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Toimitus:

Aleksi Virtanen,
Miika Koivunen

Taitto:

Miika Koivunen

Kannen
kuva:

Ilkka Pääkkönen

Kuvat:

Ilkka Pääkkönen,
Lauri Niittymäki, Laura
Yltävä, Lauri Nopanen,
Mika Kiviluoma ja Sami
Lamminen

Koska
ihmisten
aktiivisuus
opiskelun ohella on muuttunut,
täytyisi myös opiskelijaelämän
reagoida tähän muutokseen. Toki
järjestöelämä muuttuukin koko
ajan, mutta vielä elämme sitä aikaa
välimaastossa, kun vanhat parrut
ovat vielä ristiin rastiin jarruttamassa
kehitystä ja uudet eivät uskalla lähteä
mukaan, koska pelkäävät sen vievän liikaa
aikaa. Vanhojen täytyisi pysyä mukana,
mutta muistaa elää nuorempien ehdoilla
ja nuorien täytyisi rohkeasti ottaa sopivasti
vastuuta. Järjestötoiminnan on havaittu
useaan otteeseen parantavan valmiuksia
työelämään ja nuorien kannattaa käyttää
tämä mahdollisuus hyväkseen edes
pienissä määrin! Tällöin vanhat voisivat
ehkä viimein vastuun jakautuessa
nuorille väistyä järjestöistä työelämään
käyttämään näitä opittuja taitojaan…
Keskittykää
työnhakuun,
keskittykää
opiskeluun,
keskittykää
itsenne
kehittämiseen, mutta kaikkein eniten
keskittykää siihen, että juuri sinulla
on sopivasti tekemistä ja vapaa-aikaa.
Muistakaa ottaa rennosti!
Sopivan aktiivista kevättä toivottaen,

Onko sinulla huolia koulumenestyksestäsi ja
opintopisteiden riittävyydestä? Ahdistaako
sinua lähenevät deadlinet ja edeltäneen
tenttiviikon suoritukset? Tuntuuko että
aikasi ei riitä mihinkään?
TTY:llä ollessani olen huomannut, että yhä
useampi haluaa enemmän, nopeammin
ja laadukkaammin kuin aiemmin. Vielä
neljä vuotta sitten ollessani fuksi suuri
osa opiskelijoista “uskalsi” opiskella
45 opintopistettä vuodessa, harrastaa
rauhallisesti kerran pari viikossa liikuntaa
ja
olla
mukana
teekkarielämässä.
Kurssiarvosanoihinkin
panostettiin
–
jos ehdittiin. Toki arvosanatkin olivat
tärkeitä, mutta elämä ei mennyt nurin,
jos kurssia ei päässytkään ensimmäisellä
läpi tai Johdatus yliopisto-opintoihin
jäi kokonaan pois. Johdatus opintoihin
saatiin kiltahuoneella kahvin ja muun
ajanvietteen lomassa ja samalla opittiin
tuntemaan mahdollisesti oman alan tulevat
ammattilaiset ja johtotähdet. Edes se ei Modernin materialistin päätoimittaja
harmita, että omalla kohdallani nämä
henkilöt eivät välttämättä kuulukaan
polymeeriteknologian osaajiin, koska
valitsin opiskelualani väärin hakiessani
opiskeleman.
Saadut
kaverit
ovat
silti jääneet elämääni ja päätökseni
opiskella materiaalitekniikkaa on vain
järkkymättömämpi.

Miika Koivunen
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Pääkirjoitus

Boostia kevätauringosta

Puheenjohtajan palsta

Materiaali-insinöörikilta
muutoksen alla
Morjens!

Nyt on taas edessä uusi vuosi,
uudet kujeet, uusi hallitus ja uusia
tapahtumia. Vuosi on lähtenyt jo
kiireisesti käyntiin ainakin omalta
osaltani. Uudenvuodenlupaukset on
rikottu ja luentoja on jo ”unohdettu”.
Yhden suuren muutoksen ovat jo kaikki
jäsenemme toivottavasti huomanneet,
kiltahuoneen. Valitettavasti jouduimme
luopumaan kotoisasta kolostamme
konetalossa ja siirtymään uuteen tilaan
päätalon kellarissa. Mikäli ette ole siellä
vielä pyörähtäneet niin teretulemast
tutustumaan ja juomaan kahvia tuttujen
ja uusien naamojen kanssa! Voi toki
olla mahdollista, että tämän lehden
päästessä julkisuuteen kiltahuone on
taas muuttanut toisaalle, joten pidetään
kutsu avoinna kaikkiin MIK:n uusiin
tiloihin!

Tänä keväänä järjestetään tututusta
poiketen SemiRankkaExcu, joka kestää
vain kaksi (2!) päivää. Toivottavasti
lyhyempi reissu kerää enemmän
osallistujia kuin perinteinen kolme
päivää kestävä RankkaExcu. Rakkaan
kiltamme vuosijuhlasitsit pidetään tänä
vuonna kaikenkarvaisille satuhahmoille
aprillipäivänä 1.4 ensiaputunnelmissa,
jolloin kilta täyttää 24 vuotta. Tänä
keväänä olemme myös jännän äärellä kun
Materiaali-insinööri kilta RYTTYYntyy.
Hui kamala! Tämän seurauksena
pidämme kaksi (2!) yleiskokousta kevään
aikana ja pääsemme pohtimaan uudelle
ry:lle sääntöjä oikein urakalla.
Muistakaa myös, että hallituksemme
haluaa palautetta! Odotamme jo innolla,
että pääsemme toteamaan: ”Palaute
on
vastaanotettu,
keskustelemme
palautteesta ja palaamme asiaan
myöhemmin. ”.
Tapahtumarikasta kevättä kaikille!

Vilma Turunen

Materiaali-insinöörikillan Puheenjohtaja 2017
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Vuoden vaihduttua tiedekunnassamme tapahtui paljon muutoksia. Materiaalitekniikan
laitos muuttui Materiaalitekniikan laboratorioksi ja samaan aikaan myös Jyrki Vuorinen
siirtyi Teknis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaaniksi ja meidän dekaaninamme
aloitti Pauli Kuosmanen. Modernin materialistin toimitus otti selvää, millainen henkilö
Pauli Kuosmanen on. Pauli myös lisäsi haastattelun loppuun, että “Opiskelijan spontaani
vierailu dekaanin huoneessa tai yksin istuvalle dekaanille ruokalassa ruokaseuran
tarjoaminen tuntuu mukavalta. Samassa veneessä tässä ollaan, eri rooleissa.”
Kuka olet ja mistä tulet?

Pauli Kuosmanen

Henkilökuvassa
Pauli Kuosmanen

Pauli, aikoinaan signaalinkäsittelyn professorina TTY:llä, sen jälkeen pitkään poissa
talossa, teollisuudessa ja SHOK:eissa (strateginen huippuosaamisen keskittymä)
yliopistojen ja yritysten tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä edistämässä. Koen
olevani johtajana moniottelija, ymmärrän tiukkaa bisnestä ja sen tekemistä ja
proffataustani kautta myös yliopistomaailmaa. Toivottavasti tässä tehtävässä
voin monipuolisesti taitojani ja kokemuksiani hyödyntää, ehkäpä tuoden
yrityspuolelta yliopistoon sopivia erilaisiakin tapoja tehdä asioita.
Mitä olet opiskellut
ja kuinka päädyit
nykyiseen tehtävääsi?
Ei ihan tavallinen tarina.
Tampereen yliopistolta alun
perin valmistunut, kolme
gradua ja yksi lisensiaattityö
sinne. Tekniikan tohtorin
tutkinto TTY:ltä. eMBA TTY:n
ja TaY:n yhteisohjelmasta.
Muitakin opintoja,
tuoreimpana odottelen tietoa,
hyväksytäänkö teologian
graduni. Jos se hyväksytään,
niin Walesin yliopistosta
sitten aiheesta maisteriksi
valmistun.
Hain rehtoriksi, parempi
valittiin. Sitten vararehtoriksi,
parempi valittiin, mutta tähän
sitten kelpuutettiin.
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Pauli Kuosmanen

Mikä on paras muistosi
opiskeluajalta?

