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Spice up your life!
Vuosi on lyhyt. On jo syksy, ensilumi peittää kohta maan ja talvi yllättää autoilijat. 
Onnibussissa matkustaessani ihmisten kasvoista näkyy vain kalpea kajastus 
puhelimen valossa. Kaikkia väsyttää, kaikilla on kiire ja seuraava loma ei tule 
koskaan tarpeeksi aikaisin. Babylonian lampaina raadamme vain ja katsomme 
paheksuen niitä, jotka kehtaavat etelän lämmössä käydä hakemassa energiaa. 
Menisitte vätykset töihin [töö:ihi!]

Yllä oleva kuvastaa joidenkin osalta 
syksyn kulkua. Me täällä Modernin 
Materialistin toimituksessa 
kehtaamme olla eri mieltä. Kiirettä on 
ja väsymys iskee, mutta mistä syistä? 
Itselläni aika on hurahtanut tehdessä 
kaikkea kivaa sekä puuhastellessa 
erilaisten projektien parissa – kuten 
tekemällä makuvertailua tähän kelpo 
julkaisuun! Syksy on oiva syy käydä 
tutustumassa kaupan maustehyllyyn 
sekä antaa mausteisen ruoan tuoda 
lämpöä Toasin asuntojen kylmyyden 
keskelle.

 Tämä onkin se aika vuodesta, 
kun kaivan kaapiston ylähyllyltä 
rakkaan patani ja puhallan päältä 
pölyt pois. Pois menkööt salaatit 
ja pastat, nyt on aika haudutetulle 
lihalle ja täyteläisille keitoille. Oma 
syksyinen bravuurini on mausteinen 
linssibataattikeitto. Keiton lempeä 
polte antaa lämpöä jopa kylmän 
lattian kangistamille varpaille! Täten 
heitänkin teille tämän rakkaan 
arvojulkaisun lukijoille haasteen: 
hakekaa jokin aivan uusi resepti ja koittakaa sitä. Mitä enemmän mennään oman 
mukavuusalueen ulkopuolelle sen parempi. Jättäkäämme jauheliha-makaroni 
viritelmät vähemmälle ja annetaan itsemme antautua uusien makuelämyksien 
maailmaan.

Syksyisin terveisin
Aleksi Virtanen
Moderni Materialistin toinen päätoimittaja 2017
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Syksy ja fuksit ovat vihdoin täällä! 
Tässä vaiheessa minun pitäisi varmaan 
kertoa kuinka ihanaa on olla taas 
koulussa ja kuinka innoissaan hallitus 
on uusista fukseista, mutta elämääni 
on sykähdyttänyt viime aikoina paljon 
dramaattisempi asia. Löysin nimittäin 
harmaan hiuksen päästäni. Kyllä, ihka 
oikean harmaan hiuksen. Onko tämä 
selvä merkki kasvaneesta viisaudestani 
tämän vuoden aikana vaiko vain 
enne jo kytevästä ikä-kriisistä? Itse 
veikkaan vahvasti jälkimmäistä. Tähän 
asti luettuaan ihanat toimittajamme 
pudistelevat päätään ja toteavat, että 
teemana piti olla ruoka. Sori, tämä 
oli tärkeää. Voin vielä mainita, että 
omenapiirakka ja glögi on parasta just 
nyt.

Ja sitten vähän asiaakin tähän tekstiin. Tänä vuonna olemme jääneet hallituksen 
kanssa toivomaan enemmän palautetta jäsenistöltä. Haluaisinkin tässä muistuttaa, 
että mikäli mitään korjausehdotuksia ei mieleen tule niin voi niitä hyvin hoidettuja 
asioitakin palautteeseen laittaa. Eli antakee palautetta, vaikka nettisivujen 
palauteboksin kautta tai ihan vaan kasvotusten! Tulemme tästä onnelliseksi.

