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Syksyn ensimmäistä Modernia Materialistia pukkaa ja sehän tarkoittaa 
sitä, että eka periodi on aikoja sitten mennyt ohi ja lehden toimitus on pari 
viikkoa myöhässä. Oma tenttiviikkoni meni mukavasti kotikodon sienimet-
tässä, ja sieniähän löytyi ropisemalla, vähän niin kuin opintopisteitä, tai sitten 
ei kuitenkaan.

On myös todella mukavaa, että kesällä sai nauttia lämmöstä nyt kun kerran-
kin pääsin blue collar –hommiin ja kaikki illat olivat vapaana. Harmi vain, 
että tänä vuonna kesä peruttiin, ja vilauksessa kolme kuukautta sulaton tut-
kijahommissa olikin ohitte. Positiivisena puolena pidettäköön suht kuumaa 
konvertterisulaa, että sitten kun niitä kuparinäytteitä haettiin siitä konvertte-
rin vierestä, niin ainakin tarkeni, ja säästyttiin haitalliselta UV-säteilyltä.

Tänä syksynä vaihdoin hieman pääainetta, rupesin seuraamaan änäriä 
(PITTSBURGH PENGUINS VOITTOON) ja luovana ihmisenä lupauduin 
sanoittamaan NääsPeksin biisejä. Eiköhän siinä sivussa ehdi vielä opiskella-
kin. Myös diplomityötarjouksista saa soitella.

Mutta, kaikista parastahan kaikessa on se, että rakas ylioppilaskuntamme 
täyttää puoli vuosisataa! Yllätysmomenttiakin riitti, sillä kaikkien halukkai-
den joukosta juuri meitsi pääsi edustamaan rakasta Materiaali-insinöörikil-
taamme (no HUH-HUH) Stiinan kanssa. Tucca hyvin ja kello näkyy!

Ennen kaikkea, kai muistit vaikuttaa? Samalla tavalla, kuin MIK ehdotti eep-
pistä proffaamme ja dekaania Jyrki Vuorista Hyvä Opettaja –palkinnon saa-
jaksi, niin samalla tavalla juuri sinulla oli mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuka 
seuraavat kaksi vuotta pitää älämölöä edustajistossa - äänestämällä. Sama pe-
riaate toimi myös yleiskokouksessamme: Onneksi olkoon vuoden 2016 uu-
delle peejiille!

Onneksi vakiokolumnistimme Janne 
jatkaa lautapelijuttujen kirjoittamista. 
Jos ei kerta mettästä löydy sieniä, niin 
koska mennään pelaamaan lautapelejä?

Jessus sentää viittisköhä sitä jo luo-
pua tästä toimittajan pestistä ens vuotee 
mennes.

Rakkaurella, maikey

Kiitokset kuvasta NääsPeksin taltiointitiimille!
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”Hei tule tyttö minun ponin kyytiin, saat kunnon pärinäponiajelun.”

Tenttiviikon viimeinen päivä. Viikonloppu korkattu. Taustalla soi mikradio ja Fuk-
sit2015-lista.  Puheenjohtajavuosi lähenee loppuaan ja vaalikokoukseen on enää 
muutamia viikkoja. Silloin valitaan killallemme uusi puheenjohtaja ja hallitus, 

vaikka kausi vaihtuukin vasta vuodenvaihteessa. Taustalla soiva salamaponi herkistää, sillä 
sama biisi soi myös omien opintojeni alussa. Muuten killassa on ensimmäistä kertaa ehkä 
koko syksynä oikeasti hiljaista.

Rape vieressä epäilee ettei tästäkään palstasta tule huokumaan tämän vuoden PJ:n am-
mattimaisuus. Varmasti totta, mutta toivottavasti enemmän huokuu juuri nyt vahvasti 
vallitseva MIK-rakkaushiprakka. Tähän hetkeen mennessä olen ehtinyt olemaan killan 
puheenjohtaja, tapahtumavastaava, sihteeri, tuutori, hallopedi ja opintoneuvoja, mutta 
parasta on kuitenkin se, että olen saanut olla mikkiläinen. Sen fiiliksen on voinut tuntea 
killassa pitkin syksyä jokainen.

