Pääkirjoitus

Päätoimittajan palstalla kuvataan lyhyesti, mitä lehti sisältää sekä tutustutetaan
lukija tekstissä tarkasteltaviin aiheisiin. Eikun oliko se sittenkin harkkatyön
johdanto?
Kuinka vain, syksyn ensimmäinen Moderni Materialisti on tässä näin,
mustaa valkoisella. Ratkiriemukas Materiaali-insinöörikillan lehtemme
käsittelee polttavia puheenaiheita aina paikallisista kertomuksista
tilanneraportteihin halki maailman.
Tärkeimpiin tuleviin tapahtumiin kuuluu ehdottomasti yleiskokouksen
osat I ja II (sekä Engineering Ceramicsin harkkatyö). Kokouksissa ratkaistaan
ensi hallituskauden puheenjohtaja, ja samalla koko killan ensi vuoden kohtalo.
Täten onkin suotavaa, että juuri SINÄ olet paikalla osoittamassa mielipiteesi!
On siellä myös kahvia ja pullaa, ettei tarvitse energiavajeisena äänestää.
Lisäksi itselle uusi aihe, lautapeliarvostelu, on ehdottomasti lukemisen
arvoinen. Päätoimittajana juttua taittaessa teki heti mieli heittää kone taittoohjelmineen ikkunasta pihalle ja aloittaa vaikka Monopolyn pelaaminen.
Näiden lisäksi ulkomaankirjeenvaihtajamme, Tuomaksen, hulppea juttu
Zürichin teknillisestä yliopistosta palautti kullatut muistot mieleen omasta
Saksan vaihtovuodesta.
Varmasti
moniulotteisempana
artikkelina voidaan pitää valtiolle sielunsa
myyneen entisen päätoimittajan asiatekstiä
armeijan
ihmeellisestä
maailmasta.
Henkilökohtaisesti odotan kuitenkin enite
tulevaa pikkujouluristeilyä, ja Kiltayhdyshenkilömme vihjaa hyödyllisistä vinkeistä
parin aukeaman päässä.
Nykyinen pj:mme kertoo vielä
tarkemmin marras- ja joulukuun aikatauluista,
ja näiden välillä kannattaa testata toimittajan
vinkkejä syksyn selättämiseen.

Tulis jo lunta ja opintopisteitä!

Kesätyöfiiliksin,

Marjaana, päätoimittaja

Moderni Materialisti on Tampereen teknillisen

yliopiston Materiaali-insinöörikillan kiltalehti. Lehdessä
käsitellään ajankohtaisia ja vähemmän ajankohtaisia
teemoja poliittisesti ja tyylillisesti sitoutumattomasta
näkökulmasta
Levikki: 30 kpl
Kansi: Palacio de Cristal, Madrid, Marjaana Koski
Ota kontaktia: etu.suku(a)student.tut.fi

Kuka tästä on
oikein vastuussa??
Päätoimittajan lisäksi lehteen
kirjoittelevat vakipalstojen
S hakespearet.

Meiju Koivuniemi, toimittaja

"Olen kolmannen vuoden opiskelija ja
toisen vuoden MIK:läinen. Toimittajana
olen toiminut kuluneen hallitusvuoden.
Kirjoitan muun muassa Moderniin
Materialistiin, joskus ihan asiaa ja usein
vähän vähemmän asiaa. "

Teemu Sillanpää,
inttihajoaminen
"Kuka Teemu?
Teemu on 21 vuotias raksateekkari, jonka
sydän asuu materialistien kiltahuoneella.
Kahden opiskeluvuoden jälkeen valtio
kutsui poikaansa palvelukseen. Teemu on
ehtinyt vaikuttaa MIKin hallituksessa
Modernin parissa puolitoista vuotta,
viimeksi keväällä päätoimittajana.
Syksyllä Teemu hajoilee Modernin
sivuilla ja verestää intin käyneiden
traumaattisia muistoja. "

Tuomas Koskinen, Zürich
"Olen 25-vuotias, vanhemman vuosikerran
materiaalitekniikan opiskelija sekä vanha
kilta-aktiivi. Päätin lähteä valmistumista
karkuun Sveitsiin Zürichiin opiskelemaan
vähän erilaista materiaalitekniikkaa. Tästä
seikkailusta pääsette myös nauttimaan
mukana, sillä kirjoitan tapahtumista myös
Motskuun!"

Olli Partanen, Madrid

"Olen N. vuoden materiaaliteekkari, joka lähti
(myös) valmistumista karkuun señoritojen ja
halpojen ravintolavirvokkeiden luvattuun
maahan, Espanjaan. Näiden lisäksi minulla on
asiaa myös vaihto-opiskelun positiivisista
puolista, kuten kontinuumimekaniikasta ja
Matlab-ohjelmoinnista. Olen hengannut reilut
3 vuotta killan hallituksessa/sohvalla, mm.
rahiksena ja excuhenkilönä."

