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Skandaalinhakuiset tervehdykset 
kaiken muotoisille Modernin 

Materialistin lukijoille! Haluan aloittaa 
palstani synninpäästöllä; kevään numero 
oli kovin asiapitoinen ja toimitus 
lupaa tehdä parhaansa palauttaakseen 
julkaisun asianmukaiseen viihdejulkaisun 
arvoonsa. Tuodakseen konkretiaa 
äskeiselle lupaukselle tämä julkaisu on 
pyhitetty pinnallisen ja materialistisen 
printtimedian Mekalle – Cosmopolitanille! 
Lehdessä on myöskin ennätykselliset 
kaksi tarkan seulan arvostelua. Lisäksi 
olemme saaneet kovan kaliiperin 
asiantuntijan - meidän dekaanimme – 
kertomassa isomman pyörän kuviosta. 

Syksy on tullut, ulkona on kylmä ja 
flunssa on tehnyt tervehdyskierroksensa 
opiskelijoiden keskuudessa. On siis korkea 
aika päivittää asialliseen syysmuotiin 
tuleviin juhla… *kröhm* opiskeluhetkiä 
varten. Vaikka allekirjoittanut 
päätoimittaja on jo opiskeluvuosiensa 
osalta ylittänyt validiteettinsa jakaakseen 
tämän hetken kuumimpia trendejä, niin 
ani harva asuste on muunneltavuudeltaan 

sekä ekolokisuudellaan haalareita 
voittanut. Joten fuksit hox: kannattaa 
laittaa kiirettä haalarimainosten myyntiin! 
Onneksi tämä setäisyyttä lähestyvä 
toimittaja ei ole yksin vastassuussa 
muotivinkeistä, sillä vierailevat bloggaajat 
ovat kirjoittaneet meikkiarvostelun 
uudempien trendien perään haikaileville.  

Viimeisenä haluan omistaa palstatilaa 
tulevaa yleiskokousta silmällä pitäen. 
Hakekaa hallitukseen! Minun miltei 
kolmivuotinen taipaleeni killan 
hallituksessa on ollut enemmän kuin 
antoisa. Sen aikana on saatu paljon uusia 
ystäviä, karttunut hyvää kokemusta 
organisaatioiden toiminnasta sekä on ollut 
todella hauskaa. Aloitin toimittajana 
kaksi vuotta sitten tietämättä yhtään 
mitä tehdään, mutta kaikesta selvittiin. 
Lopputuloksen laadun tuomareina 
toimittakoon te rakkaat Modernin 
materialistin toimittajat. Siis hakekaa 
hallitukseen - miksi ei?

Aleksi, 25

2 Cosmotsku

päätoimittajalta

 "Tämä julkaisu 
on pyhitetty 
pinnallisen ja 
materialistisen 
printtimedian 
Mekalle - 

Cosmopolitanille"



TÄSTÄ 
PUHUTAAN
5 Kannessa: 
Tapio Jokinen
6 The Real Expert: 
Dekaani Pauli 
Kuosmanen
22 Kuukauden 
horoskoopit

AINA MOTSKUSSA
2 Päätoimittaja
4 Walk with me 
- puheenjohtajan 
palsta
21 Just sopivan 
teekkari - TEK 
opastaa

TEEKKARI LIFE
8 Motsku testaa: 
Syysmeikit 
opiskelijabudjetilla
13 Seresaeuvan Grand 
make-over
16 Voiko alkoholiton 
olut olla hyvää? 
Toimitus testasi!

3Cosmotsku



Aivan ensimmäinen asia, 
mitä hallitustoiminnasta 
pitää tietää, on sen hauskuus. 
Minun parhaat muistoni 
viime vuosilta liittyvät 
kaikki voimakkaasti 
hallitus- ja muuhun 
järjestötoimintaan. Yhdessä 
tekeminen ja uudet 
kaverit, joita toiminnasta 
saa, ovat olleet minulle 
kantavia voimia ja pääsyitä 
siihen, miksi viihdyn 
Tampereella näinkin hyvin. 
Hallitustoiminnan kautta 
syntyy laaja verkosto, josta 
voi olla tulevaisuudessa 
suurtakin hyötyä.

Uusien kavereiden 
lisäksi suosittelen 
hallitustoimintaan 
puhtaasti kokemuksen 
vuoksi. Hallitustoiminta 
antaa sinulle valmiudet 
harjoitella työelämää 
varten projektityöskentelyä, 
viestintää, 
ryhmätyöskentelyä ja 
lukuisia muita taitoja. 
Tämän kaiken voit tehdä 
turvallisessa ympäristössä, 
jossa on paljon auttavia 
käsiä, mikäli jotain 
kysyttävää löytyy.

Usein kuulen, 
ettei olisi aikaa 
hallitustoiminnalle. 
Kiltatoiminta ei vie paljoa 
aikaa! Killan toimintaan 
pääsee helposti mukaan 
jo pienellä panoksella, 
mutta killan toimintaan 
pystyy myös halutessaan 
panostamaan paljon 
enemmänkin. Kyselkää 
rohkeasti nykyiseltä 
hallitukselta pesteistä ja 
löytämään juuri se pesti, 
mikä olisi teille sopiva.
Olkaa aktiivisia! Se 
kannattaa ja sen muistaa!
Mikko, 25

Killan tulevaisuus 
on teidän käsissänne
Vaikka vuosi ei ole 
vasta kuin lokakuussa, 
niin on aika kääntää 
katseet tulevaisuuteen. 
Tässä vaiheessa alkaa 
realisoitumaan tulevan 
vuoden kuviot ja sen 
myötä myös hallitushaku 
käynnistyy. Hallitus ja 
toimihenkilöt muokkaavat 
ja toteuttavat killan 
toimintaa uuden 
ylioppilaskunnan 
pyörteissä. Joka vuosi 
toiminnan pyörittämiseen 
tarvitaan uutta verta, 
mutta miksi SINUN 
pitäisi hakea mukaan 
toimintaan.
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Tanssija 
ja Nääspseksin 
spektaakkeli Tapio 
”Tapsa” Jokinen on 
monelle tuttu parkettien 
partaveitsi. Mutta 
millainen henkilö on 
seksikkään lavapersoonan 
ulkopuolella? 

