


Voiko tähän kopioida viime lehden päätoimittajan palstan? Ai ei vai.

Vastoin luonnon lakia minä, kiltahuoneen vanhahko täti, jatkan jo
kolmatta vuotta Modernin taitossa. Kesätöitä on, noppia ei ja harkatkin
tuppaavat olemaan myöhässä. Myös eduskuntavaaliehdokas puuttuu,
joten kevään välttämätön stressi ei suinkaan ole vielä ohitse.

Se, miten homma on muuttunut näkyy uudessa lehden toiminta-
metodissa eli kahden päätoimittajan tasapuolisessa vastuunjaossa.
Eikun ei näykkään. Atte lähti karkuun Alpeille ja jätti meitsin tänne
taittamaan lehteä. Motskusta tulikin loppujen lopuksi tajuttoman pitkä,
ja sehän on vain hyvä asia! Olisihan se nyt
ihan säälittävää, jos kiltalehti on vain ohut
läpyskä.

Uusi hallitus on toiminut nyt muutaman
kuukauden. Hallitusesittelyn ulkonäköä
miettäessä totesimme Aten kanssa, että
mikään muu softa ei kuvaa nykyistä halli-
tusta yhtä hyvin, kuin MS Paint. Paintti-
grafiikoita onkin täten luvassa useampi
aukeama!

Ennen kaikkea, kiitos teille rakkaat
freelancerit kun saatiin tästäkin lehdestä
taas kerran huippu! Tietenkin on
toivottavaa, että myös sinä, rakas lukija,
viihdyt lehtemme parissa mutta mikäli tämä
tuottaa ongelmia, niin tule käymään kiltiksellä kahvilla.

Päätoimittaja 2.1

Maikey, Päätoimittaja



Moderni Materialisti on Tampereen teknil l isen yliopiston

Materiaal i-insinöörikil lan kiltalehti. Lehdessä käsitel lään ajankohtaisia

ja vähemmän ajankohtaisia teemoja poliittisesti ja tyyli l l isesti

sitoutumattomasta näkökulmasta

Levikki: 30 kpl

Päätoimittajat:Atte Karstila & Marjaana Koski

Kansi: Darth Vader, Marjaana Koski

Ota kontaktia: etu.suku(a)student.tut.fi



TTYY:n 50-vuotisjuhlavuosi starttasi

i lotul ituksin ja karnevaalein. Oma henkilö-

kohtainen 25-vuotisjuhlavuoteni ja kil lan

puheenjohtajavuosi alkoivat vähintään yhtä

värikkäästi. Putosin kaninkoloon, josta alkoi

hul lu seikkailu täynnä uusia kavereita,

hämmennyksiä, suuria paljastuksia ja gl itteriä.

Väli l lä on kiire kuin sil lä valkoisel la kanil la,

mutta onneksi voi päivittäin pysähtyä

kahvikutsuil le kiltaan, sil lä kil lassa on aina

kahviaika.

Ehkä jännittävintä Ihmemaassa on

kuitenkin se, että mitä tahansa voi tapahtua.

Kil lan nettisivujen palauteboksin kautta ihan

jokaisel la on mahdoll isuus vaikuttaa tarinaan

ja tehdä kil lan vuodesta kaikkien aikojen

paras, meidän näköinen, hul lunhauska vuosi,

jonka tapahtumista muodostuvat ne

opiskeluajan parhaat tarinat.

Miel ikuvituksell isimmat fuksit jo

vaativat kiltaan äkkiseltään mahdottomalta

kuulostavia asioita, mutta sen yhden hullun

idean ansiosta perimätiedon mukaan yli 20

vuotta sitten Lahden muovimessuilta kiltaan

mukaan lähtenyt Darth Vader valvoo nyt

kiltaa hehkuvil la LED-silmil lään. Aika

mieletöntä, sanoisin!

Juhlavuoden ja seikkailun nimissä

meil lä MIKil lä myös tehdään asiat tänä

vuonna tavanomaista suuremmin. Sen lisäksi

että kil lan turvall isuudessa on siirrytty

raskaaseen sarjaan, myös tapahtumiin on

panostettu!

28.3. juhl ittiin kil lan 22-vuotisjuhl ia

varmasti ikimuistoisimmassa discossa, Disco-

laatiossa sadan bilehileen voimin.

Vuosijuhl ien jälkeen on vain silmänräpäys

Wappuristeily Läderlappeniin 1 2.-1 3.4.,

joka saattaa tänä vuonna aikaisempaa

useamman mikkiläisen merihätään ja myös

Wapun perinteiset Chil ibileet ovat päässeet

osaksi Teemunkierrosta ensimmäistä kertaa

ikinä!

Ihan jännittää, miten tarina jatkuu! En malt-

taisi odottaa!

Stiina
Puheenjohtaja 2015

StiinaIhmemaassa
eli Puheenjohtajan palsta

“But I don’ t want to go among mad people, " Alice remarked.
"Oh, you can’ t help that, " said the Cat: "We’ re all mad here.

I’m mad. You’ re mad."
"How do you know I’m mad?" said Alice.

"You must be, " said the Cat, " or you wouldn’ t have come here.”
- Lewis Carroll, Alice in Wonderland



Moi kka!

Autan opintoihin l i ittyvissä kysymyksissä ja HOPSien

päivityksissä mielel läni taas päivystysaikoinani.

Päivystän 4. periodissa näin:

maanantaisin klo 8-1 0

keskiviikkoisin klo 1 2-1 4

torstaisin klo 1 0-1 2

Poikkeuksell isesti periodin ensimmäisel lä viikolla 1 6.-

20.3. ei päivystystä. Ei päivystyksiä tenttiviikoil la.

Päivtystysajat löytyvät myös kil lan seinältä ja

päivystyshuoneen ovesta. Päivystän huoneessa K1 447,

kiltahuoneelta kerros ylöspäin, oikealle ja ensimmäinen

ovi vasemmalla, jos et meinannut muistaa.

Muistutan myös kaikkia ohjauskeskusteluun kutsun

saaneita varaamaan aikaa ja tulemaan juttusil le maalis-

huhtikuun aikana.

