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Onnea MIK!

O

ikein maittavat terveiset kaikille!
Armas kiltamme on saavuttamassa
aikuistumisensa
merkittävän
merkkipaalun
täyttäessään
ensimmäisen vuosisadan kvartaalin
verran vuosia. Tätä, yleensä ihmisenkin
elämässä varsin tuotteliasta ja kiireistä
elämänvaihetta, on syytä juhlia asiaan
kuuluvin menoin. Kädessä taikka
näyttöpäätteessänne oleva Moderni
Materialisti on osa sitä juhlintaa.
Olemme koonneet lehteen kokoelmia
killan
vivahteikkaasta
historiasta
kuten myös katsauksen kiltamme, sekä
alamme, nykyhetkeä.
Materiaalitekniikalla on ollut ja
tulee olemaan oma tärkeä rooli
yhteiskunnassamme,
jota
tuleva
resurssivarantojen ehtyminen, väestön
kasvu sekä ihmiskunnan vaurastuminen
ei tule ainakaan vähentämään. Ei
kuitenkaan ryhdytä synkistelemään ja
aleta maalaamana kuvaa jossa alamme
suurimmat mahdollisuudet piilevät
vain maapallomme suurten ongelmien
kanssa. Useaa mullistavaa innovaatiota
edeltää kehitys materiaaleissa, jotka
kestävät vaativampia olosuhteita sekä
mahdollistavat kevyempiä rakenteita.
Materiaalit samaten määräävät useasti
sovellusten rajat.
Lopettakaamme olalle taputtamisen
hetkeksi ja astukaamme pilvilinnojen
seasta takaisin maan kamaralle. Minulle
MIK on tuttavallinen yhteisö, josta on
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minulle muotoutunut tärkeä henkireikä
hektisen yliopistoelämän keskellä.
Minulle on suotu monet kullalla
kuorrutetut muistot sekä sekalainen
ystäväpiiri
erilaisista
taustoista.
Onnitelkaamme siis jo kypsään
aikuisikään varttunutta Materiaaliinsinöörikiltaa sekä toivottakaamme
suotuisia tulevaisuuden vuosia. Kippis!
Suotuisia päviä toivottaen,

Aleksi Virtanen
Modernin Materialistin päätoimittaja

Juhlikaatte kaikki
materialistit!

O

ikein hyvää alkanutta vuotta. Tämä
vuosi on monin tavoin erityinen
killallemme. Olemme saaneet vihdoin
ja viimein uuden kiltahuoneen,
joka on vielä vähän kehityksen alla.
Kiltahuoneen löytää nykyään tilasta
PB006, ja sieltä löytyvät vanhat tutut
eli kahvinkeitin ja välipalajääkaappi.
Kiltahuoneella voi nykyään kuunnella
musiikkia Spotifysta uusilla Genelecin
kaiuttimilla ja vaihtaa kuulumisiaan
muiden mikkiläisten kanssa. Killassa
on nykyään huomattavasti enemmän
pöytätilaa eli opiskelu onnistuu
entistäkin
helpommin.
Kirjahylly
on täytetty varastosta löytyneillä
oppikirjoilla, joista toivottavasti on
hyötyä.
Tämä vuosi tullaan tuntemaan
viimeisenä
vuotena,
jolloin
opiskelimme Tampereen teknillisessä
yliopistossa.
Yhdistymisprojekti
on kovassa vauhdissa ja tulevan
ylioppilaskunnan
ensimmäinen
elin onkin jo olemassa. Uudelle
ylioppilaskunnalle
on
perustettu
keskusvaalilautakunta, jonka tehtävä
on organisoida syksyn edustajistovaalit
ja valita opiskelijajäsenet konsistoriin.
Edaattorien lisäksi syksyllä valitaan
hallopedit uuteen yliopistoon. Jottei
tämä vuosi olisi aivan liian helppo, MIK on
myös mukana perustamassa Tampereen
teekkarit ry:tä, jonka tehtävä on pitää

huolta teekkariperinteistä tulevassa
yliopistossa.
Viimeisenä
mutten
missään
nimessä vähäisimpänä mainitsen vielä
juhlavuoden. MIK juhlistaa tänä vuonna
25-vuotista historiaansa. Juhlaviikolla
on jokaiselle päivälle jotain ohjelmaa.
Kilta tarjoaa kakkua ja kahvia juhlan
kunniaksi. Juhlaviikolla julkistetaan
myös killan uusi historiikki. Itse
viikko huipentuu Nokian Kerholassa
pidettäviin
vuosijuhliin,
joissa
palkitaan killan hyväksi työtä tehneitä
henkilöitä.
Oikein hyvää juhlavuotta!

Mikko Koivula
Materiaali-insinöörikillan puheenjohtaja

Opintoneuvojan terveiset

O

len
Anniina
Tossavainen,
ja
aloitin tammikuun alussa MIK:in
uutena opintoneuvojana. Opiskelut
aloitin vuonna 2014 ja loppua ei näy.
Hain opintoneuvojaksi, koska olen
saanut ohjauskokemusta opettajien
sijaistamisesta yläkoulussa ja lukiossa.
Olen koululla päivät pitkät, mutta
iltaisin sentään poistun Hervannan
ulkopuolelle. Saatan joskus käydä
salilla ja suunnistamassa. Puoleeni voi
kääntyä, jos mikä tahansa opiskeluihin
liittyvä asia askarruttaa, olenhan itsekin
niiden asioiden kanssa paininut. Jos
minulla menee sormi suuhun, yritän
ainakin auttaa sinua eteenpäin oikealle
taholle. Fuksien kannattaa ainakin
tulla keräilemään leima fuksipassiin
opintoneuvojalla käymisestä ja 2.
vuosikurssilaiset
voisivat
lähettää
HOPS:in
hyväksyttäväksi,
mikäli
eivät ole sitä vielä tehneet (HOPSharjoituksen jälkeen siis). Jos HOPS:in
kanssa on vaikeuksia, voin antaa
siihen kädestä pitäen (no en nyt
kuitenkaan) henkilökohtaista ohjausta.
Fyysistä opinto-opasta voi tulla myös
ihmettelemään.
Minua et killalta löydä, koska hyvä
jos sinne itsekään löytää. Toki jos tulen
jossain huoneeni ulkopuolella vastaan
niin tulkaa ihmeessä juttelemaan.
Parhaiten
tavoitat
minut
ilman
ajanvarausta päivystysaikoina, jotka
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ovat 4. periodissa ti 8-10, ke 12-14 ja
to 10-12 huoneessa K2202A. Voit myös
laittaa sähköpostia, jos et koe tarvetta
tulla käymään: opintoma@tut.fi.
Tervetuloa käymään!