Jos jotain Tapiosta pitäisi 
sanoa, olisi se ”Ei huono!”. 
Tällä speksin puuhamielellä on 
vahva selkä sekä rumbaavat 
pakarat, mutta kun lavan 
valot sammuvat kuoriutuu 
alta mitä sympaattisin 
miesunelma. Älkää 
kuitenkaan luulko, että nämä 
Afroditen lantiot omistava 
urakiitäjä jää diivailemaan 
kun tanssit loppuvat – 
lavojen ulkopuolella hän on 
Nääspeksin yksi kantavista 
voimista.  

Tapsa aloitti uransa 
ruohonjuuritasolta. 

Ensimmäisen vuosi 
kului opetellessa 

perusteita lavastajana. 
Siinä häntä ei kuitenkaan 
kauan pidetty, sillä tämän 
hyvinkääläisen 12 vuoden 
kilpatanssikokemus janosi 
isoille lavoille ja glitterin 

glamouriin! Nyt hänellä on 
takana 3 vuotta tanssijan 

uraa Speksissä, jonka 
lisäksi hän on toiminut 
jokaisen cosmopoliitin 

unelmapestissä 

pukuvarastovastaavana. 
Hän vähät välitti tanssijan 
statuksesta, sillä nyt hän on 
jo raivannut tiensä speksin 

varapuheenjohtajaksi. Urawau!  

Kutenkin jos kohtaatte Tapsan 
käytävillä, niin älkää epäröikö 

haastaa häntä twerkbatleen! 
Voitte saada elämänne 

oppitunnin ja hymyn 
huulille. 

Koko Nimesi
Tapio Johannes 

Jokinen

Lempinimeni
Tapsa, SeTabsian

Viimeisin henkilö, jolle 
lähetit viestin

Suunnittelin ystäväni 
Joni Perholehdon kanssa 

Helsingin reissua

Bucket  listilläni on 
ainakin: Laskuvarjohyppy on 

pakko päästä kokemaan

Suosikkisi Unelmien 
poikamiestyttö-sarjassa

Valitettavasti kyseinen sarja 
on jäänyt näkemättä

MIK:läinen, jonka kanssa 
ryhtyisit vakoojaksi:

Mikko Tiitolan kanssa 
yhteistyö on todettu toimivaksi

Esittelyssä Tapio Jokinen
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Dekaanin terveisiä
Kiitos mahdollisuudesta päivittää tilannetta 
tiedekunnassa ja laboratoriossa. Kilta 
on dekaanin kannalta erittäin tärkeä 
yhteistyökumppani, siksi iloitsen tästä 
kommunikaatiomahdollisuudesta. Tätä kun 
aloin kirjoittaa, mainiot vuosijuhlat tulivat 
ensimmäisenä mieleen. Kiitos järjestäjille ja 
osallistujille, minulla oli todella mukavaa ja 
antoisaa olla mukana.

Ilokseni voin todeta,
että materiaaliopin laboratorio on hyvässä 
iskussa, sen uudistettu strategia toimii 
ja tulosta syntyy aina vaan paremmin. 
Laboratorio ei vaan toimi itseään varten 
vaan on kansantaloudellisesti merkittävä. 
Materiaaliteknisellä osaamisella on ja tulee 
olemaan suurta merkitystä Suomen teollisen 

kilpailukyvyn parantajana, osaamisen ajan 
tasalla olemisesta tulemme pitämään huolta 
jatkossakin.

Teknisten tieteiden tiedekunnan 
visiona on olla Suomen paras 
yhteistyötoimija yritysmaailman kanssa. 
Tuossa kunnianhimoisessa tavoitteessa pitää 
onnistua molemmissa, sekä koulutuksessa, 
että opetuksessa. Materiaaliopissa ollaan 
onnistuttu molemmissa varsin hyvin, 
ennen kaikkea tutkimuksessa. Siinä 
laboratorio tiedekunnan paras, jopa varsin 
ylivoimaisesti.

Kurssiuudistus,
 joka puristettiin erittäin nopeasti, on 
erittäin hyvässä yhteistyössä killan kanssa 
viety eteenpäin. Kertaheitolla se ei ihan 
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jengoilleen mennyt, mutta juuri työn alla 
olevien korjausten kanssa kurssitarjonta 
alkaa olla kohdallaan. Opettajaresursseja 
on lisätty ja vakinaistettu. Parhaillaan 
meneillään oleva osaamisperusteinen 
suunnittelutyö tulee tuottamaan 
olennaista lisätietoa siitä, että jokainen 
opettava asia on relevanttia valmistuneille 
työelämässä. Suureksi ilokseni 
yritykset palkkaavat kouluttamiamme 
materiaaliosaajia erittäin halukkaasti. 
Välillä tuntuu, että liiankin halukkaasti, 
koska valmistumisajat tahtovat venyä. 
Dekaanille sellaiset asiat tuovat murhetta, 
jokainen valmistumatta jäänyt ja jokainen 
alle 55 op:tä vuodessa suorittamaton 
merkitsee laboratoriolle rahan menetystä. 
Menetys näkyy resurssien puutteena ja 
siten välillisesti esimerkiksi liian suurina 
harjoitusryhminä. Koulutuksen suhteen 
toisena murheenani on opiskelijoiden 
rekrytointi. Alan houkuttelevuuden 
kasvattamisen eteen meidän pitää vielä 
löytää uusi vaihde, selvästi lukiolaisilla 
ei ole tiedossa miten monimuotoinen ja 
moderni materiaalioppi onkaan alana.