Yksi surullisimpia virheitä mitä uusi opiskelija voikin TTY:llä tehdä, on olla tutustumat-
ta opiskelukavereihinsa ja jättäytyä teekkarielämän ulkopuolelle. Opiskeluvuosien aikana 
luodaan kestäviä ystävyyssuhteita, hyödyllisiä kontakteja ja arvokkaita muistoja, joita ei 
voi myöhemmin uusia kuten tenttiä. Ehdottomasti paras tapa saada opiskeluajoista eniten 
irti, on olla aktiivinen omassa killassaan. Aktiivisuus kaikissa muodoissaan on arvokas-
ta, mutta killan hallituksessa voi saada sekä itse enemmän, että annettua enemmän myös 
muille.

Hallitus valitaan vaalikokouksessa, joka järjestetään kahdessa osassa marraskuun aikana. 
Ensimmäisessä osassa 5.11. klo 16 valitaan killallemme uusi puheenjohtaja vuodelle 2016, 
ja toisessa osassa 19.11. klo 16 valitaan ensi vuoden puheenjohtajalle hallitus. Olo on hai-
kea, mutta myös luottavainen, sillä näillä jälkeeni tulleilla nuoremmilla sukupolvilla ja val-
litsevalla mikkiläishengellä ei tuleva hallitus voi uuden puheenjohtajan olla mitään muuta 
kuin huikea. (Lehden ilmestyessä uudeksi puheenjohtajaksi on jo valittu materiaaliteekka-
ri Paavo Peltola. Suunnattomat onnittelut Paavolle ja entistä suuremmalla syyllä luotto on 
nyt kova että ensi vuodesta tulee huikea! ;)

Vetoan nyt virallisesti ensimmäistä kertaa ikinä vanhempaan tieteenharjoittajuuteen, 
mutta vain koska asia on äärimmäisen tärkeä. Ottakaa näistä ajoista kaikki irti lähtekää 
rohkeasti mukaan. Kähmintäsaunan jälkeen aikaa hakea hallitukseen on vielä sunnuntai-
hin 15.11. asti!

Puheenjohtajan palsta
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TärkeiTä päivämääriä

Yleiskokous, osa II
To 19.11. klo 16:00 @K4110

Pikkujoulut + sitsit
To 26.11. klo 18:00/20:00 @ Ratinan sauna

Yhteissitsit YKIn ja Indecsin kanssa
To 3.12. klo xx @ xx

Vuorimiesyhdistyksen saunailta
Ma 7.12. klo 17:00 @ Teekkarisauna

Viininpunaista Vallankumousta edustaneet uudet edaattorit
Noora Hytönen
Henri Määttä
Teemu Vastamäki

 - Stiina

Onneksi olkoon!

Materiaali-insinöörikillan puheenjohtaja vuodelle 2016
Paavo Peltola
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• Sitten kun siellä työelämässä 
pitää sietää muitakin kuin toisia 
teekkareita, TEKin kautta pääset 
takaisin omiesi pariin esimer-
kiksi jäseniltojen kautta.

• Tarjoushaukan paras ystävä on 
jasenedut.fi

• Jäseneksi voi liittyä myös netin 
kautta: https://www.tek.fi/opis-
kelijat/liity-jaseneksi

• Lisää tietoa jäsenyydestä ja 
eduista saat osoitteesta tek.fi!

kiLTA-
YHDYS-

H e N k i L Ö  k e r T O O
Ai miten niin on syksy? Uudet fuksit ovat jälleen täällä; osa on ehtinyt jo 
excuilla, toiset opiskella, kolmannet nukkua kiltahuoneella ja joku on ehkä 
ollut pitkän illan jälkeen iman luennolla niin, ettei muista olleensa koskaan 
paikalla. Kaikille on toivottavasti jo selvinnyt, mitä on teekkarihenki. Us-

kokaa vanhempaa tieteenharjoittajaa - se on jotain ainutlaatuista.

TTY:llä on helppo elää omassa kuplassa. Kaikki ympäril-
lä olevat ymmärtävät jollain perustasolla asiat samal-

la tavalla, ja tupsulakki yhdistää yli tiedekuntien ja 
haalareiden värien. Työelämään siirryttäessä ym-
pärillä oleva jengi muuttuu kertaheitolla, ja pitäisi 
osata tulla toimeen niin duunarien kuin kylteri-
enkin kanssa. Ja niin kivaa kuin muiden kanssa 

onkin, joskus tulee ikävä aikaa jolloin ympärillä 
on vain teekkareita.

