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Syyslukukausi on jo puolessa, ja 
tunnetusti loppusyksy kuluu vielä 
alkusyksyäkin nopeammin. Vastahan 
sitä vietettiin Wappua. Kesäkin meni 
jossain välissä. Siis jos viimeisen 
puolen vuoden aikaista hetkellistä 
vuorokauden keskilämpötilan hienoista 
nousua voi kesäksi kutsua. Ainakaan 
kesätöissä sellaista ei muutenkin 
kuumassa hallissa huomannut. Joinain 
harvoina päivinä ulkoilman raikas 
tuulahdus ei vain tuntunut ihan yhtä 
raikkaalta kuin yleensä. Nyt syksyn 
tulon ja menon huomaa jo ikkunasta 
ulos katsoessa. Omassa erään nimeltä 
mainitsemattoman asuntoyhtiön 
asunnossani tuulee sisälläkin, mikä vain 
muistuttaa lähestyvästä talvesta.

Onneksi opiskelu on niin tehokas 
työllistäjä, että kotona ei tarvitse 
kuin piipahtaa nukkumassa! Päivät 
kuluvat mukavasti luennoilla ja illat 
läksyjen parissa. Ei tarvitse miettiä, 
että mitähän sitä tekisi vapaa-ajalla, 
kun sitä ei oikeastaan ole. Jos jollakulla 
vapaa-aikaongelma kuitenkin on, niin 
kannattaa ottaa selvää, mitä kaikkea kilta 
järjestää! Fukseille tutorit ovat varmasti 

järjestäneetkin paljon toimintaa, ja 
vanhemmat tieteenharjoittajat osaavat 
(toivottavasti) itsekin näitä jo selvitellä.

Aika kuluu niin nopeasti, että kohta 
on tämäkin lukukausi taas livahtanut 
kokonaan ohi. Itse ainakin ihan vähän jo 
mietin tulevaa kevättä ja seuraavaa kesää. 
Mitä sitä nyt ihan oikeasti haluaa tehdä? 
Millä edistäisin omien kiinnostuksen 
kohteiden saavuttamista kaikkein 
parhaiten? Näiden kysymysten äärellä ei 
kannata alkaa yksinään ahdistua, vaan 
sen sijaan suosittelen hyödyntämään 
opintoneuvojamme Suvin palveluita sekä 
piipahtamaan opintosuunnistuksessa 
8.11. ja MIK:n ja materiaaliopin laitoksen 
järjestämässä Urasaunassa 9.11. Kaikista 
näistä löytyy varmasti jonkinlaista 
apua omiin pohdintoihin. Jos ei se oma 
opintosuunta ihan vielä löytyisikään, 
niin tietääpä ainakin mitä on tarjolla! 
Joskus käy niinkin, että löytää sen, mitä ei 
ainakaan halua tehdä. Sitä paitsi, onhan 
teekkarisaunalla nyt aina kiva pyörähtää, 
tutustua lisää oman alan ihmisiin ja vähän 
rentoutua opintojen ja syksyn lomassa!

Enni
Päätoimitus

Päätoimitus
1.1
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Puheen-
johtajan 

palsta

Syksyn merkit alkavat olla ilmassa. Syksy on täynnä 
toinen toistaan upeampia opiskelijatapahtumia, 
kaunista ruskaa sekä joskus voimakastakin sadetta. 
Eräs hienoimpia syksyn merkkejä teekkarille on 
kuitenkin uusien fuksien saapuminen kampukselle 
ja omaan kiltaan. Monet fuksit ovatkin jo kotiutuneet 
kiltaamme niin kiltahuoneella ajanviettämisen kuin 
killan tapahtumien osalta. Olen jopa kuullut mukavaa 
huhua, että ainakin muutaman fuksin olemme saaneet 
kiinnostumaan Materiaali-insinöörikillan hallituksen 
toiminnasta. Kiltatoiminta onkin monella tavalla 
hyödyllistä, sillä siitä saa ainutlaatuisen kokemuksen 
yhdistystoiminnasta sekä väkevän annoksen 
teekkarielämässä myös sen mahdollistajana.

Syksy on myös hallitustoimijoille jännittävää 
aikaa. Syksyllä järjestetään killan sääntömääräinen 
yleiskokous, jonka ensimmäisessä osassa valitaan 
puheenjohtaja vuodeksi 2017 ja toisessa osassa 
hyväksytään toimintasuunnitelma sekä talousarvio 
vuodelle 2017 ja killan hallitus vuoden 2017 
puheenjohtajan esityksen perusteella. Tänäkin 
vuonna varmasti moni vanhempi hallitustoimija antaa 
paikkansa uusille toimijoille, joten uusia toimijoita 
mahtuu hyvin mukaan. Niille, joita mietityttää 
toimintaan lähteminen, suosittelen lämpimästi 
kyselemään pesteistä sekä hallitustoiminnasta lisää 
hallituslaiselta.
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Vaikka painotan hallitustoiminnan 
arvokkuutta, ei kyse ole 
pelkästään oman kiltamme 
ihailusta. Teekkareilla, ja eritoten 
meillä Tampereen teknillisellä 
yliopistolla on upealla tavalla 
esillä Tampereen teekkarien 
aktiivisuus. Erilaisia harrastekerhoja, 
ammattiainekerhoja ja kiltoja 
on lukemattomia, joten 
suosittelenkin tutustumaan 
jonkin näistä toimintaan edes 
hieman tarkemmin. Teekkarina 
opiskelija kokee huiman määrän 
mitä hienoimpia kokemuksia 
ja varmasti näitä kokemuksia 
kannattaa hankkia. Tämän voin itse 
allekirjoittaa, kun JA-HAA messuilla 
liityin erään kerhon jäseneksi ja 
jo samana päivänä olin kyseisen 
kerhon jäsentapahtumassa 
Kangasalla. Killat ja kerhot 
ovat upea mahdollisuus luoda 
kontakteja muihin opiskelijoihin 
sekä mahdollisesti työelämän 
linkkeihin. Miksei siitä juuri uudesta 
tutusta teekkarista tai fuksista 
voisi jonakin päivänä pomosi tai 
työkaverisi? Niinpä.

Kirjotin kesällä tuleville 
fukseille mikkiläisyydestä, ja 
edelleen allekirjoitan saman 
kaavan: Mikkiläisen tunnistaa 
huipputyypistä viininpunaisissa 
haalareissa. Meidän tapahtumiin 
sekä kiltahuoneelle on helppoa 
tulla käymään, vaikkei useasti 
olisikaan käynyt paikalla. Olen 
suunnattoman onnellinen siitä, että 
olen saanut toimia juuri Materiaali-
insinöörikillan hallituksen 
puheenjohtajana tänä vuonna. 
Mikkiläisiä yhdistää tietynlainen 
positiivisuus ja tätä upeaa 
porukkaa, koko kiltamme jäsenistöä 
on ollut hienoa päästä edustamaan. 
Puheenjohtajakautta on tätä 
kirjoittaessani vielä päivälleen 
kolme kuukautta jäljellä, enkä 
päivälläkään haluaisi sitä lyhentää.

Mukavaa syksyä ja tsemppiä 
opintoihin toivottaen,

Paavo
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Opinto-
neuvojan 
terveiset

Opinto-opas uudistuu, kaikkien on 
pakko siirtyä uuteen HOPSiin ja Konetalo 
tyhjenee opiskelijoista. Kurssit poistuu, 
niitä yhdistellään ja mikään ei tietenkään 
toimi. POP on uudistunut ja sieltä ei 
löydä enää mitään. Vanhukset valmistuu, 
opintoneuvoja on vaihtunut ja Mutsku 
ei lähde enää exculle. Kilta muuttaa, 
opintoneuvoja muuttaa kahdesti ja 
luentoja pidetään ties missä. Ennen oli 
kunnollista.