Tutkimuspuoli toimii 
myös mallikkaasti, Akatemia ja EU-
rahoitusvolyymi on hyvällä tasolla ja 

yritysten suoraan Materiaaliopissa 
teettämä tutkimus lisääntyy. Uusien 
professorien myötä tutkimusalojen 
kirjo on kasvussa. Säätiöpääoman 
tuotto on mahdollistanut merkittävien 
tutkimuslaitehankintojen tekemisen, 
esimerkiksi mikroskopiaan satsataan tänä 
vuonna yli 2M€. Väitöskirjoja syntyy 
samoin, kun korkean impaktin julkaisuja. 
Kaikki tämä lupaa hyvää tulevaisuuteen 
niin opiskelijoiden kuin laboratorion 
kannalta. Toivottavasti tutkimustulokset 
näkyvät myös entistä enemmän kursseilla 
opetusmateriaalina. Tutkimuksen ja 
opetuksen yhdistäminen on yksi selvästi 
erottava tekijä yliopistojen ja amk:ien 
välillä.

Tampere3 on 
luonnollisesti puhuttanut ja puhuttaa 
tämänkin vuoden aikana. Sen taival 
on ollut välillä hyvinkin kiemurainen, 
mutta kyllä siitä lopulta hyvä tulee. 
Voin vakuuttaa, että tulevaisuudessakin 
materiaaliopin diplomi-insinöörikoulutus 
tulee perustumaan vahvan matemaattis-
luonnontieteellisen pohjan päälle 
rakennettuun materiaalitietämykseen. 
Uudessa tiedekuntarakenteessa 
luonnontieteet sijoittuvat samaan 
tiedekuntaan materiaaliopin laboratorion 
kanssa (onko silloin termi laboratorio 
käytössä, onkin toinen juttu johon 
en tätä kirjoittaessa vastausta tiedä). 
Eli tulevaisuudessa tämän pohjan 
vankentaminen vielä entistä paremmin 
materiaalitietämyksen rakentamista 
tukemaan tulee olemaan helpompaa ja 
sujuvampaa.
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Yhteistyöstä kiitollisena, Pauli



1. Hello Kitty eyeshadow & Max Factor 
– luomivärit vertailussa

Ulkonäkö: 
- Max Factor tylsä, väritön 

+ Hello Kitty pirteän värikäs 

Koostumus: 
- Max Factor: ei tarttunut hyvin ihoon, ei 

hehkua, ei hohtoa, ei pärjännyt wau-efektiltään 
kilpailijalle 

+ Hello Kitty: kauniit sävyt, joita kelpasi 
käyttää joko yhdessä tai erikseen 

- Pikkusiskoni itki kun vein tämän 
häneltä 

- snortattuna kutittaa 

2. Södergården Kuningatarhillo & Clinigue 
Finnish raspberry huulimeikki 

+ tuotteet toimivat hyvin yhteen 
+ herkullisen suudeltava lopputulos 
+ hyvän makuinen  
+ yhteensopivat marjaiset sävyt 

+ testin ylellisimmän näköinen purtilo 
 
Haju: 

+ esanssimarjan tuoksu vei muistot ala-
asteen diskoon 
 
Koostumus: 
+ toimii hyvin liukasteena  
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+ kiiltävä, mutta pigmenttiä jäi uupumaan 
- ei kestä huulilla pitkään 
Tiesitkö tätä? 
+ purkin avatessaan Jari Sillanpää 
huumautui ja kirjoitti Satulinnan  
Vinkki: Toimii hyvin myös luomivärinä ja 
poskipunana 

3. Baresa 
pitted black olives – 
korvakorut  

Ulkoasu: 
+ edullinen 
- painava 
- vie paljon tilaa 
meikkipussista 
 

Haju: 
- voimakas, itsenäinen 
+ hajuvedelle ei tarvetta 
 
Maku: 
+ kevyen tanniininen 
+ yhtä suolainen kuin 
tyllerösi, kun et vastaa 
hänelle viiteen minuuttiin  
 

Koostumus: 
- liian vetelää 
+ unelmankevyt koostumus, tarrautui 
korvanlehteen hellästi 
 
Tiesitkö tätä? 
+ viettelevä tuoksu vetää puoleensa sopivan 
pariutumiskumppanin 

+ käytetään kossuvissyn mausteena 
Lappeen Rannan Amarillossa 
 
Muuta: 
- säilytettävä avattuna kylmässä 
- kertakäyttöisyys 
+ soveltuu myös syötäväksi 
+ zero waste, ympäristöystävällisyys 
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4. Roasted & ground coffee Perfetto 
& Pepsodent Xfresh limemint – 
opiskelijan kuorintatuote 
 
Pakkaus:
+ big size 
- vaikea avata 
+ diy 
+ guaranteed quality 

 
Maku: 
- lähinnä koiranruokaa 
 
Koostumus: 
+ sopivan kuoriva 
 
Tiesitkö tätä? 
Tunnettu Otaniemen tuta-piireissä 
bilehuumeena 

5. Pringles Tortilla El 
nacho cheese 
 
Pakkaus:
- vaikea avata 
- liian autek-keltainen 
+ kompakti paketti 
- kierrätettävyys 
 
Haju: 
+ kananuudelit 
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Maku: 
- mitäänsanomaton  
+/- yhtä juustonen kuin 
Mikko Kuustonen  
+ koukuttava  

