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Fuksimotsku 2019

Moro!
Terveisiä täältä Päätalon1 kellarista 
killan hallituksen puolesta ja suuret 
onnittelut valinnastanne tulla opiske-
lemaan lempeän viininpunaista materi-
aalitekniikkaa tänne Tampereelle.

Tässä kohtaa herääkin varmaan kysy-
myksiä kuten: ”Mikä ehmetin kilta?”, 
”Mitä on materiaalitekniikka?”, ”Mis-
sä himputissa on Päätalo?” ja ”Kuka 
ihmeen gubbe tätä tekstiä kirjottaa?”. 
Kaikkiin näihin tulee vastaus aika-
naan, mutta keskitytään nyt ensimmäi-
seen ja viimeiseen kysymykseen.

Materiaali-insinöörikilta, tuttavalli-
semmin MIK on kaikkien materiaali-
tekniikkaa opiskelevien (myös teidän 
fuksien) ikioma ainejärjestö, joka teek-
karimaailmassa tunnetaan tarkemmin 
nimellä kilta. Killan ensisijainen tehtä-
vä on yhdistää kaikki saman alan opis-
kelijat keskenään, mikä mahdollistaa 
siistejä juttuja kuten yhteisen edun-
valvonnan, jäsenpalveluja sekä huikei-
ta tapahtumia (joita vuoden mittaan on 
muuten paljon). Jäsenpalveluista nä-
kyvin on rakas Päätalon kellarissa si-
jaitseva kiltahuoneemme, joka varmas-
ti tulee tulevan vuoden aikana tutuksi 
(täältä saa orientaatioviikon ajan ilmas-
ta kahvia). Killan pääväri on viininpu-
nainen ja se näkyy etenkin kiltamme 
haalareissa, lisäksi killalla on myös 
tunnus, joka varmaankin löytyy jostain 
täältä lehdestä.

MIKin järjestämiä juttuja voit esimer-
kiksi seurata kiltamme Facebook (Ma-
teriaali-insinöörikilta), sekä ÍG- sivuil-
ta (materiaali_insinoorikilta) ja mikäli 
urajutut kiinnostaa on meillä myös Lin-
kedIn sivu. Tuleva vuosi tulee ehdotto-
masti olemaan elämäsi eeppisin, tapah-
tumarikkain ja vauhdikkain. Tämän 
kaiken tiedän, koska itsekin olen jos-
kus ollut fuksi tarkemmin vuosimallia 
2015. Suosittelenkin tarttumaan tuto-
reitanne hihasta ja fuksivastaavianne 
ketunhännästä ja ottamaan kaiken tu-
levasta vuodesta irti. Tarkempaa tietoa 
killasta, sen toiminnasta ja killan hal-
lituksesta tulee orientaatioviikon aika-
na, mutta nyt tärkeintä on vaan nauttia 
tulevasta täysin rinnoin!

Huikeeta alkusyksyä!
Antti Fihlman
Materiaali-insinöörikillan
puheenjohtaja 2019

1 Päärakennus
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Fuksivastaavat

Heipä hei fuksit! Jotta tietäisitte, mitä 
pitää taikka kannattaa tehdä tai mis-

sä teidän milloinkin pitäisi olla, kolme upe-
aa ihmistä toimii tänä vuonna teidän fuksi-
vastaavinanne. Minä olen Elli, kolmannen 
vuoden opiskelija sekä Materiaali-insinöö-
rikillan fuksikapteeni. Olen kotoisin Turus-
ta, omistan söpön koiran ja odottelen jo syk-
syn alkamista.

