Fuksimoderni 2015

Fuksi! Tykkää meistä somessa :3
• Fuksien oma Facebook-ryhmä: MIK-fuksit 2015-2016
• Facebook-ryhmä ’Materiaali-insinöörikilta’
• Materiaali-insinöörikillan kesätapaaminen-event ’ Materiaali-insinöörikillan kesätappo/MIK’s summer meeting’

Onneksi olkoon!
Et ehkä ole vielä sisäistänyt sitä, mutta olet tehnyt elämäsi parhaan valinnan ja
päässyt mikkiläisten viininpunaiseen joukkoon universumin huikeimpaan yliopistoon!
Materiaali-insinöörikillan puheenjohtajana minun pitäisi nyt kai toivottaa teidät
tervetulleeksi hehkuttamalla teille kaikkia kiltamme ja ylioppilaskuntamme järjestämiä huikeita tapahtumia, mukaansa tempaavaa opiskelijaelämää ja humalluttavaa, ainutlaatuista teekkarikulttuuria. Tiedekuntamme opintoneuvojana
minun kuuluisi puolestaan kai kannustaa keskittymään tunnollisesti opintoihin.
Lukiossa vallitseva käsitys ehkä vielä oli, etteivät nämä kaksi asiaa – opiskelu ja
hauskanpito – välttämättä sovi ihan saumattomasti yhteen. Tulevina teekkareina
opitte kuitenkin nopeasti, että kyseessä on vain asenne- ja järjestelykysymys, ja
että optimointi on yksi teekkarin tärkeimpiä taitoja! Opiskelu ja riennot kuuluvat
molemmat olennaisesti opiskelijaelämään ja tasapainoilu niiden välillä on taitolaji.
Vanhemmat tieteenharjoittajat tämän jo osaavat, toisinaan vaihtelevalla menestyksellä, mutta teidän fuksien avuksi on värvätty valiojoukko väsymättömiä tutoreita ja tietty fuksivastaavat Anni-Lotta ja Matti.
Kaikkien mikkiläisten koti, turva ja tukikohta on kiltahuone, jonne voi tulla tekemään laskareita, juomaan kahvia, avautumaan kursseista, kysymään apua ja
tenttitärppejä, mutta myös paikka, josta löytää opiskeluseuran lisäksi seuraa leffailtoihin, excursioille, etkoille ja jatkoille. Tekemistä riittää, sillä kun kaiken killan
tarjoaman lisäksi on myös kaikki kampuksen liikunta- ja harrastemahdollisuudet
sekä lukematon määrä erilaisia teekkaribileitä ja
saunailtoja, peittoaa vapaa-ajan tarjonta laajuudellaan helposti jopa TTY:n kurssitarjottimen.
Nyt saa jo innostua! Kesä kuluu kovaa vauhtia,
mutta ei yhtään kannata masentua! Omasta ensimmäisestä viikostani TTY:llä on jo neljä vuotta aikaa, mutta edelleen syksyä ja koulun alkua odotan
yhtä innolla. Ännännen vuoden aloittavana materiaaliteekkarina tiedän jo kuinka paljon ensi lukuvuodelta uskaltaa odottaa, mutta te uudet fuksit
ette vielä osaa aavistaakaan! ;)
Orientaatioviikolla nähdään!

-Stiina Kinnunen
Materiaali-insinöörikillan puheenjohtaja
2015

P.S. Jos et malta odottaa orientaatioviikkoon (itse
en!), ota varaslähtö Materiaali-insinöörikillan kesätapaamisessa Orivedellä 31.7-2.8. Kimppakyytejä
kesätapaamiseen voi metsästää killan Facebookista. Kyllä paljuun ja savusaunaan aina pari fuksia
lisää mahtuu! ;)

Fuksiperämiehen ja -kapteenin haastattelu
1. Kuka olet ja mitä teet?
2. Mitä kautta päädyit TTY:lle toteuttamaan materialistista maailmankuvaa?
3. Mihin fuksivastaavia tarvitaan, ja miksi TTY:n fukseilla on niin paljon hauskaa fuksiwuonna?
4. Fuksivuosi vielä tuoreessa muistissa - mikä oli siisteintä/parasta fuksivuodessa?
5. Mikä oli rankinta?
6. Miksei Eurooppa ollut valmis Pertti Kurikan Nimipäiville?
7. Mikä sinusta tulee isona?
8. Taistelisitko mieluummin kymmentä omenan kokoista Steve Jobsia, vai yhtä Steve Jobsin
kokoista omenaa vastaan?
9. Kuka on suosikkihahmosi Game of Thronesissa?
10. Mitä neuvoja sinulla on antaa tuleville fukseille?