Puheenjohtajan
palsta
Hellurei!

Tänään saapui ilmeisesti virallisesti
talvi, sillä tätä palstaa kirjoittaessa
tenttiviikolla ulkona sataa
ensilumi. Bongasin myös
ensimmäisen joulupukin eilen,
joten kai tämä syksy oli
sitten tässä. Joten glögi
(se on talvijuoma, ei
joulujuoma), tee ja viltit
esiin, nyt on niiden
parasta
aikaa!
Ja
käyttäkää sitä heijastinta! Kuulin juttuja,
että ainakin
TEK tarjoaa
hienoja
heijastimia.
Näin
toisen periodin
alkaessa on jo
ajankohtaista miettiä seuraavaa
hallituskautta. Itselläni sattui sellainen
lykky, että synnyin niin aikaisin (kiitos
äiti ja iskä) ettei itse tarvitse murehtia tukikuukausipakotteita. Nykyinen ilmapiiri tuntuu kuitenkin olevan,
että opiskella pitää kiireesti eikä

muuta toimintaa ehdi harrastaa.
Omasta puolestani voin kuitenkin
todeta, ettei kiltatoiminnan
tarvitse viedä aikaa opiskelulta,
ellei sen itse anna viedä.
Meiltäkin löytyy monenlaisia pestejä eri ajankäytöllä, joten mukaan
vaan!
Järjestötoiminnasta
on aina hyötyä: saa ko-

kemusta, kaveripiiri
kasvaa ja työnantajatkin tyk-

käävät! Itse
en ole katunut päivääkään
yhtään
viidestä hallituskaudestani,
toiminta killassamme on ollut
parasta koko TTY:llä, enkä sitä
vaihtaisi pois. Hih <3
Nyt kannattaakin pistää
hallituksenvaihtoon liittyviä päivämääriä ylös! Syksyn yleiskokouksen
ensimmäisessä osassa 5.1 1 . valitaan

killalle uusi puheenjohtaja, joten kokouksen toiseen osaan 1 8.1 1 .
saapumalla paikalle myös sinä voit Yleiskokouksessa tarjolla tietysti
vaikuttaa kuka kiltaa ensi vuonna kaffia ja bullaa ja fuksipojoja <3
johtaa! Mikäli pj-hommat eivät kiinnosta, tule
Ihanaa syksyä/alkutalvea
kuitenkin
kaikille!
kähmintä-saunalle

kähmittäväksi 1 2.1 1 !
Kannattaa
myös saapua
päivittelemään uutta
hallitusta
yleis-

Iina

P.S.: Niin paljon fukseja
kiltahuoneella, mahtavaa!

Muista siis ainakin:
Yleiskokous, osa I: ke 5.11. K4108
Kähmintäsauna: ke 12.11. Konetalon saunalla
Yleiskokous, osa II: ti 18.11. K4108
Pikkujoulusauna + sitsit: ti 2.12. Media 54 saunalla

- eli kuka, mitä ja missä
Syksy on edennyt jo puoliväliin, diplomi-insinöörien ja arkkitehtien etuja
ja huolehtii heidän edunvalvonnasta.
kylläpäs aika rientää!
TEKin puolesta fukseille tervetuloa
TTY:lle ehkä parhaimman alan
opintojen
pariin! Vanhoille
opiskelijoille mitä mainiointa ja
motivoitunutta lukuvuoden alkua!
Kuten aiemminkin, TEK on tänäkin
vuonna näkymässä opiskelijoiden
arjessa ja juhlassa. Mikä on sitten
TEK?
TEK eli Tekniikan akateemiset on jäsenmäärältään
maamme suurin järjestö, joka ajaa

Kolmannes
jäsenistöstä
on
opiskelijajäseniä. TEKin tehtävänä on
tukea jäseniään ammattiuran kaikissa
vaiheissa, myötä ja vastamäessä.
Jäsenistölle näkemättömämpää edunvalvontaa TEK harjoittaa
valtakunnallisella tasolla vero-,
asunto-,
sosiaalija
työllisyyspolitiikassa. TEK vaikuttaa myös
vahvasti teknologia- ja koulutuspolitiikkaan. Kuten yliopistollakin,
TEK:lla opiskelijat osallistuvat
päätöksentekoon. Ylintä päätän-