Päivystysajat 4. periodissa:
Ma klo 8-10
Ke klo 12-14
To klo 10-12

Mukavaa kevättä ja

nähdään! Stiina

Stiina Kinnunen
Materiaalitekniikan

opintoneuvoja
p. o5o 33o1753

opintoma(a)tut.fi

Opintoneuvojan
muistutus



Ollaan jäl leen kerran jännän äärellä. Maassa

on vielä epämääräistä sohjoa ja

vaakatasorännän mahdoll isuus on vähin-

täänkin todennäköinen, mutta Wapun lä-

hestyminen hetki hetkeltä on todell ista!

Vaikka Wappu onkin teekkarin ja

fuksin elämän parasta aikaa, kannattaa

ennakoida jo lähestyvää kesää. Monet

odottavat kärsimättöminä tuloksia kesä-

työhausta, ja epäilyttäviinkin numeroihin vas-

tataan haastattelukutsun toivossa.

Miksi haet tätä työpaikkaa? Kerro

itsestäsi? Miksi meidän pitäisi valita juuri sinut?

Kilpailu kesätyöpaikoista voi olla

kovaa, mutta onneksi omia työll istymismah-

doll isuuksiaan voi parantaa valmistautumalla

huolel l isesti työhaastatteluun.

Ykköskaveri kesätyönhakuun on toki

Teekkarin työkirja (www.teekkarintyokirja.fi) ,

josta kannattaa tarkistaa vinkit työ-

haastatteluun sekä työsopimuksen tekoon.

Mikäli CV:tä ei tul lut päivitettyä työnhaun

yhteydessä, kannattaa sekin tehdä viimeistään

nyt!

Kohta se taas tulee!

TEK-yhdyshenkilön
kuulumiset

Tärkeimmät
huomiot
keväälle!

• TEK:n tarjoamat palvelut

• Viimehetken tärpit Teekkarin työkirjasta

• IAET-kassa

• Wappu!



Teekkarin työkirjan l isäksi TEK

tarjoaa jäsenil leen monenmoisia palveluja

työnhaun tueksi. Kuulostaako työsopimus

epäreilulta tai vähintäänkin arveluttavalta?

Epäselvissä tilanteissa voit olla yhteydessä

TEKin lakimiehiin ennen sopimuksen

allekirjoittamista.

Kuten joka paikassa jaksetaan

muistuttaa, ajat ovat epävarmoja ja

työll istyminen heti valmistumisen jälkeen ei

ole itsestäänselvää. Oman tulevaisuuden

turvaamiseen voit vaikuttaa esimerkiksi

l i ittymällä IAET-työttömyyskassaan jo

opiskeluaikana. Lisätiedot TEKin opiskelija-

eduista ja palveluista löydät modernisti

internetistä, osoitteesta www.tek.fi/opiskelijat.

Kannattaa tsekata esimerkiksi TEKin harjoit-

telupalkkasuositukset! Kyseisessä osoittees-

sa voit myös liittyä TEKin jäseneksi, mikäli et

vielä nauti huikeista jäseneduista.

MIKin uutena kiltayhdyshenkilönä

toivotan kaikil le parasta onnea

kesätyöviidakossa selviämiseen, mutta

nautitaan sitä ennen vielä yhdessäWapusta!

"Ps. Kysyttävää? Saa tulla juttelemaan! <3

Vaikka ircissä (pikkuhukka), jos ujostuttaa.

Sähköpostiakin saa laittaa."

Hanna,
MIKin TEK-kiltayhdyshenkilö

kuva Aleksi Eilo





Tiina mikkonen
opintovastaava ja vpj

Stiina Kinnunen
Puheenjohtaja



Ville niemelä
yritys- ja excuvastaava

oskari jessen-juhler
rahastonhoitaja



juulia turunen
tapahtumavastaava

neea suikkanen
sihteeri



antti renko
isäntä

anni-lotta poussa
fuksikapteeni



emmi mähönen
emäntä

Paavo Peltola
Jenna Suoranta
Henri Määttä
Rauno Meisner
Joona Kärkkäinen
Nina Heikkilä
Teemu Vastamäki
Marj aana Koski
Atte Karstila
Piia Palokunnas
Anna- Leena Lehtonen
Hanna Isosalo

Mikki -
Minni -

Rahiksen apu -
ATK- vastaava -

Alumiinivastaava -
Tiedotusvastaava -
Liikuntavastaava -

Päätoimitus -
Päätoimitus -
KV- vastaava -

Fuksikapteeni EVP -
TEK- kiltayhdyshenkilö -



Työntekoni SSAB:l lä alkoi viime kesänä,

jol loin työskentelin SSAB:l la (sil loisel la

Ruukil la) Raahessa tuotekehitysharjoittel i-

jana kuumavalssattujen rakenneterästen

parissa. Kesätyöni koski bainiittisten terästen

mikrorakenteen ja mekaanisten ominai-

suuksien yhteyttä.

Kesän aikana pääsin tutustumaan

myös Oulun yliopiston materiaal itekniikan

osastoon, sil lä suoritin mittauksia

kampuksella. Tänä aikana innostukseni ja

mielenkiintoni opiskelemaani alaa vain

syvenivät. Työtehtäväni olivat erittäin

opettavaisia, ja oli hienoa päästä sekä

hyödyntämään että kehittämään kursseil la

opetettuja asioita!

Kesän jälkeen sain jatkaa

diplomityön parissa, joka sijoittuu SSAB:n

Raahen tutkimus- ja kehitysyksikköön.

Projekti kestää vielä maaliskuun loppuun

asti. Diplomityössäni pyrin selvittämään

mikrorakenteen vaikutusta lujien terästen

Viidennen vuoden materiaaliteekkari Mia Liimatainen tekee tällä hetkellä
diplomityötään teräsyhtiö SSAB:lle. Pääaineeksi Mia on valinnut DI-
vaiheeseen metallimateriaalit ja sivuaineeksi teollisuustalouden. Jutussaan
Mia kertoo kesäharjoittelija- ja diplomityökokemuksistaan metallijätissä
valmistumisen häämöttäessä jo muutaman kuukauden päässä.