Eri aikoina erilaisia muistoja, todella vaikea
niitä laittaa paremmuusjärjestykseen.
Jos joku pitää valita, väitöskirjan
keskeisimmän tuloksen varmistuminen,
siinä oli voittajan tunne. Ensimmäisen
opinnäytetyön jättäminen tarkastukseen
myös tanssitutti.

Mistä kurssista pidit
eniten ja mistä kurssista
vähiten yliopistossa?
Tieteenfilosofiasta eniten. Fysiikan
töistä vähiten, keskustayliopistolaiselle
todella hankala käytännössä järjestää
ja kun ketään en tuntenut, yksin sain
ne väsätä.

Musteläikkätesti, eli selitä ylläoleva kuva:
Neljä planeettaa ja niitä yhdistäviä madonreikiä. Vaihtoehtoisesti liittyy jotenkin
A-Rth-Urp-Hil-Ipdenu -sukua oleva etanan neljän munasolun yhtäaikaiseen
hedelmöitykseen. Valitettavasti Douglas Adams (RIP) ei kovin täsmällisesti noita
kiehtovia etanoita käsitellyt.
Miltä tuntuu astua Jyrkin
saappaisiin ja kuinka aiot
täyttää ne?
Jyrki on about 25 senttiä minua
pidempi ja sitä kautta helppo
päätellä, etten kykene saappaitaan
mitenkään täyttämään. Fysiikan
jos unohdamme, en tullut
täyttämään kenenkään saappaita
vaan olemaan oma itseni. Se saa
riittää.

Mikä on mielestäsi tärkein
materiaalitekninen ratkaisu,
jonka olet kohdannut?
Tällä
hetkellä
(lentokoneessa
tätä
kirjoittaessa) tämä kädessä oleva kuppi
on tärkein. Iloitsen suuresti, ettei kuuma
kahvi tule siitä läpi. Ennen tätä vaihetta
elämässäni, enpä ole osannut juurikaan
ihmetellä materiaaleja, mutta nyt olen niiden
ihmemaailmaan sukeltamassa.
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Pauli Kuosmanen

mitä hyötyjä koet urheilun
antavan opiskelulle?
Jos ei ole fyysisesti kunnossa, ei voi
jaksaa
täysipainoisesti
opiskella.
PISTE. Asia selvä? Lisäksi bonuksena
erilaisten joukkuelajien (tai missä
yhdessä
tehdään)
henkilöitä
keskenään bondaava voima, jota
voi sitten eri tavoin hyödyntää.
Joistain
opiskeluaikojen
sulkistai tenniskaveruuksista on vielä
vuosikymmentenkin jälkeen hyötyä
työelämässä
Mikä on paras
urheilukokemuksesi?
Viimeisin on aina paras, eli
2017
kolmas
puolimaratonini
viikonloppuna. Toinen, joka tulee
mieleen, on nelimailaturnauksessa
etukäteen ylivoimaisen kaverin
voittaminen tenniksessä.
Mikä on suhteesi
materiaalitekniikkaan?
Arkaileva, utelias. Minulla ei ole mitään
tieteellistä taustaa tähän liittyen. Eli teidän
kannaltanne kävi perin harmillisesti,
kun aiheesta todella paljon ymmärtävä
Jyrki
vaihdettiin
täyteen
nollaan
dekaanivalinnoissa.

Entä suhteesi
Meriaaliteekkarikiltaan?
Dekaanina kyllä haluan killat läheisiksi
yhteistyökumppaneikseni.
Dekaani
ilman ymmärrystä siitä, mitä opiskelijoille
kuuluu, on merkityksetön dekaani.

Mitä terveisiä lähettäisit Fukseille ja Pian valmistuville?
Fuksit: haastakaa TTY. Älkää hyväksykö veltosti hoidettuja kursseja tai mitään
opettamattomia harkkoja. Päänuppi on syytä pitää kunnossa, siihen kilta ja urheilu ovat
molemmat oivia apuvälineitä.
Lähellä valmistumista olevat: ei oppiminen valmistumiseen lopu. Elämä on jatkuvaa
oppimista. Olkaa valmiita tekemään rohkeitakin vaihtoehtoja. Itse olen eronnut
elinikäisestä professuurista kokeillakseni liike-elämässä työskentelemistä ja ottanut
riskin tulemalla dekaaniksi tiedekuntaan, joka on alana minulle varsin vieras – mutta voin
sanoa, että on kannattanut olla rohkea.
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Double-dippa

The practical meaning of the
Double Degree in Materials
Science and Engineering
February 2017 marks the beginning
of a new intensified collaboration
between TUT and the Universidad
Politécnica de Madrid. The soon-tobe-signed Double Degree agreement
allows better opportunities to both
TUT and UPM students to tailor their
degrees for better attractiveness in the
labour market. This is also strategical
move to increase the attractiveness of
our MSc. Program and to recruit more and better students to TUT. Strategically
this agreement could have a huge impact on our small program, which struggles
to maintain a critical mass, especially now when the tuition fees most likely will
(temporarily) lower our intake of new students.
That is a lot of fancy words, but what
it means in practise? That should
be quite simple, get a BSc at TUT or
somewhere else, apply or continue
your master’s studies in Materials
Science and Engineering at TUT, apply
for an exchange period at UPM, and
come back with two master’s degrees.
Honestly, I think it is quite as simple
as that, but as usual, the devil is in the
details. What you need before applying
to the DD is a short discussion with
the academic coordinator of the DD
program. That would be me. This is a
very informal requirement, but is as a
good starting point anyway. Formally,
what you need is a BSc degree, or
“nearly completed” BSc degree, and

about 60 credits of Master’s Studies.
Essentially one year of MSc should
be enough. You can apply if you
will graduate(BSc) before starting
your studies in UPM. The content
of your BSc should of course be
Materials Science or a closely related
discipline, in case your degree is not
from TUT. Your success at TUT will
also contribute to the application,
and your success should be “good
enough”. We can talk about this
later. Anyway, you need to send an
application to UPM, and you should
also apply for an Erasmus scholarship
and/or other funding to support your
stay at UPM. You will be accepted at
UPM as a degree student. You will
have all the rights, privileges, and
responsibilities of a degree student.
While at UPM, you must complete
a set of mandatory courses of 30

“get two degree diplomas,
one issued by TUT and the
other one by UPM.”
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Having said all that about the process of getting two degrees; one should think
about why should I do it, and how does it fit to my degree? The content of the
double degree is very much your decision. You will have the chance to study
60 credits at TUT, which basically comprise the mandatory courses and a good
chunk of the major studies. Therefore, you can still become a metals engineer
or a polymer composites specialist if you choose so. What the DD offers you
is a possibility to distinguish yourself from all the other metals engineers and
composite specialists that graduate annually and give you the upper hand for
future job opportunities. You can
tailor your degree and become that
Finally done! It took me six years to
one-of-a-kind specialist that the
get the DD up and running.
industry wants. Now that you have a
degree certificate to show in the job
Now, please, use the opportunity!
interview, you will not have to explain
Send me ideas what DD’s you would
why you spent a year abroad drinking
be interested. What countries, topics…
beer and having fun. Instead, you have
Germany, polymers/composites…?
a degree from #1 technical university
in Spain. Think about it.