Opinto-opas löytyy onneksi kätevästi 
netistä ja jopa paperisena opintoneuvojan 
huoneesta. Ei se ihan Cosmolle vertoja 
vedä mutta saa tulla lukemaan! Uusi 
HOPS-työkalu on parempi kuin vanha ja 
ainakin nätimpi. Helppokin se on ja jos 
ei silti osaa niin opintoneuvoja auttaa. 
Konetaloa järjestellään uudestaan mutta 
kai täällä sentään jotain pysyy. Ehkä.

Kurssien poistumiselle ei voi mitään, 
paitsi vaatia oikeutta. Jos on kokonaisuus 
kesken niin sen saa suorittaa loppuun, 
niin että oikeuden vaatiminen kannattaa. 
Ensimmäisellä toteutuskerralla asiat 
ei nyt vaan yleensä toimi mutta 
toivotaan että tulevat sukupolvet 
ovat jo paremmassa asemassa. Eihän 
sillä yhdellä fuksikurssillakaan enää 
suunnitella satamaa ekalla kouluviikolla.

POPin uudistus on pääasiassa hyvä. 
Vaikka ensin tuntuu että sieltä ei löydä 
mitään, niin ainakin se toimii kännykällä 
paremmin kuin ennen. Ja POPin 
toiminnoista otetaan myös palautetta 
vastaan ja sivustoa kehitetään sen 
mukaan, testattu on.

Vanhusten valmistuminen on pelkästään 
hyvä asia. Kiltaan mahtuu useimmiten 
istumaan ja fuksitkin uskaltaa tulla sinne. 
Eikä varmaan haittaa yliopistoakaan että 
joku joskus valmistuu. Opintoneuvojana 
Stiinan jälkeen aloitti allekirjoittanut eli 
Suvi Harju. Aloitin TTY:llä syksyllä 2013, 
lähdin tokaksi vuodeksi Ruotsiin ja palasin 
viime syksynä. Työn sain koska oli paljon 
ohjauskokemusta liikuntaleikkikoulusta. 
Tämän jutun lähtiessä eteenpäin exculle 
oli vielä 8 paikkaa jäljellä, joten ehkä 
Mutsku sittenkin lähti?

Kilta muuttaa mutta ei tiedetä minne. 
Opintoneuvoja muutti jo, huoneeseen 
K1444B eli kauas entisestä ei päästy. 
Vuodenvaihteessa tulee ylennys 2. 
kerrokseen. Luentojen sijoittamiseen on 
tehty uusi hieno systeemi ja kuten näkyy 
se ei toimi. Kuka muka jaksaa kävellä 
Tietotaloon tai Sähkölabyrinttiin?

Jos vielä jäi epäselväksi kuka se uusi 
opintoneuvoja oikein on ja mitä se tekee, 
niin tulkaa itse katsomaan. 1. periodissa 
maanantaisin klo 10-12 ja torstaisin klo 
12-16 huoneessa K1444B. Seuraavaan 
periodiin vähän viilataan noita 
päivystysaikoja. Lukekaa sähköpostia.

Tulkaa joku joskus käymään!

Suvi

Kuva: Mika Kiviluoma
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Onko ruoho vihreämpää 
rajan toisella puolella – 
vaihtokohteena Uumaja

On elokuu ja heräät pikkusiskosi 
sohvalta hieman huonosti nukutun 
yön jälkeen. Kesätyöt ovat takanapäin 
ja on aika suunnata kohti uusia 
haasteita. Vielä viisi edellistä syksyä se 
on tarkoittanut riemukasta saapumista 
TTY:n hellään huomaan. Tämä syksy on 
kuitenkin erilainen, täynnä uudenlaisia 
haasteita, sillä sinusta tulisi kuoriutua 
se stereotyyppinen vaihto-opiskelija, 
tuttavallisemmin vaihtari.

Mutta mitä tapahtuikaan ennen sitä 
hetkeä, kun allekirjoittanut nousi 
Wasalinen kyytiin (luit aivan oikein, 
en lentänyt) ja lähti puolen vuoden 
vaihtoon Uumajaan. Oman vaihtoon 
lähtöni taustalla ei suinkaan ollut vuosia 
jatkunut kiinnostus kansainvälistymistä 
ja vaihto-opiskelua kohtaan. Niin 

surkuhupaisalta kun se kuulostaakin, 
idea vaihtoon lähtemisestä alkoi 
syntyä minulle vasta vuoden 
vaihteessa, jolloin TTY:n vaihtohaku 
oli jo kiivaasti käynnissä. Tiukka 
vaihtoonhakuaikataulu ei sinänsä ole 
ennen kuulumatonta, vaan se että idea 
siitä syntyi Oulussa. Pillaako Oulu siis 
aina kaiken? Sitä olen nyt selvittämistä, 
kiitos erään rakkaan sisarkiltamme 
edustajan.

Uumaja on siis noin 121 000 asukkaan 
kaupunki ja kooltaan näin ollen noin 
Porin kokoinen. Kaupunkina Uumaja 
on ilmeisesti Ruotsin viidenneksi suurin, 
ja samalla se toimii Pohjois-Ruotsin 
jonkinlaisena keskuksena. Vuonna 
2014 Uumaja toimi jopa Euroopan 
kulttuuripääkaupunkina. Kulttuurin 
lisäksi kaupunkia elävöittää noin 

Uumajan kampuksen sydämessä 
sijaitseva lampi tarjoaa 
koulutöihinsä hajoileville 
opiskelijoille mahdollisuuden 
rentoutumiseen eläinterapian 
muodossa. Sorsien kamppaillessa 
herkkupaloista opiskelijan 
lapsetuskerroin on kohdillaan ja 
suupielet kääntyvät väistämättä 
ylöspäin. 

Teksti ja kuvat: Hanna Rautalin
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32 000 poikkitieteellistä opiskelijaa. 
Vaihto-opiskelijoita Uumajassa on 
vuosittain noin 800 luokkaa. Uumaja 
valikoitui omaksi vaihtokohteekseni 
sen läheisyyden, asunnon saamisen 
helppouden sekä sopivalta vaikuttaneen 
kurssivalikoiman pohjalta.

Tätä juttu kirjoittaessani olen kerinnyt 
olla vaihdossa noin kuusi viikkoa, 
ja kerran olen kerinnyt jo karata 
Suomenkin puolelle sitsaamaan. 
Täällä Uumajassa tyypillisin opiskelija-
asumismuoto on niin sanottu korridor, 
jonka jaan kuuden muun kanssa. 
Korridorissa jokaisella on oma huone, 
josta löytyy oma vessa ja suihku, keittiö 
ja ruokailutila ovat yhteisiä. Itselleni 
korridoriin muuttaminen oli melkoinen 
muutos, sillä olen ennen asunut vain 
yksiössä. Toisin kuin luulisi, oma rappuni 
on ollut varsin hiljainen, vaikka korridorit 
tunnetaan yleensä bileiden keskuksina.

Ja mitä opiskeluun tulee, Ruotsin 
opiskelutahti eroaa suomalaisesta 
merkittävästi. Täällä kurssit ovat joko 
7,5; 15 tai jopa 30 opintopisteen 
laajuisia, mikä tarkoittaa sitä että kurssin 
feilaamiselle ole varaa. Koska kurssit 
ovat opintopistemäärältään niin suuria, 
suorittavat opiskelijat käytännössä 
vain yhtä kurssi kerrallaan, joka 
kestää kuukauden verran. Kyllä siinä 
kokeneenkin teekkarin aivot saa nopeasti 
jäähän varsin helposti, kun koittaa 
vajaan kuukauden aikana sisäistää 

500 sivua kognitiivista psykologiaa. Ja 
kyllä, täällä oletetaan, että opiskelijat 
ostavat kurssikirjan ja myös lukevat sen. 
Tässä ehkä syy siihen, miksi TTY:lläkin 
niin monet vaihtarit kuluttavat paljon 
aikaa kirjastossa. Vaihto on todellakin 
mahdollisuus opiskella jotakin aivan 
muuta kuin kovia insinööritietä ja ehkä 
lähentää suhdettaan humanistiseen 
ajattelumaailmaan.