Otetaan yhdessä uudelle syksylle. Uusille fukseil-
le, kilta-aktiiveille, eturivin tytöille ja pojille, 80 op 
vuodessa taikoville, ikiteekkareille, kahdeksannen 

vuoden kandeille, niille jotka istuvat insinööri-
fysiikka kakkosen laskareissa neljättä kertaa, sekä 

niille jotka eivät osaa vieläkään ilmoittautua tentteihin tai 
kursseille ajoissa. Tää on TTY ja MIK <3

Ps. TEK-hommista kysyttävää?
Tuu jutskaileen killassa tai laita mailia (hanna.isosalo(a)

student.tut.fi)!

Pus, Hanna
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LautapeliarvosteluECLIPSE
Lautapelijutussa tällä kertaa vuorossa Suomen kansainvälisesti suosituin 
ja myydyin lautapeli: Eclipse. Jo varsin pian ilmestymisensä jälkeen tämä 
peli ohitti Afrikan Tähden Suomen kansainvälisesti myydyimpänä peli-
nä, eikä suotta, sillä kyseessä on erinomainen yhdistelmä nykyaikaista 
europeliä ja sotapeliä. Eclipse siis ilmestyi vuonna 2011, suunnittelija-
na Touko Tahkokallio ja julkaisijana Lautapeli.fi. Jo tammikuussa 2012 
maailman suurin lautapelisivusto Boardgamegeek.com listasi Eclipsen 
Top10 kakkien aikojen lautapeleihin, jonne se on vakiinnuttanut ase-
mansa, tällä hetkellä ~15 800 arvostelun voimin.
  Eclipsen pääajatus on avaruuden valloitus, oman teknologian kehitys 
ja avaruusalusten kilpavarustelu sekä tietysti sotiminen muita pelaajia 
vastaan. Peliin mahtuu 2-6 pelaaja, lisäosalla maksimi nousee 9:ään ja 
pelata voi joko ihmisenä tai yhtenä kymmenestä hyvin erilaisesta alien-
rodusta.
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Pelin aluksi jokaisella on oma koti-
sektori kaukana kaikesta ja vähitellen 
avaruus ympärillä hahmottuu, lisää 
planeettoja valjastetaan materian, ra-
han tai tieteen tuotantoon.
 Rahaa tarvitaan toimintojen 
tekemiseen omalla vuorolla, tieteel-
lä kehitetään uusia alusten osia, ku-
ten antimateriatykki tai plasmaohjus 
sekä muuta hyödyllistä kuten nano-
robotiikkaa tai kallis madonreikäge-
neraattori.
 Materialla rakennetaan aluk-
sia, keinotekoisen planeetan kaltaisia 
orbitaali-avaruusasemia tai voittopis-
teitä tuottavia monoliittejä.
 Kaikki pelin tuotanto ja vuo-
romekaniikat ovat hyvin elegantteja 
ja kunhan jaksaa aluksi opetella pe-
lin käyttämät symbolit, alkavat ne 
nopeasti olla itsestään selviä ja aloit-
telijakin pääsee hyvin mukaan. Lisä-
osan mukana tulee myös mahdolli-
suus yhtäaikaisiin kahden pelaajan 
vuoroihin, jonka ansiosta yli kuuden 
pelaajan pelit eivät juurikaan kestä 
kauempaa kuin viidellä. Ja pelin kes-
tohan on jotain 3-4 tuntia. 

Sotiminen tapahtuu noppia heittä-
mällä, sen mukaan mitä aseistusta ja 
varusteita aluksissa on. Kehittyneem-
pi tykki tekee enemmän vahinkoa, 
ohjus ammutaan vain kerran taistelun 
aluksi ja sillä voi tiputtaa vastustajan 
antamatta tälle edes mahdollisuut-
ta ampua takaisin, kehittynyt runko 
kestää enemmän osumaa ja tietokone 

parantaa osumatodennäköisyyttä.
 Taistelun lopuksi voittaja saa 
pommittaa hävinneen siviiliväestön 
atomeiksi, jos on keksinyt neutroni-
pommit, ja vallata planeetat sekä ke-
rätä voittopisteitä. 