Lyhyestä virsi kaunis. Hyvää syksyä kaikille! Vilma Turunen
Materiaali-insinöörikillan
puheenjohtaja 2017

Puheenjohtajan palsta
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Sukkahousureseptejä
Ärsyttääkö opiskelijakortin kaivaminen 
kassalla tai ilta-aikaan ovia aukoessa?
Ainekset:
•	 Sukkahousut
•	 Sakset
•	 Opiskelijakortti
Leikkaa sukkahousujen lahje 
roikkumaan vyötäröllesi ja pistä 
kortti siihen – kortti pysyy mukana ja 
on nopeasti leimattavissa kaikkialle.

Pelottaako teekkarilakin hukkuminen 
lakituksessa riehuessa?
Ainekset
•	 Teekkarilakki
•	 Sukkahousut
Vedä vanhat sukkahousut sen ja 
pääsi päälle. Vältyt pahimmilta 
skumpparoiskeilta ja lakki ei 
varmasti tipu. Voit myös hakea 
kaljat nopeammin sukkahousut 
päässäsi, kun ei tarvitse pelätä lakin 
tippumista vauhdissa. Killan emäntä kateissa ja suodatinpussit 

loppu? Paska hallitus.
Ainekset:
•	 Kahvinpuruja (suodatinjauhatus)
•	 Kahvinkeitin
•	 Sukkahousut
Näppärä teekkari kuitenkin askartelee 
sukkahousuista uuden suodatinpussin ja 
pelastaa kahvinjanoiset kanssaopiskelijat.

Sukkahousut voi ripustaa vyötärölle myös 
käteviksi säilytyspaikoiksi tyhjille tölkeille. 
Saat täten pantit talteen ja ympäristökin 
kiittää, kun tölkit eivät makaa pitkin metsiä.
Ainekset:
•	 Sukkahousut
•	 Tyhjiä tai täysiä oluttölkkejä
Pujota tyhjät tölkit lahkeisiin, ja kun 
lahje loppuu, aseta vyötärölle uusi 
sukkahousupari.
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Maanantai, 21.8.2017
Rakas päiväkirja, tänään oli ensimmäinen koulupäiväni! 
Minua hieman jännitti, sillä en tuntenut ketään uusista 
luokkalaisistani. Onneksi tämä oli turhaa, koska meidän 
tutorit, sekä hurmaava fuksikapteenimme, olivat kaikki 
tosi ihania! Heidän esittäydyttyään jakauduimme 
omiin ryhmiimme ja Nykäs-show pääsi vauhtiin. Show 
oli henkeäsalpaava, enkä ole ikinä tietänyt näin paljoa 
lasin rikkoutumisesta. Loppupäivä kului rattoisasti, 
kun tutustuimme kampuksen ihmeelliseen maailmaan 
ryhmiemme kanssa. Illalla vietimme killan leffailtaa ja 
minulle selvisi, että teekkarit osaavat järjestää myös 
alkoholittomia tapahtumia. Kuka olisi uskonut!

The Fuksi diaries - Orientaatioviikko  
tiistai, 22.8.2017
Päivän aluksi rakas fuksikapteenimme oli järjestänyt meille leikkihetken, 
jossa opettelimme laittamaan matoa koloon. Harjoittelimme myös sanatonta 
kommunikointia järjestymällä erilaisiin riveihin. Kyllä tuntuu hienolta olla 
TTY:llä! Päivän kiltakierroksen jälkeen illalla oli vuorossa The ekat bileet. Sitä 
ennen kuitenkin matkamme jatkuisi etkoille erään nimeltä mainitsemattoman 
sisäelimen luo. Jo etkot itsessään olivat hurjat, kun tutorit pääsivät paljastamaan 
todellisen luontonsa beer pongissa. Villeimpien huhujen mukaan kaksi poloista 
fuksia joutuivat häpeällisesti pöydän alle haukattuaan liian ison palan ja 
haastettuaan kaksi tutoria otteluun.
Etkojen jälkeen edustusjoukkomme suuntasi pois Herwoodin lämpimästä 
syleilystä kohti Tampereen keskustaa erääseen anniskeluravintolaan, jossa 
kaikki sujui kuin tanssi. Eräs fuksivastaavammekaan ei joutunut ongelmiin 
tuotuaan vesipullon baariin. Ilta oli siis kaikin puolin voittoisa! 
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KesKiviiKKo, 23.8.2017
Tänään päivämme alkoi rattoisan 
aamupalan parissa MIKin kiltahuoneella. 
Rakkaat tutorimme olivat järjestäneet 
meille mahtavan kauttauksen mitä 
eksoottisimpia herkkuja. Kaikista 
häkellyttävintä oli kuitenkin se, miten 
virkeinä kaikki tutorit olivat eilisillan 
koettelemusten jälkeen. Kokemus selkeästi 
tekee mestarin! Olisinpa jo yhtä viisas ja 
kaunis kun tutorimme. Iltamme päättyi 
kevyemmissä merkeissä lautapelien ja 
hauskan tietovisailun parissa!