Mitäs fuksivastaavana olo sitten mer-
kitsee? Ensinnäkin, minut ja muut fuksivas-
taavat voitte tunnistaa haalareissa roikkuvas-
ta hienosta ketun hännästä. Fuksikapteeni-
na pidän parhaani mukaan huolen siitä, että 
fuksiperämiesten (-naisten) kanssa autam-
me teitä opintojen alkuun saamisessa ja kiltaan sekä muihin opiskelijoihin tutustumises-
sa keksimällä kaikenlaista kivaa ja erittäin kivaa ohjelmaa. Samalla tutustutamme teidät 
teekkarikulttuurin saloihin, jotta olisitte mahdollisimman valmiita saamaan omat tupsu-
lakkinne!

Toimituksen terveiset

Hei

Fuksit tulee ja kukaan ei ole valmis. Veikkai-
sin, että tuutorit ja fuksivastaavat ovat vähi-
ten valmiita. Siitä huolimatta kukaan ei voi 
olla heitä enemmän innoissaan. Koska hei, 
fuksit tulee.

Tämän lehden saatuanne olette jo aloit-
taneet orientaatioviikon ja luultavimmin ko-
keilleen muutamia tutustumisleikkejä. Viisi-
kymmentä täysin tuntematonta naamaa ja 
joillakuilla on päässään lakki. Mihin olette-
kaan päätyneet.

Kaikki hämmennys ja ylitsevuota-
va infopläjäys tasaantuu pikaisesti ensim-
mäisten kuukausien aikana. Opinnois-
ta saa kiinni tavalla tai toisella, oli taka-
na sitten armeija tai jatko suoraan lukiosta. 

Kaveripiirit ja verkostot muovautuvat oman 
porukan ympärille ja jopa kiltarajojen yli, jo-
ten kannattaa tutustua ihmisiin. Ja tapahtu-
mia on laidasta laitaan. Niihin voi osallistua tai 
olla osallistumatta oman maun mukaan. Suo-
sittelen kokeilemaan kaikkea lautapeli-illoista 
akateemisiin pöytäjuhliin ja saunoihin.

Onneksi mihinkään ei tarvitse yksin hy-
pätä, vaan tuutorit ja fuksivastaavat ovat oh-
jaamassa ja näyttämässä tapahtumien kulun. 
Pakatkaa siis seikkailusaappaat mukaan ja 
tähdätkää kohti syksyä.

 
Hyvää alkavaa lukuvuotta ja koulumenestys-
tä toivottaa 
Samuli Ratas, BioGnome ja toimittaja
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Minä olen Katja, toinen mahtavista fuksiperämiehistä. Olen kotoisin Salosta ja pää-
dyin sieltä välivuoden jälkeen tänne Tampereelle opiskelemaan materiaalitekniik-

kaa syvän kemiakiinnostuksen takia. 

Olen Roosa, se toinen MIKin fuksi-
perämiehistä. Lamminpään kasvat-

tina uskaltauduin vihdoin maailmalle, eli 
Hervantaan opiskelemaan. Oma fuksi-
vuosi tuntui menevän tosi nopeasti, sillä 
orientaatioviikosta lähtien ehti tehdä pal-
jon ja tutustua uusiin kivoihin ihmisiin. 
Fuksiwappu ja teekkarikaste ovat kuiten-
kin ne, mitä odotti eniten vaikkei oikein 
tiennyt edes mitä odottaa, ja ne silti ylit-
tivät odotukset. Vuoden vaihteessa aloi-
tin killan toisena tapahtumatoimarina, ja 
se osaltaan innosti myös hakemaan fuksi-
toimariksi. Tulevalta lukuvuodelta odotan 
fukseihin tutustumista, uuden oppimis-
ta ja uusia tapahtumia :3 Mahtia olla mu-
kana toteuttamassa seuraavien fuksivuot-
ta! MIKillä on hyvä olla.

Omassa fuksivuodessa ehdottomasti par-
hainta oli uudet ystävät ja tuttavuudet, syk-
syn rankkaexcu sekä totta kai itse teekkari-
kaste vappupäivänä. Sitä erittäin lämmin-
tä pulahdushetkeä Tammerkoskessa en tu-
le unohtamaan koskaan. Fuksivuosi oli ko-
konaisuudessaan niin hieno kokemus, et-
tä päätin sen takia hakea fuksiperämieheksi.