-tuote loppui vartissa 
paketin avaamisesta 
(aiheuttaa riippuvuutta) 
 
Koostumus: 
+ rapea 
+ laadukas huulia 
hoitava yhdistelmä 
auringonkukka- ja 
maissiöljyjä 
- kestävyys 
 

+ tekee huulista 
täyteläiset 
+ halvempi kuin botox 
+ värjättävissä 
+ dramaattinen väri 
 
Tiesitkö tätä? 
- kalkkunakiusauksen 
mausteena ei toimi, liian 
kitkerä  
+ lohen kanssa loistava 
 
Suosittelemme 
käyttämään yhdessä 
Södergårdenin 
Kuningatarhillon kanssa 

6. Gelatelli Tricolore – 
opiskelijabudjetille sopiva 
contour kit  

- ei vegaaninen 
 
Ulkonäkö: 
+ herkullisen pastellit sävyt 
+ ei autek-värejä 
+ riittoisa pakkaus (2L) 
- hankala kuljettaa mukana 
 
Koostumus: 
- silmään laitettuna haittaa näköä  
+ puuterimaisen silkkistä  
-/+ kylmän virkistävä 
- sottaava
+ vahva pigmentti  
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 Maku: 
+ maistuu hyvin crispin kanssa 

+ täyteläisen pehmeä 
 
Tiesitkö tätä? 
- huono B-69 vitamiinipitoisuus 

Vinkki:  
Pettämätön smoothieresepti: 2dl 
Tricolore-jäätelöä, 1kpl limoviikuna, 1 
kpl autek-shotti. Laita tehosekoittimeen, 
soseuta ja anna vetäytyä. Koristele 
halutessasi. 

 

Artikkelia tekemässä: Roosa Herrala, Anna Repo, Amanda Uusitalo
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Materiaali-insinöörikillan 
seremoniamestarin sauva valmistettiin alun 
perin vuonna 2007 killan 14-vuotissitseille, 
koska kiltalaiset kaipasivat omaa sauvaa 
aikaisempien lainasauvojen tilalle. 
Vuosia kuitenkin kului ja ahkerassa 
käytössä ollut sauva oli päässyt 
rapistumaan vain muistoksi entisestään. 
25. vuosijuhlien kolkuttaessa oven 
takana eräs vanhempi tieteenharjoittaja 
päätti kuitenkin tehdä asialle jotain 
ja syksyn 2017 yleiskokouksessa 
esitettiinkin ponsi, jossa MIKin 
vasta valittua hallitusta velvoitettiin 
restauroimaan seremoniamestarin 
sauva entiseen loistoonsa vuosijuhliin 
mennessä. Valtavien suosionosoitusten 
saattelemana ponsi hyväksyttiin äänin 
29 – 0 ja niinpä tämä haastava tehtävä 

lankesi vielä 
valitsemattoman 
puuhatiimin 
vastuulle.

Ruostumattomasta 
teräksestä 
valmistetussa 
sauvassa oli alun 
perin neljä rengasta 
edustamassa eri 
materiaaliryhmiä. 
Metalleja edusti niin 
ikään ruostumaton 
teräs, polymeerejä 

pleksirengas, 
keraameja kipsi ja 
lisäksi puuta vaneri. 
Koska tehtävänä oli 
sauvan restaurointi, 
päätettiin sauvan 
entisöinnissä pitää 
kiinni alkuperäisestä 
ideasta. Pieniä 
muutoksia kuitenkin 
tehtiin ja uudistettuun 
sauvaan tulisi 
renkaat metallista, 
polymeeristä, puusta, 
keraamista ja tällä 
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kertaa myös elastomeeristä. 
Puuhatiimissä halusimme 
panostaa renkaiden näyttävyyteen, 
joten oma puuhahenkilömme 
- puu-pelkistin (vrt. puu-
hapete) - Wiljami Rajala rupesi 
ahkerasti mallintamaan uusia 
renkaita. Lopputuloksena 
pelkkien renkaiden sijaan 
sauvaan päätettiin tehdä kaksi 
rengasta ja kolme ratasta, 
jotta lopputulokseen saataisiin 
hieman teknillisempi twisti. 
Rattailla oli myös käytännön 
funktio, MIKin logoa mukaillen 
suunnitellut 12-hampaiset rattaat 
imevät osaltaan iskuenergiaa 
pois keraamirenkaalta 
vääjäämättömässä tilanteessa, 
jossa seremoniamestarin sauva 
syystä tai toisesta kolahtaa 
lattialle. 

Rattaista kaksi, puu ja 
polymeeri, valmistettiin 
puuhatiimin toimesta Tampereen 
teknillisen yliopiston yleisessä 
rakennusverstaassa Tutlabissa. 
Materiaalien puolesta ne olivatkin 
helpoimmat valmistaa. Puinen 
ratas laserleikattiin vanerista, joita 
sitten liimattiin useampi kerros 
päällekkäin oikean paksuuden 
saavuttamiseksi. Polymeeriratas 
puolestaan 3D-tulostettiin 
hiilikuituvahvistetusta 
nylonista. Myös varsinaisia 
materiaalirenkaita erottavat 
välikappaleet on leikattu vanerista. 
Ongelmaksi muodostuivat keraami 
ja metalli, joista keraami olisi 
ollut mahdollista valmistaa jälleen 

kipsistä, mutta aikaisempi kokemus 
oli osoittanut sen soveltuvuuden 
aiheeseen korkeintaan 
keskinkertaiseksi. Keraamirenkaan 
osalta saimme apua killan 
jäseneltä Teemu Vastamäeltä, 
joka lupautui valmistamaan 
keraamirenkaan alumiinioksidista 
TTY:n laboratoriotiloissa. 
Keraamirenkaan tulostamiseen 
liittyvien rajoitusten, mutta myös 
esteettisyyden osalta renkaaseen 
tehtiin reikiä, jotka antavat sille 
poikkeavan ulkoasun. 

