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Päätoimitus 1.0

Hyvää viime vuotta

Vuodenvaihde. Se aika vuodesta, kun aurinko 
näyttäytyy Tampereen korkeudella suunnilleen 
viisi tuntia vuorokaudessa. Siis jos näyttäytyy. 
On se aika vuodesta, kun muistellaan vanhaa ja 
suunnitellaan tulevaa. Tehdään itselle ja läheisille 
lupauksia, joita ei tällä kertaa rikota. Ajatellaan 
vuodenvaihdetta uuden sivun kääntämisenä. 
Kuten joka vuosi.

Olen suunnittelufriikki. Tykkään aikatauluttaa 
elämääni ja suunnitella kalenterin kanssa 
aina vuodenvaihteessa ja uuden lukukauden 
alkaessa, mitä kaikkea hauskaa ja hyödyllistä 
teen seuraavan periodin, puolen vuoden tai 
vuoden aikana. Tavoitteena on aina saada paljon 
noppia, aloittaa jokin liikuntaharrastus ja saada 
elämään mukava rutiini kavereita nähden. 
Lupaudun hoitamaan milloin mitäkin. Kaikki 
on kalenterissa, ja ai että näyttää hyvältä! Olen 
tyytyväinen itseeni. Tällä kertaa onnistun, kun 
olen suunnitellut kaiken näin hyvin!

Kunnes huomaan, että olen parin viikkoa 
kestäneen innostuksen jälkeen vajonnut 
taas sohvan pohjalle tuijottamaan jotakin 
valoa silmiini langettavaa ruutua kirjojen tai 
kavereiden naamojen sijaan. Velttous ja vetelyys 
iskevät salakavalasti ja laiskistavat omituisesti. 
Ei viitsi lähteä tapahtumiin, kun pitäisi tehdä 
tehtäviä, aloitan ihan kohta, mutta ensin...! Äsh, 
nouse jo sieltä sohvalta ja tartu hommiin!

Mutta aina ei ole kyse velttoudesta. Toisinaan 
elämä kampittaa omilla pikku kolttosillaan. 
Talvi tuokin sitkeän flunssan ja veto on pois 
viikkokausia. Jollekulle läheiselle sattuu jotain 
ikävää. Toisinaan kaksi tällaista tapahtumaa 
leikkaa, tapahtuvat toistensa seurauksena 

tai riippumatta toisistaan. Silloin karsiutuu 
ensimmäiseksi kaikki hauska toiminta, joka on 
vain vapaaehtoista. Seuraavaksi kärsii koulu. 
Vasta sitten miettii, miten pelastaisi itsensä ja 
päättää tehdä jatkossa vähän vähemmän.

Itselleni viime vuosi toisena Modernin 
materialistin päätoimittajana ja valokuvaajana 
alkoi vauhdikkaasti, mutta päättyi melko 
heikkoon aktiivisuuteen. Olisin halunnut tehdä 
enemmän, mutta oma ja läheisten reistaileva 
terveys aina sopivasti tapahtumarikkaimpaan ja 
odotetuimpaan aikaan vei mehut. Onneksi yksi 
huonosti mennyt vuosi ei kuitenkaan tarkoita, 
että koko loppuaika TTY:llä olisi tuhoon 
tuomittu, sillä teekkarimaailmassa kaikki ovat 
aina tapahtumiin tervetulleita taukojenkin 
jälkeen. Sisällä läikähtää lämpimästi, kun astuu 
kiltahuoneelle tai teekkarisaunalle ja joku 
tervehtii aina.

Ensi vuosi näyttää kalenterissani taas jo 
mukavan tapahtumarikkaalta niin opiskelun, 
tapahtumien, kuin henk. koht. elämänkin 
suhteen. Siitä huolimatta yksi asia on varma.

En lupaa mitään, mutta teen parhaani.

Lämmintä joulua ja entistä parempaa uutta 
vuotta toivottaen,

Enni
Päätoimitus
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Puheenjohtajan 
palsta

Jopas on ollut monipuolinen vuosi, vuosi 2016. Tähän voi varmasti moni yhtyä hetken 
pohdittuaan. Ainakin itselläni vuoteen on mahtunut lyhyt vierailu usealla luennolla, 
sitä useammissa viikkoharjoituksissa sekä KELAn mieliksi monta opintopistettä lisää 
opintorekisteriotteelle. Tähän vuoteen on myös mahtuneet kiltamme 23-vuotis 
vuosijuhlat Näsijärven rantamaisemissa. Kaiken tämän lisäksi kiltamme on 
tarjonnut mahdollisuuden osallistua vaikkapa työnhakuinfoon yhteistyössä Nordic 
Henkilöstöpalveluiden kanssa sekä Chilipalabileet Wappuna Ratinan suvannon 
reunalla. Osaan heti mainita usean henkilön, jolle kaikki tämä on tapahtunut, joten 
moni kiltamme jäsen voikin siis todeta Jopas on ollut monipuolinen vuosi. 

On upeaa päästä toteamaan, ehkä hieman liian mahtipontisesti, mutta kuitenkin, että 
olen muun muassa kaikkeen tähän ollut monille mikkiläisille järjestelyissä mukana. 
Olen jopa kiltahuoneelta pyytänyt kaverini luennolle, ja hän saapui paikalle – sellaiselle 
lyhyelle vierailulle, jollaisia minäkin olen harrastanut. Lisäksi eräs kaverini nukkui 
kriittisistä laskuharjoituksista pommiin, ja olisi menettänyt mahdollisesti kurssin 
suoritusmahdollisuuden tältä toteutuskerralta ellei harjoitusten assari olisi puhuttuani 
hyväksynyt laskuharjoituspisteitä.  

Vaikka tämän saisi helposti kuulostamaan kovalta kehumiselta onnistumisistani, tällä 
on kuitenkin kovin toisenlainen sisältö. Tätä kaikkea ja paljon muuta itselle yhtä 
merkityksellistä voi olla puheenjohtajan vuosi TTY:llä, on sitten kyse killasta tai kerhosta. 
Itselleni kyse on luonnollisesti kiltamme puheenjohtajuudesta, ja luottamuksesta tähän 
pestiin kiitän todella rehellisesti Materiaali-insinöörikillan jäseniä. Valtava kiitos myös 
kiltamme hallituksen jäsenille sekä toimihenkilöille, jotka ovat kaikki hoitaneet pestinne 
juuri niin hyvin, että voin täysin vilpittömästi sanoa olevani ylpeä ja kiitollinen siitä, että 
he lähtivät toimintaan mukaan.  