Ruotsin alkoholipolitiikasta sen 
verran, että Ruotsin ruokakauppaolut 
on naurettavat 3,5 vol- %, joka 
on suurin sallittu normaaleissa 
päivittäistavarakaupoissa myytävä 
pitoisuus. Niin sanotut vahvemmat 
juomat löytyvät Suomen Alkon 
tapaan monopoli asemassa olevasta 
Systembolagetista. Ja jottei kaipuun 
Suomeen iske liian pahasti, löytyy 
Systemin hyllystä onneksi muun muassa 
myös Original-lonkeroa lievittämään 
pahinta koti-ikävää. Spurguja Uumajan 
kaduilla ei näy, ja ilmeisesti julkisilla 
paikoilla juomiskieltoa noudatetaan 
Ruotsissa Suomea kuuliaisemmin. 
Esimerkiksi baariin jonottaessa 
järjestyksenvalvojat kaatavat kaikki 
juomat pois, juoman laadusta 
riippumatta. Todistetusti saksalaisen 
ystäväni 0,3 vol-% siideri kaadettiin 
maahan jonottaessamme paikalliseen 
yökerhoon, myös liian humalaiset 
henkilöt poistetaan kuulemma herkästi 
baareista.

Tätä materiaalin ilosanomaa 
pääset katsastamaan livenä 
Uumajan keskustassa sijaitsevassa 
kauppakeskus Utopiassa. 
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No onko se ruoho sitten vihreämpää 
rakkaassa länsinaapurissamme? 
Ruotsissa opiskelija-asuminen 
on yhteisöllisempää ja asenne 
ulkomaalaisia kohtaa huomattavasti 
suomalaisia suvaitsevampaa. Ainakin 
täällä

Uumajassa ihmiset ovat erittäin 
ystävällisiä ja puhuvat mielellään 
englantia, mikä näkyy selkeästi 
kielitaidon tasossa. Tästä hyvänä 
esimerkkinä postimies, joka täysin 
odottamatta tuli tarjoamaan apuansa 
asuntoni pihassa, kun yritin laittaa 
pyöräni ketjuja takaisin paikoilleen. Ja 
tosiaan Uumaja on todellinen urheilun 
keskus, täältä löytyy pohjoismaiden 
suurin urheilukeskus IKSU, ja muutenkin 
ihmiset pyöräilevät joka paikkaan. Täällä 
Uumajassa vaihtareille tarjotaan paljon 
alkoholitonta tekemistä ja bileissäkin 
kaikki suuntaavat baaritiskin sijaan 
tanssilattialle heti baariin saavuttuaan. 
Muutenkin baarit sulkeutuvat jo klo 
2. Ruotsin opiskelumalli voitaneen 
myös nähdä hyvänä, sillä opiskelija 
saa rauhassa keskittyä yhteen kurssiin 
kerrallaan.

Tähän asti olen Suomesta eniten 
kaivannut edullista kouluruokaa. 
Ruotsi ei oletuksista huolimatta tunne 
opiskelijaruokailua, tai ainakaan 
edullista sellaista, joten ympäri koulua 
saa tyytyä lähinnä mikroja täynnä 
oleviin seiniin. Teekkarina suomalaiset 
innovaatiot ovat myös nostaneet 
arvoaan silmissäni suuresti. On ollut 
yllättävää huomata miten paljon 
pelkkien astioiden kuivaamiseenkin 
keittiöliinalla saattaa kulua aikaa tai 
miten roskien vieminen roskakatokseen 
ei ole miellyttävä ajatus edes 

flunssaisena, kuivauskaapit ja molokit 
siis kunniaan. Toisin kuin edeltäjilläni, 
muut vaihdossa olleet mikkiläiset, 
minulla ei ole ikävä teekkarikulttuuria, 
koska pääsen toteuttamaan sitä myös 
vaihdon aikana, siispä RankkaExcu nro 
10 täältä tullaan!

Uumajasta <3:lla materiaalitekniikan 
kandidaatti

Hanna Rautalin
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Millainen on vuonna 
2020 valmistuva 

Materiaalitekniikan 
DEE-II ? 

TkT Hokka:

•	 Laitoksen opetuksen suunnitteluryhmän 
jäsen

•	 DIA ohjelman suunnitteluryhmän jäsen
•	 TTI tiedekunnan perustutkinto-ohjelman 

suunnitteluohjelman jäsen
•	 TTI-Tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 

jäsen
•	 KV-Kandiohjelman suunnitteluryhmän 

jäsen
•	 Pitää myös oluen suunnittelusta, 

valmistuksesta ja erityisesti juomisesta!
•	 Pelaa iltaisin 8-bittistä Nintendoa

Teksti ja kuvat: TkT Mikko Hokka
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Jatkaakseni keskustelua viimeaikaisesta 
opintouudistuksesta, kurssien 
vähentämisestä ja muista opiskeluun 
välittömästi liittyvistä muutoksista, 
haluan jakaa kanssanne muutamia 
ajatuksia asioista, jotka eivät ole 
muuttuneet eivätkä tule muuttumaan 
lähitulevaisuudessa. Sen sijaan, että 
keskityttäisiin yksittäisiin kursseihin 
tai niiden jatkuviin muutoksiin, on 
tärkeämpää katsoa kokonaisuutena 
omaa materiaaliopin diplomi-
insinööritutkintoamme ja siihen 
tähtäävän ohjelman sisältöä. Eli 
haluan tässä kuvata tutkintomme 
osaamistavoitteista pitemmällä 
tähtäimellä, ja sillä nimenomaisella 
tarkoituksella, että opintojensa 
alkuvaiheilla oleva teekkari ymmärtäisi 
paremmin mihin hänen valitsemansa 
tutkinto-ohjelma tähtää. Tämä 
keskustelu on juuri nyt ajankohtaisempi 
kuin koskaan aikaisemmin, sillä 
yliopistomme tulee yhdistymään kahden 
muun kotikaupungin oppilaitoksen 
kanssa ja joudumme profiloimaan 
oman tuotteemme, eli materiaalitieteen 
diplomi-insinöörikoulutuksen, hyvin 
erottuaksemme sekä maistereista, 

insinööreistä sekä muiden alojen 
diplomi-insinööreistä. Diplomi-
insinöörin koulutus eroaa esimerkiksi 
luonnontieteen maisterin koulutuksesta 
erityisesti pohjatutkinnon ja siinä 
luotavan ajattelutavan pohjalta. 
Perusopintojen tärkein anti diplomi-
insinöörille onkin matemaattis-
luonnontieteellisiin menetelmiin 
ja osaamiseen perustuva 
ongelmanratkaisutaito. Erästä 
matematiikan professoria epäsuorasti 
lainatakseni, diplomi-insinöörin 
ajatusmaailmassa maailmaa ei pyritä 
parantamaan puheella ja ymmärryksellä, 
vaan diplomi-insinöörit pyrkivät 
suoraviivaisesti hallitsemaan ympärillä 
olevaa maailmaa rakentamalla laitteita, 
liiketoimintamalleja, ohjelmistoja, tai 
meidän ohjelmamme (ja tämän lehden) 
tapauksessa; rakentamalla täydellistä 
materialistista maailmaa.