Fuksiperämies

1. Minä olen Matti ja minä olen fuksiperämies.
2. Halusin Tampereaelle, koska siivet ja mustamakkara. Ja materiaalitektniikka,
koska tytöt.
3. Fuksivastaavia tarvitaan, jotta fuksit selviäisivät vuodestaan hengissä. TTY:n fukseilla on
erityisen hauskaa siksi, että Tampereen teekkarikulttuuri on ylivertaista.
4. Teekkarikaste! Ja toiseksi parasta on, että pääsen
kasteeseen uusien fuksien kanssa uudestaan ensi vuonna!
5. Aamuluennot ja oululaiset.
6. Punk on kuollut.
7. Tekniikan kandidaatti. Katsellaan sen jälkeen lisää...
8. Kymmentä omenan kokoista Steve Jobsia, sillä pääsisin lyömään Steve Jobsia kymmenen kertaa. Too soon?
Ehkä.
9. Lady Olenna, se on kova jätkä.
10.Tulkaa kesätapaamiseen! Ja unohtakaa se lääkis. Nauttikaa!

1. Olen Anni-Lotta, olen kolmannen vuoden materiaaliteekkari ja Materiaali-insinöörikillan fuksikapteeni.
2. Alunperin kavereiden innoittamana.
3. Fukseilla on niin hauskaa, sillä teekkareillakin on. Mahtavia ihmisiä, eniten tapahtumia ja teekkareilla on yleisestikin kova
meno(tm)! Fuksivastaavia tarvitaan siihen,
että fukseille saadaan järjestettyä tapahtumia
ja muuta kivaa vuoden mittaan.
4. Kaikki ne uudet ihmiset! Ja uuteen ja jännittävään teekkarikulttuuriin tutustuminen.
5. Huomata, että koulun eteen joutuu olemaan
omatoiminen ja oikeasti näkemään vaivaa verrattuna aikaisempaan opiskeluun.
6.Eurooppa haluaa vain kauniita miehiä.
7. Tosirikas sika (röhröh!)
8. Kymmentä omenan kokoista Steve Jobsia vastaan selvän massaedun vuoksi.
9. Mä en kato sitä! Ihan hirveä aukko sivistyksessä.
10. Tulkaa avoimin mielin, pitäkää hauskaa ja
ennen kaikkea nauttikaa fuksivuodesta!

Fuksikapteeni

T U T O R I T
Tulevan lukuvuoden tutorit, eli henkilökohtaiset oppaanne, tukipylväänne ja aukottoman tiedon lähteet
esittelevät toisensa tutor-pareittain. Tutustu ja ihastu!

Henri Määttä on parikymppinen materiaalitekniikkaa opiskeleva MIKin tutor vuosimallia 2015. Henkka rakennettiin vuonna 1994
selkeään pyöräilijän muotoon, jonka johdosta hän onkin todella nopea mies pyörän satulassa etenkin vanhanmallisten aurinkolasien kanssa.
Lisäksi on aukottomasti osoitettu, että hän on killan punapäisistä pojista se
lyhyempi.
Punertavasta fenotyypistään huolimatta Henri on erittäin sielukas, lojaali ja
helposti lähestyttävä yksilö, josta jokainen saa itselleen hyvän ystävän. Henkka
tunnetaankin killassa yleisesti myös nimellä Sielujäbä.
Henkka on valmis auttamaan hädässä olevaa aina kimuranteista laskuharjoituksista oluenvalintaan asti liittyvissä asioissa. Innovatiivisuudellaan hän
piristää koko kiltaa - jopa sitä huonovointisintakin sankaria keskellä viiltävintä
tenttiviikkoa.
Nämä sulosanat eivät kuitenkaan tarkoita etteikö Henkka ehtisi olla mukana
ronskeimmissakin tapahtumissa tutustuttamassa fukseja teekkarikulttuurin villimpään puoleen.
Henkalla on nimittäin
kuuluisa opiskelun ja virkistäytymisen vaaka tasapainossa miljoonasosametrin, eli
mikrometrin tarkkuudella. Hän opettaa vastuullisesti, kuinka sähkötalon kellarista
aamulla herätessä ei kannata itkeä, vaan miettiä mitä illasta oppikaan - ainakin kello
kuusi väärin johdetun potentiaalienergian lausekkeen. Tämän kemiasta laudaturin
napanneen velmun kanssa kemiat kohtaavat varmasti.

