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- Puhtaasti materialistisen
maailmankuvan puolestapuhuja
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Pääkirjoitus
Tätä kirjoittaessani pohdin, mistä ajankohtaisesta asiasta sitä kirjoittaisi. Ukraina kriiseilee,Venäjä hautoo kolmatta
maailmansotaa, eurovaalit ei kiinnosta
ketään ja Hesarin pääuutinen on, että
parrakas nainen, joka ei edes oikeasti
ole nainen, voitti euroviisut ja kuinka
kaikki paheksuvat voittajaa tai voittajan
paheksujia.
Mediassa herättää paljon pahennusta myös Pekka Jormakkaa taklannut
venäläispelaaja ja ruotsalaistuomarit,
joiden linja vaihteli Noora Rädyn sanoin enemmän kuin naisten hormonit.
Osansa pahennuksesta on saanut myös
Leijonaluotsi Erkka Westerlund, joka
monien mielestä vain hitsaa ensi kauden Jokerijoukkuetta yhteen Suomen
menestyksen kustannuksella. Uskoo
ken tahtoo.
Myös Nalle Wahlroos aiheutti

pahennusta lähtemällä Ruotsiin perintöveroa karkuun. Olisi muuttanut edes
Monacoon, ettei tarvitsisi maksaa veroja ollenkaan.
Lukuvuosi alkaa olla lopuillaan ja
kesälaitumet kutsuvat pian. Sää on kuin
morsian ja ihmiset kulkevat pikkuhiljaa
puoli alasti myös ulkona. Allekirjoittanut väistyy hallitusvastuusta muihin
haasteisiin isämmaan palveluksessa,
mutta Moderni jatkaa ilmestymistään
myös syksyllä uusien ihmisten ja uusien
tuulien merkeissä. Nähtäväksi jää, mitä
tuleman pitää.
Toimitus pahoittelee kahden
marjan puuttumista ja muistuttaa, että
Jallu tarjoaa kriisiapua kiltahuoneella
jokaisena arkipäivänä 8-16.30.
Aurinko paistaa ja vettä sataa.

Aurinkoisin kesäterveisin
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Moderni Materialisti on Tampereen
teknillisen yliopiston Materiaali-insinöörikillan kiltalehti. Lehdessä käsitellään
ajankohtaisia ja vähemmän ajankohtaisia
teemoja poliittisesti ja tyylillisesti sitoutumattomasta näkökulmasta (noin 45°).
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Puheenjohtajan
palsta
Hellurei!
Kevät on aina MIKkiläisille kiireistä aikaa, kuten myös tänä vuonna. MIK
täytti 21 vuotta, jolloin pidettiin ehkä
kauneimmat ja varmasti makeimmat
sitsit miesmuistiin. Kiltahuoneella kuuli
vähän juttuja, ettei monille karamelli
maittanut enää näiden bileiden jälkeen.
Kevääseen mahtui myös ”hieman” venähtänyt noin 41 tunnin Muumimaraton, joka ikävä kyllä otti monesta voiton. Tulihan keväällä risteiltyä
myös Batmanin kanssa ja Wappukin on
nyt jo juhlittu. Suuret onnittelut killan
maskotille Jallu Pärinälle Emäteemun
huikeasta suorituksesta!
Kaikessa tässä kiireessä Joku™
kuitenkin ehti kertomaan, että kevätlukukausihan on kohta jo ohi, tentitkin
pilkottavat jo nurkan takana. Allekirjoittaneelta tentit taitavat jäädä syksylle, mutta kovaa tenttionnea teille muille. Toivottavasti mahdollisimman monella ovat jo kesätyötkin plakkarissa!
Kesällä on kivaa tehdä töitä (ja rahaa),
mutta muistakaa että kyseessä on kui-