Anniina Tossavainen
Opintoneuvoja

opintoma@tut.fi
K2202A

Historiikin kirjoitus

T

ähän mennessä varmasti ainakin kaikki
mikkiläiset Modernin Materialistin
lukijat ovat jo kuulleet 25v historiikkiprojektista. Tämä projektihan alkoi jo todella
hyvissä ajoin vuoden 2015 loppupuolella,
kun MIK:n hallitus alkoi pohtia tehtäisiinkö
se puhuttu päivitys 15-vuotishistoriikkiin
killan 25-vuotisjuhlien kunniaksi. Haku
historiikkitoimikuntaan avattiin ja minua
alkoi kutkuttaa ajatus. Olinhan ollut
opiskelija jo silloin kun 15-vuotishistoriikki
julkaistiin ja periaatteessa siis muistaisin
KAIKEN mitä killalle on kymmenen
vuoden aikana tapahtunut. Lyhyellä asian
pallottelulla IRC:ssä sain Tiina ”tinsku”
Mikkosen lähtemään mukaani, enimmäkseen
vastaamaan taitosta ja graafisesta ilmeestä,
mutta
tottakai
myös
osallistumaan
sisällöntuotantoon.
Ketään muita ei toimikuntaan hakenut,
joten meidät valittiin ja me jäimme
tyytyväisinä lepäämään laakereillemme.
Historiikin julkaisuun olisi paljon aikaa ja
kaikkea kiireellisempääkin projektia oli tiedossa.
Vihdoin 2016 vuoden lopussa aktivoiduin sen
verran, että Konetalon kellarin kiltahuoneen
mennessä kiinni kävin pelastamassa joitakin
vanhoja papereita, mukaan lukien PJ-kansion,
jonka olemassaolosta vuoden 2017 PJ ei
varmaan edes tiennyt, sori siitä. Sen verran
palaveerasimme toimikuntana, että saimme
aikaan historiikkimuistelukyselyn, joka avattiin
kesäksi 2017. Sitä yritettiin mainostaa monessa
paikassa niin nykyisille kuin valmistuneille
mikkiläisille, mutta vastauksia tuli tasan 3. Näin
ollen syksyllä 2017 alkoi pikkuhiljaa hiipiä kylmä
hiki selkää pitkin. Ainakin itsestäni tuntui, että
olin tuhlannut lähes pari vuotta projektiaikaa,
saamatta käytännössä mitään valmiiksi.
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Mutta sitten viime marraskuussa me
aktivoiduimme aidosti. ”Joukkoistaminen” on
trendisana ja tämän projektin jälkeen suosittelen
sitä lähestymistavaksi muillekin. Sen sijaan,
että olisimme kaksin tehneet kaiken, käyneet
läpi kaikkien kymmenen vuoden hallitusten
pöytäkirjat ja lukkiutuneet kirjoituskammioon
pariksi kuukaudeksi, saimme apua suurelta
joukolta vanhoja ja nykyisiäkin kiltatoimijoita,
joilla oli pitempiä tai lyhempiä muistoja
moninaisista hetkistä mikkiläisenä. Lähes
jokainen entinen puheenjohtaja ehti kirjoittaa
muistelot omalta vuodeltaan ja moni muu
aktiivi jotain jostain spesifistä tapahtumasta,
jonka parissa oli ollut merkittävässä roolissa
näiden vuosien aikana. Ilman omaa opiskeluajan
verkostoitumistani näin laaja skaala juttuja

eri vuosilta ei olisi toteutunut, eli
verkostoituminen kannattaa! Lisäksi
15-vuotishistoriikkihan meillä oli jo
valmiina, joten alkuvuosiin ei paljon
tarvinnut puuttua, vaan tuo kirja oli
korvaamaton apu ja innoittaja meille.
Kirjoitusprojektissa näki koko
MIK:n historian aikaskaalan ja
huomasi, miten jotkin asiat ovat
olleet mukana jo käsittämättömän
kauan, ihan sieltä vuodesta ’93 asti,
ja
yllättävän
muuttumattomina.
Näistä vakuuttavimpina esimerkkeinä
Chilibileet ja Back to School -bileet
sekä Darth Vaderin suurikokoinen muovinen
pää. Toisia perinteitä taas on syntynyt, ollut
muutaman vuoden muka erittäin tärkeinä, ja
sitten hiipunut pois, kuten Ruotsalaisuusbileet,
MIKreeni Hyvinvointiviikolla ja Pimp my Grillkisamenestys. Yksi hetkittäinen päähänpisto
exculla voi myös valloittaa kaikkien sydämet
vuosiksi, kiitos Mutsku ja Jallu Pärinä.
Yhä vahvemmin projektin edetessä on
kasvanut
arvostus
historian
tuntemusta
kohtaan. Läheskään kaikkea ei ole vanhoista
pöykyistä historiikkiin kirjattu, joten suosittelen
nuoremmille hallituslaisille kyllä myös vaikkapa
jonkin satunnaisen vuoden pöytäkirjojen selailua.
Sieltä näkee että ei se oma, uniikki idea ollutkaan
niin uniikki, samaahan yritettiin jo 5 vuotta sitten.
Tai että aivan vuoden 2016 lopussa perustettu
TTY Materiaalialumni ry on oikeastaan ollut
suunnitelmissa jo vuonna 1996. Tai että killan
hallitus sai ponnen virallisen merkkiohjesäännön
tekemisestä syksyn 2007 yleiskokouksessa, ilmoitti

2008 yleiskokouksessa että ei ole ehtinyt vielä
tehdä mitään sen eteen, päätti 2011 ottaa itseään
niskasta kiinni ja loi luonnoksen ja vihdoin 2018
on nyt aikomassa viimeistellä merkkiohjesäännön.
Joten ehkä minäkin saan vihdoin tietää miten
tuota hallitus-pinssiä kuuluisi oikeasti kantaa.
Suuret
kiitokset
kaikille
historiikkiin
juttuja lähettäneille, ilman teitä tästä olisi
tullut paljon monotonisempi kirjanen. Ja vielä
isompi kiitos kaikille MIK:n hallituksille killan
virkeänä pidosta, huimasta tapahtumamäärästä
vuosittain ja vastapainon antamisesta raskaille
yliopisto-opinnoille. Sekä kiitos kaikille kanssamikkiläisilleni, ilman teitä, aktiivisia ja vähemmän
aktiivisia, ei tätä kiltaa ja 25-vuotista historiaa
olisi. Älkää unohtako materialistisia juurianne
työelämässäkään, sillä kuten eräs suhteellisen
tuore DI juuri kertoi minulle, opiskelijaprojektit
ja niistä saatu johtajakokemus lasketaan myös
plussaksi työhaastattelussa.

Ostakaa MIK 25v historiikki ja ihmetelkää mitä
kaikkea viininpunainen joukkomme onkaan saanut
aikaan!
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Janne Koivisto
MIK-hallitus 2010-2011
Materiaalialumni Ry sihteeri 2017
25v historiikin toinen puolisko

Materiaaliopin laboratorion
vetäjän terveiset

E

nsinnäkin
suuronnittelut
25
vuotismerkkipäivän
johdosta.
Neljännesvuosisata on hieno ikä ja merkkipaalu
monellakin
lailla,
joissain
tapauksissa
iän laskeminen loppuu siihen ja monen
komponentin suunniteltu materiaalitekninen
käyttöikä on samaa luokkaa. Hyvistä
materiaaleista hyvin suunniteltuna todellinen
käyttöikä on tosin paljon korkeampi, näin on
varmasti kyse myös MIKin tapauksessakin.
Vähän
tilannekatsausta
laboratorion
kannalta katsottuna. Laboratorio on juuri
uudistanut strategiansa ja sen pohjana on RAE
2017 arvioinnista erittäin hyvän lausunnon
saanut tutkimussuunnitelma ja tieteelliset
näytöt. Tutkimussuunnitelma muotoiltiin
puhtaasti laboratorion toteutuneen tutkimus- ja
opetustoiminnan pohjalta, huomioiden kiinteä
yhteistyö teollisuuden kanssa ja tästä yhteisyöstä
syntyneet tieteelliset artikkelit ja keksinnöt. Eli
kirjoitimme paperille sen miten laboratorio
todellisuudessa toimii ja arviointipaneeli totesi
tämän tavan erinomaiseksi.
Menestyksen
avaimina
sekä
teollisuusyhteistyössä
että
akateemisessa
tutkimuksessa
ovat
opiskelijat.
Teollisuusyhteistyön
perustana
on
Materiaalitekniikasta
teollisuuteen
sijoittuneet henkilöt ja he ovat varsin usein
tuotekehitystehtävissä tai päättävissä asemissa
ja he tietävät että Materiaaliopissa tehdään
vaikuttavaa tutkimusta. Jatko-opiskelijoiden
ja tutkijoiden työn taustalla on lähes aina
teollinen haaste ja siitä johdettu tieteellinen
tutkimuskysymys eli teemme teollisuuden
kannalta oikeita asioita.