Tervehdys
kaikille
Mikkiläisille!

Kuvassa olemme matkalla tutustumaan Borlängen tehtaaseen.

(kuva Hasse Erikkson)



muovattavuuteen. Mielestäni kesätyöni antoi

erinomaisen pohjan diplomityölleni ja olinkin

todella iloinen, kun sain jatkaa tämän

mahtavan porukan kanssa työskentelyä.

I lmapiiri SSAB:l la on todella innostava ja

kannustava, eikä työssä esiintyvien ongelmien

kanssa tarvitse koskaan olla yksin.

Yksi diplomityöaikani kohokohdista

on ollut ehdottomasti matka SSAB:l le

Ruotsiin. SSAB järjesti opiskelijoil le

mahdoll isuuden päästä tutustumaan

Borlängen tehtaan toimintaan sekä samalla

katsomaan hiihdon MM-kilpailuja Faluniin.

Matkaan lähti Suomesta minun lisäkseni yksi

opiskelija Aallosta sekä kymmenen opiskelijaa

eri yl iopistoista Ruotsista.

Ensimmäinen päivä alkoi rennosti

lounaalla Borlängessä ja samalla pääsimme

tutustumaan muihin opiskelijoihin. Oli

mielenkiintoista vaihtaa ajatuksia tulevien alan

ammattilaisten kanssa ja tietenkin luoda

pysyviä kontakteja.

Lounaan jälkeen kuulimme yhteensä

kuuden SSAB:l la eri tehtävissä työskentelevän

ammattilaisen urakehityksestä. Tällaisissa

erikoistapauksissa on kiintoisaa kuulla, miten

erilaisia urapolut pioneerien väli l lä olivat ja

kuinka paljon SSAB tarjoaakaan työtehtäviä

eri alojen opiskelijoil le.

Tämän jälkeen vierail imme

Tietopalvelukeskuksen laboratoriossa sekä

tutustuimme materiaal itestaukseen. Nämä

tutustumiset tarjosivat paljon uutta faktaa,

Asiakasseminaari
Kuva Hanse Erikkson



jota on helppo hyödyntää myös

tulevaisuudessa. Lopuksi vielä pääsimme

tehdaskierrokselle tutustumaan kylmävals-

sausl injaan. Päivä Borlängessä oli koko-

naisuudessaan hyvä setti teoriaa ja

käytäntöä! Borlängestä meil le oli järjestetty

kyyti hotell i l lemme Ludvikaan, jossa vielä

il lastimme porukalla. Koska seura oli mitä

parhainta, i lta venyi lopulta useamman tunnin

pituiseksi.

Toisena päivänä heti aamupalan jälkeen

matkamme jatkui kohti Falunia, el i hiihdon

MM-kisakaupunkia. SSAB on kilpailujen yksi

merkittävimmistä sponsoreista ja yritys oli

kutsunut joukon asiakkaitaan Faluniin

asiakasseminaareihin sekä MM-kilpailuja

katsomaan.

Me opiskelijat pääsimme myös

osall istumaan näihin Lugnetin kirkossa

pidettyihin asiakasseminaareihin. Seminaa-

reissa meil le esiteltiin tyypil l isiä sovel-

luskohteita, joissa SSAB:n teräksiä on

hyödynnetty. Oli hienoa nähdä, miten

monipuolisesti SSAB:n teräksiä voidaankaan

käytössä soveltaa!

Seminaarien ja yhteisen lounaan jälkeen

pääsimme seuraamaan MM-kilpailuita. Oli

mahtavaa päästä kokemaan näin suuren

tapahtuman upea fii l is!

SSAB:l la työskentely on ollut kaiken

kaikkiaan mahtavaa ja toivon todella saavani

jatkaa yrityksessä myös tulevaisuudessa.

Suosittelen SSAB:ta erittäin lämpimästi

työnantajana! Vaikka oma urani SSAB:l la

alkoikin vasta 4. opiskeluvuotena tuote-

kehitysharjoittel i jana, niin yritys kuitenkin

tarjoaa kesätyöpaikkoja jo heti opiskelujen

alkuvaiheesta lähtien.

Asiakasseminaari
Kuva Hanse Erikkson

Mia Liimatainen



Kevät se porskuttaa vauhdilla eteenpäin ja lumet sen kun vain sulavat.
Sehän tarkoittaa sitä, että Wappu lähestyy. Ennen Wappua onkin hyvä
tehdä suursiivous, joko omassa opiskelijaboxissa tai kiltahuoneella.
Mikäs sen mukavampaa kuin viedä Wappuheila siistiin majapaikkaan
yöksi. Suursiivouksen jälkeen siisteyden ylläpito on helppoa ja
yksinkertaista, sillä kaikki ilmaantuvat roskat voi siivota heti ja nopeasti
pois! Yllä vielä ohjeet jotta kaikki muistaisivat, miten roskien siivous
onnistuu.

Siistiä kevättä!

Emännän

palsta

Heipähei kaikki kiltalaiset!

Rakkaudella, Emmi

HELLO

YES, THIS IS DOG



PELIARVOSTELU:

WAR
ON

TERROR
Julkaisija

Pelaajien lkm

Teema

Peliaika

Idea

Kenelle?

Miksi?

Terror Bull Games

3 - 6

Terrorismi ja
kansainvälinen sota

Noin pari tuntia

Hallitse maailmaa joko
terrorismia puolustaen tai
vastustaen

Yhteiskuntakriittisille ja
terrorismin vastaiseen sotaan
kyllästyneille satiristeille

Kyseessä on eka Jannen netistä
ostama lautapeli ja voit olla
oman elämäsi GeorgeW. Bush



O ikeasti kyseessä on melko

yksinkertainen ja satiirinen sotalautapeli, jossa

kilpail laan maailman herruudesta. Vuorollaan

pelaajat ensin heittävät kehitysnoppaa, sitten

perustavat tukikohtia sekä pelaavat toiminta-

kortteja ja lopuksi heittävät öljynopalla, mitkä

alueet tuottavat rahaa. El i parhaat alueet

tuottavat eniten öljyä, George Bushkin sen

tietää.