Jaakko Saukkosen tunnistaa viiksistä ja punaisista hiuksista (meistä se pidempi). Natiivina manselaisena Jaakko tietää mistä löytää halvimmat hanat ja parhaat
kiipeilymestat.
Oluenjuonnin, koripallon ja musiikin lisäksi Jaakko hallitsee myös matematiikan. Jos
iman laskarit ahdistaa, Jaakko kyllä auttaa. Löydät Jaakon kiltahuoneelta, killan liikuntavuoroilta ja joskus jopa luennoilta.

2 0 1 5 - 2 0 1 6

Moro! Mikko Tiitola on nimi ja elämä on lepposaa. Kolmas vuosi opintoja edessä,
toinen perättäinen vuosi tutorointia ja elämä mallillaan. Olen tullut Tampereelle Kangasalta (ellet tiennyt, Kummelit tulevat Kangasalta) ja olen majaillut Tampereella pari vuotta.
Lempihommia mitä voi tehdä on urheilu, yleensä säbää säbävuoroilla (HUOM!!!kahdesti
viikossa), musiikin kuuntelu (Eput on parasta) ja killassa hengailu kavereiden kanssa.
Hyvää fuksivuotta juuri Sinulle!

Suvi Harju on seikkailuja pelkäämätön tamperelainen, jonka vapaa-aika
hukkuu harrastuksiin ja liikuntaan.
Suvi luultavasti haki tutoriksi, koska kaipasi iloa elämäänsä Ruotsissa vietetyn
masentavan vaihtovuoden jälkeen (masentavuudesta ei ole varmuutta, mutta
mitä muutakaan vuosi Ruotsissa voisi olla). Neuvo fukseille: mikäli kaipaatte
seuraa villeihin biletyksiin, jättäkää soittamatta Suville.

Tutorparini Akseli Lehtinen aloittaa syksyllä toisen vuotensa TTY:llä.
Akseli tunnetaan paremmin nimellä kännijäbä, ja hänet löytää useimmiten
kiltahuoneelta (kaljatölkki kädessä).
Vapaa-ajallaan Akseli harrastaa boustailua julkkisten kanssa kotikaupungissaan Hesassa ja muistaa kertoa asiasta takaisin tullessaan.
Jos kaipaat hauskaa seuraa, Akseli is your man!

Ilkka Hannula on Keski-Suomen lahja ja kiistämätön kulttuuririkaste Tampereen Hervannassa.
Ilkalla ei elämä paina harteita, sillä miehellä on lähes aina
vähemmän tavaraa mukana tullessa kuin mennessä.
Ylimääräisen irtaimiston manageroinnin lisäksi tämän
nuoren insinöörin repertuaariin kuuluu kestohymy.
Ilkalle on ”ihan yks mikkeli” mitä jalkaan laittaa, kunhan ne
luistaa.

Kalle Ståhlberg on todellinen visionääri, hän näkee
useasti asioissa jopa enemmän kuin kaksi puolta ja vielä
samaan aikaan. Häntä ei hyväksyttykään uskomattoman
näkönsä vuoksi lentäjäksi vaan hän joutui tyytymään
diplomi-insinöörin opintoihin. Kallen lähtiessä metsälle
saattaa hän kaataa useammankin karhun illassa, Kalle
onkin todellinen eläinten ystävä.