tenkin kesäloma. Muistakaa siis myös
lomailla ja syökää sitä jäätelöä!
Voi tuntua haikealta olla koko
kesä poissa kiltahuoneelta ja yliopistolta, jollekin saattaa tulla jopa ikävä loppua kohden. Onneksi kesällä on kuitenkin erinomainen tilaisuus tavata kiltalaisia MIKin kesätapossa! Nyt viimeistään
kannattaa kesätappo kalenteriin ja siirtää työvuorot pois tältä viikonlopulta!
Kesätappo pidetään jälleen viihtyisässä
Villa Tonissa Teiskon metsissä 25.-27.7.
Paikanpäällä on luultavasti rankkaa saunomista ja toivottavasti uima-allassohvabileet! Ajankohdan ollessa viime
vuotta myöhäisempi toivomme saavamme myös tulevia fukseja paikalle!
Vaikka ei koko viikonlopuksi pääsisikään, kannattaa tulla ainakin piipahtamaan!
Nähdään viimeistään kesätapossa!
<3 Iina
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Kaiku-palaute ja siirtyminen
englanninkielisiin opintojaksoihin

Arvon kanssamaterialistit!
On tullut hetki tiedon ja kylmien lukujen. Hetken tieto on Kaiku-palaute ja
kylmä luku laitoksemme opetuksen
laatu.
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”Opiskelijan on annettava palaute niistä opintojaksoista, jotka hän
suorittaa” (Tutkintosääntö 39 §)
Siinä. Mutta älkää peljätkö! Näin on jo ollut. Kaiku-palaute on nimellisesti ollut
pakollista jo pari vuotta, mutta haluttuja vastausmääriä ei olla koulussamme saavutettu. Laitoksemme ottaa siis seuraavan siirron ja pakollistaa Kaiku-palautteen
vielä paremmin. Tavoitteena olisi saada yli 50% vastausprosentti MOL -opintojaksojen palautemäärissä jo tälle vuodelle 2013-2014 kannustuksen ja informaation avulla. Ensi vuodesta lähtien vastausprosentti on sata.Tietenkin pakollisuuden vuoksi.
No kuinka tämän hetken pakollisuus tulee sitten vielä pakollisemmaksi?
Noh. Ensi vuonna opettaja arvioi opiskelijan kurssisuorituksen arvosanalla normaalisti ja syöttää sen järjestelmään. Opiskelijan on kuitenkin annettava Kaikupalaute opintojaksosta, jotta kurssi kirjautuisi suoritetuksi opiskelijan opintorekisteriin. Tätä kautta saadaan kaikilta kurssille osallistuneilta opiskelijoilta edes
jonkinlainen palaute ja kehitysidea opintojaksosta. Kätevää, eikö?

”Opettajan tulee antaa opintojaksokohtainen vastine saadusta palautteesta” (Tutkintosääntö 39 §)"
Vielä kätevämpää! Tällä tavoin myös opiskelijat saavat tietoonsa asiat, joissa
kurssilla on kanssaopiskelijoiden mielestä onnistuttu tai missä olisi kehitettävää.
Vastapalautteen kautta vihdoin tiedetään, että joku on sentään lukenut antamasi
palautteen. Opettajat velvoitetaan käymään edellisen toteutuskerran palaute läpi seuraavan toteutuskerran ensimmäisellä luennolla. Mikäli vastapalautetta ei
kuulu, on opiskelijoita kannustettu ottamaan suoraan yhteyttä laitoksen johtajaan tai opetuksesta vastaavaan henkiköön, Juha Nykäseen. Palautteen ja vastapalautteen kautta laitoksemme pyrkii läpinäkyvämpään toimintaan. Ja toivottavasti onnistuu siinä!
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”Petrattavaa on”
Materiaaliopin laitoksen saama yleisarvosana opintojaksoille, joita se viime
vuonna järjesti, oli 3,43 ja täten olimme 29. paras (huonoin) laitos koulussamme.
Siis opetuksemme laatu oli kahdenneksikymmenenneksiyhdeksänneksi huonointa yliopistomme 34. laitoksesta. Sitä edellisenä vuonna 2011-2012 sijoituimme sijalle 27, keskiarvon ollessa 3,27. Oppimistavoitteiden saavuttamisessa keikumme lähes samoissa keskiarvoissa ja täten samalla huonommuuspallilla. Parhaimmat laitokset saavat yleisarvosanakseen reippaasti yli nelosen. Mikä siis on
pielessä? Kerro se Kaiku-palautteen kautta!