Peli kuitenkin eroaa sotapeleistä,

kuten RISK:stä, muutamalla kriittisel lä taval la.

Ensinnäkin, pelaajat (suurvallat) pää-

sääntöisesti eivät hyökkää toistensa

kimppuun, vaan kouluttavat terroristisoluja

toistensa mail le ja sitten aktivoivat nämä

hyökkäämään.

Toisaalta, yksikään suurvalta ei voi

pysyvästi hal l ita terroristeja, vaan solun

perustamisen jälkeen kuka tahansa pelaaja voi

aktivoida ryhmän ja kääntää solun

alkuperäistä kouluttajaa vastaan.

Toiseksi, pelissä on Pahuuden Akseli,

el i onnenpyörämäinen pyöräytin. Sen funktio

perustuu arvontaan, jossa päätetään, mikä

suurvalta on Paha. Pahan valtion kimppuun

saa kuka tahansa hyökätä, siitä saa jopa

maailmanpankilta bonusta.

Vastakohtana täl le Paha saa käyt-

töönsä enemmän ja erilaisia toimintakortteja,

kuin normaalit pelaajat. Ja tärkeimpänä, että

kaikki varmasti huomaavat, kuka on paha, saa

pelaaja päähänsä kommandopipon (ks.

kuva) (hankala käyttää silmälasien kanssa).

Lisäksi peli kannustaa salaisiin

sopimuksiin ja kaikenlaiseen suhmurointiin

pelaajien väli l lä, mukana tulee ihan sitä varten

”Secret Messages”-muistilehtiö.

Pelin satiirinen kuvitus ja

kommandopipo tuovat jo varsin hyvin

yhteiskuntakriittisen aspektin esil le, mutta

vielä tärkeämpi on pelin vino tasapaino: kun

pelaajan joukot eliminoidaan, hän ei tipu pois,

vaan siirtyy pelaamaan maattomana

Killan hallitus ja tämän lehden toimittajakunta vaihtuvat, mutta lautapeliarvosteluni jatkuvat.

War on Terror oli ensimmäinen yhteiskuntakriittinen lautapelini kuten myös ensimmäinen peli,

jonka olen ostanut nettikaupasta (noin vuonna 2006). Julkaisija on sama Terror Bull Games ,

jonka uudemman tuotoksen Crunch arvostelin edellisessä lehdessä. War on Terror julkaistiin

pian USA:n aloitettua Irakin sodan ja tekijöiden pääpointtina oli osoittaa, kuinka

idioottimaista terrorismin vastainen sota on. Peli herätti tarkoituksellisesti paljon huomiota ja

paradoksaalisesti se on toistaiseksi ainoa lautapeli joka on takavarikoitu poliisiratsiassa

”rikolliseen tarkoitukseen sopivana työkaluna”

(http://www. terrorbullgames. co.uk/blog/index.php?id=163)



terroristina, käyttäen jo laudalle koulutettuja

terroristisoluja (huom. eri kuin Pahan akseli) .

Ja omien kokemusten sekä lukemieni

peliarvostelujen mukaan terroristit voittavat

pelin erittäin suurella todennäköisyydellä.

Selvä on myös pelintekijöiden

pääviesti: jos tuet terrorismia, terroristit ovat

ainoita jotka sodassa voittavat. Peli on

onnistunut yhteiskuntakritiikissään niin hyvin,

että täl lä hetkellä toinenkin painos on

loppuunmyyty, peli on hyväksytty esimerkiksi

Lontoossa sijaitsevan Imperial War Museumin

kokoelmaan ja Amnesty International on

sanonut viral l isessa tiedotteessaan sen olevan

”nerokasta satiiria”.

Itse olen sitä mieltä, että pelinäWar

on Terror on loppujen lopuksi melko

keskinkertainen. Kyllä sitä pelaa mieluusti

pienessä nousuhumalassa porukalla, joka

tykkää puukottaa toisiaan selkään, mutta pelit

venyvät helposti yl ipitkiksi ja suurin osa

vitseistä on nähty nopeasti. Mutta

historial l isesti merkittävänä lautapelinä se on

omaa luokkaansa, joten olen hyvin

tyytyväinen että se kuuluu kokoelmaani :)

Tamppi-Janne
irc: #mik-lautapelaajat



Siilispesiaali

Jäähdytyssiili

MIK-lautapelaajat etsii pelaajia

perjantain civilization-

turnaukseen! Luvassa eeppiset 14

tuntia legendaarisen lautapelien

kuninkaan kanssa



Ulkomaankirjeenvaihtaja

Palstalla kirjoittavat vuorotellen vaihdossa
olevat MIKkiläiset. Vuoden ensimmäisessä
lehdessä päästään seuraamaan Suvin opiskeluja
Ruotsissa.

Viime keväänä hain Ruotsiin opiskelemaan,

lähinnä huvin vuoksi. Itse hakuprosessi ol i

helppo: aluksi vähän klikkail laan netissä ja

lähetetään kaikki mahdoll iset todistukset. Sen

jälkeen odotellaan.

Lopulta tulokset tulivat heinäkuun

alussa, eikä mulla ollut aikomustakaan ottaa

paikkaa vastaan, kun viihdyin TTY:l lä niin

hyvin.Viikkoa ennen deadlinea aloin kuitenkin

harkita asiaa, ja lopulta päätin lähteä. Syitä oli

monia, kuten sivuaineen valinnan vaikeus,

rakastamani ruotsin kiel i ja ehkä tärkeimpänä

miksi ei –asenne.

Asun Halmstadissa, Ruotsin

länsirannikolla Göteborgin ja Malmön välissä.

Asukkaita tääl lä on 90 000 ja pyörällä pääsee

kaikkial le. Halmstad valittiin Ruotsissa

vuoden kesäkaupungiksi 201 4, ja

hiekkarantaa löytyy yhteensä yli kymmenen



Moikka!
Oon Suvi, fuksi -13 ja syksystä alkaen
toisen vuoden mikkiläinen. Juuri nyt

asun Ruotsissa ja opiskelen
Halmstadin yliopistossa

biomekaniikkaa.

kilometriä.