torstai, 24.8.2017
Tänään aamuni alkoi hieman omituisissa merkeissä. Näin nimittäin yöllä 
fuksikapteenistamme unta. Tämä oli todella hämmentävää, enkä oikein tiedä 
mitä tästä pitäisi ajatella. Tänään saimme kuitenkin tutustua toisten kiltojen 
upeisiin kiltahuoneisiin. Mielestäni on erikoista, että heidän kiltahuoneensa 
olivat todellakin vain huoneita. Miten he kaikki mahtuvat niihin? Tutorimme 
kuitenkin kertoivat, että saamme omaan kiltahuoneeseemme vastaavanlaisen 
lisäsiiven. Huhujen mukaan se aukeaa samaan aikaan kuin länsimetro, eli aivan 
pian! Illalla virallista ohjelmaa ei enää ollut, mutta osa meistä päätyi viettämään 
aikaa legendaariselle teekkarisaunalle AuTekin isännöimiin kemuihin.

Perjantai, 25.8.2017
Perjantai oli vähän lyhyempi koulupäivä, 
jonka aluksi saimme taas huomata 
tutoreiden erinomaisen palautumiskyvyn 
yön riennoista. 
Aamupäivä kului MIKin ja AuTekin 
yhteisten aamuleikkien parissa, joita 
vetivät kiltojemme fuksikapteenit (joista 
toisesta näin taas unta). Pääsimme myös 
tutustumaan uuden lajin, kyykän, saloihin. 
Muutaman harjoituskierroksen jälkeen 
karttu alkoi lentämään ja tähtäimessä 
on akateemisen MM-kyykän voitto. Tai 
ainakin sen tavoittelu. 
Näihin tunnelmiin, ja toiseen leffailtaan, 
päättynyt orientaatioviikko on antanut 
meille kaikille hieman keskivertoa 
paremmat mahdollisuudet selvitä 
fuksivuodesta hengissä. Rakas päiväkirja, 
palataan siis asiaan Wappuna. Tai sitten ei. 
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Hei. Minä olen Noora. Jos et ole vätys, niin tässä sinulle teksti vaihto-
opiskelusta - tai jostain vaihtoon liittyvästä asiasta. Aivan sama, mutta näin 
deadlinen lähestyessä päätin kirjoittaa kokemuksistani, sekä pohdintoja 
kansainvälisyydestä, että maailmanmatkaamisen anneista viisaille ihmisille. Jos 
et koe kuuluvasi kohderyhmään, niin voit jatkaa nenän kaivamista.