Keraamirenkaan tullessa 
jälkikäsittelystä voitiin jälleen 
kerran todeta, että Strömsö on 
fiktiivinen päiväohjelma, joka ei 
täysin vastaa todellisuutta, sillä 
rengas poistui jälkikäsittelystä 
yhden kappaleen sijaan kolmena 
palasena. Totesimme kuitenkin, 
että palaset ovat parempia yhdessä 
kuin erikseen, joten kokosimme 
nämä kappaleet hieman soikeaa 
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rengasta vastaavaksi kokonaisuudeksi 
kemiallisen metallin avulla, jota 
käytimme myös loppuvaiheessa 
renkaiden lopulliseen kiinnittämiseen. 
Metallirenkaan valmistus tuotti 
myös suurta päänvaivaa, kunnes 
onneksemme apuun riensi EOS Electro 
Optical Systems, tarkemmin Antti 
Mutasen ja Ville Niemelän muodossa. 
Huippuluokan 3D-tulostimiensa avulla 
he vuosijuhlien nimilaattojen lisäksi 
tulostivat myös tyylikkään kiiltävän 
renkaan seremoniamestarin sauvaamme 
koristamaan. Elastomeerirenkaat 
löytyivät sopivasti K-raudan hyllyltä 
kumisten tiivisteiden muodossa, jotka 
sitten venytettiin vakuuttavammaksi 
puisten tukirenkaiden avulla. (Idea 
ei osoittautunut kovin hyväksi, 
koska toinen renkaista tuhoutui jo 
vuosijuhlien kokkareiden aikana.) 

Sauva ei ollut vielä tässä kohtaa 
kuitenkaan valmis. Vuosien aikana 
sauvan pinta oli menettänyt kiiltonsa 
epäpuhtauksien lisääntyessä ja 
maalipinnan karistessa pois. Sen 
metallinen hohto saatiin kuitenkin 
palautettua nauhahiomakoneen ja 
kiltamme isännän Antti Fihlmanin 

avustuksella. Kiillotuksen ja tuoreen 
maalikerroksen jälkeen sauva oli jälleen 
kuin uusi. Tämän jälkeen osat kiinnitettiin 
sauvaan ja sauvan pohja uusittiin. 
Viimeisenä ponnistuksena päätimme 
vielä valmistaa nyt niin loistokkaalle 
sauvallemme sen arvoa vastaavan 
alustan. Vanhan alustan ollessa kulunut 
ja lommoilla, päätimme valmistaa 
kokonaan uuden isännistön kaapin 
rakennuksen ylijäämävanerista. Alustan 
maalikerroksen kuivuttua ja sen saatua 
MIKin logon somistamaan itseään, oli 
seremoniamestarin sauva alustoineen 
viimein valmis tulevia vuosijuhlia varten.

Seremoniamestarin sauvan palauttamista 
edelliseen loistoonsa tuskailivat Wiljami 
Rajala ja Valtteri Paajanen.
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Teekkarielämää 
alkukesästä 
vallinnut Crisp-
villitys synnytti 
teekkareiden 
keskuudessa idean 
siitä, että olisi aika 
selvittää paras 
alkoholiton olut. 
Tästä luonnollisesti 
seurasi idea 
tutkivasta 
journalismista ja - mausteeksi 
perinteiseen - päätimme tehdä 
jutusta kahden killan yhteisen 
tieteellisen kokeen. Testi suoritettiin 
sulkemalla testaajat MIK:n isännän 
valvonnan alle viininpunaiseen 
kiltahuoneeseen. Testaajiksi valittiin 
neljä kokenutta teekkaria: Skillan 
edustajana toimiva öljylanne Atte, 
MIK:n edustajina vuoden halloped 
Henri sekä gnomelord Ilkka, sekä 
kiltarajat ylittävää yhteistyötä 
symbolisoiva - sähkötekniikkaa 
lukeva - MIKkiläinen Rauno. 
Dokumentointi ja tulokset tehtiin 
sillä periaatteella, että tutkimus 

julkaistaan sekä Skillan julkaisussa 
Sähkösanomissa, että omassa Modernissa 
Materialistissamme. 

Testattavia oluita lähdettiin hakemaan 
Duon K-Supermarketista. Valikoiman 
osoittautuessa huomattavasti oletettua 
laajemmaksi, joten testiin päädyttiin 
valitsemaan vain lagereita paremman 
vertailtavuuden takaamiseksi. Muiden 
kauppojen valikoimaa ei tarvinnut edes 
tarkastaa, sillä jo K-kaupasta löytyneiden 

oluiden määrä 
oli riittävän 
kattava 
(lue: työläs) 
testattava. 
Tämän myötä 
valitettavasti 
Lidlissä 
myytävä - muun 
muassa 
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Herwantapeleistä tuttu sakkopilsner - 
Finkbräu jäi testin ulkopuolelle. Lopulta 
testiin siis päätyi 14 lageria, joista yhtä 
lukuun ottamatta kaikki olivat täysin 
alkoholittomia. 

Varsinainen testi suoritettiin jakamalla 
olut viiteen astiaan, joista neljä meni 
testaajillemme ja viidennen MIKin isäntä 
tyrmäsi säännöllisesti kelvottomaksi 
(paskaksi) alkoholittomuuden 
vuoksi. Testissä arvioitiin viittä eri 
kategoriaa: makua, hajua, koostumusta, 
väriä sekä tölkin/pullon ulkonäköä. 
Viimeisimmässä tuomittiin niin tölkin 
ulkoasu, alkoholittomuuden selkeä 
merkkaus sekä juoman mahdollinen 
esittelyteksti. Kaikki eri kohdat arvioitiin 
asteikolla yhdestä viiteen, joista maun 
merkitystä korostettiin nostamalla sen 
painoarvo kolminkertaiseksi. Lopuksi 
laskettiin kaikkien neljän arvostelijan 
juomille antamista arvioista keskiarvo, 
jonka pohjalta juomat asetettiin 
paremmuusjärjestykseen. 