Koulutusohjelmani on biomeka-

niikan insinööri, ihminen ja tekniikka.

Valmistuneista tulee koneinsinöörejä joiden

erikoisala on biomekaniikka. Kurssit ja

kurssikuvaukset kuulostavat ihan minun

unelmaltani - löytyy niin anatomiaa, ergo-

nomiaa, fysiologiaa, mittausta, biomateriaaleja

kuin piirustustekniikkaa. Valitettavasti totuus

on vähän toinen. Kurssit ovat todella

pintapuolisia enkä koe oppivani niin paljon,

että kolmen vuoden koulutuksen jälkeen

olisin valmis työelämään.

Syksyllä ensimmäiset 1 0 päivää

vietettiin leikkimällä, kisailemalla ja

tutustumalla ihmisiin. Tapahtuman nimi on

Nollning ja nimi tulee siitä, kun ”noll i l la” eli

opiskelunsa aloittavil la on nolla opinto-

pistettä. Kuulostaa TTY:n fuksiviikolta, mutta

on jotain aivan muuta. Kakkosluokkalaiset,

jotka järjestävät ohjelman, pukeutuvat ylös

asti napitettuun haalariin, peruukkiin, aurin-

kolaseihin ja ehkä vielä kasvot peittävään

huiviin. Lisäksi kaikki puhuvat oudolla, varta

vasten nollningiin kehitetyl lä stabiska –nuotilla,

jota oli aluksi todella vaikea ymmärtää.

Meidän tiedekunnassamme aloitti yl i

sata ihmistä, ja missään vaiheessa meitä ei

jaettu pienempiin ryhmiin nollningin aikana.

Vieraspaikkakuntalaisena en tietenkään

tuntenut aluksi ketään, ja tutustuminen

vieraal la kielel lä isossa porukassa oli vaikeaa.

TTY:l lä tutoreilta saa neuvoja ja aina

voi kysyä jos joku jää epäselväksi. Täällä

naamioitumisen tarkoituksena on että

kakkoset ovat etäisiä ja nollat tutustuisivat

toisiinsa eikä kakkosiin. Ei kovin nerokas

suunnitelma mielestäni.

Suurimmat erot yliopistojen väli l lä

ovat kouluruoan ja oheistoiminnan puute.

Täällä ei ole juurikaan kilta- tai

Kuva Suvi Harju



kerhotoimintaa. Tiedekunnan ”kilta” järjestää

joskus sitsejä, ja koulul la on sil loin täl löin

bileitä, mutta kukaan luokkalaisistani ei käy

niissä. Yliopisto muutenkin muistuttaa lähinnä

yläastetta, koska mitään valintamahdoll i-

suuksia ei ole, vaan kaikki kurssit mennään

oman luokan kanssa, vaikka akateemista

vapautta sovelletaan myös tääl lä.

Myös tenttituloksissa on eroja siihen

mihin olen tottunut. Joskus arvosanat

annetaan numeroina (hylätty, 3, 4 tai 5) ja

joskus asteikolla U-G-VG (underkänt,

Biomek koulukierroksella
Kuva Jasmine Lindeberg

Nollning, minä vasemmassa laidassa
Kuva Jasmine Lindeberg



godkänt, väl godkänt) . Tentteihin luetaan

vähintään kaksi viikkoa ja huono tenttitulos

on henkilökohtainen maailmanloppu.

Luokan kanssa opiskelussa on se hyvä

puoli, että siinä tutustutaan väkisinkin

toisiinsa. Varjopuolena tässä on se, että en

juurikaan tunne muita kuin omanluokkalaisia,

eikä mahdoll isuuksia tutustumiseen paljoa ole

tarjol la. Täällä ei mennä juttelemaan

tuntemattomil le luentojen jälkeen tai tauoil la.

Tykkään enemmän TTY:n systeemissä, jossa

tutustutaan ensin omaan tutorryhmään ja

kiltaan ja sitten tapahtumissa ja koulussa

muihin tieteenharjoittaji in. On helpompi

lähteä tutustumaan uusiin ihmisiin kun on jo

valmiiksi kavereita.

Siitä kouluruoasta vielä. Koulussa on

ruokasaleja, joissa on kymmenen mikroa niin

että eväät voi lämmittää. Kun on tehnyt

jokaisel le päiväl le ruoan itse, alkaa olla ikävä

äitiä ja Juvenesta. Kun palaan Suomeen, en tee

enää ikinä ruokaa, ainakaan pitkään aikaan. Tai

sitten syön pakastepinaatti- ja kasvissose-

keittoja, joita tääl lä ei myydä.

Suomesta kaipaan eniten kavereita ja

sitä, että kaikki on tuttua. Toiseksi eniten

kaipaan TTY:n tapahtumia ja kil lan

l i ikuntavuoroja ja Unipolisportia - aion siis

ol la tuttu näky kaikissa l i ikuntajutuissa

syksystä alkaen.

Haal ari t

- ei mainoksia
- kaulus vaihdetaan

seurustelukumppanin kanssa
- lahkeita vaihdellaan

miten sattuu, kaikilla ihan raidalliset
jalat

- pehmoeläin olkapäähän ommeltuna
tarkoittaa sitä, että on harrastanut

seksiä koulun korkeimman
rakennuksen katolla (25. kerros)

- sepaluksen vaihtaneella on
sukupuolitauti (tämä herättää ihan

vaan pari kysymystä!)

Nähdään Wappuna!
Suvi

Kakkosten Nollning-look, keskellä ”nollemamma”, ainoa joka puhui
tavallisella äänellä ja jolta saattoi kysyä jotain

Kuva Jasmine Lindeberg



BEST-TTYY järjesti 24.02.201 5 EBEC:n

(European BEST Engineering

Competition) sähkötalon aulassa. EBEC on

Euroopan suurin insinööritaitokilpailu, joka

järjestetään yli 80 teknil l isessä yliopistossa

ympäri Eurooppaa. Tapahtuman järjestää

aina paikal l inen BEST kerho.