TTY:n Materiaalitekniikan diplomi-
insinöörikoulutus perustuu vahvan 
matemaatt is - luonnont ieteel l i sen 
pohjan päälle rakennettuun 
materiaalitietämykseen. Koko 
ohjelmamme ydin, perusta ja filosofia 

Materiaalitekniikan ja 
-tieteen PSPP – ketju. 

Osaatteko asettaa 
kaikki MOL-alkuiset 

kurssit kuvaan oikealle 
paikalle?
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voidaan esittää oheisella kuvalla. Jos 
kuvaa avataan hieman, on parempi lähteä 
siitä hetkestä, kun entiselle teekkarille 
annetaan kouraan tekniikan punainen 
kirja ja sen sisällä todistus, joka osoittaa, 
että hänen hallitsevan kyseisen kuvan 
kaikki kohdat. Sen jälkeen kohtaamanne 
teollisuuden tai akateemisen tieteen 
ongelmat liittyvät usein materiaalin 
tai komponentin suorituskykyyn. On 
se sitten koneen runkomateriaalin 
käyttöikä tai muovikomposiittirakenteen 
hyötykuorma. Suorituskyvyn 
optimointia tekevät useat insinöörit 
usein monialaisista asiantuntijoista 
koostuvissa ryhmissä. Suorituskyvyn 
parantamista rajoittavat useat 
reunaehdot, joista tyypillisin lienee 
hinta. Materiaalitekniikan diplomi-
insinöörinä tärkeimpänä tehtävänä voi 
olla esimerkiksi keksiä muita

keinoja suorituskyvyn parantamiseen, 
kuin lottoaminen firman ja asiakkaan 
rahoilla. Silloin on erittäin tärkeää, että 
osaamme kertoa mitkä ominaisuudet 
vaikuttavat tähän nimenomaiseen 
suorituskykyyn, mikä materiaalin 
mikro/makrorakenteessa taas 
vaikuttaa näihin ominaisuuksiin, sekä 
miten rakennetta voidaan muuttaa 
säätämällä prosessiolosuhteita tai 
parametreja. Jos ymmärrämme tämän 
koko ketjun; pystymme vaikuttamaan 
tuotekehitykseen sekä tuotteiden 
funktionalisointiin sen jokaisessa 
vaiheessa alkaen prosessoinnista aina 
suorituskyvyn parantamiseen. Voimme 
keksiä uusia materiaaliratkaisuja ja ottaa 

askelia kohti täydellistä materialistista 
maailmankaikkeutta. Tällä hetkellä 
kaikki materiaalitekniikan DI tutkinto-
ohjelmaan kuuluvat kurssit ja muu 
opetus osuvat tähän ketjuun. Tutkinto 
alkaa yleisellä materiaalitekniikan 
esittelykurssilla, joka on pakollinen 
myös konetekniikan teekkareille. Sen 
jälkeen alamme rakentaa ensimmäisiä 
linkkejä; kiteisen materiaalin rakenne 
käsittelee nimensä mukaisesti 
kideoppia, jossa tarkastellaan 
muutaman atomin muodostamia 
atomirakenteita. Kurssi jatkuu hieman 
isompiin mikrorakenteisiin, jossa voi 
mukana olla useita faaseja ja kiteiselle 
materiaalille syntyy mikrorakenne. 
Polymeerifysiikka käsittelee samaan 
tyyliin makromolekyyleistä koostuvia 
rakenteita. Mekaaninen käyttäytyminen 
käsittelee linkkiä rakenteen ja 
mekaanisten ominaisuuksien välillä. 
Materiaalien prosessointi –kurssit 
palaavat ketjussa askeleen taaksepäin, 
ja keskittyvät nimensä mukaisesti 
siihen, että miten rakenteeseen voidaan 
vaikuttaa. Diplomi-insinöörivaiheessa 
on paljon kursseja, jotka osuvat näihin 
samoihin ympyröihin ja rakentavat 
linkkejä askelten välille. Viimeisenä 
koitoksena ennen valmistumista on 
iso D, eli dippatyö, joka useimmiten 
on usein esimerkkitapaus, jossa jonkin 
prosessin tai laitteen suorituskykyä 
pyritään parantamaan vaikuttamalla 
johonkin tai joihinkin ketjun renkaista. 
DI-työn jälkeen tuotteemme on testattu 
ja valmis hallitsemaan materialistista 
maailmaamme.
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Alumnin 
puheenvuoro

1. Kuka olet:

Johannes “Eku” Komulainen

2. Milloin valmistuit?

Aloitin 2003, kävin vuoden verran välissä 
leikkimässä sotaa ja valmistuin 2011.

2. Mitä teit MIK:ssa opiskeluaikoina?

Toimin ensin isäntänä 2006, jonka 
jälkeen rahastonhoitajana 2007 ja vielä 
puheenjohtajana 2008. Tämän jälkeen 
olin vielä tukihommissa toimihenkilönä 
sekä toiminnantarkastajana parin 

seuraavan vuoden aikana. MIK:n 
jälkeen / ohessa olin myös yo-kunnan 
hallituksessa sekä edarissa + kasassa 
muita sekalaisia muita hallitus/
toimarihommia. Nykyisin vaikutan vielä 
vuosittain Wappuradiossa EkuDancea 
soittelemassa.

3. Millainen oli ensimmäinen vuosi 
valmistumisen jälkeen?

Melko rauhallinen, sillä valmistuin 
dippatyön jälkeen suoraan 
työttömyyskortistoon. Pyrin kuitenkin 
sivistämään itseäni ja kävin TAKK:lla 
teknisen myyjän peruskurssin.

4. Missä olet töissä ja kuinka kauan olet 
ollut nykyisessä työpaikassasi? Miten 
päädyit sinne?

Toimin tuotekehitysinsinöörinä Exel 
Compositesilla Joensuussa, jossa vastaan 
pääsääntöisesti lentokenttätuotteiden 
tuotekehityksestä sekä teknisestä 
tuesta myynnin ja tuotannon suuntiin. 
Näiden lisäksi teen hommia myös 
erilaisten komposiittiputkien ja 
-profiilien kanssa.

Olin luonut diplomityön puitteissa 
kontakteja komposiittimaailmaan 

Teksti ja kuvat: Johannes Komulainen
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ja sain sitä kautta sieltä hommia vain 
rohkeasti hakemalla. Aloitin syksyllä 
2012 eli olen ollut nyt nelisen vuotta 
näissä hommissa.

5. Millaisia TTY:llä ja erityisesti 
materiaalitekniikassa opittuja tietoja ja 
taitoja tarvitset ja käytät työssäsi?

Melko laajalta skaalalta. 
Komposiittipuolella lähes kaikesta 
mitä on tullut opiskeltua on ollut 
hyötyä. Luin pitkään materiaalikemiaa 
pääaineena, mutta päädyin kuitenkin 
opiskelemaan yleistä materiaalioppia 
joka nykyisen työtehtäväni kannalta 
osoittautui oikein hyväksi valinnaksi. 
Polymeerikemian ymmärtäminen auttaa 
prosessien hallinnan ymmärtämistä, 
mutta kuidut taas ovat pääsääntöisesti 
keraameja. Käytettävät työkalut taas ovat 
teräksisiä ja erilaiset alumiinilaadut sekä 
pintakäsittelyt ovat myös tulleet matkan 
varrella vastaan. Kauhulla pelkäämäni 
teknillinen mekaniikka on ollut 
käytännössä jokapäiväistä leipää alusta 
lähtien eli gigapascalit ja kilonewtonit 
ovat tulleet myös tutuiksi, samaten 
materiaalien valinta sekä testaaminen. 
Teollisuustaloutta ei kannata myöskään 
vähätellä; yleensä insinöörin rajoittavin 
tekijä on raha.