Killan toimintaa pyörittää killan hallitus sekä toimihenkilöt, mutta killan ilmapiiriä, 
mikkiläisyyttä ylläpidätte te kiltamme jäsenet, jokainen osaltanne. Olen jokaisesta 
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kiltamme jäsenestä myös ylpeä, olette olleet aktiivisesti mukana toiminnassa 
kiltamme tapahtumissa sekä yhteistyössä materiaaliopin laitoksen kanssa. 
Marraskuussa kiltamme järjesti yhdessä laitoksen kanssa urasaunan sekä 
laitoskierroksen, jossa halukkaat pääsivät tutustumaan laitoksemme eri 
laboratorioihin sekä tutkimuskohteisiin. Tapahtuma sai kiitosta laitoksemme 
henkilökunnalta, ja erityisesti sopivasta osallistujamäärästä, joka juuri kiltamme 
jäsenistä koostui.  

Kuten aiemmin mainitsin, vuosi on ollut upea, mutta myös työtä vaativa. 
Vuosi puheenjohtajana TTY:llä ja MIKillä on ainutlaatuinen kokemus, ja 
onnekseni ensi vuodelle on valittu vähintään yhtä mikkiläinen puheenjohtaja, 
kuin minut vuosi sitten marraskuussa. Viimeisen puheenjohtajan palstani 
haluan lopettaa onnen toivotuksiin Vilma Turuselle, vuoden 2017 Materiaali-
insinöörikillan puheenjohtajalle, sekä hänen valitsemalleen hallitukselle ja 
tuleville toimihenkilöille.

Rentouttavaa Joulua sekä onnea vuodelle 2017 juuri sinulle toivottaen,
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Usko tai älä, mutta kesä on ihan just täällä! Tai no.. Kesätyöhaut ainakin! Ensimmäiset 
avautuivat heti joulukuun alkuun, joten hakemuksia kannattaa alkaa syöttää suuntaan jos 
toiseenkin heti kun siihen henkisesti kykenee.

Alkuun hommassa auttaa toki ihana Teekkarin Työkirja 2017. Oman kappaleen voi 
hommata muista killoista (ilmaiseksi) omamme ollessa suljettu, bongaamalla näitä 
randomisti käytäviltä, tai sähköpostilla allekirjoittaneelta. Verkkoversiona omansa saa 
samantien, osoitteesta www.teekkarintyokirja.fi!

Vanhempana tieteenharjoittajana voi leikkiä tietävänsä jostain jotain, joten tässä parit omat 
vinkit työnhakuun ja kesätöihin:

1) CV:kin voi erottua positiivisesti massasta. Panosta ja käytä tähän vähän joululomaa.

2) Monet firmat arvostavat hyviä tyyppejä vähintään saman verran kuin opintomenestystä. 
Yritä tuoda haastattelussa esiin mitä muuta osaat, etenkin jos opintorekisteriotteesi on 
pelkkää binäärikoodia.

3) Ylioptimistisuus valmistumisesta tai opintomenestyksen liiallinen kaunistelu kostautuu 
jossain vaiheessa.

4) Työt opitaan usein töissä, joten nöyrä asenne on paikallaan. Ota perehdytyksestä kaikki 
irti, helpotat omaa työtäsi tulevaisuudessa.

5) Käytä tilaisuus hyväksesi ja hyödynnä ympärillä olevien työntekijöiden asiantuntemusta. 
Kysy tyhmiä, fiksuja ja laajenna tietoja oman työn ulkopuolelle. Monet konkarit tykkäävät 
päteä omalla alallaan ja vastaavat mielellään nuoremmille.

Tsemii, kyl se siitä! Viimeistä kertaa,

Hanna <3

hanna.isosalo@student.tut.fi



MIHIN
TARVITAAN

Mikko Hokka
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Viime aikoina olemme keskustelleet 
paljon opiskeluun liittyvistä valinnoista ja 
ennen kaikkea siitä, miten opiskeluaikana 
tehdyt valinnat vaikuttavat opiskelijoiden 
uravalintoihin, työpaikkoihin ja ylipäätään 
tulevaisuuteen. Lokakuun lopulla MIK:n 
ja Materiaaliopin laitoksen järjestämässä 
urasaunassa asiaa pohdittiin pienissä ryhmissä 
sekä kuunneltiin lähiaikoina materiaaliopin 
tutkinto-ohjelmasta valmistuneiden 
mielipiteitä asiasta. Yleinen käsitys taisi 
tuossa tilaisuudessa olla se, että varsinaiset 
pääaine- tai sivuainevalinnat ovat kuitenkin 
ehkä toisarvoisempia kuin mitä yleisesti 
kuvitellaan. Työpaikkoja löytyy yllättävilläkin 
tutkinnoilla ja tärkeiksi asioiksi työpaikan 
saamisen kannalta nousee kontaktit, 
aikaisempi työkokemus, kielitaito ja muut 
usein toissijaiseksi koetut asiat. Mitä sitten 
nuoren tai miksei vanhemmankin taiteenalan 
harjoittajan (=materiaaliteekkarin) tehdä? On 
aika tuskallista kuvitella, että tulevaisuutta 
määrää jopa sellaiset asiat kuin sattuma tai se 
kenet tunnet. On kuitenkin olemassa tärkeitä 
valintoja, jotka tulevat aina pitkässä juoksussa 
määrittämään menestyksen ja tuottamaan 
lopulta hyviä tuloksia. 

Olisiko kaikkein tärkein tai tärkeimmät 
opiskeluun liittyvät valinnat osa tapaa, 
jolla opintoja suoritetaan? Käytän tässä 
esimerkkinä luennoimaani kurssia 
MOL-11250 Materiaalien mekaaninen 
käyttäytyminen. Opiskelijoiden toiveesta 
kurssin suorittaminen on jaettu neljään 
välikokeeseen, joka on tuottanut hyviä 
tuloksia. Neljää välikoetta seuraa kolme 
tenttiä normaalin tenttikalenterin mukaan. 
Näiden lisäksi tänä vuonna järjestetään 
opintouudistuksesta johtuen tuplatoteutus, 
joten sekä välikokeita, että tenttejä voi 
yrittää periaatteessa kahdesti (en aio sitä 
kyllä sallia!). Eli mahdollisuuksia on tässä 
vaiheessa kahdeksan; kaksi välikoesarjaa 
sekä kuusi tenttiä. Lisäksi TTY:n ylin johto 
ajaa mahdollisuutta tuplatoteutuskertaan 
(tai tripla tässä tapauksessa) siten että 
kesällä olisi mahdollista suorittaa sama 
opintojakso. MIK:n aikaisempi hallitus (en 

