä nimittäin juttua Päätoimittajan lätinöistä sen sijaan että ahkerasti lukisin
todarin tenttiin. Jos minä käytän y-x tuntia vähemmän tenttiin panostamiseen ja
bonuspisteitäkin on reilun pisteen verran, millä todennäköisyydellä Putin tulee Joukolla
(=sen jääkarhun nimi) käymään Salen luona? -1 /1 2 koska Interstellar ja madonreikä.
Joka tapauksessa syksyn toiseen periodiin on mahtunut ties mitä! Hohdokkainta oli
tietenkin maukkaan muikea excumme. Mistä sitten tietää, että excu on ollut hyvä?
Reissun päätyttyä olo on edes hieman huojentunut.
Paitsi jos on fuksi. Pikkujyoloristeilyn jälkeen
tämänsuuntaisia tuntemuksia koettiin bussissamme
yhtä lailla, varsin solidaarista porukkaa nämä
teekkarit!
Valitettavasti oma Linnan juhlien kutsu meni taas
huomaamatta sähköpostin roskapostilaatikkoon.
Jouduin siis pyytämään fukseja kirjoittamaan omista
kokemuksistaan kiltamme rankasta excusta.
Muutenkin lehti on täynnä tuttua ja tuntematonta
settiä, parhaiten pääset selville lukemalla läpyskän
kannesta kanteen (on kuulemma tenttimateriaalia).
Onnea vielä Stiinalle ja uudelle hallitukselle! Tietty
myös päätoimittajan pesti vaihtuu, joten viimeistään
seuraavassa lehdessä puikoissa on joku, joka oikeasti
tietää miten homman pitäisi mennä.
Huom. Kuvassa on kotikodon koira, joka tajuaa ehkä
tällä hetkellä enemmän kaikesta kuin allekirjoittanut. Marjaana, Päätoimittaja

JA hei! Tervetuloa, kevään fuksi!

Moderni Materialisti on Tampereen teknillisen yliopiston

Materiaali-insinöörikillan kiltalehti. Lehdessä käsitellään ajankohtaisia
ja vähemmän ajankohtaisia teemoja poliittisesti ja tyylillisesti
sitoutumattomasta näkökulmasta
Levikki: 35 kpl
Päätoimittaja: Marjaana Koski
Kansi: Materiaali-insinöörikillan pikkuyolot 201 4,Tiina Mikkonen
Ota kontaktia: etu.suku(a)student.tut.fi, paitsi olli.a.partanen(a)

Kuka tästä on
oikein vastuussa??
Päätoimittajan lisäksi lehteen
kirjoittelevat vakipalstojen
Shakespearet.
Kuvat: Tiina Mikkonen

Meiju Koivuniemi, toimittaja
"Olen kolmannen vuoden opiskelija ja toisen
vuoden MIK:läinen. Toimittajana olen toiminut
kuluneen hallitusvuoden. Kirjoitan muun
muassa Moderniin Materialistiin, joskus ihan
asiaa ja usein vähän vähemmän asiaa. "

Teemu Sillanpää, inttihajoaminen
"Kuka Teemu?
Teemu on 21 vuotias raksateekkari, jonka sydän
asuu materialistien kiltahuoneella. Kahden
opiskeluvuoden jälkeen valtio kutsui poikaansa
palvelukseen. Teemu on ehtinyt vaikuttaa
MIKin hallituksessa Modernin parissa
puolitoista vuotta, viimeksi keväällä
päätoimittajana. Syksyllä Teemu hajoilee
Modernin sivuilla ja verestää intin käyneiden
traumaattisia muistoja. "

Tuomas Koskinen, Zürich

"Olen 25-vuotias, vanhemman vuosikerran
materiaalitekniikan opiskelija sekä vanha kiltaaktiivi. Päätin lähteä valmistumista karkuun
Sveitsiin Zürichiin opiskelemaan vähän erilaista
materiaalitekniikkaa. Tästä seikkailusta pääsette
myös nauttimaan mukana, sillä kirjoitan
tapahtumista myös Motskuun!"

Olli Partanen, Madrid

"Olen N. vuoden materiaaliteekkari, joka lähti
(myös) valmistumista karkuun señoritojen ja
halpojen ravintolavirvokkeiden luvattuun maahan,
Espanjaan. Näiden lisäksi minulla on asiaa myös
vaihto-opiskelun positiivisista puolista, kuten
kontinuumimekaniikasta ja Matlab-ohjelmoinnista.
Olen hengannut reilut 3 vuotta killan
hallituksessa/sohvalla, mm. rahiksena ja
excuhenkilönä."

Puheenjohtajan
palsta
Hei taas!

STUDIES MATERIALS
SCIENCE

Joulukalenteria on raaputettu jo niin
elämässäni. Sen ainakin opin, ettei
monta luukkua, että kohta on
killan puheenjohtajaksi voi valmispakko olla joulu! Taistellaan vielä
tautua, se yllättää aina. Tähän väliin
yhdessä viimeiset tentit läpi, niin
voisin siteerata itseäni pikkujoulupäästään harvinaisen pitristeilyn jälkeen: ”Matka oli
källe kolmen viikon jouihana, mutta nyt väsyttää”.
lulomalle.
Olen aika varma DIDN'T CRACK UNDER Ensi vuoden hallitus on jo
PRESSURE
että silloin kun minä olin
pääpiirteittäin valittu ja
fuksi [insert nariseva
vaikuttaa varsin pätevältä,
äänensävy] , niin tentit loppuivat 23.1 2. ja
Onnea Stiinalle ja muulle halkoulu alkoi 2.1 . Tästä ei tosin ole litukselle! Pitäkää MIKin lippua kortodisteita, joten saattaapi olla, että tämä kealla.
on vain tätien ja setien höpinää. Parempi
kuitenkin näin, varmasti jokainen on
ansainnut joka ikisen näistä 23

lomapäivästä!