Pelin eri alienrodut vaikuttavat jär-
kevään strategiaan. Osa on sotaisia, 
mutta mukana on myös tiedettä tai 
omia alttareitaan perustavia, rau-
hallisempia rotuja, sekä meidän pe-
leissämme yleensä kielletty Planta, 
tietoisuuden saavuttanut kasvi-alien, 
joka leviää kaikkialle nopeammin 
kuin syöpä.
 Ihmisetkään eivät ole täysin 
tylsä vaihtoehto, sillä heidän aluk-
sensa liikkuvat muita nopeammin 
ja kaupankäyntinsä on tehokkaam-
paa. Sotimisen lisäksi voittopisteitä 
saa valloitetuista avaruushekoista, 
tieteestä, monoliiteistä ja ehjistä dip-
lomatiasuhteista. Jos avaat diploma-
tiasuhteet toisen pelaajan kanssa, 
mutta myöhemmin hyökkäätkin tä-
män kimppuun, saat Petturi-laatan 
(-2 pistettä) eikä kukaan suotu enää 
diplomatiaan kanssasi. Mutta jos toi-
saalla tapahtuu samaa petturuutta, 
on galaktinen muisti lyhyt, laatta siir-
tyy ja voit taas rauhassa puhua vie-
rustoverit ympäri omalle puolellesi, 
se hyökkäyshän oli vaan hetkellinen 
erehdys. 

MIK:llä olemme pelanneet Eclipseä 
tasaisen epäsäännöllisesti lähes pe-
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lin ilmestymisestä lähtien. Erityisiä 
muistojakin löytyy monta, yhtenä en-
simmäisistä kerroista totesimme pe-
lin jälkeen, että nyt kun säännöt on 
opittu niin eiköhän pidetä kebab-tau-
ko ja vedetä toinen peli putkeen, ei-
hän se uusinta enää neljää tuntia voi 
kestää... kyllä se kesti.
 Toinen hieno muisto on, kun 
Mikkiksen saunalla mietimme, että 
tässä olisi nyt aika iso porukka ja 
lautapelejä tekisi mieli, mitäpä jos 
kokeiltaisin 8 pelaajan Eclipseä ex 
tempore. Hyvinhän sekin loppujen-
lopuksi meni.
 Valitettavasti Konetalon Mo-
tivaattori vaihtui tänä syk-
synä Konehuoneeksi, eikä 
siellä enää ole yhtä helposti 
yhdisteltäviä pöytiä mis-
sä pelata. Niinpä korkka-
simme Kampus Areenan 
ryhmätyötilat lautapelitar-
koitukseen samaan aikaan, 
kun MIK järjesti hippaa 
yo-kunnan peli-iltana pi-
halla. Saimme jopa jälleen 

yhden fuksin houkuteltua mukaam-
me, pois raittiista ilmasta juoksente-
lemasta sisälle istumaan setien kans-
sa ja turmeltumaan. Lautapelitilana 
Kampus Areena oli kyllä ihan 10/10, 
iso pöytä, äänieristetty koppi (miksi 
ihmeessä?), pehmeät tuolit, ei varti-
jaa häätämässä meitä kesken kiivaim-
man avaruussodan ja audio-laitteilla 
sai sopivan ambientin taustamusii-
kinkin kohdalleen.

Tamppi-Janne
irc: #mik-lautapelaajat 
(Jos haluat päästä pelaamaan, liity 
kanavalle, emme ole Facebookissa)
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Miltä tuntui voit-
taa TESin myöntämä 

Hyvä Opettaja –palkinto? 
TESsillä oli kokous lauantaina ja sain 

lauantai-iltana sähköpostin palkinnon voittamisesta. 
Luin sähköpostin ensin itse, sitten toisen kerran itse ja kol-

mannella kerralla pyysin vaimoa lukemaan sähköpostin vielä 
kertaalleen.

Ensimmäiseksi pakokauhu valtasi ajatukset, sillä nyt kaikki olettavat 
sinun olevan hyvä ja tämä aiheuttaa pakokauhua. Voitto on joka tapauk-

sessa mahtava juttu. Lisäksi palkinto on opiskelijoiden nimittämä, ja sehän 
on parasta. Kyseessä ei siis ole mikään keskinäisen kehumisen kerho, jossa 

kollegat ehdottavat toisiaan vaan kyseessä on ikään kuin palkinto hyvästä asia-
kaspalvelusta.