Odotan tältä uudelta lukuvuodelta tei-
tä ihania uusia fukseja, uusia ainutlaatuisia 
kokemuksia ja (kauhulla) insinöörifysiikan 
rästiin jääneitä raportteja. Pro tip, kannattaa 
hoitaa ne velvollisuudet ajallaan tai muuten 
käy köpelösti.
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Hei fuksi,
 
Tervetuloa Tampereen yliopistoon ja mitä erityisemmin, tervetuloa MIKille! 
Olet tehnyt ehdottomasti yhden elämäsi parhaimmista päätöksistä valitessasi opis-
kelukaupungiksi juuri Tampereen ja opiskeluyhteisöksesi Hervannan kampuksen 
teekkarit!  Tämä yhteisö tulee olemaan yksi hienoimmista asioista joihin saat elä-
mäsi aikana kuulua ja sen tarjoamat palvelut, tapahtumat ja yhteishenki ovat _ihan 
oikeasti_ vertaansa vailla!

Mietit varmaankin mikä tämä TEK oikein on ja lupaan, että tulet törmäämään sii-
hen pitkin opiskeluaikojasi joko opiskelujen, tapahtumien tai työuran lomassa. Tek-
niikan akateemiset eli tuttavallisemmin siis TEK on teekkareiden, arkkareiden se-
kä muiden teknillisten tai luonnontieteellisten alojen yliopistokoulutuksen saanei-
den etu- ja palvelujärjestö.

Teidän elämässä TEK tulee näkymään esimerkiksi
•       Jäsenetulehtinä ja alennuksina
•       Teekkarikulttuurin, tapahtumien sekä projektien tukijana
•       Tukemalla työnhaussa ja työelämässä
•       Opiskelijoiden edunvalvonnassa
 
Lähes kaikki palvelut saat käyttöösi liittymällä TEK:in opiskelijajäseneksi, joka on-
nistuu vaikka heti osoitteesta https://www.tek.fi/fi/jasenyys/opiskelijajasenyys tai 
vaihtoehtoisesti syksyn aikana kampuksella.
 
Nähdään orientaatioviikolla TEK-infossa!
 

Kaisa Mikkola
kaisa.mikkola@tuni.fi
MIKin TEK-kiltayhdyshenkilö eli 
KYHI

KA
LE

NT
ER

IL
IIT

E!
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Orientaatioviikon ohjelma

Huomioithan, että aikatauluihin saattaa tulla muutoksia ja että ohjelmaan ei ole merkitty erik-
seen tuutoriryhmissä vietettäviä hetkiä, kuten kampusalueeseen, rakennuksiin, kerhoihin tai 

kiltoihin tutustumisia.

Maanantai 19.8.

Klo 9.15 – 10, Festian iso sali

Klo 10.15 – 13, K1720

Klo 18 – 21

Tiistai 20.8.

Klo 10.30 – 11.15, Festian iso sali

Klo 13.15 – 14, Festian iso sali

Klo 18, Pirkka 6 kerhohuone

Keskiviikko 21.8.

Klo 9, Kiltahuone

Klo 10 – 14, Päärakennus 2. kerros

Klo 10 – 14, Kielikeskus 

Klo 11.45 – 12.45, Festian iso sali

Klo 14 – 18 

Torstai 22.8. 

Klo 9.15 – 10, Festian iso sali

Klo 10.15, paikassa x

Klo 17 – 20 

Perjantai 23.8.