Vuoteni puheenjohtajana on jo
lähes takana ja sakkokierroksen sijaan
päätin (vihdoin) eläköityä hallitushommista. Vuoden viimeinen Moderni ja
viimeinen pj-palsta onkin hyvä paikka
kiittää ja kumartaa kuluneista ajoista.
Joten kiitoksia kaikille läsnäolijoille
näistä mahtavista viidestä hallitusvuodesta,
sekä erityiskiitoksia tästä vuodesta
hallitukselleni ja killan jäsenille, se on ollut
hieno!
Vuosi on ollut varsin antoisa,
luultavasti
opettavaisin
ajanjakso

Rakkaudella, Iina
Kuva:Tiina Mikkonen

Aloitin tänä syksynä materiaalitekniikan uutena opintoneuvojana ja hui
kuinka ensimmäiset kuukaudet ovat menneet vauhdilla! Jokaisella
opintosuunnalla on oma opintoneuvoja, joka auttaa ja
opastaa opiskelijoita kaikissa opintoihin liittyvissä
asioissa, ja minä olen materiaalitekniikan vastaava.Toisin
sanoen luokseni voi tulla, jos HOPS kaipaa päivitysapua
tai mikä vaan asia mietityttää opinnoissa. Vähintäänkin
ohjaan sinut eteenpäin oikealle taholle jos itse en pysty
auttamaan!

Opintoneuvojan
muistutus

Jos opintoneuvojalla vierailu tuntuu koska vaan
ajankohtaiselta, helpoiten minut löytää päivystysaikoina
huoneesta K1 447 (Motivaattorista ensimmäinen ovi
vasemmalla, neloskäytävällä). Luokseni voi tulla ihan
ilman ajanvarausta mutta huomioithan, että
tenttiviikoilla ja loma-aikoina ei ole päivystyksiä.
Kunhan kevätlukukausi taas käynnistyy ja uudet
kevätfuksit on otettu vastaan, päivystän taas
normaalisti.
Muuten vastaan mielelläni kysymyksiin myös
sähköpostilla, ja tietty saa koska vaan nykäistä hihasta
myös kiltahuoneella tai käytävillä :)

Päivystysajat 3. periodissa:
Ma klo 10-12
Ti klo 14-16
To klo 12-14

Nähdään! Stiina

Stiina Kinnunen
Materiaalitekniikan
opintoneuvoja
p. o5o 33o1753
opintoma(a)tut.fi

TEK-yhdyshenkilön
kuulumiset
Kohta se taas tulee!

lisäksi myös kattavasti koko prosessin
kulusta sekä seikkoja, joihin kannattaa
Nimittäin kesätyöhaku. Ei hätää, ei kannata erityisesti panostaa. Teekkarin työkirja
ihan vielä panikoida kesätyönhaun löytyy myös netissä osoitteesta
aloittamista: Ensin on hyvä hoitaa kurssien http://www.teekkarintyokirja.fi.
dedikset ja tentit pois alta ennen kuin
Käykääs ihmettelemässä, sillä sieltä
tähän aihealueeseen pureutuu tarkemmin. löytyy myös teollisuuden kesä- ja
Tässä TEK-jutussa käsitellään kesä- dippatyöpaikkailmoituksia! Parasta on
työnhakua, jotta sinulla olisi melko selkeä opintojen mukaan jaotellut ilmoitukset.
sotasuunnitelma, eikä paljoakaan stressiä, Vanhoille penseilijöille (miksei myös
kun päätät siihen rumbaan taas jälleen muille) löytyy esimerkiksi ohjeita ah niin
kerran lähteä.
uuteen käsitteeseen eli video-CV:n
Mistä siis lähteä liikkeelle? 3.1 2. tekemiseen.
julkaistiin TEK:n toimesta vuosittain
Mitäs sitten jos työt tai
ilmestyvä Teekkarin työkirja. Opus kesäopinnot eivät nappaa? Jos sinulla on
käsittää (melkein) kaiken työnhausta ja mielessä joku hyvä liikeidea tai keksintö,
sen on tarkoitus toimia opiskelijoille voit kokeilla start up –yrityksen
eräänlaisena oppaana työelämään.
perustamista. Start up -yritykset ovat tällä
Tämän vuoden työkirjassa on hetkellä nousussa, sillä niitä pidetään aika
perinteisten CV- ja työhakemusmallien lailla Suomen tulevaisuutena. Vaikkei start

• Teekkarin työkirja
Tärkeimmät
huomiot vuodenvaihteeseen

• CV:n päivittäminen
• Omien vahvuuksien löytäminen
• Glögi, piparit ja rentoutuminen!

up -yrityksissä pääsekään tienaamaan
miljoonia euroja, voivat ne olla tulevaisuuden työllistymisen kannalta erittäin
arvostettu lisä CV:ssä.
Opiskelijan heikoimpana aikana eli
tenttiviikoilla on hyvä miettiä omia
vahvuuksiaan työntekijänä. Vaikka kesätyönhaku on raskas
prosessi, kannattaa
kesätyöhakemusten
kirjoittamiseen todella
keskittyä. Jos et jaksa
panostaa ihan jokaiseen hakemukseen,
panosta niiden yritysten hakemuksiin, joihin haluat todella
päästä töihin.
Mieti millaista
henkilöä yritys hakee
kesätöihin ja mieti,
miten itse vastaat
näitä kriteerejä ja toiveita.
Tuo
oikeat
luonteenpiirteet itsestäsi esille ja koita
personoida oman hakemuksesi. Näin

pystyt erottumaan muiden geneeristen
hakemusten joukosta.
Ennen kaikkea älä stressaa
kesätyönhakua liikaa. Muista levätä
joululomalla, jotta jaksat panostaa
hakuprosessiin, kun on sen aika. Voit
valmistautua työnhakuun päivittämällä

