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Toimituksen palsta
Pirteää kevättä koko toimituksen puolesta! Näin käännekohdassa yliopistojen 
yhdyttyä on hyvä hetki muistella wanhoja, hyviä aikoja ja edesmennyttä TTY:tä, 
jossa toimituksen pojat ja AT ovat jokainen viettäneet enemmän tai vähemmän 
opiskeluajastansa. 

#Ennen oli kaikki 

paremmin!?

Omasta fuksiwapustani muistelen 
paradoksaalisesti sekä lämmöllä 
että kylmyydellä kastetta. Veden 
lämpötila oli huikeat 3,2 °C. ”Ei oo 
kylmää”, they said. Teemunkierrokset, 
härvelin vahtiminen ja simat tuli 
koettua sellaisella intensiteetillä, 
että voisi seuraavat n wappua ottaa 
vähän rauhallisemmin. Olihan se kivaa, 
mutta kaverit eivät välttämättä 
arvostaneet sitä silloin, kun piti 
keskittyä työselkkarien tekemiseen. 
Tulevalta wapulta odotan sitä, että 
kaikki (KAIKKI) fuksit flossaavat 
päästessään koskeen. Onhan se 
mukava päästä taas kokemaan ja 
järjestämään tapahtumia, mutta ei 
mikään flossausta voita.

 Aika tunnetusti kultaa muistot, mutta 
tällä kertaa se on lähinnä pyyhkinyt ne. 
Lempeimpiä ja lämpimimpiä muistoja 
menneeltä fuksivuodelta kuitenkin lienee 
hetket, kun on tajunnut löytäneensä 
tyyppejä, joita kutsua ystäviksi, sekä 
ensimmäiset halit ja itkut ja yhdessä 
jaetut aamuiset olotilat. Lukisin tähän 
listaan myös syksyn rankkaexcursion, 
mikäli käteni eivät olisi vapisseet kahta 
päivää reissun päättymisen jälkeen. Koski 
tuskin tuo mukanaan lämpöä, vaikkakin 
se tulee luultavasti lukeutumaan mukaan 
noihin lämpimiin muistoihin.

Terquin, AT eli (at) eli @ (lue: 
miukumauku) 

Tr3veisin,

Terve itse kullekin. Yliopiston vaihdevuosien muutoksia seuratessa on mukava nähdä, 
että teekkarikulttuurin asema on turvattu uudessa yliopistossamme. Muutaman vuoden 
opiskelleena voin todeta teekkariwapun olevan yksi vuoteni suurimmista kohokohdista. 
Aiempien wappujen muistot säilyvät kirkkaana mielessäni muistellessani ensimmäistä 
kastettani ja viimevuotista pahoinvointiani turussa vietettyjen vuosijuhlien jälkeisenä 
päivänä. Wabu ei kuitenkaan lobu, joten odotan jo innolla seuraavaa wappuhekumaa ja 
wapun tapahtumia, kuten Wappuriehanjulistusta ja MIKin chilibileitä.

Uutta Wabun reinkarnaatiota 
odotellen, 

Päätoimittaja ja graafikko 
Wiltsu

Samuli

toisen asteen biognome ja toimittaja
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Terve vaan kaikille kanssamikkiläisille! 
Vuosi vaihtui ja allekirjoittanut löysi 
itsensä puheenjohtajan paikalta ja samalla 
tuli toimituksen pojilta ja tytöltä pyyntö, 
että jotain tännekin pitäisi kirjoittaa. 
Hallitus on polkaissut jämäkästi vuoden 
käyntiin ja kokoustanut ahkerasti 
viikoittain ja jotain ollaan saatu myös 
aikaankin. Tässä kohtaa lukijalle tiedoksi, 
että kaikki uudet jutut joita hehkutan 
on ainakin toivottavasti onnistuneesti 
pidetty tai vähintäänkin yritetty järjestää. 

Eli vuosihan lähti käyntiin Huikeella Lehtikyselyllä (trademark pending), jonka 
tuloksena hallitus luopui Tekniikka ja talous lehden tilauksesta ja lisäsi kuukausittain 
vaihtuvan irtonumerolehden kiltamme lehtitarjontaan. Toivonkin jäsenistön 
ilmaisevansa mielipiteensä uudesta kokeilusta mahdollisimman äänekkäästi ja 
aktiivisesti. Muita hienoja juttuja on esimerkiksi maaliskuussa järjestettävät/
tyt kaverisitsit, joissa toivottavasti on/oli kivaa. Rankka excursio lähti ouluun ja 
toivottavasti palasi takaisin, mielellään excuvastaava yhtenä kappaleena. Vujujen 
teemana on tänä vuonna retro ja mikäli toimituksen pojat ja tyttö ovat olleet ajoissa 
liikenteessä ovat vujutkin aivan kulman takana.  

Loppuun vielä tällainen ilmiselvä, mutta sitäkin tärkeämpi huomio jäsenistölle. 
Hallitustoiminta on hauskaa, joten mikäli haluatte pitää hauskaa ja samalla tehdä 
tärkeitä juttuja hakekaa hallitukseen. Huhtikuun alussa jysäytetään käyntiin 
toimarihaku kahdelle fuksiperämiehelle ja rahiksen avulle, joten syksyn huonot 
päätökset jättää hakematta voi vielä korjata keväällä! Lisätietoja tästä tulee sitten 
joskus.  

Puheenjohtajan puheenvuoro

Antti Fihlman

Materiaali-insinöörikilta ry:n 
puheenjohtaja
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TEK-kiltayhdyshenkilön terveiset
Hei kaikki! Mä oon Kaisa Mikkola, kolmannen vuosikurssin MIKkiläinen ja meidän killan 
uusi TEK-kiltayhdyshenkilö eli tuttavallisemmin kyhi. Toimin tänä vuonna pääasiassa 
Materiaali-insinöörikillan ja TEKin välisenä yhteyslinkkinä ja mua saa tulla repimään 
hihasta aina kun jokin asia askarruttaa! Tähän pestiin kuuluvat hommat ovat jo lähteneet 
mukavasti rullaamaan ja innolla odottelenkin mitä tuleva vuosi tulee pitämään sisällään!