6. Mikä on (ollut) mikkiläisyyden / TTY:n 
/ materiaalitekniikan paras anti nyt 
valmistuneena diplomi-insinöörinä? 
Esimerkiksi kaverit, kontaktit, opettajat, 
luennot, tapahtumat, excut, tentit, mitä 
näitä nyt on?

Ainakin itselläni reaalityömaailmassa on 
jatkuvasti monia projekteja käynnissä 
samaan aikaan ja sama tilanne oli 
myös opiskellessa. Samaan aikaan tuli 
silloin järjesteltyä vuosijuhlia, tehtyä 
kemian työkursseja ja luettua tentteihin. 
Työmaailmassa homma on jatkunut 
vastaavana; projektit ovat tietysti 
erityyppisiä, mutta oman ajankäytön 
hallinta ja siihen liittyvä projektien 
eteenpäin vieminen lähtee kuitenkin 
jo opiskeluaikana käyntiin. Suosittelen 
tämän asian ainakin miettimistä ja 
etsimään tätä kautta omia rajoja jo 
riittävän aikaisin! :)

Lisäksi erilaisten kontaktien luominen 
(kaverit, ystävät, proffat, erilaisista 
rajapinnoista tutut (esim. Kapina tai 
Ankkalinna) helpottaa elämää. On 
paljon helpompaa kysyä kasuaalisti 
joltain kaverilta apuja vaikka hyvistä 
alihankkijoista kuin yrittää etsiä niitä 
randomina googlella (molemmista on 
kokemusta...).
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Lautapelijuttu: Scythe
Kesällä julkaistiin lautapeliharrastajien 
vuoden kuumin puheenaihe: Scythe. 
Kickstarterin kautta rahoitettu ja 
heinäkuussa julkaistu peli, jonka 
ensimmäinen painos myytiin 
loppuun kesällä ja toinen, lokakuussa 
painosta tuleva painos on myöskin jo 
loppuunvarattu ja kolmas painos on jo 
suunnitteilla joulumarkkinoille. Pelin 
halvimmalla versiolla on hintaa $80 ja 
muun muassa kaverini kickstarttaamalla 
”Art Connoisseur” painoksella $170. 
Netin suurimmalla lautapelisivustolla 
Boardgamegeek.comissa peli 
kolkuttelee jo kaikkien aikojen top10 
lautapelien listaa ja oli myös elokuun 
kaikkein pelatuin peli. 

 

Mistä Scythessä sitten on kyse? 
Tärkeintä on upea, uniikki 
vaihtoehtohistoriamaailma pelin 
taustalla, joka syntyi puolalaisen taitelija 
Jakub Rozalskin kynästä ja innosti 
pelisuunnittelija Jamey Stegmaier 
kirjoittamaan taustoja ja sitten luomaan 
lautapelin tämän taustan päälle. Koko 
idea perustuu 1920-luvun steampunk 
Itä-Eurooppaan, jossa ”Tehdas”-
nimellä tunnettu kaupunkivaltio syöksi 
mecha-jättirobotteja ensimmäisen 
maailmansodan näyttämölle, mutta 
luhistui sodan loputtua kaaokseen. 
Nyt Tehtaan alueita tutkii viiden eri 
valtion lähettämät erikoisjoukot 
johtajineen, mm. ”Rusviet Union” 

nimisen valtion Olga siperiantiikerinsä 
kanssa sekä Pohjoisten Skandinaavisten 
kuningaskuntien myskihärällä 
ratsastava Björn. 

 

Lautapelinä Scythe luokitellaan 
europelin ja sotapelin välimaastoon, 
vahvemmin 4X europeliksi, lähimpänä 
vertailukohtana aiemmin Motskussakin 
kuvailemani Eclipse. 4X tarkoittaa siis 
”eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate”, 
eli pelissä pääsee tutkimaan uusia 
alueita, laajentamaan ja rakentamaan 
omaa valtakuntaa hyödyntäen 
kartalta löytyviä resursseja ja tietysti 
myös exterminoimaan vastapelaajia. 
Vuoropohjaisessa pelissä toiminnot 
tehdään omalla pelaajalaudalla, jos 
varat riittää niin tupla-toimintona, 
mutta useimmiten alkupelissä vain 
yhtenä. Samaa toimintoa ei voi tehdä 
kahdesti putkeen ja tupla-toimintojen 
oikea-aikainen hyödyntäminen on 
avain pelin voittoon. Toimintoina mm. 
päivitetään teknologiaa, palkataan 
työläisiä, tuotetaan resursseja, liikutaan 
pelikartalla tai valmistetaan mechoja. 
Hieno ja omalaatuinen taide sisältyy 
tännekin, jotkut mechat näyttävät 
perinteisiltä sotajättiroboteilta, mutta 
Björn käyttää hämähäkkijaloille 
nostettuja laivoja ja Krimin khaani 
kolmella jalalla kulkevia traktoreita, 
joiden hytti on korvattu panssarivaunun 
tornilla. Näillä sekä komeilla 
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johtajafiguureilla, joissa on aina 
mukana myös johtajan lemmikki, sitten 
hoidetaan kartalla Tehtaan alueiden 
tutkiminen ja sotiminen sekä ratkotaan 
eventtejä. Johtajafigulla laukeavat 
eventit sisältävät pelaajalle vaihtoehtoja, 
yleensä jo tavisten turpaanvetämistä ja 
alistamista rautasaappaan koron alle tai 
auttamista heidän arjen ongelmissaan, 
toisella tavalla kansansuosio laskee, 
toisella nousee, lopussa suosio toimii 
kertoimena pisteytyksessä.  

 

Pelissä on paljon tavaraa ja monipuoliset 
strategiset mahdollisuudet, mutta 
se ei varsinaisesti ole vaikea pelata, 
ainoastaan vaikea voittaa. Ja fyysisesti 

painava laatikko. Pelin kesto on 
pari-kolme tuntia ja siihen mahtuu 
maksimissaan viisi pelaajaa. Myös 
yksinpeli onnistu mukana tulevilla 
”Automata” säännöillä. Erityisesti pelin 
taide, tyyliratkaisut ja immersiivinen 
maailma ovat pääsyyt, miksi Scythe on 
noussut kaikkien huulille ja valtavaan 
suosioon parissa kuukaudessa. 
Itsekin pelaan tätä mieluusti, mutta 
kahden pelikerran kokemuksella en 
todellakaan osaa voittostrategiaa vielä 
ja toimintovaihtoehtojen paljous sekä 
vastustajien liikkeiden tulkinnan yritys 
aiheuttavat välillä pahaa analyysi-
paralyysiä. Suosittelen lautapeleistä 
kiinnostuneita pitämään silmät ja 
korvat auki, jos olisi jossain Scythe-peliä 
tarjolla. 

 

Tamppi-Janne 
irc: #mik-lautapelaajat  

 

PS. Suunnittelemme avaruudenvalloituspeli Eclipsen pelaamista TTY:llä 
syyslukukaudella. Modernin Materialisti 3/2015 lehdestä löytyy pelistä kirjoittamani 
juttu, jos haluat tarkistaa mistä kyse. Jos mahtipontinen avaruusstrategia kiinnostaa, 
niin merkkaa s-postisi alla olevaan Doodle-linkkiin ja olen yhteyksissä. 

http://doodle.com/poll/mz8pabbmsn8pnrgc
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Kuinka putsata
hevonen

Hevosen putsaaminen on kaiken kaikkiaan hankala ja monivaiheinen operaatio. 
Sen suorittaminen vaatii oikeaoppista varustusta, ammattitaitoa ja huolellisuutta. 
Hevosen putsaamisesta erityisen hankalan tekee se, että tarve voi tulla koska tahansa. 
Tämä opas antaa kelle vain valmiudet suorittaa hevosensa huolellinen putsaus koska 
ja missä vain, kuten vaikkapa torstaina Veijonhovissa.