Testin aikana oli todettava, että 
alkoholittomat oluet selkeästi täyttivät 
oluen maun vaatimuksia, sillä kaikille 
alkoi iskemään jonkinasteinen plasebo-
hiprakka, joka yltyi testin loppua kohden 
varsinaiseksi humalaksi. Joidenkin oluiden 
kohdalla taas alkoi tuntua jo loppuillan 
huonoa oloa sekä kaljan yliannostusta, 
sillä vatsan ja suun mielestä ohraisia 
ei olisi tarvinnut enempää kokeilla. 14 
erilaisten Lagereiden lisäksi mukana 
testissä oli myös ”kaikki sekaisin” -mix, 
johon kaadettiin jokaisen oluen ylijäämät. 
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Muodostunut sekoitus 
nautittiin lämpimänä. 
Raadille yllätyksenä 
tämän sekoitusmaljan 
arvosana ohitti reilun osan 
alkoholittomista oluista ja 
oli oikein kelvollista.  

Vertailun kärkijoukko 
ei testaajia yllättänyt. 
Suvereenisti testin 
voittanut Heineken oli 
saanut kehuja jo aiemmin 
ja sen taustalla oleva pitkä 
tuotekehitystyö maistuu. 
Rahaa tutkimiseen on 
käytetty ja sen huomaa. 
Myös kakkossijalle 
päätynyt ”meemibisse” 
Crisp sekä kolmossijalle 
noussut yllättäjä Lasso 
Zero saivat ”raadin 
valinta” suosituksen.

NÄIN ARVOSTELTIIN
Jokainen raadin jäsen arvosteli oluet maun, 
hajun, koostumuksen, värin sekä annetun vapaan 
kuvauksen suhteen. Maulle annettiin painokerroin 
3, loppujen kriteerien ollessa tasavertaisia toistensa 
kanssa. Tulokset laskettiin yhteen ja niistä 
laskettiin keskiarvo, josta lopullinen arvosana 
annettiin.
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Heineken 0.0

Maistuu aito Heineken. 
- Vahva suositus. - 
Tuoksuu kaljalta, 
hyvää. - 5/5 - Mainio 
maku ja suutuntuma.
1,46€

4,23/5

Koff Crisp vaalea

Se budikalja. - 
Tuoksu nopeasti 
ohi. - Hiilihappoinen 
suutuntuma. - Vaahto 
häviää nopeasti. - Ei 
siirappisuutta.
1,39€

3,75/5

Lasso Zero

Erittäin 
hyvännäköinen ja 
hajuinen. - Tylsä 
mutta selkeä tölkki. 
- Mahtava saunaolut. - 
Metallinen jälkimaku. 
- Hieno vaahtopää. 
0,75€

3,73/5

San Miquel 0.0

Siirappinen maku, 
haisee kaljalta. 
- Makua hajua 
enemmän. - Sopivan 
makeahko. - Hyvä 
perusolut. - Hyvä 
ensipuraisu. 
1,59€

3,57/5

St Peter’s Without 
Gold

Kultainen väri, vahva 
humalan maku.- Hieno 
etiketti, loistava 
kuvaus. -Tomaattisen 
hajuinen, vahva 
maku. - Tuoksuu kuin 
Heinzin rekan kolari 
puimuriin.
1,89€

3,41/5

Beck’s Blue

Kliseinen alkoholiton 
olut. - Hieno pulo, 
lievästi siirappinen 
tuoksu. - Siirappisuus 
paistaa läpi. - 
Keskiverto kokemus. 
- Maku yllättävän 
puraiseva.
1,59€

3,34/5

Lapin Kulta Zero 
Tumma

Weetabix maku. - 
Vaalea hyvä vaahto. 
- Munuaiset ei toimi 
ja kusee verta -väri. 
- Rukiinen tuoksu. - 
Hyvä suutuntuma.
1,25€

2,98/5

Kaikki sekaisin

Siirappinen tuoksu. - 
Yllättävän hyvä maku. 
- Mitä vittua ihan 
hyvää. - Hyvä väri. 
- Aehthe hooomioon 
eAon kaikkee ja vitusti.
Ei hintaa

2,86/5
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Bavaria holland 0.0%

Testin avauskalja. 
- Siirappinen 
ensipuraisu. - Ihan ok, 
katkerahko vaahto. 
- Ylpeästi holiton. - 
Lapparihtava.
1,49€ (0,5l)

2,71/5

Lapin Kulta Zero 
Vaalea

Mitäänsanomaton. 
- Olematon mutta 
siirappinen tuoksu. 
- Perus lappari. - 
Maltainen fiilis. - Ei 
erota normilapparista.
1,25€

2,54/5

Koff Crisp Tumma

Haisee pilaantuneelle 
joulukinkulle. - 
Ruisvesi. - Vetinen, 
siirappinen jälkimaku. - 
Tuoksuu kissanruoalta. 
- Komea vaahto. 
1,39€

2,50/5

Bucler non-alcoholic

Ruma tölkki. - 
Laimean näköinen ja 
makuinen. - Olematon 
tuoksu. - Mauton 
limsa. - Maltainen 
sivumaku, mutta 
nopeasti ohi. 
1,59€

2,30/5

A Le Coq 0.0%

Tölkkiä erehtyy 
helposti luulemaan 
holilliseksi. - Ei hajua, 
ei maistu kaljalta. - En 
ostaisi. - Limsaa, ei 
siirappia. - Vetinen.
0,99€

2,16/5

Ukko-Pekka 
alkoholiton

1,79/5

Mieto haju, vetinen. 
- Laiha väri. - Haisee 
taloyhtiön saunalle. 
- Mauton. - Todella 
vetinen neste. - 
Siirappinen sivumaku.
1,39€ (0,5l)

2,14/5

Oettinger Alkoholfrei

Metallinen sivumaku. - 
Pitkä, paha jälkimaku. 
- Haju on kamala. 
- Perinteinen tölkki. 
- Vaahtoaa vähän, 
vihertävän virtsaisen 
värinen. - Vittu 
TL;DR.
2,10€ (0,5l)
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Se on syksy taas! 