Tärkeimmät jäsenedut ovat

• työsuhde- ja palkkaneuvonta
• rekrytointi-, ura- ja
kansainvälistymispalvelut
• vakuutusturvaa työttömyyden ja
työsuhteeseen liittyvien riskien varalta
• ammattilehdet ja oppaat

tävaltaa käyttää valtuusto, jossa on
opiskelijaedustusta jokaiselta teekkaripaikkakunnalta.
Valtuuston lisäksi opiskelijajäseniä on myös TEK:n hallituksessa sekä valiokunnissa.
TEK:n
valiokunnat
ovat
jäsenpalveluvaliokunta, koulutusvaliokunta, kunnan valiokunta, teknologiavaliokunta, uravaliokunta, valtion
valiokunta,
yksityisen
sektorin
valiokunta,
yliopistovaliokunta
ja
yrittäjyysvaliokunta.

Jos sinulla löytyy kiinnostusta
päästä vaikuttamaan valtakunnallisella tasolla, TEK hakee
vuosittain
hallopedeja
eli

hallinnon

opiskelijaedustajia

valiokuntiin. Seuraava haku on ensi
syksynä.
Opiskelijoiden
ilmaiseen
jäsenyyteen kuuluvat melkein samat
jäsenedut kuin varsinaisen jäsenyyteen. Yksi hyödyllisimmistä eduista on
laki- ja urapalvelut.
TEK:n
lakimiesten
palvelut ovat käytössä
myös
opiskelijoilla,
jolloin opiskelija voi
tarkastuttaa esimerkiksi
osa-aikaisen
työsopimuksensa lakimiehillä, jos epäilee
siinä jotain outoa
olevan.
Urapalveluista
voisi nostaa esille

erilaiset CV-työpajat, webinaarit (joissa
käsitellään
työhön
liittyviä
aihealueita), uraillat sekä tietenkin
opiskelijoille
hyvinkin
näkyvä
Teekkarin työkirjan . Teekkarin työkirja
ilmestyy taas vuodenvaihteen jälkeen,
joten pysypä kuulolla, sillä kirja
sisältää paljon hyödyllistä tietoa mm.
kesätyönhakuun liittyen.
Mikäli et ole vielä liittynyt
TEK:n jäseneksi, voit tehdä sen
osoitteessa
http://www.tek.fi/
jasenyys/liity. Kaiken edellä mainitun
lisäksi TEK:n jäsenetuja löytyy myös
osoitteesta https://www.jasenedut.fi/.
Itse kävin juuri lunastamassa tuon
kautta ilmaisen jäsenyyden Tallink
Siljan ilmaisen Club One -jäsenyyden
Silver-tasoisena (OMG! koska
pikkujouluristeily) .
Jos et ole vielä saanut
hienonhienoa teekkarilakkiheijastinta,
niin tule nykimään hihasta. Pimenevissä illoissa
on hyvä näkyä kaduilla!

Syksyisin terkuin
ja lunta odotellessa,
koska
kyykkä!

Natalia
Kovru

MIK:n
kiltayhdyshenkilö

PELIARVOSTELU:

CIVILIZATION SIVILISAATIO

No EI TODELLAKAAN. Kyseessä on ihka aito peliarvostelu supersuositusta
Sivilisaatio-lautapelistä! Tietäjät tietää mutta muille kerrottakoon, että
kyseinen pelialusta toimii ilman sähköä (vähän niin kuin kaikki muutkin
lautapelit), jossa säännöt joutuu itse lukemaan vihkosesta, ja keskustelu
kanssapelaajien välillä
tapahtuu ihan kasvokkain. Tai Whatsappilla,
jos ei halua liikaa
sosialisoitua
normaalista keskustelusta.
Legendan mukaan pelin
avulla voi treenauttaa
itseään Ebola-viruksen
jälkeiseen
postapocalypse-maailmaan,
joten tästä artikkelista
on varmasti hyötyä
monelle
pelonlietsonnan ansaan
hairahtaneelle

J

oitakin vuosia sitten
kirjoittelin pari peliarvostelua Modernin Materialistiin ja nyt ajattelin
jatkaa pelillä, jonka pitäisi jokaiselle
lukijalle olla nimenä edes etäisesti
tuttu. Mutta koska itse olen pelannut
Civilizationia varsin vähän tietokoneella, ajattelin kertoa siitä ihan

oikeasti

ensimmäisestä

Civilization-pelistä, josta Sid Meier
huhujen mukaan sai idean (ja nimen)
huippusuosittuun
tietokonepelisarjaansa.
Kyseessä on vuonna 1 980
ilmestynyt legendaarinen Civilizationlautapeli, jonka suomennetun versio
Sivilisaatio löytyy edelleen kaupoista,
vaikka englanninkielinen versio on