Joel ”Jobi” Leskinen
Tämä Adonis ei tulekaan Olymposvuorelta, vaan suoraan Jyväskylästä. Uskomaton jalkapallokenttien Dominik Hasek, joka
torjuu kierteisimmätkin banaanipotkut. Aamuisin tätä kaveria on turha odotella paikalle, mutta jos kaipaat tukea ja turvaa
aamuyön tunteina, niin tässä on sinulle ihan ikioma Batman. Ulkokuoreltaan kovempi kuin timantti, sisältä pehmeämpi
kuin murmeli. Temppelin tavoin jumalaista vartaloaan vaaliva nuorimies, jonka kainalosta löytyy lämpöä ja turvaa kaiken
näköisille ja kokoisille.
#aamuunastivaikaamulonmatsi #kehoonmuntemppeli #tippat #retardix #hilloovailettua
Matti ”Matman” Liski
Täs on Matti. Matti tulee suoraan Suomen Chicagosta, Lahesta. Syntymäpaikkakunta ei kuitenkaan kerro meidän kultapojusta juurikaan mitään vaan Matti on ennemminkin rehellinen herrasmies ja oikea unelmavävy. Matti on myös Suomen
jenkkifutiskartan kuumimpia tulevaisuuden nimiä ja potentiaalia löytyy kaikessa muussakin melkein kuuhun asti. Matin
herrasmieselkeet ja elämänlaadun vaaliminen ovat verottaneet kuitenkin sen verran, että vaaliakseen kehonsa temppeliä,
Matti on ollut pitkät ajat ravinteikkaalla nuudelidieetillä. Matti myös jaksaa innostua käytännössä kaikesta, siis ihan kaikesta, joten jos tarvitset seuraa niin sunnuntai-illan romanttisiin kuutamokävelyihin tai perjantain hektisimpiin mutapaineihin,
niin Matilta ei tarvitse kahdesti kysyä. Muut ihmiset ovatkin Matille kuin tunnelit mangusteille. Joskus harvoina myöhäisinä
pikkutunteina Matti saattaa löytää itsestään sen piilevän sisäisen lahtelaisen ja silloin hän pomppii kuin kenguru ja lopulta
kuorsaa kuin maansiirtokone.
#kunsäpuhutmunkaupungistmitäsäpuhutreilust #unelmävävy #adhd

Tässä on Riku Tuppurainen! Kavereiden kesken veli Richard. Rikun
löytää usein kiltahuoneelta kahvikuppi kädessä haaveilemasta Valamon munkeista ja hillomunkeista. Tämä Kuopion kolli ei esittelyjä kaipaa. Ääni on tuttu
Wappuradiosta ja tanssiliikkeet yön myöhäisimmiltä jatkoilta. Riku on aikamoinen nallekarhu, joka ei talviunia torku. Joten mene ja rapsuta parrasta niin
saat vastauksen elämän vaikeimpiin kysymyksiin! Ystävällisin terveisin Rikun
faniklubin puheenjohtaja ja paras tutorpari Viltsu.
Hellurei ja hellät tunteet!
Olen Vilma Turunen,
räpsäkkä räpätäti ja kaikkien
arvostama bilehile. Synnyinpaikkanain on Espoo ja
Tampereen Herwoodiin olen
kotiutunut teidän fuksipalleroisten iloksi. Tykkään hengailla tyttöjengini kanssa ja
istua kiltahuoneella fiilistelemässä päivän kulkua pienen
drinksun kera sekä kutitella
ihanaa pikku kissaani sillä olenhan hullu kissanainen. Olen välillä hieman bimbo ja hullu,
mutta hyvän päivän sattuessa kohdalle myös erittäin mukava ja piristän muiden päivää.
Tulkaa kysymään minulta elämän askarruttavista asioista sillä minulta löytyy rohto niin
sydänsuruihin kuin koulun aloituksen tuomaan jännitykseen. #dille #otetaanrauhassa
#haluanvauvoja