Kuvat ja keskustelut ovat poimintoja killan 
hallituksen telegramista.
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1. vaihe: Kylvettäminen

Aivan ensimmäiseksi hevonen on 
kylvetettävä. Kylpyvedeksi sopii 
parhaiten Hervantalainen järvivesi, 
joka on lukuisten hiekkalinnojen 
ja tilattujen surmatöiden likaamaa. 
Varsinaisia hevosenputsaajia ei tarvita, 
vaan tapaus on hyvä antaa nuorempien 
harjoittelijoiden suoritettavaksi. Fiksuinta 
on kastaa veteen lähinnä hevosen 
raajat ja vatsa, jotta sen siirtäminen 
kylvystä seuraavaan vaiheeseen olisi 
mahdollisimman mukavaa. Samalla 
kantajan oma vaatetus puhdistuu 
mukavasti.

Fuksiperämies, [01.09.16 17:07] Kuka 
arvaa mitä fuksit keksi

Emäntä, [01.09.16 17:11] onko jallu 
uimassa

Fuksiperämies, [01.09.16 17:12] Olihan se

KV-vastaava, [01.09.16 17:12] nyt tuli 
tehtyä oikea fuksin työ

Graafikko, [01.09.16 17:14] Ehkä siitä 
lähtee nyt se vanhan viinan haju pois

2. vaihe: Putsausalueelle siirtyminen 
ja panikointi

Kylvettäminen tulee joskus suoritettua 
vahingossakin, sillä joskus nuoret 
putsaajat hätäilevät hieman. Tällöin 
vanhempien putsaajien on otettava 
tilanne haltuun ja kokoontua miettimään, 
miten suorittaa aloitettu hummansiivous 
loppuun. Jokaista vaihetta on hyvä 
suunnitella reilusti etukäteen. Itse 
hevonen tulee siirtää putsauskohteeseen 
mahdollisimman nopeasti.

Yritysvastaava, [01.09.16 17:41] Oon 
käyttäny ny paperirullan ja pyyhkeen 
kuivaamisee, käyn heittää tän ny kyl sin 
kuivaushuoneesee ku ei tää mun kämpil 
kuivu 😅

Isäntä, [01.09.16 17:42] Rip pärtsä kyl, 
jos se on läpikotasin märkä niin melkein 
saa kyl vetää täytteet pihalle kuivumaan 
=D

ATK-vastaava, [01.09.16 17:45] voiks 
joku pieni fuksi mennä sinne sisälle 
tuuraamaan täytteitä

Emäntä, [01.09.16 17:54] Ostakaa monta 
nallea ja tappakaa kaikki

Tiedotusvastaava, [01.09.16 17:56] 
Huomaiskohan kukaan jos ajais vaan 
prismat läpi ja kävis hakee uuden 
pollen?

KV-vastaava, [01.09.16 17:58] oisko 
siusta [tiedotusvastaava] kiva jos siulle 
kävis onnettomuus ja paikkaamisen 
sijaan siut vaan korvattais jollain muulla

Epätoivoinen kuivausyritys



Moderni Materialisti 3/201619

3. vaihe: Avaus

Jotta hevonen saadaan kylvyn 
jälkeen kuivattua, on sille suoritettava 
ruumiinavaus. Hevoset koostuvat 
pääosin vanumassasta, joka sitoo 
vettä mukavissa määrin, eikä hengitä 
lainkaan. Käytännössä hevoset ovat 
siten lähinnä hengettömiä. Avaus 
on haastava toimenpide, joka vaatii 
oikeanlaiset varusteet: kumihanskat 
(mielellään keltaiset), suojatakin sekä 
otsalampun. Avaus leikkaamalla 
hevosen vatsa auki haarojen välistä 
aloittaen, ja jatkaen leikkausta 
etujalkoja kohti siten, että kirurgin 
käsi mahtuu liikkumaan koko hevosen 
sisällä. Suositeltavaa on, että kirurgeja 
on avauksessa vähintään kaksi, mutta 
avustajistakaan ei ole haittaa.

Isäntä, [01.09.16 18:10] aloitetaan 
leikkaus, kello on 1800

Emäntä, [01.09.16 18:10] Klo 1810

Isäntä, [01.09.16 18:10] oho

Tapahtumavastaava, [01.09.16 18:11] 
Tarkkana sielä nyt

4. vaihe: Tyhjäys

Kun hevonen on avattu, 
on se tyhjennettävä 
pilaantuneista sisälmyksistä. 
Esimerkkitapauksessamme tämä alue 
kattoi koko hevosen. Tässä vaiheessa on 
noudatettava äärimmäistä tarkkuutta, 
sillä hevonen on mutkikkaan mallinen 
eläin, ja myös perimmäiset nurkat on 
tyhjättävä huolella. Apuna käytettävät 
kumihanskat suojaavat kirurgin käsiä 
kosteilta sisälmyksiltä. Vanua yhdestä 
hevosesta irtoaa keskimäärin kaksi 
jätesäkillistä. Kannattakin varata pari 
säkkiä putsauskohteeseen talteen. 
Poistetut sisälmykset kannattaa 
sijoittaa esimerkiksi Veijonhovin 
roskakatokseen.

Tiedotusvastaava, [01.09.16 18:20] 
Näyttää keisarileikkaukselta...

Tapahtumavastaava, [01.09.16 18:22] 
Ehkä jallu oliki vaan raskaana

Isäntä, [01.09.16 18:22] Oon aina 
mieltäny jallun kyl mieheks

Emäntä, [01.09.16 18:23] Tais 
tulla sukupuolen vaihto samalla 
leikkauksella
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5. vaihe: Peseminen

Kun hevonen on tyhjätty, se tulee 
pestä huolellisesti. Mikäli hevosella on 
haalarit, voi niihin jättää teekkarielämää 
nähneen ominaistuoksun, mutta itse 
hevosen on hyvä hehkua ra(i)kkautta. 
Hevosen iho on usein tyhjäyksen jälkeen 
kuihtunut, mutta tämä vain helpottaa 
sopivan vadin löytämistä. Peseminen 
onnistuu hyvin yhdeltäkin henkilöltä 
(mieluiten naispuolinen), joten muut 
pesuorganisaation jäsenet voivat sillä 
välin etsiä pollelleen uusia sisuskaluja ja 
hankkiutua eroon vanhoista.

ATK-vastaava, [01.09.16 18:42] Mitäs 
sisälmuksille

Voiks ne polttaa jossain

Emäntä, [01.09.16 18:44] Kunnon rituaalit

6. vaihe: Lihapullat ranskalaisilla

Tyhjätty hevonen vaatii uusia täytteitä, 
ja niin vaatii myös putsaushenkilökunta. 
Rankat pesusessiot vaativat energiaa, 
ja tätä varten on viisasta valita sopiva 
matkustuskohde, missä voi täyttää niin 
itsensä kuin hummansa. Yhden hevosen 
tilavuus on enintään 18 tyynyä, kun 
taas yhden putsaajan noin kymmenen 
lihapullaa. Tyynyjä kannattaa jättää 
pari myös putsaustilan lattialle, ja 
luonnollisesti avattuina. Mukaan 
matkalle on viisasta valita turkulainen, 
joka tuntee sisustusliikkeet kuin omat 
taskunsa ja jonka auto sijaitsee lähellä 
putsaamoa.