ollut loppuunmyyty jostain 90-luvulta
lähtien.
Civilization-lautapeliä
pidetään lautapeliharrastajien keskuudessa yhtenä kaikkien aikojen
parhaista strategiapeleistä, johtuen
monimutkaisesta yksinkertaisuudesta,
pelin syvyydestä ja tasapainoisuudesta.
Pelin perusidea on kasvattaa
Välimeren ympäristössä asuvaa omaa
sivilisaatiota ja ohjata teknologian
kehitystä kivikaudelta myöhäisemmälle rautakaudelle saakka. Pelin
voittaa se pelaaja, jonka sivilisaatio on
kehittynein.
Sotiminen
on
strategiapelille poikkeuksellisesti vain
pienessä sivuosassa.
Tässä siis heti erotaan

tietokoneversiosta huomattavasti,
sillä lautapeli-Civissä ei toisten
pelaajien tuhoaminen kokonaan ole
käytännössä mahdollistakaan. Pelissä
ei myöskään päästä lähellekään
modernia tietoyhteiskuntaa, vaan
ensimmäisenä rautakauden loppuun
kehittynyt sivilisaatio voittaa.

En tarkoita että säännöt
olisivat lyhyet, sillä niiden
selittäminen vie yleensä noin tunnin,
vaan sitä, että ensikertalainen pääsee
alusta asti mukaan ja pystyy
pelaamaan
järkevästi
ja
voittamaankin. Esim. jokaisen
sivilisaation väestömäärä kasvaa joka
vuoro tasaisesti, paljolla väestöllä voi
Miksi lautapeli-Civ sitten on niin rakentaa kaupungin joka tuottaa
ihmeellinen? Noh, parhaiten sen kauppatavaraa, joilla
ostetaan
tietysti näkee vasta pelaamalla, mutta teknologian kehitystä ja niin
tärkeimpiä pelin hienouksia ovat edelleen.
ainakin säännöt, jotka ovat hyvin
Sotiminen tapahtuu poisloogiset ja nopeasti opittavissa.
tamalla taistelun osallistujilta vuorotellen nappuloita. Mitään
noppia ei pelissä tarvita ja
muutenkin satunnaisuus on
minimaalista, lähes kaikki on
nähtävissä ja laskettavissa, jos
vain on tarkkaavainen.
Poikkeuksena kaupanSuunnittelija Francis G. Tresham
käynti muiden pelaajien
Pelaajien 2-7 (5 tai 7 paras)
kanssa, jossa puhelahjat,
lkm
parhaiden tarjousten teko ja
matikkapää ratkaisevat. Civ
Historia
Teema
on myös sisäänrakennetusti
10 + x tuntia
Peliaika
varsin tasapainoinen, sisälkoettelee pahimmin
Nosta sivilisaatiosi lissota
Idea
suurimpia eli johdossa olevia
kehittyneimmäksi
sivilisaatioita.
Kiltahuoneella on
Miksi?
Samoin
kapinoivat
uusi sohva ja kebab kaupungit voivat liittyä
on hyvää
heikoimman pelaajan puolelle ja vähiten väestöä
omaava sivilisaatio myös
liikuttaa
joukkojaan

CIVILIZATION SIVILISAATIO

viimeisenä, joten väistöliikkeet sodan minäkään sitä kovin montaa kertaa
uhan alla ja isompien sivilisaatioiden vuodessa jaksa pelata.
tyhmien siirtojen hyödyntäminen on
helppoa.
Kokonaisuudessaan
Civilizationlautapeli on hyvin
koukuttava.
Pelin
loputtua
tekee
tavallaan mieli ottaa
uudestaan, tällä kertaa
fiksummalla
strategialla… mutta
toisaalta, ihan heti ei
jaksaisi toista sessiota
pelata.
Dagen efter?

Mutta mikä tekee pelistä eeppisen?
Tärkeimpänä pointtina tässä on pelin
kesto, MIK:n kiltahuoneella pelatut
kerrat nimittäin kestivät järjestään
noin 1 4 tuntia. Aloitimme klo 1 2 ja
lopetimme klo 02, sisältäen sääntöjen
opetuksen ja kebab-tauon Pizza
Servicessä.
Toimiakseen parhaiten peliin
tarvitaan seitsemän pelaajaa, mutta
toimi
se
viidelläkin, muita
pelaajamääriä ei kannata kokeilla.
Tarvetta seitsemälle pelaajalle, jotka
jaksavat keskittyä 1 4 tuntia
lautapeliin voi pitää myös pelin
huonoimpana ominaisuutena, mutta
millään muulla keinolla ei aikaa saa
hujahtamaan yhtä nopeasti kuin
Civ:n ääressä istumalla. Tosin en