Kevät on pyörähtänyt vauhdilla käyntiin ja Wappu jo lähes kolkuttelee ovella. Yliopistojen 
yhdistymisen myötä Wappu tulee muuttamaan muotoansa suuremmaksi kuin koskaan ja 
allekirjoittanut onkin jo laskemassa päiviä huhtikuun 15. päivään.

Kevät 2019 toi mukanaan, aurinkoisten talvipäivien lisäksi, myös jotain historiallista. 
TEKin vuotuisesti järjestämä TEK-Akatemia oli ensimmäistä kertaa avoin kaikille 
opiskelijoille ja ilmoittautuminen tapahtumaan menikin täyteen alta aikayksikön! Mikäli 
et ehtinyt lunastamaan omaa paikkaasi tämän vuoden TEK-Akatemiaan, kannattaa 
ensi vuonna olla valppaana, sillä tapahtuma on oiva tapa syventyä suomalaiseen 
työmarkkinaan ja siellä vaadittaviin taitoihin. TEK-Akatemia tarjoaa myös loistavat 
puitteet verkostoitumiseen muiden TEKin opiskelijajäsenten kanssa.

Mikäli et jostain kumman 
syystä ole vielä liittynyt TEKin 
opiskelijajäseneksi, kannattaa 
se tehdä ilmaiseksi osoitteessa 
www.tek.fi.

Kevätterveisin,  
Kyhinne Kaisa :) 

Wapun odottelun lisäksi näin alkukeväisin pinnalla on myös kesätöiden hakeminen. 
Kesätöiden haku, varsinkin opintojen alkuvaiheessa, saattaa tuottaa erinäisiä kysymyksiä; 
Mitä kautta haen työtä? Millaista työtä haen? Minkälaista palkkaa minun kannattaisi 
pyytää? Miten erotan CV:ni massasta? Kannattaa kuitenkin muistaa, että ette onneksi ole 
työnhakemiseen liittyvien ongelmienne kanssa yksin!  
TEK on mukana tarjoamassa apuja työnhakuun mm. Teekkarin Työkirjan ja netistä 
löytyvien Urapalveluiden muodossa. Oman kappaleen Teekkarin Työkirjasta 2019 voi 
käydä hakemassa (ilmaiseksi) esimerkiksi TEK-loungesta tai sähköpostilla minulta. 
Verkkoversiokin löytyy osoitteesta www.tektyokirja.fi!  

Töidenhaun lisäksi TEK on tukena myös työnsaannin jälkeisissä ongelmissa.  
On hetkiä, kun kaikki ei työnantajan kanssa menekään niin kuin Strömsössä. TEKin 
jäsenistölle ilmaiset lakimiehet onneksi pitävät puoliasi ja huolehtivat kanssasi esimerkiksi 
siitä, että palkkasi on oikean suuruinen ja tulee sinulle sovittuna ajankohtana.

Kuva: TT-kamerat Aaro Tuukkanen  



6

Hallitus esittäytyy
Materiaali-insinöörikilta Ry:n uusi hallitus on jo ikääntynyt muutaman kuukauden, joten 
on oikea aika selvitellä joitakin asioita uudesta hallituksesta muutaman kysymyksen 
muodossa. 

Kuka olet, mistä tulet ja mihin tulet?
Millä kolmella sanalla kuvailisit pestiäsi?
Minne MIK:n pitäisi järjestää excursio?
Jos olisit jokin “jos olisit jokin” -kysymys, niin mikä  
kysymys olisit?

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

Antti, tuun kodista ja tuun kotiin. 

Palkitseva, jämäkkä, järkälesmäinen

Excursio pitäisi järjestää johonkin, mihin ei tarvitse 
matkustaa bussilla.
Jos olisit jokin työllistyvää sorttia oleva toimittaja 
niin mihin työllistyisit? 

1.

2.

3.

4.

Olen Clarissa.

Chillii, helppoo ja kivaa. 

Johonkin, mihin ei tarvitse matkustaa bussilla.

Jos olisit jokin valuutta, niin mikä valuutta olisit?  

1.

2.

3.

4.

Sinianna, Turusta, kiltahuoneelle maanantaina klo 
13.30
Ruoka, kahvikassa, Muumilimu

Willy Wonkan suklaatehtaalle

Jos olisit jokin herkku, mikä herkku olisit?

Puheenjohtaja

Emäntä, Vpj

Minni
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Heippa olen Teemu, killan uusi Mikki. Tulen tänne 
tuolta ja tulen sinne.
Kurkku, kondomi ja liukkari.

Killan pitäisi ehdottomasti järjestää excursio pois 
elämän aiheuttamasta kärsimyksestä. 
Jos olisit jokin dänk meme, miksi olisit suolakurkku?

Olen Jani,tulen hyvästä 
olosta, tulen kotiin.

Palkitseva, huvila.net, 
valpas

Ulkomaille! Jonnekkin 
lämpimään! Kuten 
Islantiin!

Jos olisit jokin vanha ja 
viisas sanonta, niin mikä 
vanha ja viisas sanonta 
olisit?

Olen Helmi, tulen simpukasta 
ja tulen mielessäni aina 
uudelleen Wappuun
Tapahtumia, tapahtumia ja 
myöskin tapahtumia

Latviaan, jotta voimme 
kostaa sen, että he varastivat 
haalariemme värin heidän 
lippuunsa kysymättä lupaa.

Jos olisit jokin iskelmäkappale, 
mikä olisit?

Olen Roosa, tulen 
Lamminpään ojasta 
Hervannan allikkoon
Isompia parempia sitsejä 

Excu maan keskipisteeseen

Jos olisit jokin kulunut 
vitsi, mikä olisit?

1.

2.

3.

4.

Olen Veikko! Alunperin tulin Salosta, mutta nykyään 
tarvittaessa tulen minne milloinkin tarpeen mukaan.
Kiltahuoneella on kivaa!

Mielellään lähtisin itse exculle katsomaan Kiinan 
hyviä työoloja :)
Jos olisit jonkin Digimon tarvike, mikä Pokemon 
olisit?

Tapahtumavastaava Tapahtumatoimari

Isäntä

Mikki

Tapahtumatoimari
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1.

2.

3.

4.

Olen Wiljami ja tulen 
Tampereelta excubussiin

Hyviä, huonoja ideoita

Ulkomaanexcu Saksaan!