CV:si ja työhakemuksesi

sekä
kartoittamalla
yritysten kesätyönhaun
ajankohdat etukäteen.
Mieli voisi rauhoittua
esimerkiksi näiden avulla.
Muista, MUISTA levätä
joululomalla glögin ja
piparin siivittämänä, sillä
kevät menee taas hujauksessa kaiken meiningin
ohessa!
Mitä rentouttavinta joulua kaikille!

<3:llä
Natalia, MIK:n TEK-täti

PELIARVOSTELU:

CRUNCH

- THE GAME FOR
UTTER BANKERS
Julkaisija
Pelaajien
lkm
Teema
Peliaika
Idea
Kenelle?
Miksi?

Terror Bull Games
2-4
Finanssit
1 -2 tuntia
Keplotella itsensä
pelin vauraimmaksi
Kaikille fuksista
ikiteekkariin
kyltereitä
lukuunottamatta
Koska raha on
kivaa ja
huijaaminen
hauskaa

Jatketaan taas lautapeliarvostelujen sarjaa, tällä kertaa
pelillä, josta todennäköisesti suurin osa lukijoista ei ole
kuullut aiemmin: Crunch: The Game for Utter Bankers. Itse
törmäsin tähän peliin lukiessani nettikeskustelua sen
julkaisijan, Terror Bull Gamesin tunnetuimmasta pelistä
War on Terror, joka ansaitsisi oman lehtijuttunsa joskus
tulevaisuudessa. Brittiläisen Terror Bull Games firman idea
on ottaa ajankohtainen, poliittinen aihe ja tehdä sitä
kritisoiva ja satiirinen lautapeli,
MAKE MONEY
jonka kulku silti
noudattaa oikean
maailman tapahtumia. Yhteiskunnallisesti valveutuneita lautapelejä
siis!

- Tamppi-Janne
irc: #mik-lautapelaajat

Crunch on julkaistu nykyisen talouden

taantuman alkupuolella vuonna 2009.
Pelissä pelataan globaalien pankkien
pääjohtajina, joiden tärkein tavoite on
kääriä mahdollisimman paljon massia
omaan taskuun, välittämättä niinkään
miten omalla firmalla tai maailmantaloudella noin muuten menee (siis sama
tavoite kuin globaaleilla pankinjohtajilla
on oikeassakin elämässä). Kokemukseni
mukaan rahankeruu on yllättävän paljon
köyhiä teekkareita kiinnostava aihe.

Pelin kulku:

Ensimmäiseksi vuorolla palkataan tai
potkitaan pihalle työvoimaa. Sitten
maksetaan jäljellä olevien palkat ja
tehdään
uusia
sijoituksia
sekä
mahdollisesti muita actioneita. Lopuksi
nostetaan Event-kortti.
Poistetut kortit kiertävät suoraan
pakan pohjalle, eli välillä voi jopa onnistua
laskemaan, mitä kortteja seuraavaksi
onkaan nostamassa. Koska tahansa voi
pyytää valtiolta apua Trust-korteilla, mutta
ikinä ei tiedä varmasti etukäteen,
paljonko sitä saa vai saako ollenkaan.
Eventeistä
löytyy
pelin
nimikkokortti Crunch , joka on slangisana
lamalle. Tämän iskiessä pitää jokaisen
pankin todistaa likviditeettinsä, mahdollisesti valtion tuella, tai mennä
konkurssiin. Crunch-kortin jälkeen pakka
sekoitetaan, eli seuraavan laman aikaa ei
voi koskaan tietää etukäteen.

Kun enintään yksi pankki on
pystyssä, peli loppuu ja lasketaan kenelle
on kertynyt eniten henkilökohtaista
varallisuutta. Sillä ei ole varsinaisesti väliä
milloin pankkisi meni nurin, mutta
pidempään pystyssä oleva pankki voi
tienata johtajalleen enemmän.

Korteista:
Asseteista ja Eventeistä löytyvät ne

pelin satiiriset elementit ja nämä kortit
peliä
varsinaisesti
pyörittävävtkin.
Eventeistä esimerkiksi se hemmetin
Maailmanrauha tekee kaikista ase-firman
osakkeista hyödyttömiä ja ne täytyy
heittää pois. Konkurssiin Mennyt Valtio
pakottaa heittämään osan sijoituksista
pois. Cayman-saarten pankkitili kannattaa
puolestaan pelata silloin kun pankilla on
bonustenmaksuaika, sillä veroparatiisiin
tallennetut rahat tuplaantuvat lopussa.
Vastustajaa voi kiusata muun
muassa laittamalla työntekijät lakkoon tai
ryöstämällä käsikortteja. Erityismaininnan
ansaitsee Natsien Kulta-aarre, pelin
arvokkain kortti, jota suurimmassa osassa
pelikerroista ei edes pääse näkemään.