muista miltä vuodelta) on pyytänyt useita 
kertoja ylimääräistä ns. rästitenttikertaa 
jonnekin keväälle, että puuttuvan tentin voisi 
suorittaa silloin. Eli toisin sanoen, sen sijaan, 
että olisi vain yksi A+ luokan suunnitelma, 
opintojen suorittamiseen tarjotaan noin 12 
eri suunnitelmaa. Siis ei Plan A+ vaan myös 
Plan L. Mitä järkeä tässä oikein on? Tässä 
yhteydessä on syytä esittää vakavasti kysymys: 
mikä on tällaisen järjestelmän pedagoginen 
perusta ja miten ihmeessä tuo voi tukea 
kenenkään osaamista? En ollenkaan ihmettele, 
jos tämä tuottaa keskeytyksiä, huonoja 
arvosanoja, uusintoja jne. Uusinnat usein 
asettuvat päällekkäin muiden tenttien kanssa, 
koska opintojen tulisi edetä siitä huolimatta, 
että jokin aikaisempi arvosana ei miellytä ja 
sen haluaa uusia. Valintoja on liikaa ja uusia 
mahdollisuuksia on todella monta. Väitän, 
että tämä aiheuttaa opintojen viivästymistä 
sekä nostaa työmäärää, kun samaa tenttiä 
tai opintojaksoa suoritetaan monta kertaa. 
Jos kurssin suorittaa yhdellä tentillä, on 
kokonaistyömäärä huomattavasti vähäisempi, 
kuin jos sitä yrittää suorittaa 12 kertaa 
vuodessa. Ja epäonnistuu! Motivaatio kärsii 
mikä vaikuttaa myös yleiseen jaksamiseen ja 
muihin opintoihin. Sähköinen tentti tarjoaa 
tähän tietenkin joustavan mahdollisuuden. 
Voimme tarjota yhtä ainoaa mahdollisuutta, 
mutta sen voi suorittaa joustavalla aikataululla. 

Miten valita viisaasti? Palaan ajassa hieman 
taaksepäin. Oli vuosi 1991 ja olin tuolloin 
11 vuotias. Siihen aikaan elokuviin tuli eräs 
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kaikkien aikojen paras pätkä, jossa Arnold 
esitti nahkatakkiin pukeutuvaa prätkällä 
ajavaa robottia, jolla kasvoi ihmisen kudosta 
metalliosien päällä. Tunnetuimpia repliikkejä 
tästä elokuvasta lienee Arskan ”I’ll be Back”. 
Tuon pätkän jälkeen Arska on tehnyt paljon 
muutakin; hänestä on tullut mm. Kalifornian 
kuvernööri sekä republikaanisen puolueen 
merkittävä vaikuttaja. Pari vuotta sitten hän 
vieraili Suomessa luennoimassa teemalla ”My 
Rules of Success”. Voisi kuvitella, että maailman 
parhaana kehonrakentajana tunnettu 
kaveri sekä yhden maailman suurimman 
talousalueen johtaja tietää menestymisestä 
jotain. Hänen tärkeimpiä menestymisen 
salaisuuksia on ollut muun muassa se, 
että mitään varasuunnitelmia ei laadita. 
Tyypillisellä Arskamaisella korostuksella 
asian voi siis ilmaista näin: ”If you don’t 
have plan B, then plan A must work”. Toinen 
toimintaleffasankari Will Smith on todennut 
asian hieman toisin: ”There’s no reason to 
have a plan B, because it distracts from plan 
A”. Molemmissa sitaateissa haetaan samaa 
asiaa. Niin kauan kuin on toinen tai kolmas 
mahdollisuus, ensimmäinen mahdollisuus 
ei oikeastaan vaadi yrittämistä ja jää usein 
tekemättä. Siksi on tärkeää, että on olemassa 
vain yksi hyvä suunnitelma, johon keskitytään 
täysillä.

Onko oikein opiskelijaa kohtaan, 
että  yliopisto tarjoaa todella monta 

eri mahdollisuutta ja pakottaa 
opiskelijat tekemään valintoja? 

Onko tärkein tulevaisuuteen liittyvä 
valinta sittenkin se, että valitsee olla 

valitsematta?

Mikko Hokka 
Yleisen materiaaliopin lehtori



TERVEISIÄ 
VALMISTUMISEN 
TUOLTA PUOLEN

Kuvat: MIK arkisto, eli todennäköisesti Lauri Niittymäki

Materiaali-insinöörikillan historiassa on ihan viime aikoihin 
saakka vaikuttanut mystinen sukupolvi, joka kutsuu itseään 
herraroduksi. Nämä kansainvälisenä perunan vuonna 2008 
opintonsa aloittaneet ovat kokeneet kiltahuoneen muuton 
yläkerroista nollakäytävään, olleet fukseja ennen kuin mikään 
Wappuradio oli edes olemassa, ja olleet teini-iän kynnyksellä, 
kun markat vaihtuivat euroiksi. Heidän opiskeluaikanaan Martti 
Ahtisaari sai rauhan Nobelin, sikainfluenssa levisi maailmalle, 
Barack Obamasta tuli presidentti ja Lapin Kullan paneminen 
Torniossa loppui – ja nämä kaikki siis jo ensimmäisen kahden 
vuoden aikana. 
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Nyt he ovat suuria ja mahtavia diplomi-insinöörejä. Ainakin jotkut, sillä nelikko Tytti Jaakkola, 
Juuso ”Pertzaa” Perolainen, Riina Maksimainen ja Lauri ”LaNi” Niittymäki valmistui vuoden 
2016 aikana. Esitimme vanhoille kilta-aktiiveillemme muutaman kysymyksen, sekä lisäksi yhden 
henkilökohtaisen kysymyksen. 

1. Onnea valmistumisesta! Mikä oli fiilis kun sai paperit käteen? 
2. Mikä oli diplomityösi aihe? 
3. Mikä oli parasta opiskelussa? Kerro joku hauska muisto opiskeluajoiltasi. Tai useampi. 
4. Miksi teillä kesti niin kauan? 
5. Henkilökohtainen kyssäri. 
6. Selitä termit (eikä sitten googlailla tjsp): dislokaatio, isotropia, liukunauhoittuminen, mutsku. 
7. Anna yksi vinkki nykyisille opiskelijoille. 
8. Vapaa sana/terveiset jos on.

1. Tästä lähdetään kohti uusia haasteita. 
2. Joustavan hyörykammion simulointimalli mobiililaitteiden 

lämpösimulaatioihin. 
3. Kilta- ja kerhotoimintaan liittyvät projektit. 
4. Kilta- ja kerhotoimintaan liittyvät projektit. 
5. Miksi harmaannuit niin paljon opiskeluaikanasi? - Kilta- ja 

kerhotoim…. 88! 
6. Kipu selässä, jutut on erilaisia eri suuntiin, tapahtuu 

kaupassa tuotteille ennen viivakoodin lukua, siisti 
Gambiinamies. 

7. Hoitakaa kandi äkkiä pois. 
8. Opiskelkaa ihmiset monipuolisesti kaikkea. Myös kieliä. 

La
ur

i
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1. Kiitos! Tuntuihan se aika hyvältä ja helpottavalta saada pitkä työ päätökseen, mutta samalla 
se oli aika pelottavaa, sillä siitä hetkestä eteen päin koko maailma oli auki eikä voinut 
takertua turvalliseen opiskelijastatukseen 

2. Lasikuitulaminaattien liitospintojen mekaaninen esikäsittely ja niiden vaikutus adhesiivisiin 
liitoksiin. Tai jotain sinne päin. 