Klo 12 

  

Uusien opiskelijoiden tervetulotilaisuus

Tutkinto-ohjelman tervetulotilaisuus ja 
tuutorryhmiin jako
Killan iltaohjelmaa

Opiskelu yliopistossa -luento

Kemian ja matematiikan infotilaisuus

The Ekat Bileet -etkot ja itse bileet

Aamupala

Kampuksen palvelut -messu tuutorryh-
mittäin
Kielten opiskeluninfopäivä tuutorryhmit-
täin
Kampuksen palvelut -info

Killan päiväohjelmaa

IT-palvelut opiskelijoille

Haalariprojektin aloitustapaaminen

Killan iltaohjelmaa

Killan päiväohjelmaa ja TEK-info

8
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The Ekat bileet

Kiltojen Avajaissauna

Elokuun Kolmiot ▲

RuskaRallit 

Kiveskuppi

NamiAppro 2019

Opiskelijakulttuurin päivä

Fuksisuunnistus

Syyskuun Kolmiot ▲

Keskiasteen välitutkinto

Liikuntamessut

Harrastemessut

Bionerin 14. vuosijuhlat 

Hämeenkadun Appro

Hiukkasen 30-vuotisjuhlat

Ylioppilaskunnan 1. vuosijuhlat

Lokakuun Kolmiot ▲

TARAKIn 52. vuosijuhlat

Tampereen teekkarit 54 vuotta

NääsPeksin 20. juhlavuosi: 
Ensi-ilta
Marraskuun Kolmiot ▲

Joulukuun Kolmiot ▲

KoRKin 52v vuosijuhlat

Union

Ravintolamaailman Ranta&Poro

Viihdemaailma Ilona

Ahvenisjärven kentät

Tampere

Ravintolamaailman Ranta&Poro

Tamppi areena (Hervanta)

Kampusareena (Hervanta)

Keskustori

Scandic Rosendahl

Ravintolamaailman Ranta&Poro

Tampere-talo

Ravintolamaailman Ranta&Poro

Ravintolamaailman Ranta&Poro

Muu* tuleva ohjelma
20.08.2019 21:00

29.08.2019 16:00

29.08.2019 22:00

03.09.2019 22:00
 
07.09.2019 12:00 

10.09.2019 13:00

11.09.2019 10:00

18.09.2019 16:00

19.09.2019 22:00

24.09.2019 16:00

25.09.2019 10:00

26.09.2019 10:00

05.10.2019 0:00

10.10.2019 16.00

12.10.2019 18:00

19.10.2019 14:00

24.10.2019 22:00

25.10.2019 18:00

02.11.2019 18:00

12.11.2019 18:00

14.11.2019 22:00

28.11.2019 22:00

30.11.2019 18:00

*Perustuen POP-tapahtumakalenteriin
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Teekkarihymni

:,: Yö kuin sielu
teekkarin on pimiä,

takajoukko nukkuu vain,
nukkuu vain.

Tarhapöllön ääni kimiä
kuuluu pappilasta päin,

kuuluu päin. 
Ja taas, ja siis,

ja yks kaks kolme neljä viis. :,:

10
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Katja & AT
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Tuutorit

Katja ”Kalja” aka ”Minttu-Katja” aka 
”Karja” Kivimäki on kovimpii me-

talliäijjii koko Suomessa, ketä ei osaa 
salolaisuutensa takia puhua ymmärret-
tävästi. Katjan partiotaustan ansiois-
ta haalarimerkit kiinnittyy haalareihin 
nopeempaa kun kellään muulla. Kat-
ja on myhistelevä ja hymistelevä, iha-
na hömppätyyppi kelle jaksaa jutella 
elämästä ja kaikesta muusta tärkeestä! 
Katja on myös meidän killan hallituk-
sessa fuksiperämiehenä, joten tän aina-
kin pitäis olla Se Vastuullinen Tyyppi, 
keneltä uskaltaa kysyy mitä tahansa.