Yleensä seuraavana
päivänä on vähintään
sitsien jälkeisen aamun
tasoinen väsymys vaikka ei kaljaa
pelin aikana kuluisikaan. Ja lisäsääntönähän meillä on ollut, että kaljat
saa avata vasta rautakaudella pelin
puolenvälin jälkeen. Tämä siksi, että
1 4h juominen varmasti heikentäisi
loppupelin keskittymistä liikaa.
Netistä
löytyy
myös
kommentteja,
kuinka
ihmiset
muistelevat
yhä
viimeisintä
pelikertaansa 90-luvun lopulla ja
pohtivat pääseekö enää koskaan uppoutumaan Civilizationiin. Ja tämä
lautapeli tosiaan oli lähtökohta viime
vuosituhannen parhaaksi tietokonepeliksikin valitulle Civilizationille.

Eli mieti lukija tarkkaan haluatko
kokea
tällaisenkin
elämyksen
opiskeluaikanasi kaikkien saunomisten, excujen, sitsien ja muiden
ryyppäämisten ohessa? Jos kiinnostus
heräsi niin tietäjät tietää keneltä
kannattaa kysyä milloin seuraava Civpeli on tulossa ja vieläkö mahtuu
mukaan. Toim. huom. Tahtoisin vain
pelata lautapelejä!!

by: Tamppi-Janne
irc: #mik-lautapelaajat

Japahimpia on
aamut. .

Entinen päätoimittaja hajoilee valtion leikkikoulussa ja
kokoaa sirpaleistaan kertomuksia siviilielämän jälkeisestä
maailmasta.
Wikipedian mukaan hajoaminen on sitä nopeampaa, mitä
suurempi on hajoamisvakio. Osaatko Sinä laskea oppilas
Sillanpään hajoamisvakion?

Terveisiä sateiselta Parolannummelta.
Heinäkuun alussa alkoi lyhyen
elämäni tähän asti vaativin, sekä
henkisesti ja fyysisesti raskain

koettelemukseni. Railakas ja vapaa
opiskelijaelämä vaihtui minuuttiaikatauluun ja täydelliseen vapauden
menetykseen.
Tunsin musertuvani mahdottoman edessä, kun Maikki pyysi
kirjoittamaan mielenkiintoisen jutun
nuoren miehen masentavimmasta
kokemuksesta. Suuri osa lukijoista
on käynyt intin, joten lienee turhaa
ja tylsää eritellä mistä intissä on
kyse.
Tylsästäkin aiheesta saa hyvän
lehtijutun, kun se sisältää
avautumista ja sydänverta. Koska
kuitenkin olen sotilas, enkä
tykkimies, en myönnä hajoavani
aamuihin, joten päädyin erittelemään

intin positiivisia puolia. Toivottavasti
joku onneton, jolla asevelvollisuus on
vielä suorittamatta, saa tästä toivoa
tulevaisuuteen.
Asepalvelus
on
joka
suhteessa ainutlaatuinen kokemus.
Ennen kaikkea se on henkisen kasvun
paikka. Vaikka meininki kasarmilla
vastaa
lähinnä
päiväkotia
muovilautasineen ja jatkuvan hajoilun
aiheuttamine hysterioineen, joutuvat
itsekuri ja henkiset voimavarat usein
koetukselle. Aamuneljältä, kahdeksan
tunnin marssimisen jälkeen, kun edes
puoliväliä ei ole saavutettu, saattaa
monella hiipiä takaraivoon itsetuhoisia ajatuksia, mutta jostain
tuntemattomasta lähteestä löytyy
voimavaroja jaksaa loppuun asti.
Myös sosiaaliset taidot
joutuvat koetukselle heti ensim-

mäisestä päivästä lähtien. Täysin eri
lähtökohdista tulevat 1 2 finnistä
teiniä suljetaan samaan huoneeseen
ja sanotaan, että te asutte nyt
seuraavat 8 viikkoa yhdessä. Kaksi
vuotta maksaansa tuhonneella
teekkarilla ja samana päivänä äitinsä
itkien hyvästelleellä, viikkoa aiemmin
rintaruokinnasta vieroitetulla 1 8vuotiaalla ei lähtökohtaisesti hirveästi
ole yhteistä, tai ainakin lähtökohdat
palvelukselle ovat täysin erilaiset.
Toimeen on kuitenkin tultava ja
kaveria tuettava vaikeissa paikoissa.
Intti onkin monille viimeinen
mahdollisuus muodostaa elinikäisiä
ystävyyssuhteita.
Valtio tarjoaa myös elämyksiä,
joita ei siviilielämässä saa, tai niistä