Mikko Hokka
Profesor Universitario
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Double-dippa

credits. At least in the beginning the exact content of the 30 credits are tailored
for each student. You can influence the selection, but the main idea is that you
cannot complete the same content at TUT and at UPM. For example, if you have
a lot of microscopy at TUT, it is not likely that you could have microscopy at UPM
as well. The content of the courses should be complementary, so choose wisely.
Whatever your courses at UPM are, they are accepted at TUT as well. This is the
essential part of the agreement. The only thing missing from your double degree
is the Master Thesis. The host institution manages the thesis. In practise it means
that you will need a superviser from
UPM and you will have to agree on
the thesis defence with the superviser.
Where you physically carry out the
thesis research and writing does
not matter. However, it is of course
encouraged that you do it while in
Spain to increase your international
exposure and experience. That is it.
Come back home and get two degree
diplomas, one issued by TUT and the
other one by UPM.

F

uksien parhaat kalatarinat
uksikyykästä

Fuksineuvosto järjesti perinteisen
Fuksikyykän tänä vuonna 19.1. Luvassa
oli megalomaaniset kyykkäkarkelot
sekä tiukkaa meininkiä, lenteleviä
karttuja ja hulppeita palkintoja.
Lähdimme ottamaan osaa tähän
perinteikkääseen
tapahtumaan
osallistumalla
neljän
hengen
joukkueella yleiseen sarjaan.

Juttu: Sandra Mäki-Tulokas
Kuvat: Mika Kiviluoma ja Lauri Nopanen

Vaikka vain lahjattomat harjoittelee,
päätimme
silti
ottaa
hieman
esimakua kyykkään ja osallistua
viikkoa
ennen
fuksikyykkää
järjestettävään TTI:n fuksikyykkä
turnaukseen. Harjoitteluturnauksen
lopputuloksena oli kolme hävittyä
peliä
sekä
mielenpahoitusta
varsinkin eräissä joukkueen jäsenissä.
Turnauksesta
viisastuneena
laitoimme kuitenkin joukkueemme
kapteenin
vaihtoon,
päätimme
virallisen fuksikyykän strategian sekä opimme, että kyykässä hyvin tärkeä
elementti on vastustajille huutelu. Päätimme siis mennä kotiin peilin eteen
harjoittelemaan vastustajien roastaamista.
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Kyykkäturnaus oli selvästi nousujohteinen,
sillä voitimme seuraavan ottelumme.
Strategiat olivat kunnossa ja pelien välissä

nautittu kuuma taikajuoma auttoi entistä
parempiin suorituksiin. Nousujohteemme
ei kuitenkaan riittänyt viimeiseen peliin.
Pelin häviöön vaikutta varmasti strategian
muutos sekä viimeiseen peliin mukaan
otettu haukipullo. Strategia muuttui
siten, että parhaimmat pelaajat olivat
ensimmäisenä vuorossa. Tämä oli selkeästi
suuri virhe. Pelin kulkuun joukkueen
kapteenin mielestä vaikutti varmasti myös
se, että kaikki muut paitsi joukkueen
kapteeni kävivät jossain pelin vaiheessa
vierailemassa haukipullon luona. Häviöön
vaikutti myös se, että vastustajajoukkue
oli todella kova huutelemaan. He olivat
hioneet huutelunsa parhaaseen terään ja
heidän huutelunsa meni suoraan tunteisiin.
Joukkueen kapteeni kommentoi turnausta
seuraavasti: ”Vaikka hartiani ovat leveät
kuin ladon ovet, en pystynyt kannattelemaan
joukkuettani kohti jatkopaikkaa.”

Fuksikyykästä jäi käteen kuitenkin yksi voitto, joka on yksi enemmän kuin
TTI:n kyykkäturnauksessa. Joukkueemme on siis selvässä nousujohteessa.
Tulevaisuudessa tulemme siis varmasti voittamaan yhä enemmän ja enemmän pelejä.
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Fuksikyykkä

Tahdonvoimasta ja kovasta yrittämisestä
huolimatta fuksikyykkä ei sujunut sen
paremmin kuin harjoitusturnauskaan.
Fuksikyykässä pelasimme kolme ottelua.
Ensimmäinen peli oli ehdottomasti paras
pelimme siihen mennessä. Vastustajille
hävisimme vain yhdellä pisteellä, joka
varmasti johtui joukkueemme strategisista
suunnitelmasta. Suunnitelmaan kuului, että
joukkueen ainoa tyttö aloittaa ja heittää
ensimmäisen kyykän pois pelialueelta,
jolloin loppujoukkue pääsee heti heittämään
lähempää. Taktiikkaan kuului myös se,
että joukkueen huonoimmat aloittavat,
jolloin vastustaja joukkue luulee, että kaikki
joukkueemme pelaajat ovat yhtä huonoja
kuin aloittajat.

Hallitusesittely

Hallitus esittäytyy
Kysyimme hallituslaisilta tarkkaan
valittuja kysymyksiä ja sporttisia kuvia
hallitusesittelyä varten. Vastaukset
kuvaavat henkilöitä täysin ja
pidätämme vastuun valituksilta. Kaikilta
on kysytty samat kysymykset ja ne ovat:
1. Kuka olet, mistä tulet?
2. Mitä teet ensi vuonna?
3. Lempihuonekasvi ja mikä sen
nimi on?

4. Mistä pidät MIK:issä? Entä
mistä vähiten?
5. Jos sinulle suoritettaisiin
vetokoe, miten käyttäytyisit?
murtolujuus, maksimimyötymä
ja kimmomoduuli vaaditaan.
6. Mikä on lempimateriaalisi?

Vilma Turunen

1. Olen Vilma, tulen Espoosta
2. Hoidan puheenjohtajan rankkaa pestiä.
3. Epämääräinen puska ikeasta, joka on käynyt
kuolemanrajamailla parikin kertaa, mutta
todellisena selviytyjänä vieläkin puhdistaa
sisäilmaani. Kutsumanimeltä Sirpa sisäilman
puhdistaja!
4. Pidin MIKin kotoisasta kiltahuoneesta ja pidän
vieläkin mahtavasta menomeiningistä. En pidä
nykyisestä masentavasta varastosta.
5. Käyttäytyisin viskoelastisesti. Murtolujuus
riippuu kokeensuorittajan innokkuudesta, ajasta ja
boogien määrästä. Maksimimyötymä on parhaillaan
0,5 luokkaa ja kimmomoduuli noudattaa Hooken
lakia. Pyrin silti aina käyttäytymään kimmoisasti
kaikissa tilanteissa.
6. Polymetyylimetakrylaatti

Ilkka Pääkkönen

1. Olen Ilkka, Ile, wormi, Kauhajoelta ja Wäinölöiltä.
2. Excursiomatkoja Suomen ympäri, vierailijoiden
viihdyttämistä, nettisivuja, kamerajuttuja sun
muuta. Lisäksi ajattelin juoda helvetisti kahvia,
tehdä radiota, jatkaa telegrammissa huutelua ja
saunoa. Kandiksi olis myös kiva valmistua.
3. Michael Schumacher.
4. Tö reis wos bäät bat the kaar wos guut. MIKissä
kivointa on aktiivisuus koulun toiminnassa myös
oman killan ulkopuolella. Vähiten kivaa on toki se,
ettei just nyt ole kunnon kiltistä missä hengailla.
5. Käytös: Venyn helvetisti ja pidän katketessani
enemmän ääntä kuin Krakatoa. Murtolujuus: 20100,
Maksimimyötymä: 53111 ja Kimmomoduuli: 765609
6. Kuutio.
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1. Mikko, kohdusta.
2. Olen uusi fuksikapteeni, sen lisäksi
istun kemian luennoilla ja koetan puhuu
ruotsia.
3. Marraskuunkukka, mulla on kaksi toisen
nimi on kasvi-joka-elää ja toisen mitensä-et-oo-kuollu. Nimistä voi päätellä, että erittäin helppohoitoisia.
4. Pärtsästä on hyvä juttu, kiltahuoneettomuus huono juttu.
5. Vetoa en kestä, mutta puristella saa rauhassa. En pistä pahakseni.
Murtolujuus 666 MPa, kimmomoduli 88 GPa ja maksimimyötymä
noin 0,94 mm/mm. Jännittävästi Poissonin vakio on negatiivinen.
6. Polytetrafluorieteeni, koska Nylon Beatin Telonlove