MIKläiset maailmalla



Moderni Materialisti9

MIK:llä aloitin vuonna 2013 pienenä tietämättömänä ihmisenä. Viime lukuvuoden 
vietin vaihdossa Manchesterissa, Englannissa. Se ei todellakaan ollut ensisijainen 
vaihtoehto vaihtohauissa, mutta loppu hyvin kaikki hyvin enkä kadu hetkeäkään 
sinne päätymistä. 
Vaihto on opiskelijan 
parasta aikaa. Riip-
pumatta kaupungista 
ja kansalaisuudesta, 
E rasmus-opiske l i -
joiden maine on aina 
sama; alkoholia, sek-
siä ja minimimäärä 
noppia läpipääsyn ra-
jalla. En myönnä, että 
olisin tällä asenteella 
meren yli matkusta-
nut, mutta ainakaan 
se ei ollut lopputulos. Vaihtoyliopistoni The University of Manchester tarjosi erit-
täin laadukasta materiaalitekniikan opetusta, vähän luentoja ja paljon “vapaa-ai-
kaa” sekä kiinalaisseurueen luentokaveriksi. Tavoite oli 50 opintopistettä vuo-
dessa. ’Jipii’ sanoin, kun tämän tajusin. Mutta ei se mitään pilannut, vaan herätti 
uuteen maailmaan. Muut maksoivat lukuvuodesta keskimäärin £10 000, vaan 
minä en mitään. Helppohan se siellä oli oleskella. Lisäksi kyseinen yliopisto on yksi 
Britannian kansainvälisimmistä ja vain vähemmistö oli oikeasti brittejä. Siinä ker-
talaakilla kansainvälistymistä. Kiinalaisia, intialaisia, pakistanilaisia, eurooppalaisia, 
ecuadorilaisia, colombialaisia, namibialaisia ja mitä näitä eri värejä nyt on. Tosin 
ne, joilla oli varaa siellä opiskella, olivat kyllä parempiosaisia kuin minä keskiverto 
suomalaisena. Osalla oli kotona omat palvelijansa ja autokuskinsa, ystäväni sitoi 
ensimmäistä kertaa omat kengän nauhansa 18-vuotiaana. Nämä tarinat antoivat 
hieman perspektiiviä muun muassa siitä, mitä muualla maailmalla muun muassa 
sana ’eriarvoisuus’ oikeasti tarkoittaa.
 Joka tapauksessa, matkustelun 
kannalta kymmenen kuukauden 
aikana kerkesi yhden saarivaltion 
kiertää. Yksi pointti vaihdosta, jonka 
haluan myös tehdä, on se, että 
kokonainen vuosi vaihdossa saattaa 
joillekin kuulostaa hurjalta. ”Opinnot 
jää jälkeen.” ”Kamalan pitkä aika 
olla poissa äidin ruokapöydästä.” 
”Ei wappua.” Napashotti nenään ja 
rinkka selkään. Rohkeasti maailmalle. 
Minun opintoni eivät jääneet 
ainakaan yhtään jälkeen. Ja sitä paitsi 
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ruotsalaiset kurssikaverini, jotka olivat vain ”puoli vuotta” eli yhden lukukauden, 
olivat siellä oikeasti kolme ja puoli kuukautta. Kolme ja puoli. Siinä ajassa minä 
ehdin päästä ulos suomalaisesta kuorestani ja aloittaa elämästä nauttimisen. 
Koko lukuvuosi meni aivan uskomattoman nopeasti (ainakin 99 poliitikon 
prosenttia koko lukuvuoden vaihdossa olleista allekirjoittaisi tämän) ja siksi en 
vielä ollutkaan valmis palaamaan koti-Suomeen.