3. Parhaimmat muistot opiskeluajoista ei kyllä liity varsinaisesti opiskeluun, vaan kaikenlaiseen 
oheistoimintaan. Esimerkiksi Venäjän kurssin kanssa lähdettiin Pietariin exculle, ja siihen 
reissuun mahtui mm. korkeakülttüüriä, panimovierailua, henkilöauton nostamista bussin 
tieltä pois käsivoimin ja strippibaaria. Mikkiksessä asuminen on myös jättänyt lämpimiä 
muistoja, sillä siellä tuli asuttua kolmessa eri asunnossa yhteensä yli neljä vuotta. Kokeiltiin 
joskus, että saako raa’an kananmunan otettua kiinni ehjänä, jos sen pudottaa yhdeksännestä 
kerroksesta. Ei muuten saa. 

4. Ei ollut mikään kiire, eikä hötkyileminen kannata. Tätä tutkintoa tehtiin pitkään ja hartaasti 
kaikella rakkaudella. 

5. Millaista on asua Mordorissa ja mikä on Raumalla parempaa?  - Mordorissa välimatkat on 
yllättävän pitkiä, ja kaikki on tosi kallista. Hyvien ravintoloiden ym. mestojen löytäminen on 
yllättävän hankalaa, sillä vaihtoehtoja niin paljon. Ihmisiäkin on välillä ihan liikaa. Rauman 
eduiksi lukeutuu mm. oma rauha, asumisen ja ulkona käymisen edullisuus ja yksi sellainen 
kiva diplomi-insinööripoika. 

6. Dislokaatio = MIKkiä edeltänyt ammattiainekerho, myös MIKin 20v vujut. Mutsku = 
Lyhenne sanoista mutsis on ihku. Mun luovuus riitti vain kahteen, sori siitä. 

7. Älkää istuko nenä kiinni kirjoissa, vaan tutustukaa ihmisiin ja harrastakaa! TTY:llä on 
valtavasti kerhotoimintaa, ja kaikille varmasti löytyy jotakin. Näin saa luotua helposti hyvän 
verkoston ihan huomaamatta, sillä työelämässä se on tosi tärkeää, mutta ihan hemmetin 
paljon vaikeampaa. Lisäksi harrastuneisuus näyttää myös cv:ssä hyvältä. 

8. Pitäkää lippu korkealla, ja muistakaa ettei kaikki ole aina niin vakavaa. Hauskaa saa ja pitää 
olla! Oravanpyörässä ehtii juosta ainakin 30-40 vuotta, ja se on paljon mukavampaa kun on 
hyviä muistoja mukana :)

Riina
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1. “Jei nyt työkkärin eteen juomaan Pirkka-kaljaa” eli ei tuntunut ns. missään. 
2. Ootas mä lunttaan sen nimen tuosta kirjasta: Helsingin kaupungin 

pitkäaikaistutkimus teräsputkipaalujen korroosiosta Kyläsaaren maaperässä - 
Lähtötilanteen kartoitus. Eli siis tein alkuselvityksen sellaiseen tutkimukseen, 
jossa rakenneteräs saa nyt ruostua rauhassa maahanlyötynä aina 2030 asti. Joku 
onnekas lukija voi päästä ihmetteleen niitä jo aiemmin, esim. vuonna 2020.  

3. Kyllä opiskelussa parasta on ollut opiskelukaverit ja niiden kanssa kaikki 
opiskelua ehkä jotenkin etäisesti sivuava toiminta. En mä oikein osaa kertoa 
mitään muisteluita, kaikki muut muistaa aina paremmin kaikki XQ-, risteily-, 
sauna-, kyykkä- yms. seikkailut. “Kyllä mäkin siellä kai olin, ei voi muistaa.”  

4. Onko tää se kohta, missä pitää puhua ajan suhteellisuudesta? Tähänhän meni 
kuitenkin vähemmän aikaa kuin peruskouluun ja siellähän vain opitaan 
sellaisia turhia asioita kuin esimerkiksi lukeminen ja kirjoittaminen. Ja 
oltiinhan me vielä suhteessa nopeita, katsokaa vaikka jotain Earia, jonka nimi 
löytyy vastuuhenkilönä meidänkin (kandi)papereista kohdasta OHJ-1010 
Tietotekniikan perusteet (3 op).  

5. Mikä on suosikki polttotekniikkasi ja miten hyödyntäisit sitä roskakatoksiin?  
Oikeastaan uskon polttotekniikoiden sijaan enemmän ydintekniikkaan ja nyt, 
kun joku asiantuntija on viime vuonna (vai oliko se edellinen vuosi, miltä 
vuodelta se Wappuradion jinkku on?) empiirisesti todentanut näitä menetelmiä, 
voisi hän seuraavaksi yrittää kiihdyttää muutakin kuin mopoaan katosten 
ympärillä, jos vaikka syntyisi vihdoin se musta aukko, jota foliohattuilijat 
pelkäs CERNin LHCn kanssa. Olisi siinä Herwoodille uusi nähtävyys ja jäisi 
Guggenheimit sun muut kakkoseksi (eikä tarvittaisi edes valtion rahaa).  

6. Viivamainen hilavirhe (jes, ei pyydetty selittään ruuvi- ja särmädislokaation 
eroa); mekaaniset tms. ominaisuudet on samat kaikkiin suuntiin (yleisemmin 
muistelen kursseilla puhuttavan anisotropiasta, jossa ominaisuudet EI 
ole samat kaikkiin suuntiin); kannattaa opiskella matmekkia silleen, että 
muistaa nää vielä myöhemmin ja kannattaa opetella ne myös englanniksi, 
se helpottaa lähdekirjallisuuden lukemista (ja googlettamista); mutsku ei ole 
selitettävissä, mutsku pitää todentaa empiiristen havaintojen kautta visuaalisesti 
tarkastelemalla ja soveltuvin mittalaittein mittaamalla (“Minä vittu inhoan 
mutskuja” - elokuvasta Snatch - hävyttömät).  

7. Lähtekää XQuille mukaan ihmettelmään firmoja, ne on jänniä reissuja. 
Lähtekää hallitus/kiltatoimintaan, sieltä saa uusia kavereita ja ei ole ainakaan 
elämässä tylsää sen jälkeen. Lähtekää ulkomaille vaihtoon, perustelut löytyy 
vaihtoraporteista. - Ai vinkkejä piti olla vain yksi? No lähtekää jonnekin.  