Kalle Ståhlberg
1. Olen Kalle a.k.a Kalle ja
tulen ihan tosta noin
2. Rahastonhoitoa,
kastelukannulla
3. Mr. Kukkuakaali
4. MIK:in henki on hyvä,
hengitys ei
5. Vedä ittes jojoon, en tiiä
mitä nää on
6. Diesel moottori
Akseli Lehtinen
1. Olen Akseli Lehtinen ja tulen ihanasta
pääkaupungistamme
2. Isännän pestissä toimin ja ruoskin alaistani :)
3. Lemppari huonekasvi on edesmennyt
bonsaipuu Pertti. Pertti kuoli ikävässä
onnettomuudessa, missä unohdin sen kastelun
noin kuukaudeksi.
4. On monta asiaa mistä pidän MIK:issä mutta
mielestäni killassamme on liikaa naisia.
5. Melko varmasti kiljuisin kivusta. Kimmokerroin
on yli 9000 ja murtolujuus jotain 500:n luokkaa.
6. Bambu
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Hallitusesittely

Mikko Koivula

Alexander Lindholm
1. Hei, olen Allu ja tulen Tupsulasta
2. Ensi vuosi vierähtää yritysvastaavan pestin,
fuksikurssien ja kaljan parissa.
3. Lempi huonekasvini on tilkkaa vaille tyhjän
olvipullon pohjalla kasvava möykky. Jotkut kutsuvat
sitä homeeksi.
4. MIKissä parasta on se että se ei ole Indecs.
Jos selitystä tarvitsee avata, suosittelen vierailua
Indecsillä virka-aikaan. MIKissä en pidä siitä, että
meillä ei ole kiltahuonetta.
5. Käyttäytyisin todennäköisesti keraamin lailla, eli
murtuisin ennen myötölujuuden saavuttamista. En
hattuvakiolla osaa heittää lukuarvoja, mutta lienevät
aika alhaisia.
6. Kaikki materiaaliryhmät, josta voi tehdä juomaastioita.

Hallitusesittely

Henri Määttä
1. Christoph Stephan
2. Opintovastaava
3. Helsinki Pavi
4. TGV Duplex, Arpeggione
5. 1937
6. 3-aminobentsoehappo
Riku Mäki
1. Riku Mäki ja tulen Ruutanasta.
2. Olen Tapahtumavastaava
3. Lempihuonekasvini on voikukka nimeltä Kyllikki
4. MIK on parasta A-ryhmää. Ei ole mitään, mistä ei
voisi olla pitämättä.
5. Vetokokeessa huutaisin tuskasta. Murtuisin heti,
maksimimyöntymä 24 cm ja kimmomoduuli 120 MPA.
6. Moskovium

Teemu Sillanpää
1. Teemu Lahesta
2. Teen ensi vuonna nannaa ja töfföä, eli olen killan Emäntä.
Lisäksi pyörin Liittymän hallituksessa.
3. Traakkipuu! Mulla on kaks: Jarmo ja Jukka.
4. MIK on aktiivinen ja eläväinen kilta, jossa jokainen voi
osallistua toimintaan juuri tahtomallaan tavalla. En pidä siitä,
että MIK ei enää ole oman alan kilta :’(
5. Betonia ei pidä venyttää, eli murtuisin välittömästi. Muista en
mitään ymmärrä.
6. Kalliomurske
Paavo Peltola
1. Olen Turusta kotoisin oleva 4. vuoden materiaaliteekkari, vahvasti eiETOlainen.
2. Vuonna 2017 killassamme toimin sihteerinä, lisäksi tarkoituksena olisi
edistyä opinnoissa tehokkaasti.
3. Lempi huonekasvini on ruukussa elävä vadelmapensas, Rubus idaeus
‘Muskoka’, joka kasvaa kesähuoneessa, eli lasitetulla parvekkeellani,
joten lasken sen tässä kuuluvaksi huonekasveihin.
4. MIK:ssä pidän erityisesti hallitustoiminnan mahdollistamasta
mahdollisuudesta päästä toteuttamaan tapahtumia jäsenillemme. Tällä
erää killassamme en pidä ajanjaksosta, jolloin meillä ei ole varsinaista
pysyvää kiltahuonetta.
5. Myötäisin ensin hieman elastisella alueella, mutta heti sen
jälkeen rakenteeni särkyisi, ja olisin kelvoton kaikkiin tunnettuihin
käyttökohteisiin. Maksimimyötymä olisi noin 0,003, murtolujuus surkean
matala sekä kimmomodulia en edes kehtaa arvioida.
6. Lempimateriaalini on ABS-muovi. Akryylinitriilibutadieenistyreenin
olen todennut olevan Terhi-veneissä erittäin kolhuja kestävä materiaali,
eikä sillä ole herkkyyttä halkeiluille, kuten lujitemuoviveneillä.
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Miika Koivunen
1. Moikka, Miika Mikkelistä.
2. Modernin Materialistin muokkaaja
3. Rönsylilja Ransu
4. Huonoa on kiltahuoneen muutto
kauas luennoista ja hienoa on mahtava
kiltamaskotti Pärtsä!
5. Ensin hieman joustaisin elastisesti, mutta
paineen yhä kasvaessa alkaisin pikkuhiljaa
myötämään
myös
viskoelastisesti.
Murtolujuus:
24,
maksimimyötymä:
mahdollisimman pieni ja kimmomoduli:
1,5 ‰
6. 51 % Kaolin dispersio yli 39 Pa:n
viskoelastisuusmittauksissa.

Antti Fihlman
1. Antti 22v tyäukko Tampereelta morjenttes vaa.
2. Olen killan Mikki eli isännän apu. Ensivuonna
ajattelin läpäistä tetapk:n, kantaa isännän tavaroita
ja mennä töihin. Kivat ja ei niin kivat voi sitten
päätellä itse.
3. Lempihuonekasvi on varmaankin tuo Solanum
Tuberosum eli peruna. Jarkko on elänyt meidän
jääkaapissa jo viikon verran ja kohta se keitetään.
4. MIK:issä kivointa on meidän kiltahuone ja vähiten
kivaa sen tämänhetkinen sijainti mustan aukon
sisäpuolella pimeän aineen ja helppojen noppien
kanssa.
5. Itsehän olen 95% luonnonkumia ja 5% lisättyä
sokeria, joten vetokokeesta syntyisi tällaiselle
hybridimateriaalille luonteenomainen sinikäyrä.
Murtolujuus on 1 maksimimyötymä noin piin verran
ja kimmomoduuli vaihtelee -1 ja 1 välillä riippuen
mittausajankohdasta. Kokeen aikana käyttäytyisin
erittäin kivuliaasti.
6. Kahvi