Loppujen lopuksi olo on sama, kuin dipaksi valmistumisen jälkeen: Itsestä ei tunnu, 
että olisi muuttunut, mutta nyt oletetaan, että pitäisi oikeasti osata jotain. Tärkeää on py-
syä nöyränä vaikka tunnenkin ylpeyttä.

Ketä olisit itse ehdottanut Hyvä Opettaja-palkinnon saajaksi silloin, kun 
itse opiskelit TTKK:lla? 
Olin samalla aallonpituudella fysikaalisen kemian professorin Aarre Kellomäen kanssa. 
Kurssin tentin jälkeen käytiin klassinen keskustelu, että ”No miten meni?” johon tuli to-
dettua, että eihän siitä mitään tullut. Arvosanaksi tuli kuitenkin vitonen, eli hyvä arvosana 
oli positiivinen yllätys ja todiste: Vaikka tuntuu, että mitään ei osannut niin silti osasikin 
jotain tietämättään.
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Mikä oli paras kesätyöpaikkasi opiskeluaikoina? 
Olen ollut pitkälti materiaaliopin laitoksella töissä. Materiaalien lisäksi olen valokuvan-
nut jo pitkän aikaa, ja ensimmäisen kesätyöni sainkin valokuvausliikkeestä. Silloinen 
tyttöystäväni, nykyinen vaimoni sai töitä Tampereelta, joten menin kysymään laboratori-
oinsinööriltä Antti Hynnältä, että löytyisikö laitokselta hommia. Hynnä totesi, että tois-
taiseksi etsimme vanhemman vuosikurssin opiskelijaa, mutta valokuvien kehittäjää tar-
vittaisiin. Kehitin siis filmejä ja kuvia laitoksella, silloin työ tehtiin vielä pimiössä. Urani 
ei lähtenyt liikkeelle materiaaliopin osaamisesta vaan valokuvaamisesta - uusien asioiden 
opettelu ja hyödyntäminen kannattaa!

Entä mikä oli suosikkikurssisi yliopistolla? 
Metalliopin ja dislokaatioiden kurssit tarjosivat syntyjä syviä ja tieteellistä ajattelua tut-
kimusmenetelmät-kurssin tavoin. Pidin myös kemiasta, fysiikasta en niinkään. Kaikista 
vähiten luin kumeja opiskeluaikanani.

Mikä on parasta Wapussa? 
Parasta Wapussa on koko Teekkariwapun konsepti, tietenkin! Aina, kun on vain mahdol-
lisuus niin ollaan tultu viettämään Wappua Koskenrantaan.

Mikä on suosikki materiaalitekniikan termisi? Miksi? 
Oma suosikkitermini on Frank-Readin kaksinapainen dislokaatiogeneraattori, joka 
kuvaa dislokaatioiden monistumista rakenteessa. Muutenkin materiaalitekniikassa on 
ihan hirveitä termejä! Kuitenkin, kun ymmärtää termin konseptin voi todeta, että on oi-
valtanut teoriasta jotain.

Jyke, 49 v. (haastateltaessa vielä 48 vee), aloitti opintonsa 
TTKKlla konetekniikassa mutta valmistui materiaaliopin puolel-
ta pääainenaan materiaalioppi ja sivuaineenaan muovitekniikka. 
Diplomityö mekaanisesti seostetuista metalleista valmistui vuon-
na 1991.
 

Mistä tunnetaan: Toimii SAMPE Europen varapresidenttinä, 
ja ensi kesänä aloittaa presidenttinä. Lisäksi Jyrki on nimitetty 
Teknillisten tieteiden tiedekunnan dekaaniksi vuonna 2014, ja 
kolme edellistä vuotta hän hääräsi varadekaanina. Professorina 
Jyrki aloitti TTY:llä 1.1.2004 ensin muovikomposiittitekniikan 
parissa. Prof. Vuorinen on toiminut materiaaliopin laitoksella 
monissa eri tehtävistä aina kurssiassistentista tutkijaan vuodesta 
1991 lähtien.