Tämä tässä on AT, 19-vuotias vas-
tasyntynyt teekkari. Hän on eksy-

nyt tänne Tampereen tekniikan keh-
toon Hattulasta, vielä tarkemmin Paro-
lasta. Hattula ei sitten kuulu Hämeen-
linnaan. Jos kaipaat juttukaveria, niin 
AT on loistavaa keskusteluseuraa. AT 
on erittäin helposti lähestyttävä, ihana 
sekä ainutlaatuinen persoona.  Hänel-
tä löytyy juttua asiaan kuin asiaan sekä 
häneltä lentää myös äärimmäisen haus-
kaa läpyskää. ATn seurassa ei tule tyl-
sää!  Hänet löytää usein kiltahuoneel-
ta palloilemasta tai tapahtumissa hen-
gailemasta. AT toimii myös tutoroin-
nin lisäksi kiltamme lehden, Modernin 
Materialistin, yhtenä toimittajista.
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Pieneltä Leppävirran kylältä kotoi-
sin oleva Jenni on varmasti jäänyt 

kaikkien mieleen mukaansatempaa-
valla olemuksellaan ja rennolla asen-
teellaan. Hän on aina valmiina lähte-
mään mukaan oli projekti mikä tahan-
sa, niin koululla kuin sen ulkopuolella-
kin. Kiltahuoneellamme hän tekee hä-
täremontit Puuha-Peten roolissa ja il-
taisin lause ”missä juhlat, siellä Jenni” ei 
ole turhan kaukana totuudesta. Mikä-
li juhlia ei ole, taikoo hän excu-töhö-
nä sellaiset vain yhden BB : n voimalla.

Eero Juhani Helmi on tURKULAI-
SESTA taustastaan huolimatta to-

mera poika Leppävirta-citystä Savon 
sydämestä.  Eeron voi löytää koululta 
perehtymässä ahkerasti ifyjen ja lakejen 
ihmeelliseen maailmaan. Opiskeluto-
vereitaan Eero siunaa hurmaavalla per-
soonalla ja loputtomalla materiaalil-
la uusiin stickereihin ja gifeihin. Opis-
kelun ohella hän hommaa killallemme 
sponssidiilejä osana yritystiimiä ja öisin 
keittelee nuudeleita emännän mukaan 
vähä turhankin äänekkäästi. Myös ren-
not lautapeli-illat ovat Eeron mieleen 
ja siellä tuleekin useimmiten nautittua 
yksi(1) saunakalja, joskus useaan ottee-
seen.
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Jesse, Wäinölän vahvistus suoraan 
Oulusta on päämäärätietoinen, ym-

märtäväinen ja hauska tokan vuoden 
mikkiläinen. Jesseltä voi kysyä neuvo-
ja niin opintoihin kuin kyykkäänkin, 
jossa hän onkin ihan ykönen vastus-
tajien hämäämisessä laulamalla. Killan 
liikuntavastaavana Jesse on tsemppaava 
ja kannustaa kaikki mukaan rohkeasti 
säbävuoroille ja muihin killan liikunta-
tapahtumiin. Usein Jessen löytää killal-
ta tai saunomasta, ja hänet on tunnettu 
hyvistä unenlahjoistaan myös lattialla 
nukkumisessa. Älä epäröi nykäistä hi-
hasta tarvitsit sitten neuvoa, juttuseu-
raa tai joukkuelaista kyykkään!

Eetu on kuuleman mukaan Hesan 
kovin gangsteri, ja pääkaupunki-

seudun rauhaan hän olikin ehtinyt jo 
karata ennen tutorkuvan ottoa. Ei kui-
tenkaan kannata liikaa pelästyä, sillä 
Eetu on oikeasti tosi rentoa ja hauskaa 
seuraa! Luentosaleista Eetua tuskin 
löytää, mutta luentotallenteiden suur-
kuluttajana häneltä kannattaa kysyä 
neuvoa kiperiin kysymyksiin aihees-
ta sun toisesta! Eetun osallistumispro-
sentti tapahtumiin ja varsinkin excuille 
on korkea, joten jos ikinä tarvitset mu-
kavaa juttuseuraa sopivalla ripauksella 
sarkasmia, niin käänny Eetun puoleen.