6

Kun vilkaistaan taaksepäin, niin nähdään
selvästi Materiaaliopin keskeinen rooli
yritysyhteistyön uranuurtajana. Teollisuus on aina
arvostanut materiaalitekniikasta valmistuneiden
osaamista ja rekrytoinut valmistuneita ahkerasti.
Tämä yhdessä valmistuneiden määrän
kasvattamisvaatimusten kanssa johti kuitenkin
sisäänottojen kasvattamiseen ja myöhemmin
tilanteeseen, jossa kaikki valmistuneet eivät
heti löytäneet koulutusta vastaavaa työtä.
Vastavalmistuneiden
työllistymisasteen
putoamiseen vaikutti myös Suomen pitkittynyt
lama ja tutkimusrahoituksen, erityisesti Tekesin
myöntövaltuuksien raju pudotus. Samaan
aikaan yritykset vähensivät rekrytointeja
tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tekesin
myöntövaltuuksien pudotus osui kipeästi myös
laitoksen tutkimusvolyymiin. Tilanne muuttui
alkusyksyllä 2017 hyvin nopeasti paremmaksi.
Yritykset alkoivat palkata materiaaliosaajia
kiihtyvällä tahdilla ja tilanne jatkuu edelleen.
Ilmiössä saattaa olla kyse yritysten tuotekehitysja tutkimusyksiköiden uudelleen kasvattaminen,
koska julkisen rahan tuella tutkimuslaitoksissa
tehtävään tutkimusyhteistyöhön ei juuri
ole rahoitusta. Samalla yritysten suoraan
Materiaaliopissa teettämä tutkimus lisääntyy.
Tämä lupaa hyvää tulevaisuuteen niin
opiskelijoiden kuin laitoksenkin kannalta, kun
korjaava liike tutkimuksen julkiseen tukeen
aikanaan tulee. Tilanne ei toki ole huono
nytkään, sillä laboratorio on onnistunut
keräämään varsin hyvän rahoitusvolyymin myös
Akatemialta ja EUlta.
Materiaalitekniikan opetuksessa jouduttiin
tekemään suuri remontti 2016 keväällä.

Kurssitarjontaa jouduttiin leikkaamaan n.
300 opintopisteestä n. 200 opintopisteeseen
ja samaan aikaan sisäänottoa pienennettiin
voimakkaasti. Taustalla oli juuri tuo edellä
mainittu heikohko työllistyvyys ja matalat
alimmat sisäänottopisteet. Kurssiuudistus
tehtiin erittäin nopealla aikataululla ja
uudistuksessa oli aivan keskeisessä osassa
yhteistyö killan kanssa. Killasta saatiin
paljon hyviä ja rakentavia kommentteja ja
keskustelujen tuloksena oli yhteinen näkemys
siitä että uudistus vie opetusta oikeaan suuntaan.
Puristuksesta syntyi kahden painopisteen,
kovien ja pehmeiden materiaalien tutkinnot.
Tutkimuksen
ja
opetuksen
sekä
henkilökunnan ja opiskelijoiden summana
on vahva materiaalitekninen osaaminen jolla
on merkitystä Suomen teollisen kilpailukyvyn
säilyttäjänä ja parantajana ja laboratorio on
julkisesti ilmoittanut pitävänsä huolta siitä
että Suomessa on jatkossakin materiaaleihin
liittyvää yritystoimintaa.
Tulevaisuudessa
on
näkyvissä
monia mielenkiintoisia haasteita kuten
materiaalitekniikan
digitalisoituminen
suunnitellun, testauksen ja valmistuksen osalta
sekä vaikeasti kopioitavien korkean lisäarvon
materiaalien
kuten
monitoiminnallisten
hybridien, komposiittien, pinnoitteiden ja
keraamien alueella. Perinteisen teollisuuden
rinnalle syntyy ja kasvaa nopeasti uusia yrityksiä.
Tähänkin laboratorio on jo osallistunut, vuoden
2017 kahden spin-off yrityksen Cardiomedic ja
ColloidTek muodossa, ja lisää varmasti tulee.
Opetuksen toteutus muodot kehittyvät
(tai ainakin muuttuvat) ja opiskelijoille tulee
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enemmän vastuuta oppimisesta. Luennointi
vähenee, mutta laboratoriotöiden lisätään.
Materiaalien opetusta tarjotaan myös Turussa
sivuaineena mutta niin että TTY opetus ei siitä
kärsi.
Tampereen yliopistojen yhdistyminen ei
todennäköisesti tarkoita suuria muutoksia
materiaalitekniikan opetuksen ja tutkimuksen
osalta. Toivottavasti yhdistyminen avaa uusia
mahdollisuuksia poikittaiseen yhteistyöhön.
Toimivaa yhteistyötä laboratorion ja killan
välillä on kiitelty ja ihmetelty monelta taholta.
Opetusuudistuksen nopea läpivienti ei olisi
onnistunut ilman killan yhteistyötä. Killan
järjestämissä kiltakahvitilaisuuksissa puhutaan
asioista avoimesti ja niillä on suuri merkitys
suoran opiskelijapalautteen saamisessa ja
saadut ehdotukset pääsääntöisesti toteutetaan.
Pidetään yhteistyö mutkattomana jatkossakin.
Tervehdys meni hiukan vakavahenkiseksi,
mutta kyllähän juhlavuosi sitä vaatii.
Laboratorion ja killan yhteinen matka on kyllä
täynnä iloisia tapahtumia, mutta osa niistä
on sellaisia että niitä ei voi paperille painaa.
Kerrotaan niitä sitten yhteisissä tilaisuuksissa.
Kevennyksenä kuitenkin että laitoksella tehtyä
tutkimusta on referoitu X-files sarjassa. Tähän
ei kovin moni pysty …
Terveisin

Erkki Levänen

Fuksikapteenin hype!