 Jos olisit jokin tilasto, 
niin mikä tilasto olisit?

Olen Samuli Ypäjältä, 
tulet kannattaa sytyttää 
turvallisesti takkaan

Suomen Viroon

Jos olisit jokin vektorin 
komponenttien X ja Y välinen 
lineaarinen korrelaatio, mikä 
olisit? 

Oon AT, tuun Hattulasta 
ja tuun kaikkialle 
väsyneenä 
Samuli, turpa kiinni!

Jonnekin mistä saa 
helposti takaisin 
sen kadotetun 
itsekunnioituksen

Jos olisit neljäs kysymys, 
niin mikä kysymys olisit?

Adobentäyteinen, 
kirjasintyyppieiolefontti, 
kirjava

1.

2.

3.

4.

Oon Elli, tuun Turusta ja fuksisitseille

Fukseja, verkostoitumista ja 
tapahtumajärkkäyshommia
TURKUUN.

Jos olisit jokin fuksivastaavan valintasysteemi, niin 
mikä systeemi olisit?

1.

2.

3.

4.

Olen Valtteri, tulen Oulumaasta ja tulen nauttimaan 
mörköä kaislikossa
Missä fuksit on?

Forssaan

Jos olisit luennolla, mikä luento se olisi?

Päätoimittaja, Graafikko Graafikko, Toimittaja Toimittaja

Fuksivastaava

Fuksiperämies
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1.

2.

3.

4.

Olen Sauli, tulen ympäri 
Tamperetta, milloin 
mistäkin
Yritys, Opiskelija, 
Lähentely 

lappeenRannassa olisi 
hauska käydä.

Jos olisit jokin 
luennoitsija, kuka olisit? 

Topias, alun perin Hyvinkäältä 
tätä nykyä jostain #3 bussin 
linjan varrelta.

Luultavammin MIKkeliin 
tai Vaasaan rakennuspalvelu 
MIKtaniin.

Jos olisit paperitehdas, niin 
mikä paperitehdas olisit?

Eero Juhani Helmi, tulen 
LEPPÄVIRRALTAA ja 
tulen lakanoille
Pliis antakee rahee

Touhulaan.

Jos olisit jokin Suomen 
kunta, mikä olisit?

Voisitko vastata puhelimeen? 

1.

2.

3.

4.

Olen Sandra, tulen Vaskiolta ja en tiedä mihin olen 
tulossa 
Haastava, hämmentävä ja kopotäyteinen

Ruotsiin.

Jos olisit jokin koira, miksi haluaisit olla juuri Martti?

1.

2.

3.

4.

Olen neiti rahis, jotkut kutsuvat myös Nooraksi. Olen 
tullut Vaasasta tänne ihanan kotoisaan Hervantaan. 
Kolikko, seteli ja kultaharkko

Panamalle tai Sveitsiin, Monacokin käy

Jos olisit jokin seteli, minkä värinen seteli olisit? 

Yritysvastaava Yritystoimari Yritystoimari

Opintovastaava

Rahastonhoitaja
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1.

2.

3.

4.

Olen Veera Marttila, tulen Jurvasta.

Pöykkyjä, pöykkyjä, pöykkyjä!

Jonnekin, missä paistaisi aurinko ja olis lämmin!

Jos olisit jokin juomalasi, olisitko puoleksi täysi vai 
puoleksi tyhjä?

1.

2.

3.

4.

Mie oon Juho. Mä oon lähtösin Kuopiosta ja saavun 
vähintäänkin Wäiski Wäinölän saunan lauteille.
Kiikarit, sirkus ja maakuntamatkailu. 

Tupsulaan. Oikeesti ulkomaille.

Jos olisit jokin nännipihatonttu, kenen nännipihalla 
sijaitsisit?

1.

2.

3.

4.

Olen Jesse Savolainen, tulen Oulusta ja tulen killan 
säbävuoroille.
Hikinen, soijainen, märkä. 

Ei ainakaan Ouluun, koska paska kaupunni.

Jos olisit jokin kilta, niin mikä kilta olisit?

1.

2.

3.

4.

Kaisa ”Maisa Munakaisa Koi Makkola Kikkola” 
Mikkola, tulen Lamminpäästä, tulen Hervantaan. 
Makkara, Grilli ja Banderolli.

Latviaan, enkä tiedä miksi.

Jos olisit jokin hilavirhe, mikä hilavirhe olisit? 

Sihteeri

Excursiovastaava

Liikuntavastaava

TEK-kiltayhdyshenkilö



11

1.

2.

3.

4.

Olen Katariina / Kata, ja Hervantaan olen saapunut 
Liedosta eli iha Turun vierest! 
Kiva, kehittävä ja itsenäinen 

Johonkin biomateriaaleihin erikoistuneeseen 
yritykseen 
Jos olisit jokin joululaulu, niin mikä laulu olisit? 

1.

2.

3.

4.

Jesaria, kaljaa ja nippusiteitä.

Lindforsinkatu 5-7, Hervanta (AA-kerho)

Jos olisit jokin pasianssipeli, niin mikä olisit? 

1.

2.

3.

4.

Olen Nonna, karkasin Kouvolasta Intian kautta 
Tampereelle.
Kansainvälinen, hyödyllinen, yhdistävä.

Teknikumille.

Jos olisit jokin ruoka, niin mikä ruoka olisit?

1.

2.

3.

4.

Olen Oskari, tuun mikontalosta ja tuun sun uniin.

MIKin virallinen kännikuvaaja.

Jerusalemiin

Jos olisit jokin MIKin toimari, niin miksi olisit 
toimittaja ja keksisit näin paskan kysymyksen?

Silvennoisen Julia Jenni Leppävirralt,
tulen kiltikselle aurinkoisena ja suhteellisen selvänä. 

Some- ja tiedotus

Puupelkistin

KV-vastaava

Valokuvaaja



12

1.

2.

3.

4.

Olen Allu, tulen Tampereelta ja tulen päätoimittajan 
ovesta sisään.
Paarditovatparhaita, hommaaparempiatk ja pöhinä

Johonkin sisarkiltakaupunkiin samaan aikaan 
muiden sisarkiltojen kanssa,
Jos olisit paska kysymys, mikä kysymys olisit?