joutuu pulittamaan pitkän pennin.
Kuinka usein pääsee ampumaan
singolla tai ajamaan 55 tonnia
painavaa rautamötikkää 70 km/h
pellolla? Kuinka monen tulee
lähdettyä telttailemaan vapaaehtoisesti ja joidenkin onnekkaiden
tapauksessa pääsee hyppäämään
useamman laskuvarjohypyn ja saa
siitä jopa rahaa (ruhtinaalliset 5e
päivässä). Puhumattakaan tietysti
kavereiden kanssa jaetuista hetkistä,
kun rankan ja mahdottomalta
tuntuneen suorituksen jälkeen voi
todeta ”minä tein sen”.
Parasta asepalveluksessa on
tietysti lomat. Lähes joka viikonloppu
sieltä pääsee pois, hetkeksi tekemään
mitä itse sitten haluaakin. Myös
iltaisin on mahdollista käydä
tutustumassa paikallisiin kuppiloihin
(keskiviikko, Hannibal, tissit, kaljaa),
tai vaikka museoihin (joopa joo).
Valtio tarjoaa myös vapaa-ajan
aktiviteetteja. Vapaa-ajan toiminta on
lähinnä
liikuntapainotteista
ja
asepalvelus onkin loistava tilaisuus
muuttaa elämäntapojaan terveellisempään suuntaan.
Vaihtoehtoisesti
sotku
tarjoaa eväät eturepun ylläpitämiseen, vaikka se siitä vahingossa
allekirjoittaneeltakin on pienentynyt

kovasta yrityksestä huolimatta.
Lisäksi on tarjolla pelikonsoleita,
kirjastoa ja bändikämppää.
Tietysti intti on myös paljon
muuta. Aikaisia aamuherätyksiä,
aamulenkkejä, kovaa (tai ”kovaa”)
kuria, mulkkuja varusmiesjohtajia ja
skappareita, ylitsepääsemättömältä
tuntuvaa fyysistä ja henkistä rasitusta,
tyhmiä tai ainakin tyhmältä tuntuvia
sääntöjä, paljon aamuja ja eroahdistusta, sekä paljon muuta paskaa.
Paska kuitenkin kasvaa ja haavat
paranee bepanthenilla ja buranalla.
Paska opettaa myös nauttimaan
pienistä asioista. Varusmiehen saa
onnelliseksi tarjoamalla iltapalalla
lämmintä kanelipullaa ja maitoa.
Valtio
tarjoaa
myös
konkreettista hyötyä siviilielämään.
Autokomppaniasta voi hankkia
siviiliammatin ajamalla kuorma-autokortin ammattipätevyyksineen. Johtajakoulutuksen
myötä
saa
käytännön
harjoitusta
johtotehtävistä ja tyydyttävän peruskoulutuksen syväjohtamisesta ja
johtamistaidoista.
Musikaaliset
ihmiset voivat suorittaa asepalveluksen musiikin parissa. Varusmiessoittajat pääsevät näkemään
miltä keikkailevan muusikon arki
näyttää roudaamisineen, pitkine

odotteluineen ja soundcheckeineen. vapaaehtoista asepalvelusta, annan
Multimediavarusmiehet
pääsevät ilmaisen vinkin: älä!
kehittämään taitojaan media-alan
tehtävissä ja Panssariprikaati tarjoaa
ainutlaatuisen
mahdollisuuden
pelialasta kiinnostuneille VBS koodareille ja graafikoille antamalla
työkokemusta pelin kehittämisestä.
Toivon, että 250 aamun
päästä minulle jää käteen hyviä
muistoja, inttijuttuja joita voi
muistella kiikkustuolissa, sekä
huomattavasti enemmän itseluottamusta ja itsetuntemusta.
Mikäli asevelvollisuus siintää
vielä hamassa tulevaisuudessa,
suosittelen lähtemään seikkailuun
avoimella mielellä ja ottamaan intistä
kaiken
irti.
Mikäli
pohdit

Ulkomaankirjeenvaihtaja
Palstalla kirjoittavat vuorotellen vaihdossa olevat
MIKkiläiset. Tällä kertaa ykköskontakteina toimivat
Tuomas Koskinen Zürichissa, Sveitsissä ja Olli
Partanen Espanjan Madridissa. Tässä lehdessä Tuomas
kertoo Erasmus-opinnoistaan Keski-Euroopassa.