H

ei
kaikki
fuksipallerot
ja
fuksipalleronmieliset
ja
hyvää
alkukevättä! Olemme tulleet hetkeen, jolloin 3/4
lukuvuotta häämöttää jo takanapäin, mutta auta
armias, paras on todellakin vielä edessä! Vaikka
fuksisyksy tuntui kuormittavalta, ja ympäri
Hervantaa sattui ja tapahtui harva se päivä, on
kevät ainakin allekirjoittaneen mielestä se niin
sanottu mainday.
Kulunut kevät oli hyvin kyykkäinen ja kaikkien
onneksi myös kelit suosivat. MM-kyykkä
pärähti käyntiin ja taisi sitä ennen olla yksi ihan
vain fukseille suunnattu kyykkäturnee, jonka
krhm…. meidän tytöt muuten vei! Alkuvuosi oli
kuitenkin hyvin rauhallinen ja moni sai uudelleen
hyvän otteen koulunkäynnistä.
Kevään tullessa Hervanta alkaa heräämään
pikkuhiljaa eloon ja menojalkaa alkaa jälleen
vipattamaan alkusyksyn tahtiin. Toisilla se on
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tosin vipattanut taukoamatta myös talvella…
Meidän killallemme on luoja suonut ihanan,
tilavan, SIISTIN kiltahuoneen päätalon kellarista,
jonka varsinkin fuksit ovat jo toivottavasti
oppineet tuntemaan kodikseen. Kiltahuoneen
tärkeyttä ei tunne, ennekuin sen menettää ja
kodittoman fuksin kokemuksella voin sanoa,
että omaa kiltahuonetta ei edes kielikeskuksen
keittiö kykene korvaamaan.
Wappuun on tätä kirjoittaessani tasan 55
päivää, mutta näihin muutamiin kymmeniin
päiviin mahtuu vielä muutamat fuksisitsit,
kolmioita, Excu, vujut, Naisteekkaripäivät,
fuksiväittely, Alppi -reissu, Herwantarace… Eli
tekemistä on siis vielä kyllikseen.
Allekirjoittanut odottaa wappua kuin omia
häitään, röh einy oikeesti… wappu on tärkeempi,
joten mikäs sen parempaa kuin muistella vielä
tervehdyksen loppuun hieman wappua 2017 ja

antaa fukseille brieffiä siitä, mitä on luvassa…
Ihan ensimmäiseksi, Emäteemu, vain
vahvimmat selviää? Noei. Koetteleeko se voimia?
Oi kyllä. Onko se kaiken arvoista? No kyä nääs o!
Lyhyesti selitettynä Teemunkierros on siis Wapun
perinteikäs aktiwointiskaba, jossa kerätään
läystäkkeeseen leimoja erinäisistä tapahtumista
pitkin Wappua. Teemunkierros ei ole liian
vaativa ja sitä kannattaa ihan rehellisesti lähteä
suorittamaan, sillä se on todella hyvä apuväline
fuksiwapusta täysinrinnoin nauttimisessa.
Aiheeseen vielä ihan pienenä lisäyksenä: Myös
Pärtsä on kertonut haluavansa jälleen suorittaa
Emäteemun arwonimen, joten pitäkääs fuksit
huolta, että hepan toive toteutuu. (Ja joo Pärtsä
on iha sairaan painava, tiedetään, sori siitä).
No mites sitten se härwelin ja jäynän laita? Noh,
viime keväthän voidaan luokitella suorastaan
suoranaiseksi menestykseksi. 8. sija jäynästä ja
härweli tuotti paljon huvia ainakin tekijöidensä
keskuudessa… Tänä vuonna voitaisiin ottaa
realistiseksi tavoitteeksi tähdätä jäynän osalta top
7, ja koittaa rakentaa härweli, jonka osat eivät ole
lähellä irrota kesken kulkueen.
Jäynän ja härwelin protipsit ovat ehdottamasti
tiimityö ja että kaikki ovat samoillaw linjoilla mitä
tehdään ja milloin.Ja niin kuin joku viisas joskus
sanoi: ”Ootteko ees fuxeja jos ette oo imuroimas
bommarii keskel yötä?” Eli kyllä, uhrauksiin on
oltava valmis, jos lähtee tuhoamaan styroksia
määrissä.

"Itse ainakin luulin,
että fuksivuoteen loppuu
kaikki se hauska ja
kiva... mutta little did I
know että tästä se kiva
vasta oikeasti alkaa!"

Wappu tuo lisäksi paljon kaikkea muuta
kivaa, mutta tärkeintä on ajanvietto uusien
fuksitovereiden ja etenkin rakkaiden tutoreiden
ja fuksivastaavien kanssa. Itse ainakin luulin, että
fuksivuoteen loppuu kaikki se hauska ja kiva…
mutta little did I know että tästä se kiva vasta
oikeasti alkaa!

Eli olkaas kiltisti ja muistakaa myös opiskella!

<3 Wappuenkelinne ja
vesistömäyränne,

Kaisa Mikkola
Fuksikapteeni
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Hallitus esittäytyy

V

uosi vierähti juhlavampaan ja sen myötä
hallitus sai uutta verta joukkoonsa vanhan
väistyessä. Keitä nämä kummajaiset ovat ja mitä
he tekevät? Toimitus lähetti kaikille piinallisen
kysymyspatteriston, jonka toivotaan tuovan valoa
tähän kutkuttavaan nurkkaseurueeseen.

Esitetyt kysymykset:
1. Kuka olet, mistä tulet?
2. Mitä teet hallituksessa ja elämälläsi?
3. Mitä teet vapaa-ajallasi
4. Kuinka juhlistat MIK:n juhlavuotta?
5. Kuvaile viidellä sanalla, miksi polymeerit ovat
parempia kuin metallit ja keraamit?
6. Mitä tekisit ylimääräisellä peukalolla?

1. Hei olen Jan ja tulen Hurjavallasta.
2. Toimin nyt killan aarteittajana
(treasurer).
3. Leikin vartioivaa lohikäärmettä tai
myyn itseäni!
4. Otan rahat ja juoksen varmaan
Meksikoon.
5. Ööö eivät ole senkin höpsö.
6. Antaisin sen Tapsalle.

1. Mikko, tulen Suomen
Chicagosta eli Lahesta.
2. Hallituksessa olen Herra
Puheenjohtaja ja muuten
elämässä unelmoin valmistumisesta. Jännittävästi myös
pelkään valmistumista, kuten
varmaan toukkakin pelkää vääjäämätöntä muutosta kauniiksi
perhoseksi.
3. Jos minulla olisi enemmän
vapaa-aikaa käytettävissä, se
oletettavasti kuluisi lautapelien
(ei Carcassonnea) pelailuun
ja romanttisten komedioiden katsomiseen. Opettelisin
varmaan myös kaikki parhaat
sutkautukset Kumman kaasta.
#VesaEnnustiTänVesanVika
4. MIKin juhlavuotta voisin
juhlistaa valmistumalla
kandiksi ja osallistumalla mahdollisimman moneen killan
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tapahtumaan.
5. Minulle riittää yksi sana:
VILLASUKAT!
6. Peukuttaisin killan julkaisuja somessa kiltana tai liittyisin
sirkukseen.
1. Olen Clarissa. Kotoisin
Tampereelta.
2. Olen hallituksen sihteeri.
3. Vapaa-ajallani käyn dominoimassa killan säbävuoroilla.
4. Toivottavasti osallistumalla
vuosijuhliin ainakin.
5. Ripsen pidennykset ovat
synteettistä polyesteriä.
6. Parantaisin rubikin kuution
ratkaisemisen ennätystäni.