8. Mutsku ja Mikkg, kyllä tekin valmistutte joskus. 

Ju
us

o



15 4/2016

Tytti
1. Jippiii! :) 
2. Kasvustojen muodostumisen estämiseen soveltuvat bitumikatteen 

ratkaisut, aka jäkäläakkajutut! 
3. Kaikki kivat tyypit, joihin törmäsi ympäri Suomen 

teekkarimerkeissä! :D Ainakin muistuu mieleen eräs MIKin 
minibussilla tehty eksku, jolla kukaan ei nukkunut, amikset 
heitteli lumipalloilla ja kirveskin heilui yösydännä, eikä 
kassituksiltakaan kaikki välttyneet. #ennen 

4. Valmistuminen ei ole pelkästään opintoihin liittyvää, vaan 
tarkoitus on myös kerätä elämänkokemusta. Aika aikaansa 
kutakin! 

5. Mikä on sun suosikki sammaleesi?  - En tiiä, joku seinäsammaliin 
kuuluva varmaan, mutta mun lempijäkälä on palleroporonjäkälä! 

6. Dislokaatio: Jotain metallien muotoutumisjuttuja, isotropia: 
ominaisuudet on samat joka suuntaan, liukunauhoittuminen: 
mitä nää kysymykset on, mä oon opiskellu muoveja?! (ja 
sammalia), mutsku: eli mushu eli etupyllyn kokardi, eli meidän 
Master race-toveri! :) 

7.  Muistakaa opiskella, höpsötellä ja pitää se kertsikaappi 
järjestyksessä! 

8. Terkkuja kaikille, voisinpa olla neulomassa kiltiksen sohvalla Jallu 
Pärinä kainalossa! :)
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DIPLOMITYÖLÄISEN 
PIMEÄ ARKI



17 4/2016

Pyysimme kahdelta diplomityötään Turussa ahertavalta opiskelijaltamme kommentteja siitä, miltä 
diplomityöntekeminen uudessa ympäristössä on maistunut. Marjaana ‘Maikki’ Koski ja Antti 
‘Mutsku’ Mutanen kertovat tunnelmistaan. 

Teksti: Marjaana Koski ja Antti Mutanen

Tässä sitä eletään, jokaisen Tiina tai Teemu 
Teekkarin unelmaa: Ladies and gentlemen, on 
diplomityön kirjoittamisen aika! Sillä faktahan 
on se, että rakas dippa.docx valmistuu samaa 
tahtia Olkiluoto kolmosen kanssa. Lisäksi 
vähintään yhtä monta kertaa olen siirtänyt 
teoriaosuuden lukemista tulevaisuuteen, 
tuloksista puhumattakaan. Jos legendan mukaan 
lääkiksessä vaikeinta on päästä sisään, niin 
diplomityötä tehdessä se haastattelu on kyllä se 
simppelein vaihe. Diplomityöni liittyy metallien 
3D-printtaamiseen, kuulostaa eeppiseltä 
eiksje? No niinhän se onkin, MUTTA. Se työ 
välillä ”voisin tulostaa kappaleen” siihen, että 
ihan oikeasti sinulla on kätösessä se kipale 
joka toimii just niinko sen pitää, niin siinä 
on valtavasti matkaa. Tutkimus yrityksen ja 
erehdyksen kautta on tavattoman hidasta, eikä 
missään nimessä suoraviivaista ja selkeää. Eikä 
sitten ainakaan kannata kuvitella, että homma 
menis kerralla purkkiin. Teoriaosuus tässä 
hommassa on vaativaa ja erittäin classified – 
kilpailu on kovaa eikä sopivaa tieteellistä tekstiä 
tahdo helpolla löytyä. Mutta uskokaa tai älkää 
niin tommoinen on juuri sitä R&D:n syvintä 
olemusta! Parastahan koko dipan tekemisessä 
on se, että tässä oppii valtavasti. Tarjotuista 
mahdollisuuksista kannattaa oikeasti ottaa ihan 
kaikki irti, ja näin sitä kehittyy tieteellisen tekstin 
kirjoittajana, tutkijana ja ylipäätään ihmisenä 
(työntekijänä). Annan vielä pari vinkkiä tähän 
loppuun lukijoille, että mitä kiltiksen tätinä 
vuosien varrella on tullut tajuttua: 

• Menkää vaihtoon 
o Jep! Menkää vaihtoon sillä siellä oppii kieltä, 
kansainvälisyyttä ja saa perspektiiviä elämään.
 
• 3D-printtausalalla CAD-softien hallitsemisesta 
on hyötyä 

• Käykää tilastomatematiikka 
o Jos meinaa tutkijaksi tai ees sinne päin, niin 
tilastolliset menetelmät tulevat väistämättä 
jossain kohtaa vastaan. 

• Kandin viimeistely sekä rästitentit ja -kurssit 
PITÄÄ hoitaa pois ennen dipan aloittamista 
o Ette usko, miten hauskaa on näpytellä kandia tai 
lukee tentteihin työpäivän jälkeen. Eli hoitakaa 
nämä pois, vievät turhaa aikaa ja energiaa kun 
olis parempaakin tekemistä.

Marjaana Koski 
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Jatkokommentit toiselta diplomityövanhukselta: 

Dippa.docx valmistuu tosiaan minunkin työkansiossani hurjaa 
vauhtia, ainakin yli 9000 kertaa nopeammin kuin legendaarinen jo 
omille jaloilleen noussut kandilapseni. Komppaan edellistä kirjoittajaa 
lähes kaikessa ja tässä hieman lisäilen omia näkymyksiäni aiheeseen. 
Tosiaan dippapaikan saaminen tuntui lopulta minusta helpolta. Sen 
jälkeen, kun lopulta pääsin haastatteluun 1,5 vuoden hakemisen 
jälkeen. Hommat ovat haastavia, mutta kannattaa todellakin 
luottaa itseensä ja omaan osaamiseen. Usein diplomityöt tehdään 
sellaisesta aiheesta, johon firma pyrkii hakemaan lisää osaamista, 
joten olet hyvin todennäköisesti jo jonkin aikaa asiaa tutkittuasi 
expertti firman sisällä omissa hommissasi. 3D-tulostamisen maailma 
on jo vanhentuneen Pasila-lainauksen mukaan hyvin jännä ja 
mielenkiintoisia aiheita riittää oikealla ja vasemmalla pilvin pimein 
varsinkin, kun oletettavasti suurin osa tutkimuksesta ei ole julkista 
tietoa. Monipuolisuudesta kertoo se, että kaikki 4 dippatyötä mitä 
täällä tällä hetkellä tehdään ovat aiheeltaan ja toteutukseltaan täysin 
erilaisia. Toisin kuin yllä kuvatussa skenaariossa, työssäni tiedettiin 
lähes täysin etukäteen mitä testejä tullaan tekemään ja käytännön 
suorittaminen oli suoraviivaista. Huikean opettavaista homma on 
ollut joka tapauksessa! Pari lisäpointtia vielä Maikeyn tekemiin: - 
Kirjoittakaa aina asioita ylös kun luette teoriaa t. kaksi kertaa tässä 
tyrinyt - Oikeesti tehkää tätä jo ihan alusta asti, älkää lusmuilko! - 
Opiskelijatoiminnassa oikeasti oppii asioita, samoin excuilla! 