1.

2.

3.

4.

Eeva “eevuli” Ylimäki, toimin MIKin 
järjestökummina ja tulen yleensä TREY-toimistolle.
Ihana, pörröinen ja erilainen

Lähtisin mielelläni MIK:in mukaan Viroon/Latviaan 
exculle, jos sellainen järjestetään.
Jos olisit wappujumala, niin mitä tekisit?

ATK ja vuosijuhlat

Kiltakummi
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Biopöhinää jo pöksyissäkin
Biopohjaisten materiaalien kanssa 
uppoutuu äkkiä termiviidakkoon, 
josta ei se kuuluisa Erkkikään taida 
ottaa ensinäkemältä selvää. On 
kompostoituvia, maatuvia ja mätäneviä, 
biohajoavia, biopohjaisia ja vaikka mitä 
bio-etuliitteellä markkinoituja tuotteita. 
Oman lisänsä tähän termiviidakkoon 
tuo myös kierrätysraaka-aineesta 
valmistetut materiaalit. Termien 
käyttö arki- ja markkinointikielessä 
on huoletonta ja usein jopa virheellistä 
ja harhaanjohtavaa, mikä toisinaan 
heijastuu myös väärinymmärryksinä 
eri toimijoiden välillä. Keinokuitu- 
ja puuvillatekstiilin korvaaminen 
sellupohjaisilla biohajoavilla kuiduilla 
on tänä pikamuodin aikakautena 
mielenkiintoista ja innostavaa, mutta 
kun biokomposiitista vessanpönttöjä 
valmistavan yrityksen edustajalta 
penätään tuotteen biohajoavuutta, 
pitäisi hälytyskellojen jo soida (tarina 
on tosi!).

Puhuttaessa biopohjaisista tai 
biohajoavista materiaaleista, halutaan 
tyypillisesti korvata fossiilisista 
raaka-aineista valmistettuja 
valtamuoveja. Viime vuoden aikana 
muoviteollisuudessa tapahtui 
merkittäviä ja todella nopeita 
muutoksia, jotka synnyttivät alalle 
nk. biopöhinää: tammikuussa 2018 
julkaistiin EU:n muovistrategia, 
lokakuussa Suomen muovitiekartta 
ja loppuvuodesta jo kertakäyttöisiä 
muovituotteita asetettiin kieltoon. 
Muutos tapahtui sekä lainsäädännössä ja 
suosituksissa että yleisessä tietoudessa 
ja asenteissa. Moni yritys vastasikin 
nopeasti markkinoiden kysyntään mm. 

EU:n muovistrategian tavoitteena on vähentää 
muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia, 
joka päivittäisessä kuvastossamme ovat 
konkretisoituneet valokuviin, joissa pingviini- 
tai kilpikonnaparan ympärille on juuttunut 
muovinen six pack -kääre tai videoihin, 
joissa sukeltajan ympärillä väriä tuovat 
kalojen ja korallien sijaan muovipakkaukset. 
Muovijätteen vähentäminen luonnossa 
on toki hyvä motivaattori biopohjaisten 
materiaalien kehitykseen ja käyttöön, mutta 
jopa tärkeämpänä tulisi muistaa materiaalien 
vaikutus ilmastoon ja sen lämpenemiseen. 
Ilmastovaikutus on kuitenkin laajempi, 
monimutkaisempi ja huonommin 
konkretisoituva asia, joka valitettavasti 
jää keskusteluissa vähemmälle huomiolle. 
Toisinaan tuntuu, että keskusteluissa nämä 
näkökulmat myös menevät iloisesti sekaisin 

vaihtamalla tuotteidensa raaka-aineita bio- 
tai kierrätysperäisiksi. Lisäksi Muoviteollisuus 
ry ja Muovipoli Oy ovat perustaneet Suomeen 
muovien osaamisverkoston, New Plastics Centerin 
vastaamaan nykyajan haasteisiin. 

Muoviteollisuuden ja tutkimuslaitosten 
edustajia kokoontui New Plastics Centerin 
avajaistyöpajaan Lahteen 5.3.2019. Kuvan on 
ottanut Vesa Taitto.
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Polymeeri - ja käytän tässä nyt 
tarkoituksellisesti tuota yleisempää 
termiä - on tuote, joka on oikein käytettynä 
erinomainen. Polymeerituotteiden 
raaka-aineet voidaan jakaa 
ympäristönäkökulmasta esimerkiksi 
fossiilisiin, biopohjaisiin ja kierrätettyihin 
raaka-aineisiin. Jako on suhteellisen 
intuitiivinen, joskin harmaalle alueelle 
saattavat jäädä teollisuuden sivuvirrat ja 
muut vaikeammin määriteltävät jakeet. 
Biopohjaiset raaka-aineet voivat olla 
joko varta vasten kemianteollisuuden 
raaka-aineeksi valmistettuja aineita 
kuten kasviöljyjä tai muun teollisuuden 
uusiutuvista raaka-aineista peräisin 
olevaa jätettä. Aikaisemmin biopohjaisten 
raaka-aineiden lähtöaine oli tyypillisesti 
palmuöljy, mutta nykyään esimerkiksi 
Neste hyödyntää pääosin (75-80%) jätettä, 
kuten eläinperäisiä rasvoja. Edelleenkään 
ei kuitenkaan ole määritelmää sille, kuinka 

Jos  ajatellaan molekyylitasolla polymeerejä, 
ne saattavat olla hyvin samankaltaisia tai jopa 
identtisiä riippumatta siitä, mihin ryhmään 
siinä käytetty raaka-aine on kuulunut. Eroja 
saattaa kuitenkin löytyä helpommin, kun 
tarkastellaan asiaa laajemmin. Analyyttinen 
tarkastelu eri raaka-aineiden paremmuuden 
arvioimiseksi onkin haastavaa, koska se 
tulisi ulottaa materiaalin (ei tuotteen) koko 
elinikään. Kuinka suuri on raaka-aineen 
ja siitä tehdyn tuotteen valmistuksessa ja 
käytössä kuluva energiamäärä? Onko raaka-
aineen alkuperä tarpeeksi läpinäkyvä, jotta 
kuluttajien ideologiset tai uskonnolliset 
rajoitteet voidaan huomioida? Millaiset 
ovat materiaalin ominaisuudet ja kestävyys? 
Voiko siitä tehtyä tuotetta uudelleenkäyttää 
tai kierrättää? Nykyään uusiutuvien ja 
kierrätysmateriaalipohjaisten raaka-
aineiden käyttöönottoa hidastavat kuitenkin 
vielä varsin perinteiset haasteet: hinta, 
saavutettavat materiaaliominaisuudet ja 
saatavuus. 

suuri osuus materiaalin raaka-aineesta tulee 
olla peräisin uusiutuvista raaka-aineista, 
jotta sitä voi kutsua biopohjaiseksi. 

vastapuolien sitä ymmärtämättä, 
kuten viime vuoden ajan velloneessa 
muovipussikeskustelussa. 