1. Antti, Tampereelta moi
2. Olen vuoden 2018 isäntä (tuttu myös jodelista) eli
pidän huolta mikistä(isännän apu). Elämäni kuuluu
luonnollisesti materiaali-insinöörikillalle.
3. Kaivan kuoppia ja menen niihin nukkumaan. Välillä
rakennan myös puumajoja, jos ulkoruokinta venyy
liian pitkälle.
4. Panemalla.
5. Niiden tilalle
voi
asentaa
metallia.
6. Lähetän sen
toimitukselle
postissa
1. Olen Juho
Kokko ja siirryin
kalakukkokaupingista
Tampereelle puolitoista vuotta

1 . O l e n
Sandra MäkiTulokas
ja
tulen Wäinölä
2.:n idyllisestä
ympäristöstä.
Alun perin olen
salolainen.
2.
Hallituksessa
toimin emäntänä ja varapuheenjohtajana. Olen toisen
vuoden materiaalitekniikan opiskelija, joka yrittää
tehdä elämällään jotain hyödyllistä.
3. Vapaa-ajallani pyrin opiskelemaan ja edistämään
koulunkäyntiäni, todellisuudessa teen hallitushommia
ja koomwvvaan kiltahuoneella.
4. Kakkua ja kahvia kaikille.
5. Muovikulho on parempi kuin metallinen.
6. Antaisin sen hyväntekeväisyyteen.
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takaperin.
2. Hallituksessa toimin mikkinä sekä toimittajana ja
opiskelen nyt toista vuotta materiaalitekniikkaa täällä.
3. Oleskelen killalla, käyn killan säbävuoroilla ja koitan
välttyä arkisilta askareiltani.
4. Tunnustan killan väriä mm. ”järjestämilläni”
gambinasitseillä kämpilläni ja olemalla aktiivisesti
m u k a n a
järjestämissämme
juhlavuoden
tapahtumissa.
5. No mutta totuus
– Ei ole
6. Irrottaisin ja
tekisin siitä fidget
spinnerin.

1. Olen Valtteri,
tulen Oulusta.
2.
Pääasiallinen
t e h t ä v ä n i
hallituksessa
on
kantaa
emännän
ostoksia
kiltaan.
Luvan
kanssa
saan myös leipoa.
Tämän
lisäksi
mielipuuhaani on puun hapettaminen (:D).
3. Imaginäärisellä vapaa-ajallani yleensä integroin
yleensä päissäni, koska näen asiat selvästi.
4. Käyn lasillisella (~1) opiskelutovereideni kanssa.
5. Materiaaliharrastajakunnan tulisi tämä tietää itsekin.
6. Säilöisin sitä nestemäisessä typessä, kunnes löytäisin
sille vastuuntuntoisen ostajan.

kasaan
5. Joustavia, löysiä, notkeita,
kauniita ja taipuvia
6. Se olisi varmaan tossa keskellä
kämmentä toisen vieressä

1.Olen Sauli, straight outta
Pispala hoodz.
2.Hallituksessa kuvittelen olevani
hyödyksi soittelemalla häiritseviä
puheluita yrityksiin ja kinuamalla
heiltä rahaa. Majaa pidän tällä
hetkellä Annalassa ja nautin
fuksivuodesta olan takaa.
3.Tällä hetkellä kaikki vapaaaika kuluu pitkälti erilaisissa
tapahtumissa sekä opiskelussa.
4. Otan ehkä yhden MIKin
kunniaksi ja odotan innolla
vujuviikkoa.
5. Tietäisipä jotain edes omasta
alastaan.
6.
Käyttäisin
enemmän
thumbnaileja.

1. Jesse Varis aka aikamme suurin
maanpetturi. Lohja ei lisättävää.
2.Toimin
yritysvastaavana.
Kansankielellä olen puhelinmyyjä.
Elämäni tiivistettynä 33%- unta,
33%- kouluhommia ja loput 50%
hallitushommia.
3.Elämäni hurjaan 113%:iin ei
kuulu vapaa-aika mutta välillä
tulee harrastettua liikuntaa ja
katsottua leffoja.
4.Käytän
juhlavuotta
syynä
nauttia virvokkeita.

5.[-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-]
6.Paistaisin sitä pannulla 2 min
per puoli ja maustaisin pippurilla
ja rakuunalla
1. Topias Eronen, alunperin
Hyvinkäältä nykysin kalevan
Prismalta
2. Hallituksessa yritystoimari,
elämässä rahankerääjä
3. Kerran kuukaudessa tunti
sulkapalloa
4. Yritän saada 25 opintopistettä
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1.Olen Aleksi ja tulen Kotkasta.
2.Excursiovastaavana
vahdin
excuilla humalaisia teekkareita
3.Valmentajana
vahdin
koripallopelireissuilla
sokerihumalaisia kakaroita
4.Juhlavuosi menee opiskellessa
tietenkin!
5.Pitäisikö minun tietää näistä
jotain?
6.Ompelisin
sen
keskelle
kämmentä.

1.Olen Perttu ja tulen kylästä, jossa
syntymävuotenani eräs kyläläinen voitti keihäänheiton
olympiakultaa.
2.Killan liikuntavastaavana järjestää liikuntaa kaikille.
Teen kaiken, mitä on vielä tehtävissä.
3.Urheilen.
4.Olemalla
mahdollisimman
hyvin
mukana
tapahtumissa.
5.Kaikkea sitä kuulee.
6.Yhtä sun toista.
1.Olen Veikko ”Veikko Kujalla” Kujala kotoisin
vanhalta kunnon Kuusjoelta nykyisestä Salosta.
2.Hallituksessa toimin opintovastaava eli tarvittaessa
kuuntelen ulinaa ja järkkäilen jotain uratsydeemejä.
Elämällä olisi tarkoitus saada jotain aikaiseksi kunhan
jaksan noutaa sen takapihalta.
3.Vapaa-aika kuluu hyvin pitkälti kiltahuoneella
hengaillessa tai nauttien erinäisiä virvokkeita erinäisissä
paikoissa erinäisessä seurassa. Vapaa-aikaa ei siis liikaa
ole, joten ei ole tarvetta suuremmille aktiviteeteille.
Olen myös suuri pienpallopeli(e)n ystävä.
4.Ei varmaan tarvitse erikseen lähteä juhlistamaan, sillä
olen muutenkin aika menevä persoona. :D Mutta