Täällä
on
tullut
asuttua
kirjoitushetkellä hieman yli neljä
viikkoa ja paikat ovat alkaneet tulla
melko tutuiksi. Kuitenkaan en ole
vielä kerennyt Zürichin ulkopuolella
juurikaan käymään, joten toistaiseksi
vain kaupunki on tullut tutuksi, tosin
Sveitsiläistä kulttuuria, aikoja ja
tapoja on tullut nähtyä.
Elintasoltaan
Sveitsi ei
poikkea Suomesta juuri lainkaan ja
lähinnä se illuusio, että Sveitsi olisi

kallis maa pitää osittain kyllä
paikkansa. Nimittäin niin on
Suomikin, hinnat ovat täällä suunnilleen samaa tasoa kuin Suomessa.
Alkoholi tosin on halvempaa ja
viinaakin saa maitokaupoista. Enkä
ole juonut viinaa tosin yhtään sen
enempää vaikkei täällä alkoholimonopolia olekaan.
Ruokakaupoissa on se
ihmeellisyys, että jätesäkit myydään
kassalta ja hintaa näillä on varsin

paljon. Tämä johtuu siitä, että
kyseisissä säkeissä on jätehuoltomaksu mukana ja VAIN näitä
muovipusseja saa taloyhtiön roskiksiin heittää.
Valitsin opiskeltavaksi materiaalitekniikan
kursseja,
jotka
painottuvat lähinnä nanotekniikkaan,
pintatieteisiin ja materiaalin valintaan.
Polymeerien
opiskelijoille
ja
biomaterialisteille täällä tuntuisi
olevan paljon tekemistä ja opiskeltavaa.
Maisterivaiheen kurssit ovat
englanniksi, mutta kandi-vaiheen
opiskelijat saavat kurssinsa saksaksi
(ei
siis
Sveitsin
saksaksi).
Luennoitsijat puhuvat varsin hyvää
englantia (saksalaisella aksentilla tosin) ja
tuntuvat osaavan
asiansa
varsin mallikkaasti.

Rahaa ETH Zürichillä tuntuu
olevan enemmän kuin rosvopäälliköllä, minkä näkee myös
hienoissa puitteissa. Isompia
kampuksia on kaksi kappaletta,
ja muutama pienempi ympäri
Zürichiä.
Isompi, uudempi kampus on
rakennettu pienen vuoren
päälle peltojen ja metsän
laitaan, joten lehmiä tulee nähtyä
koulumatkalla päivittäin. Kuitenkin
hieman etäisyyttä kampuksella ja
ammuilla on, ettei liukumiinojen käry
ulotu sieraimiin saakka. Kahden
isomman kampuksen välillä pääsee
näppärästi kulkemaan 20min välein
kulkevalla bussi-yhteydellä, joka
kulkee suoraan matkan ilman välipysähdyksiä.
Varsinaisia tutkimustiloja olen
päässyt näkemään parin kurssin
yhteydessä ja esimerkiksi pelkästään
TEM-mikroskoopeille oli varattu
varsin suuri kellarikerros. Muutenkin
tilat ovat melko kattavat.

Liikuntatiloja
löytyy
molemmilta isoilta kampuksilta ja ne
ovat opiskelijoille ilmaisia. Sitten
lisäksi tärkein: Molemmilta kampuksilta
löytyy
myös
baari
opiskelijaystävällisin hinnoin, jonne
voi mennä
nauttimaan
ohrapirtelöt
näppärästi
viikon/päivän
/luennon
päätteeksi.
Tällainen
olisi hyvä
saada myös
kampusaree
nan tiloihin.
Lisäksi
keskustan kampuksen terassilta oli
varsin näppärät näköalat Zürichin
keskustaan.
Opiskelijaelämä täällä on
melko erilaista. Varsinaisia kiltahuoneita ei ole, kuitenkin kiltojen
kaltaisia opiskelijajärjestöjä täältä
löytyy. Bileitä täällä tosin osataan
järjestää sitäkin paremmin.
Lukukauden
ensimmäiset
bileet
pidettiin
uudemmalla
kampuksella, jonne fukseille (ja myös
uusille vaihto-opiskelijoille) oli ilmainen sisäänpääsy. Kampuksen
piha-alueelle oli pystytetty kolme
isoa telttaa, jossa paukutettiin 8090’s, live-musiikkia, perus poppijumputusta ja vielä ruokalan tiloissa

soi kunnon pärinätransehelvetti.
Alkomahoolitarjoilu hoitui
paikallisten
opiskelijajärjestöjen
baaritiskeiltä, joilla oli omat pisteet
tietyissä paikoissa. Roskaamisongelmaa hallittiin muovikipoin ja

poletin avulla, jotka palauttaessaan
sai
kaksi
frangia
takaisin.
Suomessahan alkoholin myynti tällä
tavalla olisi ollut täysin laitonta ja
moraalitonta.
Yhteenvetona:

5/5, kannattaa vaihto-opiskella.
Eniten kaipaan täällä ovia, jotka
aukeavat oikeaan suuntaan ja
teekkarielämää.