Pelin erikoispiirteitä:

Tästä
päästäänkin
pelin
omalaatuisimpaan
sääntöön,
korttien
pimittämiseen: Sääntökirjan mukaan on
täysin OK tunkea arvokkaimmat kortit
esimerkiksi omaan hihaan niin, etteivät
muut pelaajat huomaa.
Jos jää kiinni, pankki menettää
luottamusta [toim. huom. vähän niin kuin
Suomen valtion luottoluokitus] , mutta pelin
lopussa piilotetut kortit lasketaan mukaan
varallisuuteesi. Tästä johtuen yleensä se
Natsikulta onkin jonkun toisen hihassa tai
taskussa saman tien ilmaannuttuaan.
Sääntökirja myös suosittelee pelaamaan peliä tummassa puvussa,
koska siinä on enemmän piilopaikkoja ja
pääsee muutenkin paremmin pankinjohtajafiilikseen.

Jos siis tunnet epärehellisen
riistopohatan piilottelevan sisälläsi,
päästä se välillä valloilleen Crunchin
parissa!

Mistä pelin saa??

Vaikka tavalliset ostosmarketit ja
lelukaupat eivät usein suuremmasta
suosiosta sivuun jääneitä pelejä
myykään, ei silti kannata huolestua!
Peleihin erikoistuvia liikkeitä löytyy
ihan meiltä Tampereeltakin ja mikäli
kotoa lähteminen on liian pelottavaa
voi pelin aina tilata itselleen
internetistä. Peli ei ole hinnalakaan
pilattu, ilman toimituskuluja hinta jää
parhaimmillaan alle parin kympin!
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Vuoden vaihde ja palveluksen puoliväli
lähestyvät kovaa vauhtia ja tätä
kirjoittaessa paukkuu sataset rikki (tj
200). Tähän asti melko suklainen [toim.
huom. omnomnomnom] palvelus alkaa
pikkuhiljaa potkia viatonta varusmiestä
päähän, kun päästään puistikon puolelle
harjoittamaan sotatoimia todenteolla.

teluleireistä raskaita. Leirin tiimellyksessä
tuli mietittyä, että jos kyseessä olisi
tositilanne, kasvaisi kiusaus kaivaa pistooli
rintataskusta ehkä liian suureksi.
Kaikesta
huolimatta
myös
leirielämästä selviää ja se voi olla välillä
jopa ihan mukavaa. Se voittaa jopa
kasarmilla kyhjöttämisen, kun am-

Japahimpia on aamut. .
Entinen päätoimittaja hajoilee valtion leikkikoulussa ja kokoaa
sirpaleistaan kertomuksia siviilielämän jälkeisestä maailmasta.
Teimme myös luotettavan testin Cosmopolitanin, eikun HS:n
sivuilla, kauanko Opp. Korp. Sillanpää olisi säilynyt hengissä
talvisodassa. Lopputulos oli 43 päivää.

Mikä siellä metsässä sitten menee
pään sisään niin pahasti? Syyt ovat
tietenkin yksilöllisiä. Toisia hajottaa
jatkuva kiire, toisia epätietoisuus, toisia
unenpuute, toisia pimeys, toisia märkä ja
kylmä, toisia teltassa nukkuminen,
suurinta osaa nuo kaikki. Asemaralli
kuravellissä Apilas selässä pilkkopimeässä
puolen yön aikaan eikä tietoa milloin
pääsee nukkumaan vain herätäkseen
parin tunnin päästä vartioimaan voi
tuhota vahvemmankin sotilaan psyykettä.
Voisi ajatella, että sodan leikkiminen metsässä, pyssyillä paukuttelu ja
panssarivaunuilla huristelu olisi lähinnä
hauskaa ilakointia. Samaan harhaluuloon
sortuu lähes jokainen varusmies ennen
oikeaa koitosta.
Yleensä itse harjoitus onkin varsin
mukava, mutta harjoitusten ympärillä tapahtuva jatkuva valvonta, tarkkailu, valmius ja kiire tekevät etenkin tais-

pumaleirillä pitkän päivän jälkeen istuu
porukalla nuotion ääressä paistamassa
makkaraa tai pääsee saunomaan. Kun
nuotion luota sitten siirtyy teltassa
vellovaan vesilätäkköön nukkumaan, alkaa
huumori loppua.
Loppupeleissä leirielämäkin on
varsin siedettävää ja metsässä aika menee
nopeasti. Telttaan pääsee kylmää karkuun,
ellei kipinä ole nukahtanut, ja väsyneenä
edes pieni, tai vähän isompikaan kivi, ei
haittaa selän alla. Leirien jälkeen oppii
myös arvostamaan tylsää ja ankeata
kasarmielämää, suihkua ja omaa lämmintä
punkkaa.
Puoli vuotta jäljellä, ”kohta”
pääsee nauttimaan reservin auringosta ja
iki-ihanasta teekkarielämästä. Ei tunnu
missään!

Opp. Korp. Sillanpää

Tein itse säästin!

Kuvittele, että tullessasi MIK:n kiltahuoneelle, sohvalla
olisi tilaa myös Sinulle istuttavaksi? Tai että tiskikaappi ei
pursuilisi kahvikuppeja vaan saisit kätevästi oman kuppisi
helposti käsivarren ulottuvilta?
Ei mutta nythän tuo kaikki on mahdollista! Melkein CVmerkinnän arvoinen kiltahuoneen parannusprokkis saatiin
päätökseen syyslukukautena 2014 urheiden vapaaehtoisiksi
pakotettujen kiltalaisten voimin. Lopputuloksena oli
ahkeria opiskelijoita palvelevat uhkea uusi sohva sekä
järjestystä ylläpitävä ja nätiksi pintakäsitelty mukiteline.
Lue sueraavalta aukeamalta, millainen vaikutus dediksillä,
yleisön paineella ja ponsilla parhaimmillaan saadaan.