Luonnosta saaduilla lisäaineilla voidaan tuoda toiminnallisuutta – toiminnallisuutta kuten 
kontrolloituja antibakteerisia ominaisuuksia. Kuva: Kaaviokuva pihka-muovi-komposiitin eduista, 
kuvan on tehnyt Mikko Kanerva.
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P o l y m e e r i t u o t t e e t 
voidaan puolestaan jakaa 
y m p ä r i s t ö n ä kö k u l m a s t a 
biohajoaviin ja ei-biohajoaviin 
materiaaleihin. Molempia 
voidaan valmistaa sekä 
fossiilisista että biopohjaisista 
raaka-aineista, mikä toisinaan 
unohtuu tai menee termistössä 
sekaisin raaka-aineen 
alkuperän kanssa. Lisäksi 
biohajoavuus on terminä 
varsin epämääräinen koska 
vaadittavaa hajoamisaikaa 
tai ympäristöä ei ole 
yleisesti määritelty, mikä 
mahdollistaa harhaanjohtavaa 
markkinointia ja tiedotusta. 
Tehtäessä materiaalivalintaa 
tästä näkökulmasta, pohdinta 
painottuu ennen kaikkea 
kysymyksiin siitä, kuinka 
kestävä tuotteen tulee olla ja 
mitä sille halutaan tai voidaan 
tehdä sen eliniän päätyttyä. 
Näissä kysymyksissä erilaiset 
kuluttajatuotteet eroavat 
tyypillisesti muista tuotteista 

Biopohjaisten materiaalien käyttöönottoa ja yleisesti kestävää kehitystä vauhdittaa 
lainsäädännön ohella kuluttajien luoma kysyntä. Lisäksi tiedotuksella on merkittävä 
rooli varsinkin tällaisissa murrosvaiheissa, joissa muutoksia tapahtuu paljon ja 
näkyvästi. Lopulta meillä on yksittäisinä kuluttajina ja yritysten edustajina merkittävä 
rooli muoviteollisuudenkin muutoksessa. Luomalla kysyntää synnytämme uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia, vaikutamme yritysten tahtotilaan ja sitä kautta saatavilla 
olevaan materiaalivalikoimaan. Viestimällä aktiivisesti ja avoimesti sekä pitämällä itse 
kiinni faktoista edistämme kehitystä oikeaan suuntaan. Viestintää voi arkielämän pienten 
valintojen ja tekojen lisäksi tehdä myös porukalla erilaisin tempauksin, josta esimerkkinä 
Muoviteollisuus ry:n #ämpäristöteko-kamppanja (www.muovitkuuluukiertoon.fi).

voimakkaasti. Niiden elinikä on yleensä lyhyt ja eliniän 
päätyttyä tuotteiden hallinta on haastavaa ja usein 
yksittäisen kuluttajan vastuulla, kun taas teollisissa 
tuotteissa, kuten vaikka viemäriputkissa elinikä 
saattaa olla jopa 50-100 vuotta ja tuotteiden keräys 
käytön jälkeen voi olla hyvinkin systemaattista mikä 
helpottaa kierrätystä.

Voisiko biopohjaiset komposiitit korvata nykyiset 
elintarviketeollisuuden pakkausmateriaalit tulevaisuudessa? 
Kuvan komposiitti muodostuu biopohjaisesta selluloosa-
asetaatista ja on lujitettu grafeenioksidilla, mikä myös 
parantaa materiaalin barrier-ominaisuuksia. Kuva on Md 
Asifuzzaman Yenin diplomityöstä.

Jutun on kirjoittanut Essi Sarlin.
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Hallopedit tutuiksi!
Hallinnon opiskelijaedustajat, tuttavallisemmin hallopedit, ovat opiskelijoiden edustajina 
yliopistomme hallinnossa. He toimivat itsenäisinä toimielimen täysvaltaisina jäseninä 
edustaen laajasti joko koko yliopiston, tiedekunnan tai vaihtoehtoisesti tutkinto-
ohjelman kaikkia opiskelijoita. Hallopediksi voi hakeutua avoimissa hauissa kuka tahansa 
ylioppilaskunnan jäsen. Opiskelijaedustajien työ on hyvin tärkeää, koska hallopedien 
kautta opiskelijoiden näkökulmat ja ääni pääsevät kuuluviin opetuksen ja yliopiston 
kehittämisessä.  

Yliopiston hallinnossa on monia tahoja, joissa myös opiskelijoilla on oma edustuksensa. 
Hallinnon opiskelijaedustajia, hallopedeja, on esimerkiksi Tampereen yliopiston 
konsistorissa, koulutusneuvostossa, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostossa, 
muutoksenhakulautakunnassa ja tiedekuntaneuvostoissa.  

Alempana esitellään muutamia hallopedeja eri toimielimistä.
 

Kuka olet? 

Missä elimessä toimit 
hallopedinä ja mitkä ovat sen 
elimen tehtävät? 

1.

2.

3. Miksi hait hallopediksi 
kyseiseen elimeen? 

Olen Tinsku, aktiivinen 
teekkari ja opiskelen nykyään 
tietotekniikkaa. Syrjähypystäni 
huolimatta ylpeästi mikkiläinen! 

1.