Hallitusesittely

Tomi Tamminen
1. Olen Tomi ja tulen Kärkölästä.
2. Tapahtumatoimarina toimin ja parannan
maailmaa.
3. Ite kasvattamani chili nimeltä haba(nero).
4. Parasta MIK:issä on hyvä seura ja hyvä
kahvi kiltahuoneella. Huonoa on ettei ole
kiltahuonetta.
5. Tarkkoja arvoja en osaa sanooa mutta en
murtuisi.
6. Kaikki kitkattomat materiaalit

Juho Kokko
1. Olen Juho ja tulen Kuopiosta Savon perukoilta.
2. Jatkan opiskeluani, toimin tiedotusvastaavana,
löydän henkisen tasapainoni ja lakkaan hukkaamasta
tavaroitani vastedes.
3. Bonsaipuu nimeltä Bonsa-P
4.Pidän
uusista
tuttavuuksista
uudessa
opiskelupaikassani, mutta Autekin kiltahuone on
vaarallisen lähellä meidän tulevaa kiltahuonetta.
5. Murrun vain äärimmäisen paineen alla, myönnyn
kun varma nakki ja kimmomoduuli on 1119GPa.
6. Bombay Sapphire lasi.
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Hallitusesittely

Annika Tuoresjärvi
1. Moi mä oon Niga ja mä tuun Hollolast.
2. Mä oon vujutoimari eli kevät menee
järkätessä vuoden ykkösbileitä. Wiiii… Muuten
tän likan voikin sitten bongata luentosalista
termariin nojautuneena.
3. Orkidea. Ennen mun paha tapa oli unohtaa
huonekasvit pyykkivuoren alle ja lukuisten
hautajaisten jälkeen päätin lopulta luopua
kasvien nimeämisestä. Olihan niin monen
kasvin kuolema jo mun omallatunnollani.
Viimekesäisen viherpiiperryksen seurauksena
tää likka on saanut pidettyä huonekasvit
elossa.
4. MIK:issä parhainta on ihmiset ja ilmapiiri
ylipäätään. MIK:issä en pidä siitä tällä hetkellä,
että meillä ei ole kiltrahuonetta ja paikkaa
missä katsoa kissanpentu streameja
5. Mä en uskalla edes ajatella itseäni
vetokokeessa..
6. Timantti

Teemu Vastamäki
1. Noh, oon Teemu Vastamäki, N:n vuoden
MIKkiläinen ja opisken muoveja, tuun
Naantalista ja Cards Against Humanity - pelistä.
2. Hoidan alumneja alumnivastaavana, vähän
opiskelen ja kal(j)astelen, taidan yrittää saada
muutaman kal(j)an vuonna 2017
3. Rairuoho ja sen nimi on Reijo
4. MIK:ssä on parasta, että sillä on iha loistava
hallitus vuonna 2017 ja jäsenistö myös. Huonoa
on kiltahuoneen puute.
5. Aluksi viskoelastisesti, mutta lopuksi
plastisesti ja jos kal(j)aa ei tulisi niin lopulta
0,92 myötymän jälkeen murtuisin 5 MPa:n
jännityksessä. Kimmomoduuli määräytyisi
kaavan E=E(0)+(a*exp(x^2/b))/2c, E(0)=0 kal(j)
aa eli 5 Pa, a=kal(j)ojen määrä, x=suurimman
kal(j)an koko, b=herwantavakio, c=kal(j)
astukseen käytetty raha.
6. Aramidikuidut

Lauri Puumala
1. Olen Lauri, tai Late, tai Partalate. Tulen
maailmasta jota et välttämättä ymmärrä. Myöskin
Hämeenlinnasta.
2. Vuonna 2017 olen kiltamme graafikko. Tämä
tarkoittanee että piirrän, maalaan ja askartelen
jotakuinkin kaiken vapaa-aikani. Tilanteessa ei siis
juurikaan tapahdu muutosta.
3. En omista huonekasvia, mutta joskus aikanaan
kasvatin sammalta hehkulampuissa. Pidän
sammaleessta. Sammal on mukavan metsäinen.
Sopii hyvin menninkäiselle.
4. MIK:ssä on parasta että jos on edes ripaus
karismaa ja uskaltaa avata suunsa, niin täältä
jostain kyllä löytää kavereita. Ikävä puoli MIK:ssä
on se että se saastuttaa mielen ja sielun. Vaikka
ei sitäkään ihan kokonaan huonona puolena voi
pitää. Liian puhdas oli tämäkin sielu ennen MIK:iä.
5. Kokeilin lomilla. Selvisi että lihakset on
auttamatta jumissa ja nivelet on rikki. Lisäksi
ilmanotossa on filtterit täynnä tervaa ja
nestekiertojärjestelmässä on liikaa öljyä. Selvisi
myöskin että KAIKKIEN valojen polttimot on
palaneet kun ei edes tunnelin päässä ole valoa...
Niin mikä oli kysymys?
6. Oobleck, ja muut samankaltaiset einewtonilaiset nesteet.
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Jenna Suoranta
1. Jenna, mie tuun maailta bebe
2. Olen TEKniikan ihmelapsi
3. Sokeriruoko, Captain Morgan
4. Vanhasta kiltahuoneesta. Uudesta.
5. Venyn mutta en koskaan hajoa.
Murtolujuus: Wappu. Maksimimyötymä:
oikeanlaisessa vedossa venyy vaikka
äärettömyyksiin. Kimmomoduuli: 1993
6. Kaikki mitä voi syödä

Hallitusesittely

Sandra Mäki-Tulokas
1. Olen Sandra Mäki-Tulokas ja tulen
Salosta
2. Olen minninä. Tänä vuonna joudun
kuulemma katsotmaan kaikki star warsit
3. Ficus jonka nimi on Alfred
4. Pidän MIK:in ilmapiiristä ja en pidä
fuksien haalariprojektista, se on rankkaa
5. Menen rikki, murtolujuus 3,
maksimimyötymä 7 ja kimmomoduuli 2
6. Kajandra

Sanni Palomäki
1. Olen Sanni Palomäki ja alunperin tuun Harjavallasta,
nykyisin Veijonhovista.
2. Pesti on KV-vastaava eli ensi vuosi menee enkkua
puhuessa. Lumi on kivaa, loska ei!
3. Lempihuonekasvini on semmonen tosi vehree,
pikku lehtinen kasvi mitä näkyy aina kukkakaupassa.
Oon kauan suunnitellut ostavani sellaisen, mutta se
ei kyllä kauaa elossa pysyis mun luona:( Ei nimetä sitä
ettei kiinnytä siihen liikaa.
4. MIK on mahtava, mutta olispa kiltahuone!
5. Venyisin! Katsotaan kokeen jälkeen mitä saadaan
arvoiksi...
6. En oo vielä tehnyt näin suurta päätöstä.

Suvi Harju
1. Suvi, Pispalasta.
2. Liikutan itseäni ja muita ihmisiä ja
kirjoitan kandia.
3. Sellainen, jota en itse joudu hoitamaan.
Kasvien nimillä ei ole väliä, mutta ihmisille
mielellään nimet jotka löytyvät kalenterista.
4. Kiltahuone oli ihan kiva ja en tykkää
nillityksestä.
5. Kidutus ei ole käsittääkseni sallittua.
6. Biocelsol.
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Hallitusesittely

Jan Takala
1. Olen Jan Takala ja tulen pieneltä paikkakunnalta nimeltä
Harjavalta
2. Tänä vuonna tulen toimimaan rahiksen apuna/bitchinä/
juoksupoikana riippuen siitä kuka sanoo. Mitä muuta
teen ensi vuonna? Kaikkea mihin saan tungettua itseni tai
mihin minut tungetaan.
3. Anopinkieli nimeltä Terttu
4.Ihmisistä, ilmapiiristä... jos alkaa kunnolla miettimään niin
aikalailla kaikesta. En osaa oikein sanoa mistä en pitäisi.
Kai jossain on jotain pieniä asioita joista triggeröityisi jos
ne eivät olisi niin pieniä.
5. Käyttäytymiseni saattaisi olla pikemminkin huutamista,
murtolujuuteni olisi 600 MPa, maksimimyöntymä olisi
noin. 18% alkuperäiseen verraten ja kimmomoduuli noin
210 GPa.
6. HSLA-teräs, koska insys.