Kilpailu oli erityisen jännä, sil lä

kisaan osal l istuneesta viidestä joukkueesta

neljä sisälsi MIKkiläisiä. Kilpailun tuomareina

toimivat tapahtuman pääyhteistyö-

kumppanin ATA gearsin markkinointi-

pääl l ikkö Timo Reunanen, CAD/CAM-

yhdistyksen Minna Innala ja TTY:n

ylioppilaskunnan edustaja Emmi Hallikainen.

Kilpailun aloitustilaisuudessa

esiteltiin BEST:n toimintaa, jonka jälkeen

tuomarit esittel ivät itsensä ja kertoivat

omasta taustastaan TTY:l lä.

Tämän jälkeen esiteltiin kilpailun

aihe, joka oli Rube Goldbergin kone:

laite, joka tekee yksinkertaisen asian

mahdoll isimman monimutkaisel la taval la.

Tästä esimerkkinä näytettiin

Youtube-video, joka varmasti inspiroi

kilpail i joita. Joukkueil la oli valmiina joitakin

tarvikkeita, minkä lisäksi tiimit pystyivät

ostamaan materiaaleja EBEC-kaupasta

leikkirahalla, si l lä itse laitteen lisäksi

arvioitiin myös budjettia.



Kun kello 1 0 alkoi työskentely,

joukkueet alkoivat innolla suunnitel la

laitteitaan. Jotkut alkoivat tehdä piirustuksia

ja tarkkoja suunnitelmia, kun taas osa

joukkueista ryntäsi kauppaan ostamaan

parhaat materiaal it ennen muita. Kilpail i joil la

oli kel lo 1 6.00 asti aikaa tehdä laitteensa

valmiiksi, ja vaikka aika tuntui pitkältä, se

meni yl lättävän nopeasti ja osal la jouk-

kueista tuli jopa kiire.

Selvä loppukiri ol i havaittavissa,

kun aikaa oli jäl jel lä enää puoli tuntia. Toiset

testail ivat laitettaan, kun osa vielä hiki

hatussa teki viime hetken parannuksia.

Ajan umpeuduttua tasan kello

1 6.00 alkoi laitteiden esittely ja testaus.

Tässä vaiheessa myös ohikulkijoita ja

joukkueiden kannattajia oli tul lut katsele-

maan laitteiden toimintaa. Esittelyvuorot

arvottiin, ja englanniksi esiintymisestä

joukkueet saivat l isäpisteitä. Laitteilta

vaadittiin suoriutumista vähintään kolmesta

eri tehtävästä:

niiden tuli täyt-

tää vesilasi, puh-

kaista ilmapallo,

ja suorittaa yksi

joukkueen itse

keksimä tehtävä.

Autekin joukkue aloitti esittely-

kierroksen. Heidän laitteensa oli hyvin

vaikuttavan näköinen ja sil lä oli myös

kilpailun suurin budjetti. Laite teki kaikki

vaaditut toiminnot, jonka lisäksi se napsautti

kuulakärkikynän käyttövalmiiksi. Se ei

kuitenkaan heti ensimmäisel lä kerral la toi-

minut, mutta onneksi joukkueil la oli kolme

yrityskertaa.

Seuraavaksi oli vuorossa MIKin

poikien joukkue. He olivat kehitel leet

laitteen, joka auttaa sammakoita hyp-

päämään. Laitteessa oli hyvin vaikuttava

katapultti, minkä löysin myös seuraavana

päivänä kiltahuoneelta. Vaikka laite ei

toiminut ensimmäisel lä kerral la, saatiin sam-

makot lopulta hyppimään.

Seuraavalla fukseista koostuvalla

joukkueella oli ongelmia laitteen toiminnan

kanssa. Laite oli uudenlainen pullonkierrä-

tyssysteemi joka puhkaisee myös ilmapallon.

Fuksien laite kaatui lopulta l i ian moni-

mutkaiseen

toteutukseen,

mutta laitteen

esittely sai tästä

huolimatta

kovat pisteet!

Neljäs

joukkue oli teh-

nyt kätevän lait-

teen, joka on





mahdoll ista asentaa työpöydälle. Laite

nimittäin antaa käyttäjäl le kynän, kun kansio

annetaan allekirjoitettavaksi. Tässä oli

selvästi katsottu esimerkkivideosta mall ia,

si l lä tapahtuma näyteltiin ja siinä oli tarina.

Viimeinen ja lopulta voittajaksi

selviytynyt joukkue oli YKIltä. YKIn laite oli

jokaisen teekkarin unelma: laitteen tar-

koituksena oli herättää yön pikkutunneil le

valvonut teekkari aamun luennoil le. Laite

herätti teekkarin ilmapallon poksahduksella,

kaatoi täl le lasin vettä ja ampui nälkäisen

teekkarin käteen palan pizzaa. Voit-

tajajoukkueen toteutus ja esiintyminen oli

kaikin puolin onnistunut!

Kilpailun taso osoittautui hyvin

korkeaksi, ja tuomareiden oli hyvin vaikea

päästä voittajasta yksimiel isyyteen. Itsekään

en osannut sanoa ennen tulosten

julkistamista, mikä joukkue voittaisi. Kaikil la

joukkueil la oli hyvin erilainen tuote ja

kaikissa oli käytetty mielikuvitusta.

Voittanut YKIn joukkue sai TEKin

tarjoamat 50 euron lahjakortit Stockmannil-

le ja lentoliput Göteborgiin, jossa jär-

jestetään toukokuussa Pohjoismaiden

välinen EBEC Nordic . Toivottavasti YKI

tahkoaa menestystä myös Ruotsissa, sil lä

sil loin joukkue voittaisi matkan Portoon ,

missä kilpail laan koko Euroopan mes-

taruudesta!

Voittajien julkistamisen jälkeen oli vuorossa

cocktailti laisuus: rankan päivän jälkeen oli

kiva nauttia hieman skumppaa. Päivä oli

myös järjestäjien mielestä hyvin onnistunut.