Ulkona on pimeää ja kylmää, 
mutta onneksi syksy on 

täynnä kaikkea uutta, kivaa 
ja jännittävää! Fuksit ovat 
toivottavasti jo kotiutuneet 
kiltaan, päässeet excuilemaan 
ja saaneet käsityksen siitä, 
mitä teekkarikulttuuri oikein 
pitää sisällään ja saaneet 
kokea sen yhteisöllisyyden ja 
ainutlaatuisuuden.  

Paras tapa päästä 
vielä paremmin sisälle 
teekkarikulttuuriin on lähteä 
mukaan killan hallitukseen, johon 
haku aukeaa muuten ihan näillä 
näppäimillä! Suosittelen todella 
jokaiselle järjestötoimintaan 
mukaan lähtemistä! Pääsee 
toteuttamaan itseään ihan toden teolla 
ja saa älyttömän hyviä kontakteja ja 
uusia ystäviä. Järjestötoiminta antaa 
myös paljon arvokkaita ja arvostettuja 
taitoja, joita ei luennoilla tai harkoissa 
istumalla opi. Tästä kertoo myös 
TEK:n vastavalmistuneiden kysely, 
jonka perusteella 94% vastanneista on 
sitä mieltä, että järjestötoiminnassa 
hankitut taidot ovat olleet heille 
hyödyllisiä työelämässä.  

Niin ja työelämästä puheenollen, 
pian alkaa taas valmistautuminen 
kesätyöpaikkojen hakemiseen! Hyvää 
apua hakemusten kirjoittamiseen ja 

muuta hyödyllistä infoa saa Teekkarin 
työkirjasta, joka julkaistaan jälleen 
27.11. Tsekkaa toki myös muut TEK:n 
opiskelijajäsenedut osoitteesta: 
https://www.tek.fi/fi/jasenyys/
opiskelijajasenyys.
 
Tsemppiä kaikille syksyyn!

Terkuin,
Jenna

P.S. TTY:n viimeiset kaksi kuukautta 
alkoi just ja Tampere 3 toteutuu 
viimein!
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Menneisyyden haamut ovat 
edelleen läsnä jokapäiväisessä 
elämässäsi. Älä sorru 
negatiiviseen ajatteluun, 
sillä se pilaa mahdollisuutesi 
hyvään parisuhteeseen. 
Varo mustasukkaisuutta 
ympärilläsi ja myrkyllisiä 
ystävyyssuhteita. Nyt on 
oikea aika tehdä syyssiivous 
kaverilistallesi ja varoa 
joutumasta huijatuksi. 
Elämäsi on murroskohdassa 
ja tapaat uusia tuttavuuksia 
täydentämään tyhjiötä. 
Pidä kuitenkin varasi, 
äläkä ole helppo. Kinaava 
ja päällekäyvä miesoletettu 
tulee elämääsi ja ottaa vallan, 
jos annat sen tapahtua. Pidä 
siis puolesi, ja muista nauttia 
myös omasta ajastasi.  