T: Kandi-mutsku 



19 4/2016

Lautapelijuttu: 
Tomorrow
Poikkeuksellisesti Lautapelijutun aiheena peli, 
jota en ole vielä itsekään kertaakaan pelannut, 
koska sain sen vasta viime viikolla. Kyseessä 
vähemmän tunnettu sotapeli nimeltä Tomorrow, 
julkaisijalta nimeltä Conquistador Games, joka 
on todella taitava saamaan pelin kuulostamaan 
jänniltä (ainakin minun mielestäni). 
Tomorrow:ssa ideana on taistella Maapallon 
herruudesta yhtenä kuudesta suurvallasta 
ja samalla vähentää taktisesti ylikansoitusta 
muun muassa biologisin asein ja ydinpommein. 
Pelissä on siis kaksi tavoitetta, jos väestönkasvua 
ei sada hillittyä, tuhoutuu koko Maapallo 
ylikansoituksen, kertakäyttökulttuurin, 
ilmaston lämpenemisen, nälänhädän ja muiden 
ihmisten aiheuttamien ongelmien alla. Mutta 
sopivasti vähentämällä ylikansoitusta, erityisesti 
kilpailijoiden mailta ja omia alamaisia suojellen, 
saadaan ympäristöuhat takaisin hallintaan ja 
yksi supervalta nousemaan ylitse muiden. 

 

Pelin ohjekirjan alussa onkin 
suunnittelijan huomautus, että kyseessä on 
yhteiskuntakriittinen lautapeli, jonka tarkoitus 
on herätellä ihmisiä ajattelemaan asioita 
hyvän pelin ohessa. Suunnittelija vakuuttaa, 
ettei hänellä ole harhaluuloja koko maailman 
pelastamisesta tämä peli julkaisemalla, mutta 
ehkä pientä tietoisuuden lisäystä voisi näin 
saavuttaa, erityisesti USA:ssa. Itse pidän kovasti 
yhteiskuntakriittisistä lautapeleistä, vaikka 
se onkin hyvin marginaalinen kategoria, jos 
kiinnostaa niin aiemmissa Moderneissa on ollut 
juttua kahdesta Terror Bull Gamesin peleistä 
(MM 4/2014 & MM 1/2015, löytyy MIK:n 
nettisivuilta). 

Mutta miten Tomorrow sitten käytännössä 
toimii? Kyseessä on 4-6 pelaajan peli, jonka 

arvioitu kesto on noin 2h, eli ei mikään maraton 
tapaus. Pelattavat suurvallat ovat USA, Kiina, 
Venäjä, EU, Intia ja Arabi Kalifaatti (huom. 
peli julkaistu 2013, jolloin Isis ei vielä ollut 
aivan yhtä tunnettu kuin nykyään). Millä näistä 
suurvalloista pelaat, on suuri merkitys eli eri 
tahoilla on erilaiset erikoiskyvyt. Kiina ja Intia 
ovat eniten kansoitettuja ja jaettu useampaan 
alueeseen heti alussa, muilla on vain yksi 
alue hallinnassaan. Lisäksi Intian tunnettu 
rauhantyö tekee sen valtaamista alueista 
vastustuskykyisempiä muiden valtioiden 
hyökkäyksille, kun Gandhi-mainen rauhantyö 
jyllää. Kiina puolestaan kykenee sulkemaan 
koko sisäisen internettinsä, jolloin muut pelaajat 
eivät voi saada ”Cyberspace” korttia hallintaansa. 
Arabi Kalifaatin erikoiskyky on tietysti 
terroriskujen teko muiden maiden alueilla. 
Euroopan Unioni harrastaa päällepäsmäröintiä 
ja heidän Secretary General saa päättää 
vuorojärjestyksen joka pelikierroksella, paitsi 
jos se Cyberspace otetaan haltuun muualta, 
jolloin tieto luonnollisestikaan ei kulje. USA ja 
Venäjä ovat tylsimpiä erikoiskyvyiltän, USA:n 
tartuntatautien ehkäisy- ja valvontakeskus 
CDC vähentää biologisten aseiden vaikutusta 
ja Venäjällä Siperian erämaa tekee käytännössä 
saman, edes geenimanipuloitu tappajavirus ei 
yllä leviämään koko mahtavan äiti-Venäjän yli. 
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Vuorollaan pelaajat siis suorittavat erilaisia 
actionkortteja, joista osan voikin jo arvata 
ylläolevan perusteella. Joka pelaaja valitsee kaksi 
korttia per kierros ja sitten EU määräämissä 
järjestyksessä ne käydään läpi. Actionkorteilla 
aktivoitavia vaihtoehtoa ovat biologiset aseet, 
ydinpommi, armeija, Cyberspace, vakoilu 
(sekä Arabi Kalifaatilla terrorismi). Lisäksi 
pelivuorolla tapahtuu globaaleja eventtejä, 
esim Israel voi antaa voittopisteitä (political 
capital) sille joka ensimmäisenä nukettaa 
Arabi Kalifaattia, Pohjois-Korea saattaa saada 
suuruudenhulluuskohtauksen ja yrittää 
suurvallaksi hyökäten naapurimaihin ja 
Anonymous voi hakkeroida Cyberspacen 
kaikille käyttökelvottomaksi. 

 

Kokonaisuudessaan sanoisi että Tomorrow 
vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta peliltä ja 
erityisesti paljon toisistaan eroavat suurvallat 
tekevät pelaamisesta varmasti mielenkiintoista, 
kun samalla strategialla ei voita jokaista peliä. 
Eli huomattavasti parempi lautapelivaihtoehto 
Risk:lle. Lisäksi ohjekirja muistuttaa 
neuvottelujen ja poliittisen suhmuroinnin 
tärkeydestä, pelaajat saavat sopia keskenään 
asioita, mutta jos sopimus ei pidäkään enää 
seuraavalla vuorolla vaan viruspommi tippuu 
niskaan, niin eipä siinä muuta kuin iloiseen 
kostonkierteeseen. Toivottavasti saadaan 
vaikka MIK:n uudella kiltahuoneella heti 
alkutalvesta kokeiltua tätä käytännössä. 

 

Tamppi-Janne 

irc: Bjanze @ #mik-lautapelaajat 
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Kuten me kaikki varmaan tiedämme, fuksivuosi on elämän 
parasta aikaa: parhaimmillaan paljon uusia ihmisiä, hieman 

huoletonta rellestämistä, vailla turhaa opintostressiä. On 
tärkeää, että opiskelu innostaa ja niissä edetään sujuvasti; 

ei kuitenkaan sovi unohtaa vastapainottaa opiskeluja itselle 
sopivalla tavalla. Opiskelijayhteisöstämme voi saada paljon 

irti.