Toimin hallopedina konsistorissa eli yliopiston “akateemisessa hallituksessa”. Pidämme 
huolta yliopiston tutkimuksen, koulutuksen ja vaikuttavuuden tasosta ja linjaamme 
monista koko yliopiston toimintaan vaikuttavista asioista. Yksi tärkeimmistä 
saavutuksista on uuden yliopiston yhteinen tutkintosääntö, jossa linjataan paljon 
opiskeluun ja opiskelijoihin liittyviä asioita. Konsistori päättää myös esimerkiksi 
tutkinto-ohjelmista, opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden 
valintaperusteista.  

2.

Hain hallopediksi konsistoriin, sillä etenkin konsistorin alkutaipaleella valmisteltiin 
monia isoja ja merkittäviä asioita. Pääsin jatkamaan aiemmin tekemääni työtä Tam-
pere3-hankkeen ja opiskelijoiden eteen, mutta tällä kertaa täysin uudessa ympäristössä. 
Konsistorissa parasta on monialaisuus ja vilkas keskustelu asiantuntevien henkilöiden 
kanssa! 

3.
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1.

2.

3.

Oon Mikko (4 vsk) 

Toimin hallopedinä koulutusneuvostossa 
varaedustajana. Koulutusneuvosto on konsistorille 
valmisteleva toimielin, joka käsittelee koulutukseen 
liittyviä asioita koko yliopiston tasolla.  

Kopo on kivaa pöhinää ja haluan päästä vaikut-
tamaan ympäristööni. 

1.

2.

3.

Hei, olen Veikko Kujala ja opiskeluissa menossa 
kolmas vuosi. Lisää minusta voi lukea myös 
hallituksen esittelyistä. 

Olen hallopedina Tekniikka ja luonnontieteet 
(ENS) tiedekunnan, eli meidän tiedekunnan, 
tiedekuntaneuvostossa. Tiedekuntaneuvostossa 
päätetään tiedekunnan tavoitteista, 
talousasioista ja muista tiedekunnan kannalta 
tärkeistä asioista. 

Hallopediksi hain, koska minua kiinnostaa vaikuttaa ja en pelkää avata suutani.
Ehkä tosin hieman muiden painostuskin saattoi vaikuttaa. 

Olen Kaisa Mikkola ja MIKin varahalloped 
tiedekuntaneuvostossa. 

Toimin varahallopedina tekniikan ja luonnontieteiden 
tiedekuntaneuvostossa. Tiedekuntaneuvosto mm. 
hyväksyy tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat 
konsistorin vahvistettavaksi ja päättää opinnäytetöiden 
arviointiperusteista. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu 
enintään 15 jäsentä: 5 professoria, 5 muun opetus- ja 
tutkimushenkilökunna ja muun henkilökunnan edustajaa 
sekä 5 opiskelijajäsentä. Joikaisella on henkilökohtainen 
varajäsen. Toimin Veikon varaedustajana.  

Hain hallopediksi, koska en ollut vielä erityisemmin aktivoitunut koposektorilla, 
mutta ne hommat silti vähän kiehtoivat, joten tässä ollaan. 

1.

2.

3.

Juttua kirjoittamassa Sandra Mäki-Tulokas
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Martti on hyvä koiro

“Martti on paras”
-Sandra-omistaja

Paijattavuus: 4-5, vaikea saada syliin
Äänekkyys: Ei lainkaan; hiljainen
Heikkouksia: Ei lainkaan (kiväärit)
Onko ikiliikkuja? ”Testataan”
Harrastukset: Toko ja agility;

lenkkeily elinehto.
Juusto ja viini: Halvin itänaapurijuusto,

The Long Little Dog
Seurallisuus: Nukkuu lusikassa.
Taikavoimat: Taikoi TEK-heijastimen

lattialle mahastaan. Saa
kengät teleporttaamaan.

Stats: Defence < 5, ei osaa
käyttää Steel Armoria.

Arkkiviholliset: Stadium-kassi,
Ikean  kenkäkaukalo,

Jukka ”Youggis” Palmu.
Sisäsiisteys: Kyllä.
Kuidun hienous??: 1,36*10^7 tex
Kustannus: Varmaan 30€ kuussa.

MIKin toimitus tutustui viiteen eri lemmikkiin, joista kaikki olivat vähän erilaisia 
toisistaan (paitsi kaksi samaa lajia olevaa). Pitkän ja hartaan pohdinnan jälkeen 
Samuli yksinomaisella auktoriteetilla päätti, Sandran vastusteluista huolimatta, 
että yksikään lemmikeistä ei ollut ylitse muiden. 

Martensiitti “Martti” Mäki-Tulokas

Martti on 11 kuukautta vanha bordercollie, 
jonka kanssa voi mennä puistoon ja nuolla 
keittiön lattian puhtaaksi. Koira on myös 
kahviaddikti, joka arvostaa musiikkia. 
Martista saa myös hyvää haliseuraa, koska 
hän nukkuu mielellään pienenä lusikkana ja 
nahka-armor on pehmeä.

STATCHECK:
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Bella tykkää kietoutua kerälle ja nukkua 
oma pää tyynynä.

Mondo on pörheä karhu, joka vinkuu ja 
vinkuu.

Diva Bella Elizabeth

Bella on omistajansa mukaan 
murhanhimoinen, mutta ronkeli 
kuningaspyton, joka tykkää liian pienestä 
ruoasta kokoonsa nähden ja joka hyökkäilee 
mielellään ruokaa pitävien pinsettien 
kimppuun. Käärmeen lempipuuhia on 
kököttäminen piilossa ja syömättömän 
ruoan vartioiminen 1-3 päivää. Bellalla on 
tapana nukkua terrariassaan olevalla hyllyllä 
pudoten sieltä suhteellisen äänekkäästi.

Paijattavuus: 1, jähmettyy paikalleen
kosketuksesta.

Äänekkyys: Vain pudotessaan hyllyltä.
Heikkouksia: Kosketus, nirsous
Onko ikiliikkuja? Ei, pysyy paikallaan 

ainakin 20 tuntia vuorokaudessa.
Harrastukset: Auringonotto, hiirien

kuristus, mölyäminen.
Juusto ja viini: Pallon muotoiset juustot,

käärmeen liha sopii
parhaiten valkoviinin kanssa.

Seurallisuus: Mulkoilee oikein mukavasti
Taikavoimat: Ei ota fall damagea, näkee 

lämmön, pystyy syömään
päätään suurempia hiiriä.