Vanhat velat ja nuoruuden 
epäonnistumiset 
menneisyydestä 
vaikuttavat edelleen 
elämääsi vahvasti ja 
näkyvät toteutumattomina 
unelmina elämässäsi. Olet 
ajautumassa tilanteeseen, 
jossa vallan väärinkäyttö 
on väistämätöntä. 
Saavuttaaksesi 
tavoittelemasi 
aseman niin työ- kuin 
rakkauselämässäkin, joudut 
tekemään uhrauksia.
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Olet kokenut haasteita 
ja sinulla on tarve näyttää 
mihin oikeasti pystyt. 
Vanha liikuntaharrastus 
ottaa jalansijaa elämässäsi 
ja tuo sinulle tarvitsemaasi 
itseluottamusta 
tavoitteidesi 
saavuttamiseen. Nyt on 
oikea hetki neuvotella 
työ- ja opiskeluasioista. 
Tulevaisuutesi on vielä 
arvoituksellinen, mutta 
menestys tulee luoksesi 
kuin riemukulkue, jos 
kohtaat tulevat taistelut 
rohkeuden ja älyn avulla. K
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Sinnikkyytesi ja 
itsevarmuutesi palkitaan. 
Olet saavuttanut 
elämässäsi pisteen, jossa 
huomaat saavuttaneesi 
kaikki tavoitteesi. Nyt 
on aika nauttia työsi 
hedelmistä ja ottaa aikaa 
itsellesi. Tulevaisuus 
näyttää hyvältä. Sinulla 
on hillitön halu saada 
aikaan muutosta, joten 
tulevaisuudessa yrittäjyys 
voi olla oikea suunta. 
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Elämäsi täynnä 
juhlia, irtosuhteita ja 
kolmiodraamoja alkaa 
olemaan takanapäin. 
Lähiaikoina juhlasi 
koostuvat lähinnä häistä 
ja ristiäisistä. Rento nuori 
mies, joka on uskollinen 
ystävä ja rakastaja, 
mahdollistaa elämäsi 
tilaisuuden, josta et halua 
kieltäytyä. Rakkautenne 
hedelmä on huipussaan 
9 kk päästä. Tulevaisuus 
tuo mukanaan rasavillin 
ja kekseliään nuoren 
miehenalun ja elämässäsi 
alkaa uusi luku, johon 
kuuluu kasa epäsovinnaisia 
ihmisiä.  ajastasi.  
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Nyt on aika päästää irti 
ja haudata menneisyys. 
Jääräpäinen ylpeys ja 
peräänantamattomuus jopa 
tilanteissa jossa kaikki 
on menetetty on syytä 
unohtaa. Tuomiopäivä 
lähestyy, kuoleman ja 
sairastumisen pelko luovat 
uusia mahdollisuuksia 
urallasi. Unohda vanhat 
projektit, tartu härkää 
sarvista ja uskalla olla 
rohkea. Lähitulevaisuudessa 
olevat juhlat johtavat 
hillittömään flirttailuun 
ja kenties intohimoisiin 
jatkoihin. Älä kuitenkaan 
varaa vielä kirkkoa, sillä 
alttarille hylkäämisen uhka 
on todennäköinen. K
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Menneisyyden kypsä, 
tumma ja korkeasti 
koulutettu mies palaa 
takaisin elämääsi. Päädyt 
kilpailutilanteeseen ja 
saat mahdollisuuden 
elämäsi rakkauteen. 
Pidä siis varasi, hillitse 
itseäsi ja turvaudu 
intuitioon. Kaikki päätyy 
lopulta hyvin ja salainen 
rakkaus paljastuu. 
Sinusta kuoriutuu 
äidillinen tarkan markan 
emäntä, joka on perso 
ylellisyydelle. Kevyet 
nahkakengät alkavat 
pyöriä jaloissasi, kun 
mysteerinen poikamies 
lennättää sinut Etelä-
Afrikkaan. H
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Ongelmien pakoilu 
ja hyvän ja turvallisen 
hylkääminen 
mahdottoman unelman 
toteuttamiseksi on 
johdattanut sinut 
umpikujaan. Kypsään 
ikään ehtinyt, paljon 
maailmaa nähnyt uusi 
tuttavuus, jolla on valtaa 
ilmestyy elämääsi. On 
sinusta kiinni, koituuko 
hänen eroottinen 
kiihkeytensä kohtaloksesi 
vai pääsetkö eteenpäin 
elämässäsi. Saavutat 
hyvän ja älykkään liiton, 
jos hyväksyt elämän 
hetkellisyyden. Mikään 
ei kestä ikuisesti, ei edes 
pitkä, tummatukkainen 
nuorimies.
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Vahva terveytesi 
alkaa rakoilla, koska 
olet kitsas etkä luota 
lääketieteeseen. Sydämesi 
on kuitenkin paikallaan. 
Sinulla on tunne, että 
kaikki on turhaa ja 
tyhjänpäiväistä. Tämä 
enteilee tulevaa muuttoa. 
Mieti, olisiko nyt sopiva 
hetki vaihtaa maisemaa 
ja aloittaa alusta uudella 
henkilöllisyydellä. 
Epärealistiset odotukset 
johtavat pettymyksiin 
ihmissuhteissa ja olet 
vaarassa menettää 
uskosi rakkauteen. Älä 
kuitenkaan anna tämän 
lannistaa sinua täysin.R
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Jätetyksi tuleminen 
laukaisi uuden 
vaiheen elämässäsi. 
Kykenemättömyytesi 
tehdä päätöksiä johti 
tilanteeseen, jossa olet 
aivan yksin uudessa 
kaupungissa. Ole 
rohkea, ja tutustu uusiin 
ihmisiin, sillä se voi 
johtaa vastustamattomiin 
tilaisuuksiin. Kitsaus ja 
tavaroiden haaliminen 
voivat olla avain onneen. 
Tai vaihtoehtoisesti 
vaaleaihoinen joutilas 
huijari vie sinulta 
viimeisetkin luottamuksen 
rippeet. Runojen avulla 
pääset pakenemaan 
todellisuutta ja ehkä löydät 
elämällesi uuden suunnan. L
E
IJ
O
N
A
 
(2
3
.7
. 
-
 
2
2
.8
.)

Juhlien ja hauskanpidon 
täyteinen elämäsi kokee 
kolahduksen, kun 
seurustelukumppanisi 
kokee jäävänsä vähälle 
huomiolle. Rauhoitu 
siis hetkeksi, ja kohdista 
huomiosi parisuhteeseen. 
Jos olet sinkku, nyt 
on hyvä hetki alentaa 
kohtuuttomat standardisi. 
Taloudellinen tilanteesi 
ajaa sinut vaikean 
päätöksen eteen, mutta 
muista, ettet ole yksin 
ongelmiesi kanssa. Kokeile 
avata yksi nappi enemmän, 
joskus se on juuri se mitä 
tarvitset. N

E
IT
S
Y
T
 
(2
3
.8
. 
-
 
2
2
.9
.)

Parisuhteesi voi 
paremmin kuin koskaan. 
Muista silti, että uusi 
alku tuo uutta kipinää 
vanhaan parisuhteeseen. 
Seksihurjastelu voi 
olla uusi, yhteinen 
harrastuksenne. Jos 
olet sinkku, elämäsi on 
suvannekohdassa, keskity 
hetki itseesi. Vanha 
vihollisesi, alkoholi, 
nostaa jälleen päätään. 
Ruumiillinen vahvuutesi 
kuitenkin selättää 
vihollisen ja edessä on 
pikainen paraneminen. V
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Horoskoopit tulkitsivat Ansku, Annika, Suvi ja Jossu
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