Mistä ei tunneta: Ajoissa olemisesta, pahantuulisuudesta, hy-
västä huumorintajusta tai nopeista vastauksista.
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Wikipedian mukaan: Dekaani (lat. decanus ’kymmenenpäämies’) on aka-
teeminen ja kirkollinen hallintotehtävä. Jos saisit päättää, olisitko sit-
tenkin kirkon päämies vai tiedekunnan johtaja? 
Valitsen kuitenkin tiedekunnan, ei sillä, ettenkö haluaisi olla kirkon kymmenenpäämies. 
Vastaukseni pohjautuu kuitenkin siihen, että olen luonut koko urani täällä. Ehkä kirkolla 
olisi tästä huolimatta tarjota mielenkiintoisia tehtäviä! Joka tapauksessa ihmisen tausta 
kannattaa aina ottaa huomioon.

Pieni Rorschachin muste-
läikkätesti, eli selitä kuva 
(10p):

Kuvassahan on selväsi kaksiloh-
koinen termoplastinen elas-
tomeeri, jossa on eroteltuna 
kovat ja pehmeät segmentit. 
Tai sitten kyseessä on kasa saip-
puakuplia, joissa on opiskelijan 
hiuksia. (7p)

Muistan, kun eräänä perjantai-aamuna keväällä 2013 tulit myöhässä 
luennoimallesi polymeerifysiikan luennolle. Kerroit syyksi, että sinulle soi-
tettiin Tekniikasta ja Taloudesta ja että siellä kysyttiin, että mikä on 
tärkein keksintö materiaalitekniikan historiassa. Muistatko vielä, mitä 
vastasit? (Jaksollinen järjestelmä) Oletko edelleen samaa mieltä?
Vastasin luultavasti jotain joko materiaalitutkimukseen tai jaksolliseen järjestel-
mään liittyen. Elektronidiffraktion, röntgenin ja muiden tutkimuslaitteiden avulla on 
kuitenkin luotu pohja kaikelle teorialle. Sen sijaan materiaaleista vaikkapa teflon on ollut 
merkittävä virstanpylväs esimerkiksi ruuanlaitossa. Olisiko teflonia kuitenkaan keksitty 
ilman SEM:iä tai TEM:iä? Kehitystyö on joka tapauksessa tärkeää, vaikka tieto luodaan-
kin vanhojen työkalujen avulla.

Sukulaisille ja tuttaville on välillä vaikeaa selittää, mitä materiaalitek-
niikka on. Millaiseen selitykseen itse olet turvautunut? 
Tähän ei ole mitään patenttivastausta olemassa, vaan myös tässä tapauksessa otetaan ky-
syjän tausta huomioon. Esimerkiksi vanhemmille voisin kertoa, että mitä teflonpannu 
on ja miksi sitä ei saa ylikuumentaa. Mopoja rassaavalle pikkuveljelle voisi kertoa pyö-
rän osista ja erityisesti pyöränkumeista.
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Turvaudutko Wikipedian käyttöön? 
Kyllä, ja pari viikkoa sitten tein juttua Muovi - Plast -lehteen, jossa käsittelin rakenteelli-
sia värejä ja sitä, miten perhosen siivet saavat nanorakenteesta värinsä. Luin siis tähän liit-
tyvästä termistä Wikipedia-artikkelia. Kaiken kaikkiaan käytän aika paljon Wikipediaa. 
Sivun artikkelit ovat monentasoisia:  Esimerkiksi fysiikan alalla monet sivut ovat ammat-
tilaisten tekemiä, muiden aiheiden artikkelit saattavat olla mututuntumalla kirjoitettuja.

Harrastat Kuka Kukin On –kirjan mukaan valokuvaamista. Suositko parem-
min pyyhkäisyelektronimikroskoopilla vai transmissioelektronimikroskoopil-
la kuvaamista, vai jollain muulla? 
En itse asiassa tiennyt, että olen kirjassa! Tarkennuksena, että en tiennyt aktiivisesti, eli 
nyt kun asia tuli puheeksi, niin tiedostan asian. Valokuvaus taitaa kallistua ihan tavallisel-
la digikameralla kuvaamiseen, SEM:iä taisin käyttää viimeksi 90-luvulla.

Millaisia mullistuksia voidaan olettaa materiaalitekniikan tutkimuksessa 
tapahtuvan? 
Muuttuvassa maailmassa tulee korostumaan erityisesti kiertoyhteiskunta sekä ekote-
hokkuus. Materiaalien saralla yksi merkittävä osa tulee olemaan biopohjaisten mate-
riaalien käyttö polymeeripuolella. Lisäksi robotiikka ja materiaali-informatiikka tulevat 
lisäämään kehitystä automaation tyyliin.