Terveisin,

Tuomas ”Reisi”Koskinen
PS. Terveisiä Mikkog:lle ja muille
diskoguruille. Pilkkiminen on melko
suosittua Zürichin tanssi-parketeilla

Omalla vastuulla: Toimittajan lätinät

Mikäli syksy taas masentaa, ärsyttää ja kylmettää, voit yrittää
lohduttautua ajatuksella, ettet ole pahassa tuulessasi yksin. Mikäli

-Kunsyksytuleesilmille

taas se ajatus ei lohduta yhtään, tässä muutamia askelia, jotka
voit ottaa tehdäksesi syksystäsi vähemmän pistävän.

1 . Syyshorros: Sää on kylmä, ole sinäkin! Pudota omaa

ruumiinlämpöäsi ja ota käyttöön kesän aikana kerätty
rasvakerros. Ne, joilla kesän rasvakerros on vähäinen, voivat
polttaa säästöliekillä yksi kerrallaan iloisia kesämuistojaan.
Mikäli talvihorros ei kuulosta omalta, voi myös kokeilla
kylmähorrosta, joka Wikipediaa lainaten tarkoittaa "oman
ruuminlämmön säätelyä polttamalla suurienergistä ruskeaa
rasvakudosta." Koska suurienerginen ruskea rasvakudos on
nestemuodossaan kaljaa, ei muuta kuin teekkarisaunalle
hibernoimaan!

2. Lokaheila:

Hanki poikaystävä, tyttöystävä, tai kasa
molempia. Mieluiten eläviä, toimivat huomattavasti paremmin.
Puuhastellessaan ne kehittävät lämpöä ja pelatessasi korttisi
oikein, saattavat jopa johtaa osan tästä lämmöstä sinuun.
Käpertyessäsi peiton alle uuden tai vanhan ihanuuden kanssa,
saattaa jopa syksyn kaltainen rasite unohtua ohikiitäväksi
hetkeksi.

3. Sijaiskärsiminen:

Eroa kumppanistasi. Näin saatat
unohtaa hetkeksi valittaa kuinka kylmä, märkä ja kylmä ulkona
on, sillä sinulla on sen sijaan kiire surra menetettyä
ihmispatteriasi. Varo kuitenkin, sillä tätä noudattaessa olet
suurella todennäköisyydellä kesäisen onnellisen sijaan yhä
masentunut ja kylmissäsi, mutta nyt lisäksi vielä ilman kuumaa
lohduttajaa.

4. Luotto parempaan: Mikäli kaikki tuntuu vain liian

vaivalloiselta, voit myös yrittää toivoa, että kyllä se
paremmaksi muuttuu: Jossakin vaiheessa ainaisen loskan ja

pimeyden on muututtava kutsuvaksi lämmöksi ja toivon kipinöiksi, käyhän niin
joulunakin.Tämä kuitenkin jakaa kansan kahtia, sillä osa meistä ei voi sietää jo
epätoivoisesti kaksi kuukautta etukäteen renkutettavia jouluralleja, kun taas
joillekin ne helähtävät kuin virret vanhukselle viimeisellä vuoteella. Ne meistä,
joilla ei vielä tässä vaiheessa riitä luottoa pukin punaisten poskien pelastavaan
voimaan, voivat käytää luottonsa halpalentoyhtiöillä ja siirtyä kohtaan viisi.

5. Loskanvihaajan pyhiinvaellus: Viimeisenä keinona tee

kuten
aikamme dinosaurukset, eli linnut, ja ota hatkat.Tässä säässä Tampereelle ei jää
edes Simo Frangen. Migroi siis itsesi suolaisempien vesien ja makeampien
drinkkien äärelle hyrisemään mielihyvästä. Eikä haittaa, vaikka unohtuisit
matkallesi suunniteltua pidemmäksikin aikaa, sillä ei se kesä kuitenkaan tule
enää takaisin. Koskaan.
Ohjeita noudattamalla pitäisi jokaisen selvitä päivään seuraavaan,
mutta mikäli edes nämä eivät auttaneet, niin kannattaa pitää
mielessä seuraava, kun suunnistaa vaakatasossa vastatuuleen: Vaikka
Suomi voi tuntua vain loskan ja pimeyden ihmemaalta, on täällä
kuitenkin aina jossain kalja kylmänä ja sauna lämpimänä.
Kirjoittanut:

Meiju Koivuniemi,

Kirjoita Jallule!

Kiltamme maskotti Jallupärinä on
valmiina vastaamaan opiskelijoiden
mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Tule
siis Materiaali-insinöörikillan
kiltahuoneelle ja rustaa huolesi Terapiabollen kysymyslaatikkoon.

MIK