juhlavuosi tulee varmaan näkymään jokapäiväisessä
tekemisessä.
5.
Polymeerejä
voidaan
hyödyntää
majesteettisessa pienpallopelissä.
6.
Hyödyntäisin
tätä
mahtavaa
etuutta
nöyryyttämällä muita peukalokeskeisissä lajeissa.
1.Olen Kaisa Mikkola ja olen toisen vuoden
opiskelija. Tulen Länsi-Tampereen herwannasta, eli
Lamminpäästä.
2.Olen tänä vuonna MIKin fuksikapteeni ja elämälläni
en tee muuta kuin hallitushommia, neuvostohommia
& kerran kuussa koripalloa. Saatan myös satunnaisesti
pyörähtää kiltahuoneella opiskelemassa.
3.En omista ja sen kerran kuin sellaista saan jostain
haalittua, videokuvaan meidän kissaa ja kudon.
4.Pukeudun viininpunaiseen.
5.Koska ajattelin opiskella niitä pääaineenani. (5 sanaa
:p)
6.Liftaisin.
1.Olen Wiljami ja tulen jostakin.
2.Puuhailen ympäriinsä mitä mitäkin.
3.Koen jet lagia.
4.Vedän juhlajuomaa naamariin.
5.Taipuisuus, tuntuma, ottaa iskuja vastaan.
6.Pakettiin pistäisin,
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1.Olen Tomi Tamminen ja
kotoisin Kärkölästä.
2.Hallituksessa
olen
tapahtumavastaava
elikkä
järkkäilen kaikkea isoa ja pientä
tapahtumaa. Elämässä pyrin
tarpomaan
ja
ryömimään
eteenpäin.
3.Vapaa-aikaa ei oikeastaan ole
mutta jos olisi niin varmaan
kävisin pelaamassa frisbeegolfia ja
katsomassa jääkiekkoa.
4.MIK:n
25v
juhlavuoden
kunniaksi
annan
kaikkeen
tekemiseen 25% energiastani.
5.En keksi muuta kuin dislokaatio
6.Jos minulla olisi ylimääräinen
peukalo niin käyttäisin sitä
toteuttaakseni
elinikäisen
unelmani ja voittaisin akateemisen
peukalopainin mm-kilpailut.
1. Anniina / Ansku
2.Hääräilen
vujujen
parissa
Jennan kanssa, elämäntarkoitus
vähän vielä hukassa
3. Nukun päikkäreitä.
4. Stressaan vujuista
5. En usko.
6. Ette oo tosissanne, nää
kysymykset on ihan perseestä
1.Jenna, milloin mistäkin.
2.Hoidan TEK –juttuja ja järjestän vuosijuhlia
3.Järjestän vuosijuhlia
4.Järjestämällä vuosijuhlia
5.Niitä on pehmeitä ja elastisia ja niitä helppo työstää
6.Lahjottaisin Tapsalle.
1. Jani Jokela ja Mänttä-Vilppulasta
2. Olen tapahtumatoimari, eli yritän toimia
tapahtumissa ja toimittaa teille tapahtumia. Pienen
elämäni olen viettänyt opiskellen, jalkapalloa potkien
ja kitaraa rämpytellen.
3.Nooh kaikkea tuota mitä edellä mainostin
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ja sitten nappasin lenkkeilyn ja salilla käynnin
tässä ”lähiaikoina”. Lisäksi nautin kaikenlaisesta
kilpailemisesta sekä musiikista. Sekä RASKAASTA
musiikista, että vähän kevyemmästä musiikista.
4. Olemalla mukana järjestämässä vuosijuhlaa ja
vuosijuhlaviikkoa. Tarkoitus on myös juhlistaa
juhlavuotta vujuihin osallistumalla ja jatkamalla
tapahtumatoimarin suhteellisen uutta perinnettä
edustaa omilla vujuilla.
5. Ne ovat niin kauhean kevyitä ja silti kestäviä vaikka
ne vähä rumia ovatkin. Vähän niin kuin teekkarit,
käytännöllisiä vaikkeivat miellyttäkään niin silmää.
6. Minusta tulisi peukkupainin kiistämätön
maailmanmestari. Tai sitten maailman paras liftari.
Jompikumpi.

1. Olen Oskari ja Tampereen kasvatti.
2. Hallituksessa teen erinäisiä ATK hommia kuten
sähköposti listojen- ja nettisivujen päivittämistä ja
elämälläni en tee mitään hyödyllistä.
3. Vapaa-ajallani tykkään jakaa nollalla ja miettiä
elämän raja-arvoja.
4. Vuosi muiden joukossa, ehkä sitä vois ryypätä vähän
enemmän.
5. Koska polymeereillä on hauskoja nimiä
6. Varmaankin kehittyisin ajansaatossa yli-ihmiseksi
1.Olen Lassi (jotkut kutsuvat myös Raamiksi) ja tulen
Ylöjärveltä.
2.Toimin KV-vastaavana, elämässäni pyrin pitämään
hauskaa ja kehittämään itseäni.
3.Vapaa-aikani kuluu lähinnä soutuveneessä tai
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saunoessa.
4.Vujuilla sekä muilla killan tapahtumilla.
5.error 404 page not found
6.Ylimääräisellä peukalolla airosta saisi paremman
otteen, jolloin voisin parantaa vauhtiani soudussa.
1. Veera Marttila ja moon kotoosin Jurvasta! (u know
Etelä-Pohjanmaalta siis)
2. Olen tiedotus- ja somevastaava. Ennen TTY:tä
elämäni koostui lentopallosta, partiosta ja lukiosta.
Nykyään elämäni koostuu TTY:stä.
3. Hallitushommia, pidän huolta nesteytyksestä, yritän
selvitä fuksikursseista ja elämästä.
4. Pul*, lasillisella kuohuvaa…
5. ööööm, öööm, ne on kivempia?
6. Laskisin yhteentoista!

1. Olen Aleksi Virtanen ja tulen sivistyksen
kehdosta Vantaalta
2. Hallituksessa olen päätoimittajana eli olen vastuussa
tästä oivallisesta lehdestä – Modernista Materiaalista!
Elämääni muuten vietän liiallisissa määrin töissä sekä
läheisessä biljardikapakassa.
3. Mitä on vapaa-aika? Otan vastauksen mielellään
vastaan toimituksen sähköpostiin.
4. Juhlistan juhlavuotta tekemällä tästä lehdestä
mahdollisimman juhlallisen sekä juhlimalla.
5. Metalliset haarniskat on NIIN keskiaikaa.
6. Aloittaisin some-kampanjan siitä, että meitä
lisäpeukalollisia ihmisiä syrjitään, koska meille ei
valmisteta hanskoja. Vaihtoehtoisesti pitäisin yhtä
peukaloa kämmenellä ja toista suussani.
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1. Olen Lauri, hei! Tulen alunperin Hämeenlinnasta,
nykyisemmin lähes päivittäin Wäinölästä.
2. Olen killallemme graafikko, 1/3 toimittaja ja ääretön
syli. Elämäni haihtuu hiljalleen stressin värisenä
pilvenä ionosfääriin.
3. Soittelen kitaraa tuijotellen valkoista seinää. Olen
varma, että naapurini arvostaa lauluani. Olen siitä
niin varma, että päivittäin tarkistan jodelin wäinölätkanavan siltä varalta, että he osoittaisivat arvostuksensa
kevytmielisen vittuilun muodossa.
4. Eikös se kiljun tekeminen laillistunut juuri? Sillä
varmaan.
5. ”Et sä voi sanoo noin :D”
6. Ravistaisin kaljatölkkejä tukien peukalolla
molemmista tölkin päistä. Oletan tässä tietenkin,
että toinen peukalo olisi kämmenen toisella puolella.
Jos peukalot ovat niinkuin koalalla, niin varmaan
opettelisin kiipeilemään puissa. Nukkuisin eukalyptus
pensaassa
ja
nauttisin eteerisistähöyryistä kunnes
aivokuoreni
on
sileä kuin vauvan
pylly.

Toimittajan palsta
Kukkuluuruu Kullannuput!