Juha Köykkä
1. Olen Juha Köykkä, tulen yleensä ovesta,
mutta ikkunat on fine myös.
2. Ensi vuonna toimin MIK:in kiltakummina
yo-kunnan puolelta. En puutu varsinaiseen
toimintaan, mutta annan tarvittaessa neuvoja
ja seuraan, että hommat sujuvat.
3. Jukka-Palmu, siitä tulee mieleen nuoruuden
rasta-ajat.
4. Pidän MIK:issä reippaasta meiningistä ja
haasteisiin sopeutumisesta, esim. pop upkiltahuoneen muodossa. MIK:issä en pidä
lyhenteen taivuttamisesta.
5. En tunne termistöä, mutta riippumatta
vetosuunnasta sotkua tulee. Käytökseltäni
yrittäisin olla hillityn asiallinen, mutta käsien
irrotessa todnäk. pääsisi kyllä pari kirosanaa
ja itku. Kimmomoduuli riippuu kimpoajasta,
väitän että esim. rautaleka ei kimpoa.
6. Kuplamuovi, niiden kuplien poksauttelu on
maagisen hauskaa <3

Aleksi Virtanen
1. Olen Aleksi Virtanen ja tulen erikivasta
Vantaasta.
2. Kirjoittelen kaikkea hauskaa ja vakavaa
maailman oivallisimpaan lehteen – Moderniin
Materialistiin! Samalla toimin killan ”PuuhaPetenä” eli muuttovastaavana, kunhan saadaan
pysyvä kiltahuone meille.
3.
Jumalattoman
iso
ja
piikikäs
anopinjakkaraneito (kaktus) nimeltä Brunhilde.
4. MIK:llä löytyy paljon mielenkiintoisia ihmisiä,
joidenka kanssa mielellään juttelee oudoista
asioista sekä viettää aikaa. En pidä siitä, että
meidät on ajettu evakkoon.
5. Käyttäytyisin kuin orientoituva polymeeri,
eli järjestyisin epämääräisestä ketjukimpusta
vahvasti rasituksen suuntaa, tehden itsestäni
lujempaa. Möytymä olisi 101%, murtolujuus
e^24 Pa ja kimmomoduuli sopivan mukava.
6. Titaanilla vahvistettu hiilikuitu.
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Maitovertailu

Vanhan viisauden mukaan ruokavalio on suurempi osa urheilua kuin itse treenaus.
Opiskelijoiden roposet ovat kuitenkin vähäiset, joten aivoriihi laitettiin pohtimaan,
mikä elintarvike täyttäisi parhaiten tarkat vaatimukset sen palauttavasta voimasta sekä
edullisesta hinnasta. Hieman yllättäen riihi ei päätynyt keinotekoisiin proteiinijauheisiin,
eikä edes rahvaan keskuudessa suosittuun keskiolueen, vaan meille jokaiselle tuttuun
superjuomaan – kevytmaitoon! Ajatushautomon nerokkaan oivalluksen jälkeen olikin
enää vain yksi looginen kysymys selvitettävänä: mikä maito on paras?
Modernin Materialistin kaikkivoipa toimitus ei jäänyt jahkailemaan tämän
elämän peruskysymyksen äärellä, vaan käytännöllisenä insinöörimallilla kasasi
kokoon neljän asiantuntijan makuraadin. Vertailtavaksi otettiin 7 erilaista kevytmaitoa.
Kaikki maidot hankittiin, maitomaailman Bordeaux’na tunnettuna, Hervannan DUOkauppakeskuksesta asiantuntevan asiakaspalvelun saattamana.

Proteiinijuomat vertailussa
7 kovaa kevytmaitoa testissä
Näin testattiin
Testissä maistetut maidot hankittiin kaikki päivän sisällä
niin, että kunkin pakkauspäivä oli kutakuinkin sama.
Luonnollisesti vain suomalainen maito kelpuutettiin.
Maistelu suoritettiin sokkotestiperiaatteella siten, että
arvosteluraati ei tiennyt mitä maitoa joivat. Maito
oltiin annosteltu oikeaoppisesti kartionmallisiin,
polypropeenisiin
kertakäyttökuppeihin
(Rainbow)
sekä tarjoiltiin etiketin mukaan 5 - 22 celsiusasteen
lämpötilassa. Maidon annettiin ilmautua noin puoli
minuuttia ennen tarjoilua siinä esiintyvien syvien ja
hienotunteisten aromien esiintuomisen varmistamiseksi.
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“Tuomariston suosikki”

“5 muodostaa kaikkein
kauneimman rasvakalvon
mukin reunaan.”
“nro 4
vaihtoehdoista
selvästi geneerisin
maito”

“En maista maitoja
ikinä enää samalla
tavalla”

Arvostelukriteerit
Maitojen arvostelussa oli viisi eri
kriteeriä: Ulkonäkö, maku, rasvaisuus,
blandattavuus sekä pullan kanssa
sopivuus. Vaikka mitään näistä kriteereistä
ei sovi vähätellä, annettiin suurempi
painotus maidon maulle. Arvostelu
suoritettiin antamalla maulle pisteitä 1-5
sekä muita kohtia arvioitiin sanallisesti.
Tämän lisäksi 33,33% prosenttia
arvosanasta muodostaa maidon hinta/
proteiini-suhde. Lopullisen arvosanan
muodostuukin
näistä
kriteereistä,
sekä raadin antamista hattuvakioista.
Arvostettu ja vaikutusvaltainen makuraati
koostui seuraavista jäsenistä: Kartiomörkö,
Akseli Lehtinen (nimi muutettu), S sekä
Taivaallisen valon suojelija, pimeyden
kruunuprinssi ja Limburan herttuasta
(TVSPKjLH, yksi olento).
“Toiseksi edullisin”
“Jos pelattaisiin
videopeliä, jossa
tulisi vastaan
samanlainen
vastustaja
erivärisenä ja
koko ajan vähän
vahvempana, niin
tämä olisi se.”