Kiva yllätys oli tähän lisäksi se, ettäYLE teki

jutun kilpailusta. Kilpail i joil lakin oli hauskaa

ja kaikki viihtyivät.Vaikka kilpailu ei ol lutkaan

kuolemanvakava, kuultiin MIKkiläisen suusta

lause: “Mä en oo ikinä stressannut näin paljon

yhden marmorikuulan takia!”. Koko lail la

onnistuneen tapahtuman ja positiivisen

palautteen johdosta EBEC järjestetään

varmasti myös ensi vuonna tääl lä

Tampereella. Sil loin siis kaikki mukaan

kilpailemaan! Liisa Ojaniittu
BEST-TTYY puheenjohtaja

2014-2015



Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun

uudet monnit astuivat palvelukseen.

Kyllä ei meidän p-kaudella ollut yhtä

löysä kuri.

Heti alussa ryhmänjohtaji lta

riisuttiin kaikki val lan väärinkäytön

mahdoll isuudet ja heti se näkyy

jatkuvana niskurointina ja valittamisena.

Kyllä meidän p-kaudella joka ruokailussa

juostiin ainakin viisi kertaa takaisin tupiin

korjaamaan ennen kuin päästiin

syömään. Ja aina mentiin juosten. Ei

monneil le saa edes huutaa.

Kyllä meil le tul ivat al ikersojen

kitarisat tutummiksi kuin naamat. Kyllä ei

siinä paljoa vastaan sanottu, kun herra

ali johtaja huutaa, että mikä vittu teitä

vaivaa, kun ette osaa edes pyttyyn kusta

oikein. Kyllä oli ennen kaikki paremmin.

Palvelus alkaa itsel lä kääntyä jo

ehtoopuolel le, mutta nyt vasta alkaa

palveluksen todell inen luonne valjeta

viattomalle vaunusial le. Jäl jel lä olevista

noin 1 30 päivästä ainakin 50 vietetään

puistikon puolel la, joko pakkasen

pistel lessä poskissa, varpaissa ja

sormissa, tai märän lumen ja vesisateen

kastelemissa vaatteissa värjötel len.

Leirihajoiluista avauduin jo viime

tekstissä, joten tyydyn vain toteamaan: ei

se kivaa ole edelleenkään.

Takaisin aiheeseen: onko se

tosiaan niin, että ennen oli kaikki

paremmin ja kuri kovempaa? Vai onko

aika vain kullannut muistot ja aikanaan

niin raskaalta ja vaikealta tuntuneet asiat

ovat nykyään vain arkipäivää, eikä

monnien tavall inen taaperrus tunnu enää

hätkähdyttävän?

Kyllä ei ole niin. Aikanaan AUKin

oppitunneil la puhuttiin kaunopuheisesti

syväjohtamisen tärkeydestä ja siitä,

miten alokasta pitää kohdella ihmisenä.

Totuus vain on se, että syväjohtaminen

kumpuaa kokemuksesta ja

ihmisluonteesta, eikä alokasryhmän-

johtaji l la ole hirveästi pelimerkkejä siinä

suhteessa muutaman auditoriossa vie-

tetyn tunnin jälkeen.

Peruskoulutuskauden perinteet

kumpuavat ajalta, jol loin mitään

syväjohtamista ei harjoitettu. Ainoa tapa

saada monnit toimimaan oli riisua heiltä

kaikki ihmisarvo ja huutamalla pakottaa

toimimaan rangaistuksen pelossa. Nyt,

kun prikaatin komentaja viisaudessaan

Ja pahimpia on aamut. .
osa 3
Tällä kertaa entinen päätoimittajamme hajosi ihan kunnolla.
Lue, miten Venäjän tarve Neuvostoliittoutua painaa alik.
Sillanpään gona-asennetta (ja miten hän niin taas mielensä
pahoittaa).



haluaa kaunistel la keskeytystilastoja

(vittu mikä poistuma), noista vanhoista

tavoista halutaan eroon.

Mielestäni alokkaiden nöyryyt-

täminen ei kuulu asiaan, mutta itsel le on

ainakin näistä morteista jäänyt se kuva,

että ”syväjohtaminen” on aiheuttanut

vain sen, etteivät alokkaat enää kunnioita

sotilaal l ista kuria ja järjestystä asiaan

kuuluval la taval la.

Pehmeät säännöt, pehmeitä

miehiä. Liial l isel la lel l imisel lä tuloksena

on vain lössyköitä pullamössöpoikia, eikä

iskevän kärjen kovakuntoisia huippu-

sotilaita. Suklaassa kasvaneet vaahto-

karkit kuuluvat viestikomppaniaan ja

tuloksena on lähinnä jatkuvaa narinaa

siitä, kuinka ihan liian vähän pääsee

röökil le, eikä punkallakaan saa rötvätä

kun väsyttää niin kovasti.

En sano, että simputtaminen ja

tarpeettoman raskas palvelus ja

yl imääräinen kiusaaminen on oikein,

mutta mielestäni sotilaal l inen kuri

järjel l isel lä asteella, sekä pieni

paskanmaku suussa kuuluvat p-kauteen.

Minä olen aikanani kärsinyt ja niin

saavat kärsiä myös tulevaisuuden

morkulat! Toivottavasti asia korjaantuu

aikanaan, kun nämä urhooll iset hattarat

siirtyvät al iupseerikurssil le tai

sotakomppaniaan kuleiksi. El leivät ole

fiksuja ja lähde vaunuhommiin tai

kirjureiksi.

Alik. Sillanpää



I tse en ole fuksina

fuksisitseil lä

istunut, mutta

vanhana näitä

tilaisuuksia on

ollut nyt kaksi.

Ensimmäisestä kerrasta ei pal joa muistoja

jäänyt, paitsi että hauskaa oli. Tästä johtuen

ajattel in kirjoittaa jutun toisesta kerrasta,

jonka tietysti pitäisi ol la aina ensimmäistä

kertaa parempi.