”Rallienglannista ja sen mystisestä matematiikasta”
Vielä loppuun pieni aivopähkinä.Yliopisto saa tulospisteitä. Opetuksen kielestä
jaetaan pisteitä seuraavasti; suomenkielisestä opetuksesta saa 0,5 tutkintopistettä ja englanninkielisestä 3,0 tutkintopistettä. Englanninkielisestä opetuksesta
saa siis kuusi kertaa paremmin tulospisteitä (=rahaa) kuin suomenkielisestä.
Opiskelijoiden antamasta Kaiku-palautteesta ja sitä kautta saadusta laitoksen
opetuksen yleisarvosanasta laitos saa 0 tulospistettä, oli keskiarvo kuinka hyvä
(huono) tahansa. Kummalla kielellä laitos siis tulee opintojaksojaan pitämään?
You do the math.

Rosa Tengvall
Materiaali-insinöörikillan
opintovastaava 2014
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Kysy Jallulta!
Jos minulla on 13 omenaa ja sinulla 8, niin
miksi (sigma [n=3 juoksee äärettömään]
1/n = ääretön)? Ja miksi Paris Hiltonin koira
on LIIIIAN PIENI?
Koska Parisin omenat ovat niin isoja ja turhan
julkkiksen limes lähestyy ääretöntä, koiran tilavuus
pienenee eksponentaalisesti.
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Tahtoisitko vain panostaa?
Panostaja-polle on erittäin hyvä armeijakaveri.
Onko kolme tähteä rahan
tuhlausta? t. kelan täti_57
Kannattaa ennemminkin sijoittaa
rahansa kolmeen yhteen tähteen.

Jallu miltä maistuu pillu?
Riippuu tammasta ja sen ruokavaliosta.

Jallu kerro miksi haluan Keniä?
Länsimaailman miesmalli on tehnyt Kenistä niin hotin,
että niillä rintalihaksilla voitaisiin paistaa vaikka munia.
Jos kaikki naarashepat katoavat, ottaisitko mieluummin: laaman, kirahvin, seepran vai mamelukki-kalan partneriksesi? Miksi? Perustele tyhjentävästi.
Seepra. Koska seeprat ovat vitun nopeita ja mustavalkoisia. Mamelukki-kalan kanssa yhteiselo voisi osoittautua hankalaksi, sillä ainoa mahdollinen tapa lisääntyä olisi
saunan lauteilla ja tulos tässä olisi varmaan pershiellä
kyllästetty saunatonttu jolla on suomut ja liian turvallinen olo.
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Materiaali-insinöörikillan kevään rankka
excursio järjestettiin 19.-21.3. Keskiviikkoaamuna menin ajoissa koululle,
jotta saisin kaiken tarvittavan bussiin
mukaan ja jotta voisin korjata (edellisillan) virheet. En nimittäin voinut hyvin,
vaikka excu ei ollut vielä alkanutkaan.
Bussimme saapui ajoissa paikalle toisin
kuin kaikki excuilijat. Lopulta kuskimme Jouko sai luvan lähteä viemään meitä kohti ensimmäistä yritystä: Teknikumia.Vierailu Teknikumilla oli hieman yllättävä: tarjoiluja ei ollut ja silti vierailu
kesti todella kauan. Ensimmäisen tehdaskierroksen jälkeen meidän piti siirtyä toiselle tehtaalle, joka sijaitsi alle 10
kilometrin päässä. Kaikki ei mennyt
ihan niin kuin elokuvissa, sillä osoitetta
ei löytynyt kartalta.
Jatkoimme matkaa pysähdyksien
kautta Otaniemeen, jossa vietimme ensimmäisen yön. Paikanpäällä meitä oli
vastassa Vuorimiesten excursiomestari,