Turun liepeiltä Liedosta kotoisin oleva Katariina päätti viime vuonna jättää ko-
tiseutunsa ja lähteä tampereelle piristämään päiviämme hulvattomalla huu-

morillaan ja naurukohtauksillaan. Kiltatoimintakin on Tampereelle muuton jäl-
keen varmastikkin tullut tutuksi killan viestintävastaavana toimivalle Katariinalle, 
joka on myös tuttu näky erilaisissa tapahtumissa kuten killan sählyvuoroilla. Hänet 
kuitenkin löytää todennäköisemmin kolmelta aamuyöstä kirjastosta tekemästä fy-
siikan töitä, joiden dedikset ovat seuraavana päivänä. Tämä johtunee siitä, että ai-
nailoinen ja auttavainen Kata ei tunnetusti osaa sanoa ei.
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Elisa ”Mikhöm” Oja on bängeri tä-
ti ja vertaistuen lähde opiskeluissa, 

jolta löytyy kiisukuvia joka tilanteeseen. 
Vahvuutena on kiireen yllättäessä las-
karitehtävien kopioiminen ja seliselitai-
dot. Fysiikan töiden aiheuttaessa pään-
vaivaa, löytyy Elisalta parhaat neuvot 
kuvaajien piirtämiseen ja Excelin käyt-
töön, joiden kanssa taisteluun on käytet-
ty enemmän tunteja kuin muuhun opis-
keluun yhteensä. Edellä mainitusta joh-
tuen tenteissä pitääkin käydä pari ker-
taa harjoittelemassa ennen läpipääsyä. 
Elisan löytää useista tapahtumista, kun-
han vanhuus vain antaa myöden ja beer 
pong taidotkin paranevat eksponentiaa-
lisesti illan edetessä.

Roosa on Lamminpään kasvatti, fuk-
siperämies sekä bängerein rataka-

na mitä Hervannan kampukselta löy-
tyy. Roosa osaa laittaa luentosalit ja nii-
den penkit mukavuusjärjestykseen, sillä 
luennoilla nukuttuja minuutteja löytyy 
enemmän kuin hereillä oltuja. Vaikka 
aamuluennoilta ei Roosaa löytäisikään, 
taitaa hän silti koulunkäynnin oikein 
mallikkaasti, erityisvahvuutena mainit-
takoon fytyjen teoriatarinointitaidot. 
Innokkaana tapahtumatoimarina Roo-
san löytää aina sieltä missä bileet ovat 
parhaimmillaan, ja hänen kanssaan beer 
bongin peluu on yhtä juhlaa, sillä pom-
put osuvat kuppeihin todennäköises-
ti paremmin selvänä. Roosan seurassa ei 
jutut lopu kesken, ja häneltä kannattaa-
kin kysyä apua tai vaikka seuraa bileis-
tä bongiin.
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Tämä häikäilemätön surffipoika 
tunnetaan kaverien kesken Ot-

tona. Otto on suoraan  Miami Vicen 
vakkaririvistöä. 

Kikkaran pään alta löytyy älykäs ja 
mukava kaveri, joka on aina valmis ja-
kamaan viisauttaan kehottamalla mm. 
”avaamaan sulkeet” jos ongelmia ilme-
nee. 

Tummat kulmakarvat ja silmiä hi-
velevä parransänki ovat Rasmuk-

sen, kaverien kesken myös joskus Ras-
se, kuumimpia ominaispiirteitä. Suo-
raan Latinalaisesta Amerikasta kotoi-
sin oleva Rasmus rakastaa yksisarvisia 
ja muita poninkaltaisia olentoja. Tämä 
älykäs herrasmies on myös kunnostau-
tunut mitä mehukkaimpien meemien 
mestarina. 
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