“Testin paras hintaproteiinisuhde”

“Muita maitoja
kellertävämpi”

“Keskinkertainen
kaikissa muissa paitsi
hinnassaan”

21

“Komppaa pullan
makua”

Maitovertailu

“Hurmasi tuomariston”

Ulkonäkö

Maku

Rasvaisuus

Pohjolan meijeri
Tarttuva ja
polymeerimainen, vähän betonin
värinen

Kotimaista

Valio luomu

Arla

Pirkka

Hammaslääkäri
Maitomainen,
Tarttuu reunoihin,
tykkäisi koska
Kaunis kalvo,
Kiltin puhtoinen eniten kusen värinen valkoinen, hyvin sama silkkinen ulkonäkö
kuin Pohjolan meijerin

Vaahtoaa kuin virtsa
masturbaation
jälkeen, Kuohkeaa
kuin skumppa

Valio normi

Perhosmaisen
hento kalvo,
Puhtaimman
valkoinen

Juustoportti vapaan
lehmän maito

Päästää viskin
kahviliköörin läpi,
tämä ei innosta

romminen,
vemäinen, mutta
helppo, maistuu
konvehdilta

Hiukan rasvaa,
En meinaa huomata
Hyvän ilmauksen
Hivenen laiha
ei täyteläinen,
rasvaa, vähän liikaa
jälkeen rasva tuntuu hajusta ja ulkonäöstä
vähärasvainen mutta
rasvamaisuutta
kielen päässä, Vettä! huolimatta, pettymys
kuohkea

Maidokas sekä
Ei tuoksu miltään, Ulkonäkö hurmasi,
Hieman
vesimäinen,
Tylsistyttävä,
Kalaisan hajuinen,
Tosi hyvää maitoa,
mitäänsanomaton, uniikki lumihiutale,
riisipuuromainen,
kevyen paristoinen,
Muistuttaa
Positiivisen neutraali,
tavallinen, tylsä,
keskivertoraikkain, neutraali
lämminverinen ja
Yllättävän kevyt maku
Halvan makuinen
lapsuudesta,
raikas
kuin TuTalaisen paita kansalaisen oloinen,
pyöreä
3,2
3,3
Rasvattoman tavallisen
3,5
3,8
3,6
4,0
makuinen 3,9
Tunnen sen olevan
Maistuu rasva,
Ei niin rasvainen,
siellä, mutta missä?
hennon pehmeä Laimea ja tunteeton
Semiliisterinen

Viina ei maistu,
Myöskin pehmeä, Aivan tavallinen,
Heittää yläfemmat
Ei herätä suuria
pelottaa, pinnan
sateenkaarinen
kahvisin, Viski
alkoholin kanssa, ihan
Blandattavuus tunteita, kaakaoisin,
kiderakenne vakaa,
puksee helposti makujen kirjo, kun
ok, viina tuli läpi
muhkea, reipas
liian tehokas peitto
joisi lasillisen ponia
läpi

0,69 €/l

0,75 /l

3,18 €/100g

1,05 €/l

2,46 €/100g

0,86 €/l

1,97 €/100g

0,69 €/l

2,88 €/100g

0,92 €/l

3,60 €/100g

1,15 €/l

komppaa pullan
Lattean
varastaa pullan
Hyvää, tuo mieleen
oivaa pullan kera, just tekee pullan pullaksi, pulla <3, pulla on
makua, sointuu hyvin
Pullan kanssa mitäänsanomaton makeuden, pulla
kalan, pullan kanssa ei
jees kombo, nyt on
kuin Nissan GTR
hyvää, maito ei
myötäillen pullan
sopivuus
yhdistelmä, pulla toimii näytöksen
kaunista
radalla
paranna makua
voi mennä pieleen
päätähtenä
makua
korjaa
Hinta

2,15 €/100g

1

7

2

5

6

3

Testin paras hinta
Keskinkertainen
Hurmasi
- proteiinisuhde. kaikissa muissa paitsi tuomariston. Testin
Maultaan huonoin
hinnaltaan
kallein

2,03 €/100g
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Ei herättänyt tuneita Tuomariston
Ei vakuuttanut
Jakoi tuomariston
tuomaristossa.
suosikki. Sai
maullaan. Muita
mielipiteet maullaan.
Toiseksi edullisin kehuja maullaan. maitoja kellertävämpi

Hinta proteiinisuhde
Lyhyesti
Sijoitus

Tampereen teknillisen yliopiston Materiaalialumni ry perustettiin vihdoin 17.12.2016
viidentoista reippaan DI:n/teekkarin voimin. Skumpat auki! Kyllä oli jo aikakin, kun
vanhimmat alumnit ovat tainneet olla alalla jo yli 20 vuotta. Tästä eteenpäin on siis
olemassa virallinen linkki MIK:llä opiskelleiden ja opiskelevien välillä, joka edistää alan
näkyvyyttä sekä toimii hyvänä verkostointikanavana.

A

lumniyhdistykseen ovat tervetulleita
jäseniksi kaikki materiaalitekniikalta
valmistuneet kandidaatit, diplomi-insinöörit
tai
muuten
vain
materialistihenkiset
ihmiset. Tarkoituksena on järjestää erilaisia
verkostoitumistapahtumia
yhdistyksen
jäsenille
eli
alumneille
sekä
TTY:n
materiaalitekniikan opiskelijoille, ylläpitää
ja kehittää ammattiosaamista erilaisten
koulutusten ja excursioiden avulla ja järjestää
teekkarihenkistä
toimintaa.
Jäseneksi
liittymistä mainostetaan varmasti killan
jäsenistölle, kun saadaan toiminta pyörimään
alkujärjestelyiden jälkeen. Perustamiskokous
päätti ottaa käyttöön yhdistyksen jäseneksi
liittymisen yhteydessä 25€:n liittymismaksun,
jonka on tarkoitus kattaa yhdistyksen
juoksevat kulut sekä yhdistystoiminnan
pyörittämisen. Tapahtumiin osallistumisesta

esimerkiksi on tarkoitus periä erikseen kuluja
vastaavat osallistumismaksut. Tänä vuonna
järjestettäviä tapahtumia ovat wappuskumpat
1.5.
Helsingissä
ja
Tampereella,
kesätapaaminen myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtana, uratapahtuma yhteistyössä
VTT:n kanssa aiheesta 3D-tulostus ja sen
materiaalivalinnat alustavasti 28.5. sekä 2.12.
järjestettävät vuosikokous ja pikkujoulusitsit!
Alumnimieliset: laittakaahan päivämäärät
kalenteriinne ylös!
Tämän kevään aikana alumniyhdistyksen on
tarkoitus saada kaikki perustamisbyrokratia
hoidettua sekä käytännön asiat rullaamaan.
Tällä hetkellä mik-alumni@listmail.tut.fi
sähköpostilista toimii yhtenä yhdistyksen
tiedotuskanavana Facebook-, Telegramsekä LinkedIn-ryhmän lisäksi. Näihin
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Alumni ry

tiedotetaan
mm.
jäseneksi
liittymiseen liittyvistä asioista sekä
tulevista tapahtumista. Mikäli
sinulla on asiaa tai kysymyksiä
alumniyhdistyksen
hallitukselle,
älä epäröi laittaa sähköpostia
osoitteeseen materiaalialumni@
gmail.com tai huudella vaikkapa
Telegramissa. Kyseinen mailiosoite
toimii tällä hetkellä väliaikaisesti
yhteydenpitoon. Mikäli kiinnostaa
osallistua enemmänkin yhdistyksen
toimintaan
ja
esimerkiksi
tapahtumien järjestelyyn, niin
ehdottomasti
tervetuloa.
Yhdistyksen
toimintatapa on suunniteltu niin, että siihen
on mahdollisimman helppoa osallistua
muun elämän ohessa omien rajojen
puitteessa. Toiminta on, kuten killoissakin,
vapaaehtoista, minkä takia voit halutessasi
osallistua yhdistystoimintaan tai kokeilla
yhdistystoimintaa juuri itselle parhaaksi
näkemälläsi tavalla. Mikäli haluat järjestää yhdistykselle sopivan
tapahtuman, ota yhteyttä ja lähde toteuttamaan tapahtuman
järjestelyjä. Toisaalta voit osallistua toimintaan esimerkiksi
heittämällä Telegramiin tai mailiin ideoita toiminnan
kehittämiseksi tai vaikkapa ilmoittautumalla vapaaehtoiseksi
leipoa joulutorttuja pikkujouluihin. It’s your call!
Tästä eteenpäin Moderniin Materialistiin on tarkoitus
saada säännöllinen alumnipalsta, jossa tulee olemaan joko
kuulumisia yhdistykseltä tai yksittäisiltä alumneilta. Toivottavasti saadaan näin heti
vakiinnuttua hyvä yhteys opiskelijoiden ja alumnien välille. Tällä kertaa tämä sisälsi melko
paljon järjestöjargonia, sori siitä. Jännempää juttua opiskelijoille ensi kerralla! Ei muuta kuin
tsemppiä kesätyöhakuihin, niin kakkaa kuin se onkin. Panostakaa työhakemuksiin firmoihin,
mihin oikeasti haluatte päästä töihin. Etsikää omat vahvuudet ja tuokaa niitä esille, sillä
työpaikkoihin
tarvitaan
erilaisia
ihmisiä. Ai niin ja koittakaa vältellä
Kyykkä- ja dippatäytteisin terveisin,
niitä geneerisiä luonnekuvauksia
itsestä hakemuksessa. Tsemppiä
tosi paljon ja toivottavasti
tulevaisuudessa
työnhaku
olisi reippaasti helpompaa
hyvien
materiaalialan
verkostojen takia!
Tampereen teknillisen yliopiston