Puheenjohtaja, [01.09.16 19:44] apua 😅

Emäntä, [01.09.16 20:11] Tulee ihan 
fuksivuosi mieleen 😅😅

Voitte taas hämmentää kassatätia

7. vaihe: Kuivaus

Ensimmäiseksi tarvitset lämpimän 
ja ilmaa vaihtavan tilan, kuten 
Veijonhovin kuivaushuoneen. Kuivausta 
varten hevonen tulee asettaa haarat 
levälleen, jotta sen jokainen kolkka 
tulee kuivaksi. Sopiva kuivausaika on 
hieman yli tunnin kuivaushuoneessa 
ja yön yli kuivaustelineen päällä, 
lähellä sinistä seinää (joka ei pitäisi 
olla sininen) ja parvekkeen kulmaa. 
Aamulla kuivauksen voi viimeistellä 
tavallisella hiustenkuivaajalla. 
Mielenkiintoinen lukeminen, 
kuten todennäköisyyslaskennan 
harjoitustehtävät, ovat hyvää 
ajanvietettä kuivaajalle, sillä hevosta 
tulee valvoa jatkuvasti. On aina olemassa 
riski, että tietotekniikkaa opiskelevat 
kanssateekkarit saapuvat vierailulle.

Emäntä, [01.09.16 21:06] Jalluhan on 
ollut vaan kylpylälomalla! Sai hierontaa 
ja kaikkee
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Tiedotusvastaava, [01.09.16 21:07] 
Nautin tästä kaikesta hiillostamisesta 
ku tää ei kerranki ollu mun vika😅

Yritysvastaava, [01.09.16 21:08] Eimut 
pärtsä o huome parempi ku uusi😅😅😅

Tapahtumavastaava, [01.09.16 21:18] 
Jep! Onhan jallullaki joskus oikeus 
voida pahoin

8. vaihe: Uudelleentäyttö

Täyttäminen aloitetaan avaamalla 
täyttöön hankitut tyynyt. Jokainen 
tyyny avataan ennen hevosen 
tilavuuden varmistamista, jottei aikaa 
kulu avaamiseen enää kesken täytön. 
Täyttäminen vaatii huomattavasti 
tyhjentämistä enemmän kokeneita 
putsaajia, sillä se määrittelee hevosen 
lopullisen uuden ulkomuodon. Sopiva 
määrä on 5-8 täyttäjää. Kun hevonen 
on täytetty, se tulee ommella takaisin 
kokoon. Tähän työhön valitaan 
mieluusti joku, joka osaa käyttää 
parsinneuloja ja keskittyy tehtäväänsä. 
Ompelu saattaa kanavoida ompelijassa 
demonin.

Isäntä, [02.09.16 11:23] [Emäntä] ei 
nauti työstään

Tapahtumavastaava, [02.09.16 11:24] 
Tämä on nyt vakavaa

9. vaihe: Viimeistely ja testaus

Kun hevonen on täytetty, tulee 
varmistaa myös se, että häntäkin 
on hoidettu täyteen. Se on helposti 
unohtuva hevosen osa, ja sen tyhjäksi 
jättäminen saattaa aiheuttaa kovia 
oktaavin normaalia korkeampia huutoja. 
Humman terapiaominaisuuksia on hyvä 
testata niin kesken täyttöoperaation kuin 
sen valmistuttuakin. Tapahtuma-akselin 
välitestausten jälkeen polle voidaan 
luovuttaa aidon darraiselle testaaja-
akselille, joka hankkii autenttisen 
tuntuman heti täytön valmistuttua.

Emäntä, [02.09.16 11:57] Polle on valmis! 
😅

Opintoivastaava, [02.09.16 11:57] Aika 
pullea

Pullervo 😅

Tapahtumavastaava, [02.09.16 11:58] Ja 
pehmeä😅
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10. vaihe: Rituaalien päättäminen

Kun putsaajat ovat valmiita ja putsaustila 
on siistitty, voidaan uutuutta kiiltävä 
hevonen palauttaa talleille. Putsaajat 
voivat palkita itsensä maistuvalla 
fusarilla. Pitkään odotusaikaan 
kannattaa kuitenkin varautua, sillä 
projekti työllisti useamman henkilön 
ja keittiön kapasiteetti on rajallinen. 
Putsauksen jälkeen hevonen on usein 
alkuun yllättävän raskas, sillä kuntokuuri 
kasvattavaa sen kokoa helposti.

Fuksikapteeni, [02.09.16 12:19] Mitä?
Mitä on tapahtunum
?
Kertokaa
En tiedä mitään

ATK-vastaava, [02.09.16 12:19] Ei mitää

Fuksikapteeni, [02.09.16 12:19] Okei
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Avautumisen
ABC

Kalvaako takaraivossasi pulppuava aggressio? 
Tuntuuko siltä, että kohta varaventtiili pettää? Kehrääkö 
mielikuvituksesi ylikierroksilla keksiessä erilaisia luovia 
solvauksia? Näihin kaikkiin epämiellyttäviin tunteisiin 
löytyy helppo, ekologinen sekä yksinkertainen ratkaisu: 
Avautuminen! Kuten monessa muussakin elämäntaidossa, 
on kuitenkin hyvä oppia perustekniikka ennen tositoimiin 
ryhtymistä.

Teksti:  Aleksi Virtanen
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1. TURHAUDU
Vaikka urassaan ansioituneet 
avautujat, mielipidevaikuttajat, 
pystyvät purkamaan paineitansa 
aiheesta kuin aiheesta, kuten 
vaikkapa ihmisten viiksistä 
taikka pizzasaksista, kuuluu 
puhtaaseen suoritukseen 
autenttinen turhautuneisuus. 
Tämä sisäinen tunne on oltava 
vahva, mutta ei ylivoimainen, 
jotta äänenpaino ei vaivu liian 
painostavaksi. Turhautumisen taitoa 
on hyvä harjoitella pelaamalla 
kendama-peliä taikka monopolia, 
pujottamalla haaroittunutta lankaa 
neulansilmään tai avaamalla yhteen 
liimautuneita hedelmäpusseja. 
Lopulta pystyt saavuttamaan 
henkisen tason, jossa jo hidas 
kuittitulostin saa sinussa aikaan 
pakottavan turhautumisen tunteen.

2. TEE 
KÄRPÄSESTÄ 
HÄRKÄNEN 
Pulppuava turhautuminen on hyvä 
alku, mutta sekin menee hukkaan, 
ellei tunnetta osata kypsyttää 
täyteen potentiaalista. Tämä vaihe 
vaatii lehmän hermoja sekä henkistä 
vahvuutta osatakeen valitsemaan 
oikeat ärsykkeet ympäristöstä. Etsi 
asiasta tauotta negatiivisia puolia. 
Ole päättäväinen, sillä jonain 
päivänä voi löytyä tilanteita, kun olo 
on iloinen ja asian tekisi mieli jättää 
olla. Näinä päivinä on hyvä muistaa 
se fakta, että kyllä aikanaan päivät 
pimenevät sekä ihmiskunta on 
ajautumassa kohti elinympäristönsä 
tuhoutumista. Kokeneet 
mielipidevaikuttajat kykenevät 
pilamaan juhlan kuin juhlan jo alle 
kymmenessä minuutissa. 

3. OIKEA AJOITUS 
Kuten monissa huippu-urheilusuorituksissa, voi taitavinkin suoritus kaatua 
huonoon ajoitukseen. Avautuminen on kompromissi kahden vaiheen välillä; 
Turhautumisen alkukantainen leimahdus sekä suhteettomien mittasuhteiden 
kerääminen. Mikäli asia ei ole avautumishetkellä elämää suurempi katastrofi, 
ei aika ole vielä kypsä. Kuitenkin samoin kuin fuksi teekkariristeilyllä, alkaa 
tilanteen tuoma euforia väsähtää viimeistään seuraavana päivänä. Hyvä 
avautuja pystyy ajoittamaan tilansa näiden kahden tilan optimiväliin. 
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4. VALITSE SEURA 
Ei ole yhdentekevää missä ja 
keiden kanssa avaudut. Monet 
kriteerit vaikuttavat tilan valintaan, 
joten klassisen muusikon tapaan 
tilan akustiikkaan on kiinnitettävä 
huomiota. Vaikka mieltymyksiä on 
monia, tässä muutama pääsääntö 
avuksi.