Tämän syksyn fuksi Kaisa Mikkola, sekä syksyn toinen 
fuksiperämiehistä, Mikko Koivula, katsovat syksyä 

taaksepäin. 

Syksy fuksinmielisten 
silmin



Fuksisyksy 
2016

Teksti ja kuvat: Kaisa Mikkola



23 4/2016

Elokuu 

Fuksivuotemme polkaistiin käyntiin orientaatioviikolla elokuun 
viimeisinä päivinä. Orientaatioviikolla kiersimme kampusta 
tutorryhmiemme kanssa. Näinä päivinä oli jos jonkinmoista saunailtaa 
ja tapahtumaa, ja viikon ehdottomana climaxinä toimi fuksisauna 
autekin kanssa. Autekin pojat eivät jättäneet ketään kylmäksi, varsinkaan 
MIKin fuksityttöjä, jotka saivat jo heti ensimmäisellä viikolla maistiaisen 
siitä, miten teekkarisaunalla (ja sitä ympäröivässä maastossa) toimitaan. 
Jatkoille lähdettiin ja moni fuksi sai jo heti kättelyssä unirytminsä 
sekaisin. 
Seuraavalla viikolla MIK järjesti Cupolassa (R.I.P) Tillbaka till Skolan- 
bileet, jonne innokkaat fuksit pääsivät nakkeilun yhteydessä kaatelemaan 
typpihapposhotteja. Eräille fukseille tiskiltä tarjoiltava tequila koitui liian 
kovaksi vastukseksi, eivätkä tästä syystä kaikki selvinneet aivan jatkoille 
asti. 
Koulun alku oli kaikin puolin kovin raskas ja unta tuli keskiarvolla 2h/
yö. Hervannan grillien öisestä suurkulutuksesta ja unien vähäisyydestä 
huolimatta, orientaatioviikko oli monelle fuksille kovin antoisa ja 
opettavainen.
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Syyskuu

Kuukausi aloitettiin ilmoittautumisella 
Tampin Big Bang- risteilylle ja fuksikiintiöt 
tulivat täyteen. Tämä samainen päivä jatkui 
beachparteilla, josta jatkettiin Kiltojen 
avajaissaunalle. Beachparteilla järjestettiin 
limbokisa, johon ottivat osaa innokkaiden 
fuksien lisäksi myös kiltamme oma Jallu Pärinä. 
Limbokisa sai Pärtsän hikoilemaan ja se piti 
viedä kylpyyn lähistöllä olevaan Suolijärveen. 
Myöhemmin illalla onnetar suosi muutamaa 
”onnekasta” fuksia kiltojen avajaissaunalla ja 
he pääsivät maisteleman Skillan keitoksia. Eräs 
MIKin fuksi nautiskeli keitoksen viimeiseen 
pisaraan asti, ja piti liikuttavan kiitospuheen. 
Fuksit pääsivät myös kokeilemaan kyykkää ja 
kumipelausisoa ensimmäistä kertaa. Seuraavalla 
viikolla fuksit vietiin kostealle kiertoajelulle 
ympäri Tamperetta, ja Blebsi bussiin 
eksyneet poikkesivat burgereilla Hakametsän 
McDonaldsin kautta. Kiertoajelu päättyi 
Särkänniemeen, jossa pikku fuksit pääsivät 
testailemaan laitteita ja syömään sitä kuuluisaa 
mustaa. Makkaran lisäksi muuallakin maistui 
veri, kun eräs fuksi aiheutti toiselle fuksille 
massiivisen haavan huuleen. Onneksi sovinto 
tehtiin myöhemmin läheisessä ravintolassa, 
killan pubirundin yhteydessä. 

Myöhemmin samalla viikolla MIK ja Autek 
ottivat mittaa toisistaan pesäpallokentällä. 
Antoisan ottelun päätyttyä ei voittajasta ollut 
varmuutta, mutta se ei ainakaan ollut Autek. 
Kuun lopussa fuksit pääsivät kahteen otteeseen 
”suunnistamaan” ensiksi TARAKin ja MIKin 
fuksisuunnistuksessa ja myöhemmin kaikkien 
kiltojen yhteisessä FuksiWundeRunde- 
tapahtumassa. Molemmissa tapahtumissa 
vanhemmat opiskelijat testasivat fuksien 
nokkeluutta ja heittäytymiskykyä ja 
huonosta säästä huolimatta etenkin FWR 
osoittautui yhdeksi fuksisyksyn hauskimmista 
tapahtumista. 
Kuun lopussa osa fukseista pääsi vielä 
seilaamaan kohti Ruotsia Bing Bang- risteilyn 
merkeissä. Paidat lensivät yli laitojen, mutta 
onneksi kaikki fuksit pysyivät kannen oikealle 
puolella. Tax freen ostoskärryt tarttuivat 
fuksien olemattomiin haalareihin, hissin lattia 
toimi oivana makuualustana ”päiväunille” ja 
taisi joku fukseista myös laatoittaa hyttinsä 
vessan täysin uuteen uskoon. Kaikki fuksit 
eivät putkaltakaan säästyneet, mutta onneksi 
jokainen matkaan lähtenyt (lukuun ottamatta 
yhtä vaatekappaletta) pääsi turvallisesti 
takaisin Herwoodiin. 
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Lokakuu 

Lokakuun ensimmäisellä viikolla järjestettiin 
sekä Jäynä- että Vitsikisan avajaiset. Vitsikisan 
avajaisten yhteydessä osa fukseista ilmoittautui 
Tampin myyjäksi, minkä vuoksi he pääsivät 
siitä seuraavalla viikolla pelailemaan paintballia 
Jämsään muiden tulevien myyjien kanssa.  
Kuun lopussa koitti MIKin rankkaXQ, jonne 
lähdettiinkin fuksivoittoisella kokoonpanolla. 
Päivän ensimmäisen yritysvierailun jälkeen 
otettiin suunta kohti Oulua. Illalla lämmitimme 
saunan ja ratakiskokin löysi paikkansa. 
Seuraavana päivänä matkamme suuntasi Olvin 
ja Genelecin kautta Kuopioon. Kuopiossa 
fuksien vielä toistaiseksi hankkimattomiin 
haalareihin tarttui kyltti ja kissan kokoinen 
miesnänni. Matkan jatkuminen ilman yhtä 
fuksia kävi lähellä, mutta onneksi kaikki 
matkaan lähteneet fuksit selvittivät jälleen tiensä 
takaisin Hervantaan.