K

un luet tätä lehteä, kouluvuosi
on
jo
hiljalleen
lähestymässä
loppuaan. Oliko vuotesi mukava? Saitko
uusia ystäviä? Piditkö kaikki, tai edes
suurimman osan vanhoista? Riippumatta
vastauksestasi melkein uskallan väittää,
että olet eri ihminen, kuin viime
vuonna samaan aikaan? Tämä muutos on
väistämätön ja tarpeellinen osa ihmisen
elämää, mutta valitettavan monesti
vaikea. Toivon totisesti, että kuluneen
vuoden muutokset elämässäsi ovat
tehneet sinut vahvemmaksi ja kaikin
tavoin paremmaksi ihmiseksi.
Muutoksen tuulet puhaltavat myöskin
kouluympäristössämme.
Esimerkiksi
T3-projektin muodossa. Ei ole kai
yllättävää, että tämäkin muutoskausi on
ollut myös meille opiskelijoille vaikeaa.
Oman identiteetin löytäminen on
jokaisen ihmisen oikeus ja velvollisuus,
mutta myös ihmisyhteisöt rakentavat
oman
identiteetin
kollektiivisen
yhteisidentiteetin pohjalta, tai kenties
sen sivuun. Kun yliopistomme yhdistyvät,
on kai välttämätöntä, että myös
opiskelijayhteisöjemme
kollektiiviset
identiteetit
joutuvat
introspektion
hampaisiin. Toivon totisesti, että tästä
syntyvä uusi yhteinen Tamperelainen
opiskelijaidentiteetti on vahvempi ja
kaikin tavoin parempi.
Mutta nyt huomaan, että toimittajan
palsta, joka klassisesti lehdessämme
on ollut kevyt ja hieman kieli poskessa
kirjoitettu, on muuttunut yllättävänkin
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vakavaksi. Kevennetään tunnelmaa:
PIPPELI!!
Olemme Toimituksessa yrittäneet
tehdä tämänkertaisesta lehdestämme
Juhlavuosi-teemaisen.
Materiaaliinsinöörikilta täyttää 25-vuotta. Tämä
on iloinen tapahtuma. On hienoa, että
olen saanut olla osana perinnettä,
joka on jatkunut katkeamattoman
jo neljännevuosisadan verran. Tämä
saavutus on vaatinut ahkeria ja aktiivisisa
tekijöitä jo ainakin yhtä monta vuotta.
Haluaisin lyhyesti kiittää kaikkia niitä
kilta- ja kerhoaktiiveja, jotka ovat
mahdollistaneet tämän hienon yhteisön
olemassaolon. Olipa pläjäys. Kiitos teille!

Pitäkää itsenne henkilöinä ja hyvää
kevättä!

Lauri Puumalainen
Modernin Materialistin 1/3 toimittaja 2018

TEKIN JÄSENYYS KANNATTAA!
TEKin opiskelijajäsenenä saat paljon rahanarvoisia etuja ja palveluja
maksutta. Autamme sinua menestyksekkään uran luomisessa,
tuemme osaamisen kehittämisessä sekä työhyvinvoinnin vaalimisessa.
www.tek.fi/jasenedut

PALKKANEUVONTA

VAKUUTUKSET

Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden
palkkasuositukset
jotta harjoittelu-, diplomityö- ja alkupalkat olisivat
oikealla tasolla!

Työttömyysturva
Kerrytä työssäoloehtoa jo opiskeluaikana. IAET-kassan
jäsenyys on opiskelijoille maksullinen.

Palkkanosturi ja palkkatilastot
Vertaile esim. eri koulutusohjelmista valmistuneiden tai
eri aloilla työskelevien palkkoja.
Henkilökohtainen palkkaneuvonta
sähköpostitse tai puhelimitse.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus
kattaa oikeudenkäyntikuluja työsuhderiidoissa,
työssä sattuneita henkilö- ja esine- vahinkoja sekä
varallisuusvahinkoja palkansaajille ja yksityisyrittäjille.
Alennuksia vakuutuksista
mm. 20 % alennus matkustajavakuutuksesta ja
huippuedullinen henkivakuutus.

ALENN

U

20 %

URAPALVELUT

JULKAISUT JA LEHDET

Teekkarin työkirja
Opiskelijan paras työnhakuopas. Kesä-, harjoittelu- ja DItyöpaikkoja löydät Teekkarin työkirjan FB-ryhmästä.

Sähköinen jäsenkirje
ajankohtaista hyötytietoa sähköpostitse kerran kuussa.

Uravalmentajat kampuksilla
auttavat opiskelijoita aktiivisimpaan kesätyöhakuaikaan
erilaisissa tapahtumissa, luennoilla ja työpajoissa.
Työnhaku
Kattavasti tietoa ja työnhaun välineitä mm. Haastissovellus, kun haluat harjoitella työhaastatteluvastauksia
ja GoinGlobal-palvelu ulkomaille lähtemisen tueksi.
Henkilökohtaista ura- ja työnhakuvalmennusta
valmistumisvaiheessa oleville.

Alma Talentin ammattilehdet
Opiskelijajäsenenä saat Tekniikka&Talouden ja
Talouselämän diginä.
TEK-lehti
5 numeroa/vuosi, sisältönä tekniikka, työ ja teekkarihenki.
TEK-verkkolehti
uutisia ja taustoja lähes päivittäin printtilehtien välillä.
TEKin taskukalenteri tai seinäkalenteri
Maksuton, mutta tilattava jäsenetu.
Alma Talentin kirjoista
30 %:n alennus.

USTA

LAKIPALVELUT

PANKKI- JA SIJOITUSETUJA

Työsuhdeneuvonta
Tarkistusta esimerkiksi kesätyösopimuksesi ennen
sen allekirjoittamista.

Jäsenetuja asuntolainaan
Danske Bank tarjoaa TEKin jäsenille etuja asuntolainan
marginaaliin, asuntolainan ja lainanlyhennysvapaiden
toimitusmaksuun sekä päivittäiseen pankkiasiointiin.
Kilpailuta asuntolainasi nyt!

Perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa
lakimiehiltämme.

Pankkipalvelut vastavalmistuneille
Danske Bank tarjoaa TEKin vastavalmistuneille
jäsenille (valmistumisesta maksimissaan kaksi vuotta)
etu- ja palvelukokonaisuuden, jonka arvo voi ylittää jopa
700 euroa vuodessa.

Lakitietopankki ja eLakimies
Paljon työelämän lakitietoa verkossa.

Rahastosijoituksia
ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota Evli Pankissa.

SINULLE, YRITTÄJÄ!
TEKin Yrittäjäklubi
toimii yrittäjien ja yrittäjähenkisten
jäsenten yhdyssiteenä.

EDUNVALVONTA

Henkilökohtaista oikeudellista neuvontaa
yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.

1.

Luottamusmiehet
Työpaikoilla luottamusmiehet edustavat
sinua työsuhdeasioissa sekä auttavat työ- ja
virkaehtosopimusten tulkinnassa.

2.

Työsuhteen ehdot
TEK neuvottelee osana akavalaisia
neuvotteluorganisaatioita YTN:ää ja JUKOa
palkansaajien yleisistä työsuhteen ehdoista ja
palkankorotuksista.

3.

Koulutus ja työvoimapolitiikka
TEK vaikuttaa koulutus- ja työvoimapolitiikkaan
jotta sekä jäsenelle että koko Suomelle syntyisi
kilpailukykyä korkeasta osaamisesta.

4.

Teknologiapolitiikka
TEKin tavoitteena on tekniikan tekijöille ja
teknologiayrityksille suotuisa elinkeinopolitiikka.

Webinaareja yrittäjille
TEKin, Suomen Ekonomien ja Fondian yhteistyönä.
Suomen Yrittäjien laaja palvelupaketti
TEKin yrittäjäjäsen voi hankkia Suomen Yrittäjien
laajan palvelupaketin hintaan 90 euroa vuodessa.
UKKO.fi
Laskutuspalvelu TEKin jäsenille
20% alennuksella.