1. Valitse hiljainen, epämuodollinen 
tila.

Avautumista ei kuulu suorittaa 
meluisassa ympäristössä. Tällöin 
aina niin tärkeät äänenpainot 
ja nokkelat haukkumasanat 
katoavat ympäristön hälinään, 
suorituksen jääden parhaimmillaan 
keskinkertaiseksi. Tila ei sovi olla 
arvokas, sillä avautuminen kirkossa 
taikka juhlasalissa on lähinnä vain 
huonoa käytöstä.

2. Avaudu tuttujen seurassa

Vaikka taitavat avautujat osaavat 
käydä avautumalla small talkkia, 
kannattaa avautuminen jättää 
tuttujen kuultavaksi. Näin saat 
kerättyä itsellesi uskollisen 
kannattajajoukon, jotka odottavat 
uusinta suoritusta. He antavat 
myös samalla vinkkejä taitojesi 
kehittymiseen

3. Älä avaudu kohteen kuullen

Välttämättä tilanteen muuttumista 
kiusalliseksi, ei ole suotavaa avautua 
kohteen läsnä ollessa. On hyvä 
painottaa, että avautumisen idea ei 
ole aiheuttaa kiusaa, vaan purkaa 
omaa pahaa oloasi. 

5. HARJOITTELE 
TEKNIIKKAA!  
Tärkein viimeisenä. Hyväksi 
avautujaksi ei ole tulemista ilman 
kunnon tekniikkaa. Sinun tulee 
imeä vaikutteita kaikista lähteistä: 
sukupuolesta, uskonnosta 
ja maailmannäkemyksestä 
riippumatta. Kehitä ironian ja 
sarkasmin taitojasi, kunnes kielesi on 
terävä kuin kirurgin skalpelli. Uinti- 
ja lauluharrastuksesta on suuri apua 
hengitystekniikan hiomisessa. Lue 
vanhojen näytelmien käsikirjotuksia 
sekä lobbareiden tekstejä, jotta 
osaat paisuttaa asioita ja keräät 
monipuolisen sanavaraston. Katso 
erilaista komedioita. Ole kiivas 
mutta ei liian aggressiivinen. Ole 
itsevarma mutta älä ylimielinen. 
Kaikkein vaikeinta on löytää kapea 
kaista laimean esiintymisen ja 
ylimenemisen välillä. Huumori 
on tässä tärkeää. Kuitenkin 
kaikkein tärkeintä on löytää oma 
henkilökohtainen tyyli.

Hyviä avautumishetkiä! 
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Päätoimitus
1.2

On ollut jopa pelottavaa huomata, 
kuinka kiltahuoneella on tapahtunut 
sukupolven vaihdos, kun kiltahuoneen 
vanhat vakiokasvot ovat alkaneet 
valmistua tai ovat lähteneet tekemään 
diplomitöitään muualle. Vaikka vaihdos 
tuntuu hurjalta ja sitä on alkanut tuntea 
itsensä vanhaksi, on huojentavaa, että 
nuo pääosin 2008-2009 opintonsa 
aloittaneet henkilöt ovat päässeet 
kiinni työelämään ja siirtyneet hiljalleen 
opintojen jälkeiseen elämään.

 

Vielä pari vuotta sitten itsestäni tuntui 
siltä, etteivät opinnot edenneet 
toivotulla tavalla ja kurssien läpi 
rämmittiin väkisin. Kursseja tippui 
lukuvuoden aikana pois niin paljon 
kuin niitä vain kehtasi jättää seuraavalle 
vuodelle. Opiskelu oli päämäärätöntä 
vaeltamista yliopistolla; en oikein 
tiennyt mitä halusin. Tuolloin oli 
lohduttavaa nähdä noita 08-09 (eli 2-3 
vuotta minua aiemmin) aloittaneita 
opiskelijoita kiltahuoneella. Minä 
vaelsin tuossa motivaatiottomassa 
tilassa pari vuotta. Tietämättä mitä 
oikeastaan halusin, suoritin kielten 
sivuaineen; luennoille oli pakko mennä 
eikä kursseilla pääsääntöisesti ollut 
tenttejä, joten kursseja ei tullut jätettyä 
kesken.

Siitä on nyt noin kaksi vuotta aikaa, 
kun löysin oman motivaationi 
materiaalitieteistä. Yllätyksekseni 
motivaationi keskittyi asioihin, jotka 
olivat olleet vähiten kiinnostavat 
aiheet hakeutuessani TTY:lle 
materiaalitekniikkaa opiskelemaan: 
materiaalitutkimus ja etenkin metallit. 
Olin vannonut, että minusta ei 
ikinä tulisi tutkijaa, enkä varsinkaan 
alkaisi opiskella metalleja. Kurssien 
tuoma osaaminen ja kesätöistä saatu 
kokemus saivat minut muuttamaan 
mieleni. Tällä hetkellä käyn viimeisiä 
kurssejani, mikä tuntuu äärimmäisen 
pelottavalta. Motivaation siivittämän 

“Ajatus opintojen 
jälkeisestä elämästä 

hieman pelottaa. 
Vaikka muutos 

tuntuu hurjalta, on 
huojentavaa, että se 

tapahtuu ”
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kirin ansiosta minulla on mahdollisuus 
valmistua siinä aikataulussa, jonka 
fuksina itselleni asetin. Niiden parin 
tuhlatun vuoden jälkeen ajatus tuntuu 
käsittämättömältä.

Vaikka opinnot eivät edenneet 
toivotulla tavalla, on väärin kutsua 
noita paria vuotta tuhlatuiksi. Noiden 
vuosien aikana toimin aktiivisesti 
killan ja ylioppilaskunnan tehtävissä. 
Ongelmaksi tuli, etten osannut 
määrittää, mihin omat resurssini 
riittäisivät. Kun motivaatio oli alhaalla, 
oli helppo joustaa opinnoista. 
Tuona aikana opin itsestäni ja 
ylioppilaskunnastamme paljon, 
tärkeimmäksi anniksi 
koen kuitenkin ihmiset, 
joihin tutustuin. Bileissä 
ja muissa riennoissa 
tutustuu toki ihmisiin, 
mutta tutustuminen 
tapahtuu aivan eri tasolla, 
kun toteutetaan erilaisia 
projekteja porukassa.

 

Katsoessani nyt opiskeluaikaani 
taaksepäin, en vaikeuksista huolimatta 
kadu tekemiäni valintoja. Kannustankin 
kaikkia ottamaan opiskeluajasta kaiken 
irti itselleen sopivimmalla tavalla. 
Viiden vuoden tavoiteaikataulu 
valmistumiselle on tutkinnollemme 
tiukka, ja on harmi, että vähentynyt 
opintokuukausien määrä pakottaa 
tämän päivän fuksit kiirehtimään 

“Ota opiskeluajasta 
kaikki mahdollinen 

irti itsellesi 
parhaimmalla 

tavalla.”

opinnoissaan. Nuoremmilla 
opiskelijoilla jää paljon 
kokematta siitä, mikä 
teekkarikulttuurissamme 
on kaikista hienointa. Jos 
aikaa ei jää opiskelun lisäksi 
muuhun, ei opiskelija pääse 
kokemaan yliopistossamme 
vallitsevaa vahvaa 
yhteisöllisyyttä.

 

Seuraavaksi pitäisi itsekin lähteä 
tekemään diplomityötä ja kohti 
opintojen jälkeistä elämää. On aika 
rikkoa teekkariyhteisön luoma kupla 
ja lähteä tutustumaan maailmaan sen 
ulkopuolella. 

Katri 
Päätoimittaja
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