Millaisia terveisiä, vinkkejä ja neuvoja lähettäisit uusille fukseillemme?
Olkaa aktiivisia ja vaativia sekä itsellenne että TTY:lle. Pitäkää pää kunnossa, opiskelu 
ei ole pelkästään puurtamista tai hauskanpitoa. Ottakaa kaikki hyöty irti yliopistosta ja 
opiskelkaa asioita siten, että opiskelujanne voitte maksimaalisesti tulevaisuudessa hyö-
dyntää. Luokaa oma profiili ja käyttäkää sitä, sillä kaverin profiililla ei pärjää.

Entä TTY:llä jo fuksivuoden viettäneille? 
Jos dippatyö on jo meneillään, niin tehkää suunnitelmia. 
Mikäli ne eivät näytä toimivan niin hylätkää ne nopeasti. 
Valitkaa, mitä haluatte tehdä, ottakaa haasteet vastaan, heit-
täytykää ja epäonnistukaa! Nuorena töppäily on helpompaa. 
Työskennelkää ulkomailla ja perustakaa vaikka oma yritys. 
Olkaa kunnianhimoisia.

Vielä lopuksi: Polymeerit, komposiitit, 
nanomateriaalit vai jokin ihan muu? 
Komposiitit! Kovat komposiitit ja pehmeät elas-
tomeerikomposiitit kelpaavat.

Onnea vielä kovasti! t. MIK <3

Teksti: Maikki 
Kuvat: Jyrkiltä
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On vuosi 2025. 2010-luvun loppupuolella Perussuomalaiset olivat ottaneet murskaavan 
vaalivoiton, ja Timo Soini oli noussut Suomen tasavallan ylivaltiaaksi. Rautaisella otteella ja te-
rävillä soinismeillaan valtakuntaansa halliten hän onnistui jo ensimmäisinä diktaattorikuukausi-
naan rusikoimaan Suomen valtiomuodoksi äärikatolilaisen teokratian. Näiden uudistusten myötä 
myös itsesaastutus – masturbointi - oli luettavissa synniksi, mutta suuressa humaaniudessaan ja 
pyhän kilpailukyvyn turvaamiseksi Ylivaltias ei halunnut rankaista ihmisiä tällaisesta toiminnasta, 
vaan määräsi heidät terapiaan, kunnes tällaiset vahingolliset mieliteot pysyisivät kontrollissa.

Ikävä kyllä yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa ei juurikaan löytynyt osaamista näin spe-
sifeihin terapiamuotoihin; oli löydettävä toinen keino. Jo 1990-luvulla politiikassa itsensä läpilyö-
nyt, myöhemmin julkisuudesta vetäytynyt Susikoira Roi oli poliitikkojen keskuudessa tunnettu 
vaihtoehtohoitojen taitaja. Omien sanojensa mukaan hän oli muun muassa parantanut syöpää 
pakurikäävällä ja nostanut halvaantuneita potilaita pyörätuoleista takaisin kävelemään jo yksit-
täisten skientologikirkon auditointien jälkeen. Soinin oli aika soittaa Roille, ja tottahan tarinamme 
sankari, elävä susikoiralegendamme suostui tarjoukseen. Tämä näet saattoi tarkoittaa, että hänen 
lukuisat uskomusrikkomuksensa saatettaisiin painaa villaisella, mikäli hän sattuisi joskus jäämään 
kiinni ajatuspoliisin laitteiden kehittyessä. Roi oli syntinen koira. Jatkuvan itsesaastutuksen lisäksi 
hänellä oli varsin omituinen fetissi: aina täysikuun aikaan hän kylpi punaviinissä, ottaen samalla 
vastaan kymmeniä kivuliaita raipaniskuja rakastajattareltaan. ”Voi koira”, ajatteli Roi. ”Jos jään 
kiinni tästä toiminnasta tekemättä vastapalveluksia, olen mennyttä dogea.”