Jenna Suoranta on ulkoa pieni ja sievä vaaleaverikkö, mutta älkää antako
sen hämätä, sillä lähempää paljastuukin oikea duracelpupujen kuningatar! Kyseessä
on meidän ikioma arjen piristäjä, joka näkyy ja kuuluu kellon ympäri. Tämä alunperin
Mäntästä tuleva tehotyttö hääräilee päiväsaikaan killassamme emännän apuna ja
muuntuu pimeän tullen todelliseksi juhlatunnelman nostattajaksi. Häneltä voittekin
pyytää ohjeistusta aina hallitusasioista beerpongin parhaisiin syöttökulmiin, Jenna on
aina valmiina auttamaan! #kenkäfriikki #rommikola #savumerkkejäwäinölästä

Anna Pessah on paljasjalkainen tamperelainen kikkurapää, ilopilleri ja hymysuu,
joka ei tekisi pahaa kärpäsellekään. Killan lisäksi tulevana syksynä löydätte Annan tunnollisena tutorina kanssanne ahkeroimasta iman kursseilla. Matematiikan salojen puitteissa
Annalta kannattaa ehdottomasti mennä hakemaan oppia mm. käsilläseisonnan alkeissa
ja akateemisen vartin venyttämisessä. Anna on aina valmis hauskanpitoon ja jatkot eivät
varmasti tältä tytöltä jää koskaan välistä.
#ainaajoissa #liiankinkiltti #saankoottaavettä #missäonjatkot

Mitä? Materiaali-insinöörikillan kesätapaaminen!
Missä? Iso-Tarkkalassa, Orivedellä (isotarkkala.fi)
Milloin? 31.7.-2.8. Paikan päälle voi tulla ihan koko vii-

konlopuksi tai vaikka vaan käymään!
No mutta miksi? Koska siellä on kaikki! Pääset tutustumaan jo gonahtaneisiin materiaalitekniikan harjoittajiin sekä
vielä freeseihin tupsufukseihin ennakkoon, onko parempaa
starttia tulevalle lukuvuodelle? Tuu tapamaan uusia koulukavereitas!
Mikäli kiinnostuit, lisätietoa saa puheenjohtajaltamme Stiina
Kinnuselta (stiina.kinnunen(a)student.tut.fi) sekä tapahtumavastaavammaltamme Juulia Turuselta (juulia.turunen(a)
student.tut.fi).
Ja vielä, lue alta juttu fuksin silmin koetusta MIK:n kesätapaamisesta!

Jos metsään haluat mennä nyt, sä takuulla yllätyt...
Taas on kesä ja aika materiaali-insinöörikillan kesätapon! Iso-Tarkkilan metsät valtaavat teekkarit kaipaavat rempseään joukkoonsa mukaan fuksipalleroita tuomaan
jännitystä elämään. Pakkaa mukaasi makuupussi ja aimo annos iloista mieltä ja saavu
viettämään viikonloppua Orivedelle ja tutustumaan tuleviin tutoreihinne, jotka palavat halusta saada sinut mukaan kesäillan tanssiin. Killan oma maskotti Jallu Pärinä
odottaa myös paikalle monta uutta kasvoa. Pär Pär Jallu pärisee.
Viime kesätaposta selvinneenä kehoitan virittämään kuuloluusi Robinin taajuudelle
ja valmistautumaan mahdollisesti opiskelijaelämäsi ensimmäisiin karkeloihin. Voit
myös samalla hioa syksyä varten tuikitärkeät beerbong-taidot parhaimmilleen ja pelata kokeneimmatkin teekkarit pöydän alle. Osallistumisen jälkiseuraksena jaloista
saattaa kokemuksen perusteella löytyä pari tikkua ja vanhat kähmyt voivat tunnistaa
sinut koulun käytävillä, mutta näinkin kiperästä tilanteesta selviät leveällä hymyllä.
Viime vuonna paistettiin vaahtokarkkeja tunnelmaisella iltanuotiolla, seikkailtiin
metsissä ja suoritettiin uimahyppyjä sillalta kellon lyödessä puoltayötä. Huhu kertoo,
että tänä vuonna paikalla puolestaan on palju ja savusauna, joten tule katsomaan
myllättyjä sammalia, koska on aika mikkiläisten villin retken.

Kuvat: Lauri Niittymäki http://lani.pic.fi/kuvat/, Tiina Mikkonen, TTYY, Wappuradio