©Jaakko Tapiola

joka johdatti meidät majoitukseemme.
Arvoimme ensimmäisen excursiopullon, jonka jälkeen kävimme Polyteekkarimuseossa kierroksella. Illemmalla
saimme nauttia sisarkiltojemme seurasta kemistien ja vuorimiesten järjestämissä Eläimellistä menoa -bileissä.
Olin todella yllättynyt ja iloinen, kun
sain kutsun Facebookissa bileisiin: sitä
ilon määrää! <3
Aamulla excuilijoillamme oli hieman vaikeaa: tavarat olivat osittain hukassa (myönnetään) ja monia olisi vielä
nukuttanut. Lähdimme Otaniemestä
ajallaan kohti Porvoon Neste Oilia, jossa vierailuun oli panostettu todella paljon. Esittelijät tiesivät, mikä liittyy
omaan alaamme ja myös ikähaarukka
oli iso. Kävimme syömässä ja bussiajelulla, minkä jälkeen lähdimme ajamaan
kohti lappeen Rantaa. Majoituksessa
saunottiin, näpäyteltiin nännejä ja lisäksi
isäntämme eräs alter ego nousi esiin.
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©Lauri Niittymäki
Excupullo arvottiin ja voittajat nauttivat sitä määrissä, kuten kuuluukin.
Majoituksesta lähdimme tallustamaan lumimyrskyssä kohti Labraa,
jossa pelailimme erinäisiä pelejä. Labrasta lähdimme kohti Ylioppilastalon
kellaria, jossa meno oli ylimmillään.
Otin matkaan erkkarin ja sitähän piti
hyödyntää. Jotkut olivat teipanneet seinään isolla MIK.
Päätin nauttia viimeisestä aamusta ja nukkua itsekin pitkään. Rakkaat excuilijat päättivätkin suorittaa ja
olimme puolessa tunnissa ulkona majoituksesta! Vierailimme vielä Ovakolla
Imatralla, jossa näimme tuotantoa, huraa! Monipuolisen vierailun päätyttyä
suuntasimme Tamperetta kohti. Bussimatka sisälsi väsyneitä sekä humaltuneita ihmisiä. Lisäksi kaljaa oli määrissä.
Pysähdysten jälkeen pääsimme takaisin
kotiin ja excuvastaavana olin todella
huojentunut.

Vaikka excursiolla sattui ja tapahtui kaikenlaista, loppujen lopuksi
kaikki meni hyvin. Jännitin excua jonkin
verran, sillä kyseessähän oli ensimmäinen excuni järjestäjänä. Sain jopa tehtyä excupokaalit yrityksille, vaikka ne
eivät ihan perinteistä linjaa noudattaneetkaan. Kiitos suuresti vielä kuskillemme Joukolle, yrityksille, sisarkilloillemme sekä ihanille excumuruilleni,
joita ilman excu ei olisi ollut niin hauska ja hulvaton! Syksyllä mennään taas!

Oispa excu
<3 Tinsku, excursiovastaavanne
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Kuvat: Lauri Niittymäki

MIK 21v.