Marraskuu

Marraskuussa koittivat fuksineuvoston 
fuksisitsit, joissa kokeneemmat sitsaajat 
johdattivat fukseja akateemisen pöytäjuhlan 
saloihin. MIKin fuksit pitivät lippua korkealla, 
ja taidettiin se materialistihymnikin jossain 
vaiheessa iltaa laulaa luikauttaa. Joillain fukseilla 
jatkot venyivät seuraavaan aamuun… ja toiset 
selvisivät kotiin jo aamuyöstä. Tequilaan ei 
tuona iltana koskettu. Marraskuun lopussa 
koko koulu vietiin seilaamaan kohti Ruotsin 
rannikkoa pikkujouluristeilyn merkeissä. 
Kaikki MIKin fuksit käyttäytyivät suhteellisen 
siististi, eikä tällä risteilyllä (kuuleman mukaan) 
yhtäkään fuksia jouduttu viemään putkan 
perälle rauhoittumaan. Poikkeus sääntöön. Unta 
saatiin taas alkusyksyn mukaisesti 1-3 tuntia, 
mutta siitäkin huolimatta löysi moni fuksi tiensä 
seuraavan päivän ify:n aamuluennolle.  
Muutamaa polkupyörä onnettomuutta ja veristä 
huulta lukuun ottamatta, kaikki MIKin fuksit 
selvisivät ensimmäisestä syksystään elossa ja 
suhteellisen kunnialla.  
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FUKSIVUODEN
PALUU

Teksti: Mikko Koivula



27 4/2016
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Oma fuksivuoteni oli niin huikea, että täytyihän se kokea uudestaan, tällä kertaa fuksivastaavan 
roolissa. Elämä fuksiperämiehenä on pitänyt liikkeessä, mutta toisaalta ryömivä teekkari ei 
sammaloidu. Ensimmäiset viikot olivat hektisiä, kun tapahtumia oli enemmän kuin fukseja iman 
luennoilla. Onneksi fuksitapahtuman luominen noudattaa melkein aina samaa kaavaa.

1. Seuraa vuosikelloa

* Jos et itse muista, niin vähintään joku muistuttaa, mitä tapahtumia on ollut tapana järjestää.
* Tapahtuman suunnittelu on hyvä aloittaa aikasin, jottei vain sattuisi niin, että jokin exqu on ainoan 
sopivan päivän kanssa päällekkäin

2. Löydä kaverit

* Pyydä toista kiltaa leikkimään kanssasi
o Erittäin vaikea kohta, koska jäsenistöltä kuulee paljon toiveita. Muun muassa halutaan lisää 
yhteistä Autekin kanssa, mutta samalla pohditaan, miksi kaiken pitää olla Autekin kanssa.
* Sopikaa yhteinen kaikille sopiva päivä
o Osoittautui liian vaikeaksi tänä syksynä

3. Hypetä hypetä hypetä

* Jokainen fuksitapahtuma tarvitsee fukseja, ja heitä pitää lähestyä spostilla, fabossa ja telegramissa. 
Lisä mausteena suosittelen myös henkilökohtaista kontaktia, mikäli tulee käytyä fuksien kanssa 
samoja kursseja.
* Fuksit ovat vaativia. Heille pitää perustella, miksi tapahtumaan kannattaa osallistua. Alla muutama 
hyvä tapa kuvata tapahtumia, olivat ne sitten omia tai muiden
o ainutkertainen
o fuksivuoden parhaimpia
o fuksipisteitä

4. Mobilisoi joukot

* Tarvitset tutoreita nakkeilemaan, joten laita heille ajaton
o ajaton pitää laittaa vähintään viikkoa ennen, jotta saat kaikilta vastauksen ja kerkeät korjata tehdyt 
virheet

5. Itse tapahtuma

* Muista leimasin
o ei pakollinen, koska fuksit ovat unohtaneet/hukanneet/tuhonneet passinsa
* Pidä hauskaa

Fuksivuosi on elämän antoisinta aikaa, itse olen etuoikeutettu kokemaan sen useampaan otteeseen.

Mikko
Fuksiperämies 2016 
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Kiltahuone 
muuttaa

Tällä hetkellä kiltamme on vailla kiltahuonetta, mutta tilanne muuttuu 
keväällä 2017, kunhan uuden kiltahuoneen remontti valmistuu. 

Äänentoiston uudelle kiltahuoneelle tarjoaa:
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Päätoim
itus 2.0

Viimeistä viedään: Tämä on viimeinen Moderni Materialisti tänä 
vuonna, mikä tarkoittaa viimeistä pääkirjoitustani ja viimeistä asiaa 
killan hallitustoiminnassa. Tieto diplomityöstä ja ihan oikeista töistä 
Helsingissä varmistui äskettäin, joten mietin olisiko tässä nyt sitten 
aika polttaa kaikki sillat ja kirota kilta helvettiin. Melkein jo meinasin 
sen tehdä, olihan kaikki ennen paremmin, mutta hieman pohdittuani 
ajatukset muuttuivat kovin positiivisiksi. On totta, että vuoden alussa oli 
muutaman kerran päähajota kovin nuoreen hallitukseen: ihmisillä riitti 
kovasti intoa, mutta käytännöt eivät olleet tuttuja ja avun pyytäminen 
tuntui olevan turhan haastavaa. Kokouksissa me nalkuttavat tädit 
yritimme saada ääntämme kuuluviin, mutta nuorten ääni tuntui olevan 
turhan voimakas. Me luovutimme; jäkätyksemme meni varmaan 
toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. 

Vuoden edetessä nuoret tuntuivat saavan tekemiseensä varmuutta. Nyt 
jälkikäteen mietittynä, onhan se hyvä, että uudet toimijat saavat tilaa ja 
kiltatoiminnassa jatkuvuus säilyy, mutta ei pyörää silti joka vuosi pitäisi 
keksiä uudelleen. Opintovuosien tuomasta kokemuksesta on hyötyä ja 
tulevia jääriä kannattaa kuunnella; ei kaikkea tarvitse täysin noudattaa 
ja tehdä vanhaan malliin, mutta hyökkäysasemiin siirtyminen ei auta 
ketään. Oli mukava huomata, että uusi hallitus koostuu tekijöistä, 
joilla on jo kokemusta kertynyt, mutta toimihenkilöiden joukossa on 
runsaasti uusia toimijoita. 

Nyt on hyvä huokaista syvään, lähettää tämä viimeinen lehti painoon 
ja antaa killan upota omalla painollaan. Ei vaan! Ei se mihinkään 
uppoa (ihan heti ainakaan), kunhan vain nuoret ymmärtäisivät, mitä 
materiaalitekniikka oikeasti on ja kuinka siistiä se voikaan olla! 

Tsemppiä tulevaan ja kuunnelkaa niitä vanhojakin välillä. Niillä on 
usein joku järkeväkin pointti! 

Katri 
Päätoimitus
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