Idea kiltahuoneen kehittämisestä uudella sohvalla virisi jo vuoden 201 3 hallituksen
keskuudessa ja tätä mahdollisuutta alettiin todella selvittämään, kun kuultiin, että MIK
saisi käyttöönsä niin kutsutun touhutonnin. Monet vanhat tädit ja sedät muistavat,
miten monen kirjavaa MIK:n kiltahuoneen
sohva-arsenaali on ollut ja kuinka
paljon hukkaneliöitä ne ovat
saaneet aikaan.

Sohvaprojektin
onnistumisen tärkeyden
ymmärsi myös pj:mme Iina ja
valitsi toimarin hoitamaan hommaa. Onneksi projekti ei ollut täysin
yhden ihmisen hartioilla vaan myös kaikki hallituksessa pääsivät osallistumaan
suunnitteluun ja ideoimiseen. Suuren työn teki toimittajana oleva Reisi-Tuomas tehdessä
sohvan suunnitelmat CÄDillä. Sohvan toteutus vaati myös paljon suunnittelua
ennakkoon ja kilpailutusta puutavarasta ja patjoista.
Yhtenä hikisenä kesäviikonloppuna synnytettiin sohvan runko kiltaan. Porakone surisi ja
runko kasvoi kasvamistaan. Hikiset miehet sovittivat puuta puuta vasten. Naisia oli
paikalla valvomassa tilannetta. Sohvan syntyminen ei ollut kuitenkaan vain yhden
viikonlopun uurastuksen tulos, vaan se piti saattaa vielä pikapikaa valmiiksi ennen kuin
lukukausi alkaa, joten viimeiset puut kiinnitettiin vain hetki ennen koulun alkua
runkoon. Patjojen saapuminen kestikin vähän kauemmin ja lukukausi aloitettiin kovilta
puupenkeiltä. Alaosaan kangas laitettiin vasta joulukuussa paikoilleen.
Kaiken kaikkiaan sohva oli iso ja tärkeä projekti tämän vuoden hallitukselle ja suuri
harppaus kiltahuoneelle. Talkootyö tuotti tulosta, vaikka kaljaa ei talkoolaisille
tarjottukaan.

”Tämän ponnen hyväksyessään killan yleiskokous velvoittaa
hallitusta laittamaan mukitelineen kiltahuoneen seinälle.”

Useimmiten ponsien sisältö on
päätetty läpällä (ja kännissä)
vailla sen suurempaa tarkoitusta.
Mukitelineen ponnessa oli
erittäin paljon järkeä ottaen
huomioon mukien valtaisan
määrän kiltahuoneella. Ennen
vanhaan MIK:n kiltahuoneella oli
kuuleman
mukaan
ollut
mukitelineen virkaa toimittamassa naulainen lauta, mutta
nyt ei ole ollut vähään aikaan
sitäkään.

1 8.1 1 .201 4 ja kello 1 5.45

ilmestyi mukiteline kiltaan kuin
tyhjästä. Mukiteline ei kuitenkaan tullut IKEAsta vaan
syntyi samoissa käsissä kuin
sohvan runko. Päivätyö meni

MOL:n raskaassa laboratoriossa

telinettä tehdessä, mutta tuli
valmista ajoissa.

Upeasta poltetusta ulkonäöstä
kiitokset erikoislaboratoriomestari Mikolle, joka käsitteli puuta
asetyleeniliekillä.
Terveisin, Yleismies
Jantunen

Ulkomaankirjeenvaihtaja
Palstalla kirjoittavat vuorotellen vaihdossa olevat
MIKkiläiset. Tällä kertaa ykköskontakteina toimivat
Tuomas Koskinen Zürichissa, Sveitsissä ja Olli
Partanen Espanjan Madridissa. Joulukuun lehdessä
Olli kertoo Erasmus-opinnoistaan Etelä-Euroopassa.

Vaihdoin maisemia syksyn ajaksi hieman
eteläisempään Eurooppaan, Hervannasta
Pyreneiden niemimaan keskellä olevaan
pikkukaupunkiin, Madridiin. Madridin
maakunnassa on enemmän ihmisiä kuin
Suomessa, joten meno on hieman
erilaista Tampereeseen verrattuna.
Aloitetaan elämisestä. Syöminen ja
juominen eivät tule kalliiksi. Ruokaa saa
kaupasta noin 30% halvemmalla kuin
Suomessa ja erinäisiä virvokkeita saa
kaupasta tai baarista puoleen hintaan
Suomen vastaavista.
Täällä ei ole varsinaisia opiskelijaasuntoloita, vaan kämppä piti hankkia ihan

yksityisiltä markkinoilta. Useampi yritys
kyllä erikoistuu juuri vuokraamaan
asuntoja vaihtareille ja muille ulkolaisille.
Paikalliset opiskelijathan asuvat pääsääntöisesti vielä äitiensä helmoissa.
Tuomas mainitsikin omassa
jutussaan Keski-Euroopan lepsusta alkoholilainsäädännöstä, eikä se ainakaan ole
tiukempi täällä. Lähikaupoissa on kassojen
vieressä olevilla heräteostoshyllyillä karkin lisäksi viinapulloja, joihin on kätevästi
teipattu kolapullo kylkeen, ettei tarvitse
lähteä kaukaa hakemaan lantrinkeja.
Espanjassa ei kierrätetä pulloja tai
tölkkejä, joten jos sattuu olemaan
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Kuva: Marko Leppänen