Natalia
Kovru

Materiaalialumni ry:n vara-pj
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Vuosi on vaihtunut, kunnollista talvea saadaan vieläkin odottaa ja uuden
toimittajakaartin vuoro on päästä lehteä turmele… toimittamaan. Tämä on se
pakollinen osio, jossa minun pitäisi ilmeisemmin kertoa kuinka odotan tulevaa
vuotta innolla, että edellinen vuosi oli kiireitä täynnä opiskelun ja vastuiden
vuoksi ja vähän hekumoida kuinka odottaa tapahtumaa X innolla. Tässä kohtaa
keskimääräisen lukijan mielenkiinto on jo auttamatta kadonnut ja katse harhailee
palstalla jotain mielenkiintoisempaa kiintopistettä, mitä ei ole.
Joten sen sijaan, että ryhtyisin pitämään
puoliväkinäistä päiväkirjablogia, päätin
että keskityn siihen minkä osaan
parhaiten – avautumiseen! Ja voi veljet
kuinka paljon Aleksilla onkaan sanottavaa.
Miksi OnniBus on aina myöhässä? Minkä
vuoksi pakettien repäisypinnat eivät
toimi? Miksi vaihto-opiskelijat ovat niin
toivottaman hitaita ruokalinjastossa? Eikö
iltalehti tiedä, että sana tapahtumarikas
on svetismi? Nämä kaikki ovat epäkohtia,
mihin me, tuiki tärkeät avautujat, kuuluu
ja pitää puuttua.

Päivän päätarinana on minulla kuitenkin
yleisen avautumiskulttuurin heikko taso.
Tunteet pidetään sisällä, pidätelleen
kunnes päästetään ulos toisinaan
humalan saattelemana kakofoniana
taikka anonyymina lappuna taloyhtiön
ilmoitustaulussa. Täten haastan teidät,
arvoisat materialistiset lukijat, oppimaan
avautumaan.
Antakaa
palautetta,
ottakaa kontaktia sekä puuttukaa
epäkohtiin.
Muistakaa
kuitenkin
kohteliasuus sekä hyvät käytöstavat.
Huutamalla kassatyöntekijälle siitä,
kuinka tietokoneesi internetyhteys on
hidas et aiheuta kuin molemminpuolista
pahaa ilmaa.
Näihin sanoihin lopettaen haluan
vielä muistuttaa kaikkia Modernin
Materialistin lukijoita yli kiltarajojen, että
toimitus ottaa vastaan hyvin mielellään
kirjallisia
avautumisia
vastaan.
Lähettäkää meille näitä kirjallisen
kielen kunniakaartilaisia osoitteeseen
aleksi.virtanen@student.tut.fi,
niin
saatte mielipiteenne kuuluviin myös
opiskelijakansan syviin riveihin asti...

Aleksi Virtanen,
Toissijainen päätoimittaja
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Toimitus avautuu

Toimittajan
avautumisnurkka

Tek-kiltayhdyshenkilö

TEK- yhdyshenkilön
terveiset
Hellurei ja oikein hyvää työnmetsästysaikaa kaikille! Oon
Jenna Suoranta, kolmannen vuosikurssin opiskelija, ja
teidän uusi TEK-kiltayhdyshenkilö eli kyhi. Toimin siis
killan ja TEKin välisenä yhteyshenkilönä ja pidän huolen
siitä, että te kuulette TEKistä ja vastaavasti TEK teidän
huolista ja murheista, mikäli sellaisia ilmenee. Osittain on
vielä itsellekin auki, että mitä kaikkea (muuta kuin makkaranpaistoa) tämä homma
sisältää, mutta eiköhän se tässä kevään mittaan selkene.
Mitäs kaikkea se TEK sitten
TEKeekään?
Ajattelin jokaisella palstalla käsitellä
jotain ajankohtaista asiaa, jossa TEK
voi meitä opiskelijoita tukea. Kevät on
kuuminta kesätyönhaun aikaa. Tässä
vaiheessa kevättä on toivottavaa,
että ne hakemukset on jo lähetetty.
Haastattelukutsuja odotellessa olisi
varmasti hyvä kertailla työsopimuksen
kirjoittamiseen liittyviä asioita, jotta ei
tule viilatuksi linssiin. Varmista aina, että
sopimuksesta löytyy ainakin seuraavat
asiat: työsopimuksen osapuolet sekä
allekirjoitukset, alkamisajankohta, laatu
(määräaikainen/vakituinen), palkka ja
sen maksupäivä, työaika, työpaikka,
pääasialliset työtehtävät, ylityökorvaus,
työehtosopimus sekä irtisanomisaika.

Määräaikaisessa
sopimuksessa
tulee lukea myös työsopimuksen
päättymisaika ja peruste työsopimuksen
päättymiselle. Kannattaa myös tarkastaa
TEKin palkkasuositukset alipalkkauksen
ehkäisemiseksi.
Jos sitten kaikesta huolimatta palkka
ei tulekaan ajallaan tai ilmenee muita
ongelmia, kannattaa muistaa, että TEK
pitää puoliasi ja lähettää lakimiehet
jeesiin, jäsenille tietenkin veloituksetta!
Kannattaa siis kuulua TEKiin!
Hyvää Wapun odotusta ja tsemppiä
työnsaantiin!
TEK-kiltayhdyshenkilönne

Jenna Suoranta
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Tärkeitä päivämääriä:
Yleiskokouksen ry osio 22.3.
Vuosijuhlat 1.4.
Yleiskokousen normaali osio 5.4.
Läderlappen 9.4.
Kesätapaaminen 28.-30.7.
Hallituslaisten
mieltä painoi esittelytekstiä kirjoittaessa:
oo MÖÖ.
Poro san
Olispa kiltahuone. Miksi aina on
niin pimeää? Miksi loman pitää
loppuaaaa?
Oispa k
ilt
kiltako ahuone. Ja
ira. Ja
kaljaa

Ei kukko käskemällä
laula. Jos haluatte
kuulla avautumista niin,
tulkaa kiltahuoneelle.
Voin kertoa tarinan
kiltahuoneen sohvasta
siellä

Sähköt
alo kir
joiteta
isolla,
an
lempih
u
onekas
on yhdy
vi
ssana (
kuten
esim. le
mp
lempiru iväri tai
oka) ja
ar
myös om
istusmu vostan
o
päättei
tä (alte tojen
regoSI)
.

Kyllä olisi pitänyt tässä
kyselyssä olla kysymys
Pokemonista! Eikä kysytty
edes toteemieläintä
tai kummalta puolelta
näkkäri voidellaan. Kyllä
#ennen oli paremmin.