Huolet oli aika painaa sivuun. Muutamien korruptioillallisten jälkeen Roi oli valmis aloittamaan 
uudessa tehtävässään valtakunnanterapeuttina. Ikävä puoli tässä oli se, että Roilla ei ollut hajua-
kaan, miten tällainen terapia voisi toimia. Pakurikääpätarinat oli sepitetty yön pikkutunteina hä-
myisissä baareissa, kun Roi oli halunnut tehdä vaikutuksen viereisen pöydän new age -hippeihin. 
Skientologiankaan kanssa hänellä ei ollut sen kummempaa tekemistä, muuta kuin että hänet oli 
painostettu puhumaan julkisesti hyvää kyseisestä organisaatiosta. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin 
toivoa, etteivät potilaat jäisi uudelleen kiinni synneistään. Terapiasessioissa enimmäkseen jutustel-
tiin mukavia, mutta lopuksi Roi aina muistutti potilaitaan vaarasta, jossa hän itse oli.

Soini oli kuitenkin diktaattoriutensa aikana muuttunut yhä kasvavammassa määrässä vainohar-
haiseksi, eikä luottanut enää juuri kehenkään. Hän käski poliisia lähettämään soluttautujan Roin 
terapiaan. Kaikki meni juuri kuten odotettua, ja pian oli ilmeistä, ettei Roi oikeasti ollut minkään-
lainen terapeutti. Eräänä iltana joitakin päivä myöhemmin, poliisipartio oli matkalla pidättämään 
Roita. Kuinka sattuikaan, että juuri sinä iltana täysikuu möllötti taivaalla kirkkaana. Poliisin rys-
kiessä ovesta sisään Roi ulvoi kivusta selkä verisenä viinikylvyssään. ”Sairas paskiainen”, totesi et-
sivä Kaasi huomattuaan, ettei hän tarvitse edes käsirautoja. Roi oli näet jo valmiiksi käsiraudoissa.

Itse Ylivaltias Soini kävi vierailemassa Roin luona tutkintavankeudessa. ”Vanha ystävä” - hän 
lausahti - ”on ikävää nähdä sinut tällaisessa paikassa. Mutta sitä niittää, mitä kylvää. Ikävä kyllä 
minulla on kiireinen päivä, ja joudun jo jatkamaan matkaa. Koeta kestää.” Soini käänsi selkänsä ja 
lähti kävelemään uloskäyntiä kohti. Hän kuitenkin kääntyi takaisin, ja kuiskasi vahingoniloisesti 
kaltereiden välistä: ”Harva runkkuja puoskaroi, kuin ’punkku ja ruoska’-Roi.”

Susikoira Roin Seikkailut by Atte
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Takasivun tervehdykset päätoimittaja numero kakkoselta 
(tirsk)! Paljon on taas kerinnyt tapahtua edellisen numeron 
jälkeen, mutta onneksi juuri mikään ei ole oikeasti muuttunut. 
Uudet fuksit alkavat oppia tavoille, kun taas ”vanhempien” 
opiskelijoiden näkökulmasta aika kiitää vuosi vuodelta 
nopeammin. Ennen yhden periodin aikana kerkesi sentään 
tehdä jotain, kun nyt taas tuntuu siltä, että olin viikon takaisin 
Tampereella ja puff– tenttiviikko on taas ohi.             

Parhaat jututhan pitäisi säästellä lehden loppuun, mutta 
valitettavasti(?) meikäläisen haaleat löpinät eivät voi mitenkään 
pärjätä tämänkertaisen numeron sisällölle – toivottavasti juuri 
sinä lukijana nautit hyvän opettajan haastattelusta ja suhteellisen 
korkealentoisesta Susikoira Roi -vitsistä vähintään yhtä paljon, 
kuin meikäläinen em. vitsin kirjoittamisesta! Sain myös juuri 
tiedon korvanappiini: tulevissa Modernin numeroissa päästään 
lukemaan myös oikeaa asiasisältöä, kun yhteistyö laitoksen 
kanssa tiivistyy. Huraa!

-Atte

PS: Muistattehan 
antaa palautetta 
kiltalehden sisäl-
löstä ja ulkoasus-
ta toimittajille! 
Valitettavasti 
resurssipulan ja 
kuuden euron 
pizzojen puutteen 
vuoksi emme 
käsittele negatii-
vista palautetta.

Tämä on se fiilis, kun tajuaa Modernin olevan taas lopussa :|
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Vanhojen töhöjen on 
aika väistyä tieltä - hae ensi vuoden 
hallitukseen viimeistään sunnuntaina 15.11.!