keskustaassa pussikaljoittelemassa, niin
mummot eivät käy keräämässä tölkkejä
pois. Sen sijaan maahanmuuttajataustaiset
nuoret myyvät janoisille opiskelijoille lisää
virvokkeita kilpailukykyiseen hintaan, ja
luikahtavat taas pois jos poliisi ilmestyy
paikalle.
Tämä on jo kyllä ihan paikallisittainkin laitonta ja yleensä isompien
botellónien ympärillä pyöriikin kasa poliiseja.
Opiskelen siis Madridin teknillisessä
yliopistossa (Universidad Politécnica de
Madrid) . Madridin keskustan länsipuolella

on isohko ”yliopistokaupunki”, Ciudad
Universitaria, jossa on viisi eri yliopistoa ja
yli 1 00 000 opiskelijaa. Alue on siis täynnä
kaikkien näiden eri yliopistojen
rakennuksia ja kullakin koulutusohjelmalla
tai laitoksella on yleensä oma pytinkinsä.
Oman lafkani koko nimi on Escuela

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, mikä on ilmeisesti

perinteinen
nimi
espanjalaiselle
rakennustekniikan laitokselle. Rakennus-

tekniikan lisäksi täältä löytyy materiaaliopin laitos kellarista. Rakennus myös
näyttää erehdyttävän paljon Konetalolta,
joten olo täällä on melko kotoisa.
Paikallisten
materiaalitekniikan
kurssien painopiste on hieman erilainen
kuin TTY:llä, kurssit ovat jotain TTY:n
materiaali- ja konetekniikan välimaastosta.
Omat kurssini koostuvat lähinnä kontinuumimekaniikasta, Matlab-ohjelmoinnista
ja komposiittirakenteiden jäykkyysmatriisien laskemisesta.
Täällä kaikki materiaalitekniikan 3.
vuoden kurssit opetetaan englanniksi ja
opettajat puhuvat pääsääntöisesti hyvää
lontoota. Samaa ei voi kyllä sanoa espanjalaisista opiskelijoista, mutta kyllä
suurimman osan kanssa pystyy keskustelemaan edes jollain tasolla.
Toisaalta kukaan yliopiston tai
pahimpien turistirysien ulkopuolella ei
puhu sanaakaan englantia, joten muihin
paikallisiin verrattuna opiskelijat puhuvat
kielillä erittäin hyvin.

Paikallinen Konetalo
Kuva: Olli Partanen

Yliopisto-opiskelu on täällä paljon
koulumaisempaa kuin Suomessa. Nelivuotisessa kandintutkinnossa ei ole
lainkaan itse valittavia kursseja ennen 4.
vuotta ja koulua on joka päivä yhdeksästä
kahteen aamupäivällä tai kolmesta
kahdeksaan iltapäivällä.
Onneksi koulupäivään on sentään
sisällytetty yksi vartin tauko, jolloin
kerkeää kahvilaan mättämään sämpylää.
Saa kahvilasta toki kaljaakin. Espanjalaisten
ateriarytmi on jännästi muutaman tunnin
muuta maailmaa jäljessä, lounas syödään
kahden aikoihin ja illallinen yhdeksältä
illalla.
Erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja
tämän kokoisesta miljoonakaupungista
löytyy laidasta laitaan. Baareja, kuppiloita
ja yökerhoja on aivan lukematon määrä ja
kulttuuritarjontaakin löytyy.
Espanjassa on erittäin miellyttävä

tapas-kulttuuri, eli baarissa ohrapirtelön
kaveriksi saa yleensä pienen lautasellisen
jotain naposteltavaa aivan pyytämättä.
Rahaa vasten saa isompia annoksia
ja omassa kantapaikassani ei yksinkertaisesti pysty juomaan kahta olutta
enempää, sillä jokaisen tilauksen mukana
tulee niin paljon hiilarimättöä, että
turvotus on samaa luokkaa kuin
onnistuneen kaljakimblen jälkeen.
Mainittakoon säästä sen verran,
että näin joulukuussakin on vielä terassit
auki.
Tiivistettynä nasta mesta, mutta tuntuu
myös hyvältä palata jouluksi Hervannan
huudeille. Eniten täällä on ikävä
teekkaritouhuja ja saunoja, joiden
mainokset eivät näytä Tom of Finlandin
tekemiltä.
Besos y abrazos,

Olli

XÅùÇÇùÇÑtÄáàt

Heipähei ihanat MIKkiläiset! Saimme hallituksen kanssa huikean idean
kehitellä Moderniin Materialistiin Emännän palstan , jossa killan emäntä
antaisi jäsenistölle hieman vinkkejä liittyen esimerkiksi siisteyteen killassa,
leipomiseen tai vaikkapa pikkunikseihin arjen askareissa! Tällä kertaa
päätin ottaa aiheekseni opettaa teille hieman tarkemmin, miten killassa
tiskataan. Taito näyttää olevan kovin hataralla pohjalla, ainakin päätellen
tiskaamattomien kuppien vuoresta tiskipöydällä.
Tiskaaminen killassa kuuluu meidän jokaisen perusvelvollisuuksiin killan
jäseninä. Kun olet juonut kahvisi, etkä kuppiasi enää tarvitse, tulisi sinun
viimeistään killasta poistuessasi suunnata tiskiallasta kohti ja tiskata se.
Itse tiskausprosessi sujuu seuraavanlaisesti:

MIK:n
Rrrankka
excu
20-22.1 0.