Stats: Defense 100, uhkaava ja
aggressiivinen puolustautumistyyli.

Strength 35, voi katkaista
vedenkierron kädestä.

Arkkiviholliset: Pinsetit
Sisäsiisteys: Kaikkialle terrariaansa
Kuidun hienous: Juu, pinnan karkeus: 

Suuri
Kustannus: (kuukaudessa) 3-4 hiirtä,

75 W lamppu 12 tuntia.

Archimonde

Archimonde, eli Mondo, tuotiin Italiasta 
neljän kuukauden vanhana ja on nimetty 
italian maailmaa tarkoittavan sanan 
mukaan. Mondo on viisivuotias tryffelikoira, 
joka toimii pääasiallisena vinkuleluna ja 
huutaa käskytettynä.

Paijattavuus: 5
Äänekkyys: Vinkuu ja vinkuu.
Heikkouksia: Ei uskalla taistella vastaan.
Onko ikiliikkuja? Ei, on ikinukkuja
Harrastukset: Juokseminen, sienestys,

kaljaillat.
Juusto ja viini: Italialaista punaista

viiniä ja juustoa.
Seurallisuus: Kuuleman mukaan tulee

syliin, on halikaveriksi.
Vähän ujo.

Taikavoimat: Pörheys, pystyy muuttumaan
karhuksi, juo kaljaa,

ei allergisoi.
Stats: Defense hyvä haulikoita vastaan.
Arkkiviholliset: Ei ole.
Sisäsiisteys: Ei enää tuhoa paikkoja

tai kuse päälle.
Kuidun hienous: 3,16*10^7 tex
Kustannus: Ei kustanna mitään.
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Vaikka ulkonäöstä voi olla vaikea uskoa, 
Brunhilde käy mielellään festareilla.

Minttumossekusipää on kaukaa söpö ja 
läheltä kissa.

Minttu, Mosse, Kusipää

Minttu on pieni kusipää hopeisella turkilla. 
Löysä maha ja pehmeys tekevät kissasta 
paijattavan.

Paijattavuus: 4-5, pehmeä.
Äänekkyys: Miukuu.
Heikkouksia: Söpöys.
Onko ikiliikkuja? Jos laittaa voileivän 

voipuoli ylöspäin kiinni
selkään ja pudottaa.

Harrastukset: Nukkuminen
Juusto ja viini: Kyllä
Seurallisuus: Yllättävän seurallinen,

tykkää pyöriä jaloissa.
Taikavoimat: Stressinlievennys,

kehrääminen.
Stats: Strength >9000,

terävät kynnet.
Arkkiviholliset: Klassisesti imurit.
Sisäsiisteys: Oma koppi kullan kallis.
Kuidun hienous: On.
Kustannus: N/A

Brunhilde Virtanen

Brunhilde on samalla tavalla täydellinen ja 
kolhiintunut kuin Hervannan sielu. Hitaasti 
lämpenevä, tasapuolinen ja sivaltava luonne 
korostaa Brunhilden hehkeää ulkonäköä. 
Brunhilde myös harrastaa cosplayta ja 
omistaa muutamia hattuja. Yksinäisiin 
hetkiin Brunhilde on ehdoton halikaveri.

Paijattavuus: Kipakka 1,
pseudomahdoton saada syliin.

Äänekkyys: Huutaa joskus omistajan 
ollessa krapulassa

Heikkouksia: Haulikko, vie tilaa, ei sovi 
pieniin talouksiin

Onko ikiliikkuja? Ei, ikisäilyjä
Harrastukset: Cosplay, voi käydä lenkillä, 

mutta on huono noutamaan.
Hyvä pari bp:ssä ja salilla.

Juusto ja viini: Manchego, Sauvignon
Seurallisuus: Riipuu tilanteesta.
Taikavoimat: Osaa huutaa.
Stats: Full Level Nature Druid,

+100 Poison,
Attack tarpeeksi suuri

Steel Longswordiin.
Arkkiviholliset: Pakkanen, kissat.
Sisäsiisteys: Kyllä, korkeintaan yksi

piikki pudonnut.
Kuidun hienous??: ~5kg, ~100% vettä.
Kustannus: Vesi kuuluu vuokraan, 0€

Korjaus: 1€/vuosi laastareihin.

Puolueelliset arvosanat:

Martti:  Hiljainen ja söpö
siivoaja, hyvä koira.

Bella: Taikavoimainen ja siisti
lemmikki, hyvä käärme.

Mondo: Pörheä ja kihara vinkulelu,
hyvä koira.

Brunhilde: Erikoinen ja geometrinen 
cosplayaaja, hyvä kaktus.

Minttu: Pieni ja pehmeä kusipää ja
miukuja, hyvä kissa.
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XQ Oulum_mailla

Nysse tulee ja MIKin rankka-xq alkaa. Tällä kertaa kohteena oli Oulu. Itseä hieman 
pelotti lähteä tuonne suureen tuntemattomaan, joskin kuulopuhe siitä, että kaikille 
tuttu myyttinen keskitalven sankari ei asukaan Rovaniemellä, vaan Oulussa.

Alkumatka eteni ja saavuimme ensimmäiseen yritykseen. Perinteiseen tapaan nautimme 
hieman kahvitarjoilusta samalla seuratessamme tarkkaavaisesti joko kalvoja ja esitystä 
tai sitten muuta elävää ympäristöä. Esityksen jälkeen vierailu jatkui tehdaskierroksella, 
jossa ihmetystä loi jämäkkä muovimateriaali, joka ei rikkoutunut edes väkisin 
yrittämällä. Tilanteesta vain kuulleen uskoisin, että tämä tiukka miehen ja materiaalin 
taistelu ei kestänytkään kauhean kauaa, sillä häviäjä oli pian maissa.

Yrityksen jälkeen matkamme jatkui kohti Oulua, jossa muutama prosessiteekkari 
otti meidät vastaan hienossa teekkaritalossansa, jonka jälkeen ilta jatkui seikkailulla 
prosessiteekkarien kiltahuoneelle suojaan Oulun ydintalvelta syvälle maan alle. Illan 
jatkuttua ja väsymyksen lähestyttyä sataa uni saavutettiin rentouttavassa värinässä, 
joka kantautui alakerran kaiuttimista ylätasanteelle.