Vajaa vuosi siitä kun olen pitänyt

pukua päällä ja vielä pidempi aika siitä, kun

olen sitonut kravatin kaulaani. Onnistumis-

prosentti 1 /8. Ulkona liukkaampaa kuin 1 6-

kesäiset… renkaat vesikeli l lä. Näiden

luisteluiden jälkeen pääsen vihdoin kiltaan ja

ajattelen: ”Tänään ei parane paljon ottaa,

muuten kotimatkalla viimeistään vetää kunnon

turvat”. Kil lassa ovat valmistautuneet

rikostoverit partanen ja parraton (I ina) .

Parin happaman jälkeen suun-

taamme kokkareil le Päätalon kellariin.

Tarjol la virkistävää kuplivaa ja jäykkää

pönötystä. Tässä vaiheessa herään siihen

todell isuuteen,

että nämä juhlat

tosiaan ovat

DUO:ssa. Sil loin

kun minä olin

fuksi, parhaat sit-

sit pidettiin Zipissä, ja kall ion al la oli tietysti

tämä Bommari. Puistattaa miettiä suih-

kulähteen lorinaa, kal jan, viinin ja muiden

viinasten juontia yhdistettynä paikal laan

istumiseen. Kaiken kruunasi vielä kaksi

vessaa n. sadalle hengelle.

Kokkareiden jälkeen nokka kohti

DUO:a. Sitsipaikan ja etkopaikan väli l lä oli

myös yksi kappale väkiviinal i ikettä. Pohdin

itsekseni: uhka vai mahdollisuus?

Istumapaikan löydettyäni

kuikuilen ympäril leni, i lmeisesti

vanhoista on ollut yl itarjontaa.

Ympäril läni on vain muutama

fuksi, itseasiassa vanhoja saattoi

ol la lähistöllä jopa enemmän

kuin fukseja.

Eipä siinä mitään, eipä

tarvitse stressata nuorempien opetuksesta

niin paljon, joku muu kerkeää sen hoitaa.

Juhlat pyörähtävät käyntiin, hyvät

ystävät lauleskellaan läpi ja kuplaviini

talutel laan kurkusta alas. Seuraavaksi

siirryttiin ns. sitsien while –silmukkaan: kil i

kil i , lyhyehkö alustus tai muuten vain

turhanpäiväistä löpinää ja vil l i l lä aasinsil lal la

ehdotetaan laulua. Laulun lopuksi otetaan

Eli fuksisitsit vanhan silmin



isompi tai pienempi huikka. Tämä toteutuu

niin pitkään kun tapahtuu seremonia-

mestarin kuulutus ja jatkuu yleensä sen

jälkeen.

Näin vanhana konkarina voin kertoa

sitsivinkin: kannattaa aina varmistaa, että on

jotain kil isteltävää. Jos juoma meinaa loppua,

pienempiä hörppyjä tai pöytäpullo tuli l le.

Näil lä sitseil lä oli myös kaavaan kuuluvat

puheet ja laulu naisel le. Muistaakseni hyviä

olivat.

Tästä sitsien hirt-

tosilmukasta päästään irti kun lauletaan

ikuisesta teekkarista. Tässä vaiheessa ollaan

n. puolessa välissä koko kokemusta.

Tanssiminen perustuu hyvään

motoriikkaan ja rytmitajuun. Alkoholi sattuu

juuri heikentämään näitä molempia juuri

sopivassa määrin niin, että tanssitaidoiltaan

välttävä saattaa muutaman snapsin jälkeen

näyttää enemmän kohtauksen saaneelta

simpanssilta. Lihasmuisti pelastaa tässä

vaiheessa kokeneemmat konkarit.

Tyttöjen pyörittämisen jälkeen on

jatkojen aika. Kil lassa pohdimme, ettei

kukaan nyt Cupolaan perjantaina voi mennä

jatkoil le, niin pakko se on kai keskustaan

mennä. Päättely osui oikeaan ja tarjol la oli

jopa ilmainen bussikyyti Miamiin ja Skåliin.

Jossain vaiheessa jaettiin myös ilmaisia

pääsylippuja kyseisiin ravintolal i ikkeisiin,

mutta al lekirjoittaneelta tämä lipetti jäi

nappaamatta. Hyväksi onnekseni pääsin

kokeilemaan ja todistamaan sitä, että puku

päällä puhe on paljon uskottavampaa, vaikka

ääni muistuttaisi jo hervantalaista spurgua.

Tulos, ei tarvinnut l ippua. Itse jatkoista ei sen

enempää kuin l itran tuoppi 5e ja lopuksi

taksi kotiin. Ihan jees jatkot.

Sitsatkaa ihmiset ja Suit Up!

Tuomas Koskinen



ValitaMutskusta!!
Koska Motskussa ei ole mitään valitettavaa,

valita Mutskusta! Ja olettehan te valittaneet

(aiheesta). Tässä toimituksen tarkoin

valitsemat risut.
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2.
2Pääkirjoituksen puolikasta

naputellessani tenttiviikko

kolkuttaa ovella. Monelle

lisästressiä aiheuttaa kesätöiden

haku, ja pitäisihän sitä

herranjumala arpoa itselleen

eduskuntavaaliehdokaskin. Itse

kuitenkin pakkailen tavaroitani

näin kolmelta aamuyöstä, noin

tuntia ennen lentokentälle lähtöä.

Ranskan Alpeille pariksi viikkoa

suuntaamalla väistän ovelasti

Modernin taiton, ja jäähän tuo

tenttiviikkokin mukavasti

tulevaisuuden murheiksi.

Näin tuoreena co-päätoimittajana

siis jätän tulikasteeni väliin, ja

sekä lehden sisällöllinen, että

uilkoinen anti onkin lähes täysin

Maikeyn käsissä. Hän saakin

valottaa kansienvälin sisältöä ja

ruotia ajankohtaisia aiheita,

sillä itselleni ajankohtaista on

ovesta ulos siirtyminen ja

vastuiden täydellinen unohtaminen

kahdeksi viikkoa eteenpäin. Cheers,

Atte Karstila
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