Ja koska edellisistä kerroista ei koskaan opita, lähti Materiaaliinsinöörikillan opiskelijoista taas kerran bussillinen urheita fuksiloisia ja
teekkareita tutustumaan niin yritysmaailmaan, kuin sisarkiltojen
meininkiin.
Tällä kertaa Toimitus pyysi mukana olleita fukseja kirjoittamaan kokemuksistaan tästä maagisesta reissusta. Mukaan tarttui ainakin y määrä
julkaisukelvottomia vitsejä (ei vaan tietty ne julkaistaan) sekä melkein
yhtä paljon elintärkeää tietoa mahdollisista työnantajista. Epäilemättä
myös etuliitteen "Rrrankka" merkitys selvisi uteliaimmille...

V

aikka aamu valkeni harmaana,
oli Kouvolan harmaus kuitenkin omaa
luokkaansa; Siellä ruohokin on harmaata.
Recticelin tehtaalla harmaus unohtui
hetkeksi makoisan ruuan ja vaahtomuovien suloisen pehmeyden keskellä.
Sää oli hyvin samankaltainen kuin
suomalaisena jouluna ja juhannuksena.
Hyytävä tihkusade palautti
reissaajat ryminällä takaisin harmaaseen
todellisuuteen siirtyessämme UPM:n
Kymin paperitehtaalle. Kuusankoskelta mieleen jäi lähinnä valtava purulelumateriaalikasa
ja Mörkölinja. Kun
paperitehdas ja kauppakeskus Veturin
Alko oli nähty ja tyhjennetty Jaloviinasta,
lähdimme yöksi kohti Otaniemeä
luontoäänien tihentyessä.
Otaniemessä arvottiin excupullo

ja kuokittiin Man@gerin Ruotsin excun
saunalla. Jostain syystä meillä ei ollut
omaa saunavuoroa, vaikka rantasauna
olikin tyhjänä.

Otaniemessä oli todennäköisesti
melko mukavaa, mutta täyttä varmuutta
asiasta ei ole vieläkään saatu. Huhut
Otaniemestä kertovat, että meidän
mukanamme ollut Man@gerin fuksi oli
illan aikana aiheuttanut tuntuvaa
pahennusta jota ei ole vieläkään
unohdettu. [Toim. huom. Onko? Entäs
Mikkg aikoinaan?] Todennäköisesti pahennus on ollut aivan meidän itsemme
aiheuttamaa, mutta aina on mukavaa etsiä
syntipukki jostain muualta.
Aamulla
toivoimme
yön
sysimustan ja huuruisen pimeyden muuttuvan kirjavaksi ja ihanaksi auringonpaisteeksi. Huomasimme ikäväksemme, että vaikka me olimme jättäneet
Kouvolan, Kouvolan harmaus ei jättänyt

meitä. Matka kohti Olkiluotoa meni
toisilla excu-DVD:tä katsellessa ja toisilla
keräillessä voimia uusia koitoksia varten.

Sielujäbä vie sunkin kyltit.

Siellä Jeesus oikein tykitteli menemään ,
kiitos Atte tästä viihdepläjäyksestä.
Olkiluodossa
pitkäveteisten
kalvosulkeisten
jälkeen
pääsimme
käymään
matala-aktiivisen
jätteen
loppusijoitusluolassa, eikä katto siellä
romahtanut niskaan vaikka Neea sitä
hieman pelkäsikin. Eräs kirjoittaja ei
kuitenkaan olisi pistänyt pahakseen pientä
romahdusta, sillä päähän sattui jo
valmiiksi. Olkiluodossa meille ei tarjoiltu
kuin keksejä, ja eihän niillä ihminen elä.
Ongelma ratkaistiin tukkimalla paikallinen
Hesburger.
Matka Porista kohti Vaasaa ei
mennyt kuten elokuvissa, vaan bussimme
päätti valuttaa jäähdytysnesteet 9-tien
asvalttiin.
Onneksi
teräksinen

kuljettajamme huhujen mukaan työnsi
bussin lähimmälle korjaamolle ja järjesti
meille uutukaisen bussin.
Uuden bussin ilmestymistä odottaessa teimme
ison parannuksen
exculla kuunneltuun musiikkiin
ostamalla Dingon
kokoelmalevyn ja
mikä parasta (just
nyt) Robin-lehden,
jonka mukana tuli
Robinin sinkku
ennen
julkaisemattomalla bonusraidalla!!!!!!
Kun vihdoin pääsimme Vaasaan ,
edessä oli taas sumuinen ja sekava yö.
Muutama vanhempi opiskelijatoverimme
oli upeiden aurinkolasien avulla saavuttanut suunnattoman nopeuden.
Vaasassa saunamahdollisuutta ei
ollut, joten piti olla luova ja keksiä itse
viihdykkeitä.
Päätimme
pelata
amerikkalaista jalkapalloa, tosin sisällä ja
vessapaperirullalla. Hauskana pelailuna
alkanut leikintapainen saavutti lopuksi
tunteiden
kuumentuessa
lievästi
väkivaltaisen kliimaksin ja Rape pääsi kokeilemaan oloaan tiskirättinä.
Yön pimeinä tunteina fuksien
innokkuudella Vauhtimyyrä, Tero 2.0 ja
Sielujäbä hankkivat lisää tarpeellisia ja
käytännöllisiä koristeita kiltahuoneelle.
Seuraavan
aamun vierailu Vaconilla

oli aivan liian kirkas, meluisa ja epämukava
ja liikaa eräälle kirjoittajalle. Siitäkin
kuitenkin selvittiin melko kunniallisesti ja
saimme Vacon -huivit päähämme jomotusta
helpottamaan. (Mallikappale on nähtävissä
Pojan hännässä kiltahuoneella.)
Iltapäiväksi
pääsimme Vaasan
helmeen, Tropiclandiaan , jossa kaikkien,
jopa tämän erään kirjoittajan, krapula
huuhtoutui Vaasan viemäreihin aaltokoneen hellässä syleilyssä. Kuulimme
myös huhua, että Autek oli omalla
uimareissullaan laskenut liukumäen alas
uimapatjalla, joten olihan meidänkin
pakko tämä tehdä. Tästä episodista on
loistavaa kuvamateriaalia [Toim. huom. joka
ei ole julkaisukelpoista, seriously] .