- Ja kaikilla oli niin mukavaa
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"Muumimamma, sinun
olisi parasta palata
hellan ääreen"
-Pikku Myy

"Uusi pyöreä muoto kiihottaa
minua"
-Niisku

Muumimaraton
14.03.2014
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14.03 heti killan uuden Jallu Pärinä haalarimerkin julkistuksen jälkeen alkoi
killassa kaikkien kiinnostuneiden kesken muumimaraton. Katselu-urakka
aloitettiin vanhalla klassikkoleffalla
Muumipeikko ja pyrstötähti. Sen jälkeen lähti pyörimään kaikki 104 kaikkien rakastamaa muumijaksoa. Katsojia
oli heti alkuun ihan reipas määrä ja
tunnelma oli korkealla, kun muumien
tunnusmusiikki alkoi ensimmäistä kertaa soimaan.Tuo laulu, joka tulisi mukana olijoille vielä kovinkin tutuksi.
Vanhat muumijaksot loivat mu-

kavan nostalgisen tunnelman kun pääsi
porukalla muistelemaan niitä kertoja
joskus kaukana menneisyydessä, kun
niitä viimeksi oli katsonut. Myös kaikkien omat lempijaksot tuli käytyä läpi
ja selviteltiin mitä jaksoja jo odotettiin
kovasti. Mamelukkikala nousi kaikkein
odotetuimmaksi jaksoksi. Sitä joutuisi
kuitenkin odottelemaan vielä kauan.
Päivän edetessä porukkaa tuli ja
meni ja keksittiin vielä pientä lisähuvia
pelkän jaksojen katselun rinnalle. Lähes
alusta saakka ruvettiin keräilemään
kaikki parhaat, ehkä jopa hieman kaksi-

"Annan sinulle vadillisen kermaa perästä päin"
"Onko se pannut lasta itse?"
-Niiskuneiti
mieliset lausahdukset, joita jaksoista
bongattiin killan taululle. Maratonin
edetessä taulu täyttyikin melko hyvään
tahtiin ja oli lopuksi aivan täynnä jos
jonkin näköisiä lausahduksia. Sen lisäksi
otettiin vielä muutama juomapeli lisäämään tunnelmaa. Ja mikäs sen parempi
juoma näihin peleihin kuin illan teemajuoma Pirimuumi. Tuo muumilimun,
batteryn ja viinan yhdistelmä, joka sai
porukan pysymään hyvillä mielin ja hereillä. Juomapelit toivat tunnelmaan
oman lisänsä ja nuo nyt hieman aiempaa viiksekkäämmät muumit jaksoivat
hauskuuttaa katselijoita jaksosta toiseen.
Illan edetessä porukka kuitenkin
hiljalleen väheni ja yön saapuessa killassa oli enää muutama sinnikäs katselija.

Silloin saatiin onneksi myös muutama
muidenkin kiltojen edustaja piristämään tunnelmaa. Sisään asteli pari kaveria Star trek -uniformuissaan, mikä
sai kummasti keskustelun taas luistamaan. Yön kuitenkin edetessä alkoi
väsymys ottaa valtaa lähes kaikista
katselijoista. Osa nukkui sohvilla ja osa
lähti suosiolla kotiin nukkumaan. Aina
kuitenkin oli joku hereillä ja pitämässä
huolta että maraton jatkui suunnitelmien mukaan.
Kun aamu alkoi jo sarastaa, läheni tuo jo kauan odotettu hetki jo kovaa vauhtia. Kohta nähtäisiin mamelukkikala. Tekstiviestit ja puhelut lähtivät
niille jotka olivat kodeissaan, jotta kaikki saataisiin tätä odotettua hetkeä todistamaan. Muutama saatiin jopa
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"Emma, hidasta tahtia!
Taidan kuolla!"
-Nipsu
saapumaan ajoissa paikalle.
Kun tuo odotettu jakso oli ohi,
jatkui katselu ihan vanhaan malliin ja
porukka alkoi taas pikkuhiljaa piristyä.
Porukkaa alkoi myös pikkuhiljaa tulla
kiltaan lisää ja myös niiden muutaman
sinnikkään, jotka olivat olleet paikalla
alusta asti, vireystaso alkoi nousta. Mitä
pidemmälle päivä eteni, sitä suuremmalla syyllä tämä piti jaksaa loppuun
asti. Kun oli jo 30 tuntia jaksanut, ei viimeiset muutama tuntia olisi enää edes
paha.
Päivän mittaan kävi kuitenkin
selväksi, että maratonin kestoa laskettaessa oli tapahtunut pieni virhearviointi. Parin minuutin heitto jakson kestossa vaikuttaakin yli sadassa jaksossa
aika paljon. Aikaa olikin jäljellä siis
muutama tunti enemmän kuin oli
suunniteltu. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan enää voinut lopettaa vaan piti jaksaa loppuun asti.
Pariksi viimeiseksi tunniksi saatiinkin kilta jo melkein täyteen porukkaa. Viimeiset tutut jaksot loppuivat ja
jäljellä oli enää vain viimeiset kolme
Suomessa esittämätöntä jaksoa. Vaikka