ALENN

USTA

20 %

TAPAHTUMAT JA
VERKOSTOITUMINEN
Nuorten osaajien afterit
Verkostoitumista ja uratarinoita opintojaan
viimeisteleville ja työelämässä aloitteleville.
Nuorten osaajien forum
Valmennus opintonsa suorittaneille nuorille jäsenille
oman ammatillisen vaikuttavuuden kehittämiseen.
Popup-tapahtumat kampuksilla
tuovat TEKin asiantuntijat lähelle opiskelijoita.
Satoja tapahtumia vuosittain ympäri Suomen
Opiskelijoiden tilaisuuksia, jäseniltoja, perheiden
tiedepäiviä, koulutuksia, webinaareja, kerhojen ja
alueseurojen tapahtumia.
TEK Lounge
Ensimmäinen TEKin jäsenten oma etätyö-, tapahtumaja verkostoitumistila Tampereen teknillisen yliopiston
Tietotalossa.

EIKÄ SIINÄ VIELÄ KAIKKI!
Member+ -jäsenetuportaali
Akavalaisten liittojen yhteisessä portaalissa
alennuksia muun muassa itsensä
kehittämisestä, matkoista, harrastuksista,
autoilusta ja hyvinvoinnista.

50 €
ALENN

20 %

USTA

10 %

Alumnin dippatsemppi

R

eilu vuosi sitten moni asia
mietitytti ja huoletti, ja
yksi isoimmista kysymyksistä
oli, että mistähän sitä löytäisi
töitä. Olin vihdoin saanut
tehtyä diplomityöni valmiiksi,
jonka teko oli venynyt pitkäksi
projektiksi. Kumma se on, että
vaikka olen monesti sanonut
muille (ja muut minulle), että
kyllä asiat vielä järjestyvät
ja kaikki menee hyvin, niin
omalla kohdalla sitä ei vain
usko. Kannattaisi uskoa!
Oman diplomityöni sain
lopulta kasaan, kun ystäväni
kysyi, josko kirjoitettaisiin
omat työmme valmiiksi toisiamme tsempaten.
Ystäväni sanoin; diplomityö on itsenäinen työ,
mutta sen ei tarvitse tarkoittaa yksinäistä työtä.
Niinpä perustimme dippapiirin; kirjoittaminen
oli paljon mukavampaa ja sujuvampaa, kun
toinen oli heti vieressä tukena (sekä tarvittaessa
piiskaamassa työssä eteenpäin). Jos sinulla
on joskus ongelmia opintojen etenemisen tai
opinnäytetyön kanssa, niin älä pelkää puhua
asiasta tai kysyä apua. Ehkäpä opiskelukavereiden
kanssa perustetusta tsemppiporukasta voisi
löytyä sinunkin tapauksessasi apu. Muista myös,
että yliopiston henkilökunnasta löytyy monta
ohjausta antavaa tahoa. En ollut ensimmäinen
enkä viimeinen opiskelija, joka on paininut
diplomityön valmiiksi saattamisen kanssa, ja
sainkin hyviä neuvoja diplomityöni ohjaajalta ja
opintopsykologilta.
Vaikka itse en asiaan mitenkään uskonut
ennalta, niin ei mennyt kuin muutama
kuukausi valmistumiseni jälkeen kun aloitin
työt
polttoaineinsinöörinä
Teollisuuden
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Voimalla. Olin hakenut monenlaisia tekniikan
alan töitä, jotka vaikuttivat kiinnostavilta,
mutta joiden hakuilmoitusten haettavaa
tyyppiä en välttämättä vastannut. Tässä
polttoaineinsinööritapauksessakin
minussa
ja haettavan työntekijän profiilissa oli samaa
vain diplomi-insinööriys ja sujuva englannin
kielen taito. Neuvonani työnhakuun onkin, että
kannattaa aina hakea kiinnostavia työpaikkoja
tai kiinnostavaan yritykseen töihin, vaikkeivät
he siellä yrityksessä osaisikaan etsiä juuri
sinua. Tärkeintä on osata perustella miksi
osaamisestasi olisi hyötyä kyseisessä tehtävässä,
ja mitä kaikkea hyvää yritys saa sinut palkatessasi.
Lisäksi kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi
mahdolliseen tulevaan esimieheesi sekä
ennen että jälkeen hakemuksen lähettämisen.
Rekrytoivan henkilön on helpompi kutsua
joku haastatteluun, kun he ovat jo tutustuneet
kyseiseen ihmiseen (vaikkakin kenties vain
lyhyen puhelun ajan) ja heidän kiinnostuksensa
on herätetty.

Joulukuussa tuli jo vuosi täyteen
polttoaineinsinöörinä Olkiluodossa. Työ on
ollut mielenkiintoista ja opittavaa on vielä
vaikka kuinka paljon. Työssäni minulla on
kaksi eri roolia. Suurimman osan ajasta teen
ydinpolttoaineen käsittelyn suunnittelua ja
valvontaa. Työ on vuoden mittaan vaihtelevaa,
sillä eri kuukausina on erilaisia polttoainetöitä:
polttoainevalmistajien
kanssa
järjestetään
tuoreen polttoaineen kuljetukset Olkiluotoon,
ydinvoimalaitoksen vuosihuollossa osa reaktorin
polttoainenipuista vaihdetaan uusiin, käytöstä
poistettuja
polttoainenippuja
kuljetetaan
välivarastoon odottamaan loppusijoitusta, ja
vuoden aikana polttoaineelle tehdään erilaisia
tarkastuksia ja tutkimuksia.
Toisena
tehtävänäni
on
y d i n m a t e r i a a l i v a l v o n t a .
Ydinmateriaalivalvonnassa
toimitetaan
erilaisia raportteja, ilmoituksia ja hakemuksia
viranomaisille (kuten Säteilyturvakeskukselle)
ja huolehditaan ydinmateriaalien kirjanpito- ja
valvontajärjestelmästä. Ydinmateriaalivalvonnan
tarkoituksena on huolehtia, ettei Olkiluodossa
tai missään muuallakaan tapahtuva ydinalan
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toiminta edistä ydinaseiden leviämistä. Tällä
hetkellä eniten työaikaani vie kuitenkin
ikuisuusprojekti Olkiluoto 3. Laitostoimittaja
ilmoitti tänä syksynä, että OL3:n säännöllinen
sähköntuotanto alkaa toukokuussa 2019.
Ennen opiskelijat pystyivät vakuuttamaan
sukulaisilleen, että aikovat valmistua yliopistosta
ennen OL3:n valmistumista, mutta nyt
uusimpien opiskelijoiden täytyy ehkä keksiä uusi
tavoiteaika (ehkäpä Tampereen ratikka, vaikka
sekin valmistuu jo 2021!).
Ainakin parin viime vuoden aikana
useampikin vanha mikkiläinen on päätynyt töihin
ydinalalle energiayhtiöihin, ydinpolttoaineen
loppusijoitusprojektiin
ja
viranomaiseksi.
Työt eivät ole tällä alalla heti loppumassa,
joten kannattaakin pitää ydinala mielessä kun
pohtii omia urasuuntia. Alaan kannattaa lähteä
tutustumaan vaikka heti ensi kesänä kesätöiden
merkeissä!
Säteilevin terveisin,

Noora Viinanen

PS. Muistathan liittyä valmistumisesi
jälkeen Materiaalialumni ry:hyn!