Illalla saavuimme koululle ja
hurjimmat fuksit jatkoivat iltaa XQ:lta
jääneen humala-kasvin parissa. Pettymys
vanhempiin opiskelijoihin oli suuri kun
ainoastaan Stiina jäi meidän kanssa
pitämään hauskaa ja tekemään meille
pirimuumeja. Kirjoittajat haluavatkin
kiittää Stiinaa kivasta seurasta ja lähinnä
oikeastaan Edarin avaimista. Siihen loppui
XQ ja niin myös muistikuvat. Bzzzzzzz…

Rakkaudella, MIKn excuilevat
fuksit

Kyseistä tempausta en voi
mieluusti suositella kenellekään omasta
elämästään edes hitusen välittävälle ihmisille, sillä noin
kolme metriä lähdöstä
tajusimme
vauhdin olevan aivan
liian kova ja lopussa
temppu meinasi saada fataalin käänteen.
Hengissä
kuitenkin selvittiin ja
kovimman kolauksen
koki Teemun GoPro
ja kirjottajien sielut.
Tropiclandiasta sai
myös olutta: 6.20€,
pakko ottaa.
Amerikkalaista jalkapalloa?

Omalla vastuulla: Toimittajan lätinät

Onpa lämmin. Joillekin se on valitus, allekirjoittaneelle pelkkä

bonus. Kylmänvihani on viety niin pitkälle, että vietän mieluummin
puoli vuotta lämpimässä loskassa, kuin pari kuukautta jäätävässä
vihmassa ja siinä ah, niin "kivassa" lumessa. Tänä ja viime talvena
kahdesta jälkimmäisestä ei olekaan tarvinnut suuremmin kärsiä.

Tule joulu luminen

Niin ikävä tunne

kuin kylmä onkin, on minullakin yksi
poikkeus: Jouluna olisi kiva olla lunta. Siispä tutkin internetistä niin
kauan kuin jaksoin (eli noin kymmenen minuuttia) mahtaako
joulumme olla iloisen valkoinen vai likaisen harmaa.

Kumma kyllä maailmalla yleisesti vain marraskuut 2000 ja 2011

ovat olleet 2000-luvulla kylmemmät kuin tänä vuonna. Mikä
omituisinta, marraskuu on pohjoisella pallonpuoliskolla ollut 5.
lumisin sitten vuoden 1966. Syys- ja lokakuu olivat sijalla 3 ja
kokonaisuutena syksy näyttäisi olevan lumisin kautta aikojen.
Lumikartassa vain on tänä vuonna Suomen kokoinen aukko.

Ilmeisesti pakkasherralla onkin ollut hoppu tänä vuonna

kaikkialle muualle paitsi tänne meille: Joulukuun alussa Kiina, Japani
ja Itä-Venäjä palelivat 60-tuntisessa lumihirmumyrskyssä lämpötilan
pudotessa alle kahdenkymmenen pakkasasteen. Lunta tupsahti
kerralla yli puoli metriä. Myös Pohjois-Amerikassa on panikoitu
kylmän (ja kaiken muunkin) vuoksi. Lähempääkin löytyy vastaavia
tilanteita, sillä joulukuun ensimmäisenä suomalaisten ottaessa
shortseissa aurinkoa, Tallinnassa oli pakkasta 17 astetta.

Tällä hetkellä näyttää,

että Suomessa joulukuusta tulee
ainakin 3 astetta keskimääräistä lämpöisempi. Se tarkoittaisi, että
tästä vuodesta tulee Oulun eteläpuolella lämpimin vuoden 1960
jälkeen. Kaikesta tästä jargonista huolimatta tässä Forecan 15
vuorokauden ennuste joulukuulle.

Kuvassa ylempänä näkyy sinisellä kylmän ennuste ja alhaalla sademäräät.
Parhaimmillaan (pahimmillaan) lunta voisi tulla jopa 57 millimetriä ja pakkasta
lähes 20 astetta.
Todennäköisimmän ennusteen mukaan lunta tullee
kuitenkin viitisen milliä
juuri ennen jouluaattoa.
Mikäli lämpö kaavion
mukaisesti pysyy nollan ja
viiden pakkasasteen välissä
saatan minäkin uskaltautua
ulos pyhinä. Kirjoittanut:

Meiju
Koivuniemi

MIK

Kirjoita Jallule!

Ovatko kurssisi vaikeita ja kaavakokoelmakin näyttää lähinnä
vitsiltä? Painaako jokin muu mieltäsi? Ei huolta, kiltamme
maskotti Jallupärinä on valmiina vastaamaan opiskelijoiden
mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Tule siis MIK:n
kiltahuoneelle ja rustaa huolesi Terapia-bollen
kysymyslaatikkoon.

Valita Mutskusta!

Koska Motskussa ei ole mitään valitettavaa, valita Mutskusta!
Mutskusta voi valittaa minne vaan: netin keskustelupalstoille,
Joulupukille, MIK:n irkkikannulle, Päätoimittajalle, Mutskulle
itselle. Tärkeintä, että valitat ja kerrot sen meille!