"Onhan purkaus jo ohi?"
-Muumimamma
"Vanha ja iso vekotin"
- Pikku Myy

väsymys alkoi olla jo kova, olivat nämä
japaninkieliset jaksot kuitenkin ihan
mielenkiintoista katseltavaa. Nämä ainoat jaksot joita ei ollut ennen nähnyt
ja jotka olivat kyllä teemoiltaan ja ilmeeltään melko erilaisia näihin vanhoihin tuttuihin verrattuna.
Kun viimeinen jakso vihdoin
loppui, oli kello jo jotain 5:n pintaan aamuyöllä. Takana oli reilut 40 tuntia
muumeja ja fiilis oli väsynyt mutta onnellinen. Kiltahuone tyhjeni ja kaikki
pääsivät nukkumaan. Ne muutamat sinnikkäät, jotka jaksoivat koko maratonin
alusta loppuun, pääsivät vihdoin ansaitsemallensa levolle ja saivat osakseen
kunnioitusta muilta mukana olleilta.
Urakka oli vihdoin ohi ja kiltaan jäi
enää vain tauluntäydeltä tekstiä ja viikset telkkarissa muistuttamaan tästä parin päivän urakasta. Kotiin päästessä ei
unta varmasti kauaa tarvitsisi odotella
ja nuo muumeista tutut laulut soisivat
päässä vielä varmasti monta päivää.
Tapio Jokinen
Maratoonari

"Juhlia ei ole, koska hän ei tule"
-Viljaana
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Opintoneuvojan
mainos
Terve! Tämän mainoksen tavoitteena on saada
sinut käyttämään opintoneuvontaa.
Miksi käyttäisit opintoneuvontaa?
Olen olemassa, jotta saisit vastauksen mieltäsi
askarruttaviin opintokysymyksiin ja karistettua
kaiken opiskeluun liittyvän epävarmuuden. Tehtäväni on taistella
väärinkäsityksiä vastaan ja sujuvan opiskelun puolesta!
Miten voit päästä osalliseksi opintoneuvonnasta?
Olen tavattavissa syksystä kevääseen, tenttiviikkoja ja lomia
lukuun ottamatta, kuusi tuntia viikossa, ilman ajanvarausta
huoneessani K1447. Lisäksi minut tavoittaa sähköpostitse
osoitteesta
- opintoma@tut.fi
ja päivystysaikoina puhelimitse numerosta
- 040-8490065.
Päivystysaikani löydät sähköpostistasi, kiltahuoneen taululla
roikku-vasta paperista sekä POPista (POP > OPISKELU >
Yhteystiedot ja palvelut > Tiedekuntapalvelut > Tekniset tieteet).
Mitä saat kun käytät opintoneuvontaa?
1. Vastauksia, neuvoja ja ohjausta
2. Apua HOPSin tekemiseen sekä HOPSin tarkastuksen
Eikä siinä vielä kaikki! Edustan materiaalitekniikan
opiskelijoita koulutuksen suunnittelua käsittelevissä kokouksissa.
Voit vaikuttaa kertomalla minulla aiheeseen liittyvät kehitysideasi.
Kaikki tämä nyt vain aikaasi vastaan!

Toni Turhanen