Aamulla suurta lohtua toi seuraavassa yrityksessä tarjotut tuliaiset ja virvokkeet, samalla 
kun ihmeteltiin, miltä mustan laatikon sisällä on. Myös opiskelijaravintolan tarjoilut 
toivat suurta hämmästystä. Sååsin riisi ja kastike kalpenivat ravintolan moninaisiin 
vaihtoehtoihin ja salaattiakin oli mistä valita. Ruokailun jälkeen matkamme jatkui 
edelleen puunjalostusyritykseen, jossa kiireen vuoksi suoritettiin vain tehdaskierros. 
Itselle painui parhaiten mieleen isot tehdashallit, joissa paistettiin puuta. Prosessi 
kuulosti yksinkertaiselta mutta olosuhteita täytyi säädellä tarkoin puun ominaisuuksien 
parantamiseksi. Korkeasta lämpötilasta johtuen tehtaiden täytyi olla kuumankosteat, 
sillä muuten tulisi tuhkaa.

Vierailun jälkeen bussimme suuntasi excumestarimme kotikonnuille Kuopioon, missä 
ilta piteni saunoessa ja seuraten fuksien ja aleksin. dalibomba-esitystä. Seuraava aamu 
olikin jo excursion viimeinen päivä ja suuressa väsymyksessä bussin penkit ja lattia 
koituivat mukavaksi makuupaikaksi.

Viimeisen vierailun jälkeen 
pahvitehtaalla jatkoimmekin 
siis matkaa takaisin Tampereen 
Monacoon, Hervantaan. 
Matkalla saattoi viisastua 
ympäristöasioista, kun 
sedät informoivat muovin 
ympäristöystävällisyydestä 
matkan mukavasti edeten aina 
sähkötalon parkkiin asti. 

Kuva: Oskari Qvick
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Gambina pannacotta – Gambicotta 

0,5 l kuohukermaa 
0,2 l gambinaa 
4 cl Bushmills Black Bush viskiä 
0,6 dl sokeria (enemmän) 
ripaus vaniljasokeria (enemmän) 
4 liivatelehteä 

Pistä liivatteet kylmään veteen 
imeytymään noin 5 min. Lämmitä 
sekoitettu kerma ja gambina lähes 
kiehumispisteeseen (huomaa 
haju: muistuttaa taikinaa). Anna 
geoksen kuumentua noin vartti 
lähelle kiehumista jatkuvasti 
sekoittaen. Purista ylenmäärin 
vettyneistä liivatelevyistä nesteet 

Vähemmän pahaa kuin odotin. 
Maistuu manteleilta ja tupakantumpeilta. Rakenne jakkimakupala-
mainen.  
Rakenne sellainen nenäntukos.  
Maistuu kiljulta ja etenkin hiivalta. 
Parempaa ilman mansikkakiisseliä. 
Parempaa kiisselillä. 
Helvetin pahaa myös mandariineilla. 
Viski maistuu enemmän kuin gambina. Lisää sokeria. 
Näyttää kiinteältä cappucinolta, maistuu lähinnä pilaantuneelta 
kermalta. 
Pyhä Isä, miksi olet minut hylännyt… 
Kyllä tätä syö ennen kuin turpaansa ottaa. 
Tää jälkimaku ei lopu ikinä. 

Paluu menneisyyteen
 -vuoden 2017 Gokkailut

Masterchefiä katsoneet tietävät, että joskus kokki sujauttaa ruokansa sekaan 
hieman viiniä makua antamaan esimerkiksi kastikkeita tehdessä. Samaa ajatusta 
sovellettiinkin vuonna 2017 erilaista viiniä käyttäen, kun Ilkka ja Late päättivät 
maustaa erilaisia ruokalajeja Gambinalla. Näistä esittelyssä muutama.

ulos ja sekoita yksitellen toffeenväriseen 
häpeääsi. Kaada geos tarjoiluastioihin 
(huom. 1dl per nenä riittää). Pistä 
jääkaappiin vähintään 3 tunniksi. Tarjoile 
kylmänä. 

Aina kokatessa ei tiedä minkälainen ruoka uudella mysteerireseptillä valmistuu. 
Maistajat kuivailivatkin Gambicottaa seuraavasti:



Gambicotta 
todettiin virheeksi. 

Hajua verrattiin 
pilaantuneeseen 

taikinaan ja maku 
todettiin  erittäin 

pahaksi, ei jatkoon.
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Gambina mansikka kiisseli – Mansigga Giisseli 

4 dl vettä 
250 g mansikoita 
1,5 dl sokeria 

(vaniliinisokeria maun mukaan ja halutessa) 
4 dl Gambinaa 
1 dl vettä 
4-5 rkl perunajauhoa 

Pakkaa vesi, sokeri, ja marjat 
kattilaan. Lämmitä liedellä 
kunnes kiehumislämpöistä. Lisää 
Gambina. Lyö desiin kylmää 
vettä 4 tahi 5 ruokalusikallista 
perunajauhoja ja sekoita. Kaada 
kapeana norona muuhun kiisseliin 
jatkuvasti sekoittaen. Anna 
kiisselin pulpahtaa, mutta älä 
kiehauta. Siirrä epäpyhä tuhotyösi 
tarjoiluastiaan ja anna jäähtyä 
syömislämpöiseksi. 

Giisselihän on oikein hyvää. 
Aivan liikaa viinaa, mutta hyvää. Punaista. 
Lisää giisseliä. 
Mitä enemmän tätä syö, sitä enemmän muistaa että Gambina on 
oikeestaan aika pahaa likööriä. 
Jos olisin uskonnollinen henkilö, kiroaisin jotain jumalaa. 
Pitäisi olla valmiiksi kännissä. 
Vujujen jälkiruoaksi. 
Tahdon miljoona litraa vettä. 
Toisena kokkina haluaisin huomauttaa että olen juuri lopettanut 
tupakoinnin ja tämä ajaa minut mahdollisesti romahtamaan 
uudelleen… 

Kommentteja:

Giisseli oli maistajien mielestä siedettävää, ja sitä nautittiin myös vuoden 2018 Gsitseillä 
MM-kyykän jälkeen.

Juttua tekemässä Ilkka Pääkkönen
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