Tarina jatkuu. Hain työharjoittelupaikkaa ulkomailta koska, 
miksi ei. Vuosi aiemmin en luultavasti olisi rohjennut, 
mutta yksin uudessa habitaatissa eläminen kasvatti 
itsevarmuutta sen verran, että uskalsin haaveilla jostain 
suuremmasta. Englanti sujui, olin jo hyvin unohtanut 
dendriittisanaston suomeksi, ja kun kerran olin jo lähtenyt 
pesästä, niin miksi en jäisi heitteille vähän pidemmäksi 
aikaa. Matkani Atlantilta Suomeen jäi kesken jäätyäni 
Ruotsiin (skål!). Hemma bra men borta bäst vai miten päin 
se meni. Ensimmäistä kertaa elämässäni puhuin ruotsia 
oikean ruotsalaisen kallen kanssa. Paikallinen yliopisto 
on satsannut intialaisiin tohtoriopiskelijoihin, joten viiden 
kaverini nimeä en osaa lausua enkä kirjoittaa, koska 
konsonanttien määrä tuntuu lähestyvän ääretöntä. On 
inspiroivaa tavata myös ihminen, jolla on amerikkalainen 
ja sveitsiläinen passi, mutta on asunut lapsuutensa 
Boliviassa, muutaman vuoden Tunisiassa, käynyt koulunsa 
ranskaksi Sveitsissä, on yliopistossa Britanniassa ja vapaa-
ajalla matkustaa maailmaa ympäri. Mitä minä olen tehnyt 
elämälläni? Sitä voi vain koittaa saavuttaa samanlaisen 
kielitaidon ja sosiaalisen avoimuuden. Tosin, ennen kuin 
kateus liiaksi kasvaa, voisin myös mainita, miten monelle 
kaukomaalaiselle on kiehtovaa tavata suomalainen. 
Sitä yllättäenkin ylpistyy omista juuristaan, kulttuurista 
ja kielestä, ja ymmärtää, miten pieneen vähemmistöön 
maailmassa kuuluukaan.
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Suomessa voi olla niin suomalainen 
kuin suomalainen on, mutta vinkkinä 
teille tuleville vaihto-opiskelijoille 
ja ulkomaantyöharjoittelijoille ja 
rantalomalaisille ja reppureissaajille, olkaa 
ulkomailla avoimia myös ilman vodkaa. 
Tuppisuuna on tylsää ja jää kaikista kivoista 
leikeistä paitsi. Opiskelkaa kieliä, puhukaa 
vaihtareille vaikka ne eivät puhuisi teille 
(tiedän, mahdotonta), lähtekää vaihtoon 
ja lähtekää vaihtoon. Työkieli tänä päivänä 
on lähes kaikkialla englanti, ja jos se 
ei suju, niin lycka till. Ja sitten ovat ne 
kahvihuonekeskustelut, jotka käydään 

paikallisella kielellä. On se puoli vuotta vaihtoa parempi kuin ei mitään. Mutta älkää 
olko peloissanne siitä, että vaihto tai työharjoittelu jotenkin hidastaisi valmistumista, 
se seikka on ihan omasta pääkopasta, kurinpidosta ja alkoholinkulutuksesta kiinni. 
Tietysti, jos vaihdolla haluaa pitkittää opintoja, niin se onnistuu toki aina, tosin 
siinä tapauksessa suosittelisin ennemmin ottamaan valtion takaamaa lainaa ja 
matkustamaan omin päin.

Mitä etuuksia kansainvälistyminen 
siis tuo? Kokemuksia, itsenäisyyttä, 
rohkeutta, avoimuutta, kontakteja, 
kielitaitoa, uusia perspektiivejä, 
menestystä, tietotaitoa ja 
ongelmanratkaisukykyjä sekä 
mahdollisesti työpaikan, josta olet 
aina haaveillut mutta et tiennyt 
sen olevan olemassa.
Kaikkea hyvää sinne Herwoodiin! 
Olkaa kilttejä, kohta on joulu.
Ystävällisin terveisin

Noora Hytönen
P.S. Käsky käy: hakekaa 
Manchesteriin, se on hyvä paikka 
opiskella.

P.P.S. Ruotsikin on yllättävän jees. 
Eikä maailma mitenkään pelottava.
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Major studies of Materials 
Science in TUT and the 
people responible of them

Pasi Peura, Metallic and
Ceramic Materials
Metallic and Ceramic Materials 
microstructure	 defines	 most	 of	 the	
engineering properties. Consequently, 
thus target in the major studies of 
Metallic and Ceramics materials is to 
give students knowledge how to apply 
thermodynamics and kinetics to control 
the microstructures as well as the effect 
of different manufacturing methods on 
the	 final	 properties.	 	 The	 studies	 give	 a	
good overall knowledge of the properties 
and utilization of metals and ceramics. 
This includes knowledge how to develop 
or select these materials for different 
applications in housing, light and heavy 
industry, transportation, etc. Graduated 
student will be able to work as an expert in 
research and development, since he/she 

We	 interviewed	 the	persons	 responsible	of	our	major	 studies	 about	 their	 field	
of study and their relation to it. More from Mechanics of Material major and its 
person responsible can be read from Moderni Materialisti 1/2017 where two-

“Gold is for the mistress - silver for the maid –
Copper for the craftsman cunning at his trade.
“Good!” said the Baron, sitting in his hall,
“But Steel – Strong Steel - is master of them all.”“

     - Kiplings, 
slightly modifield by an unknow

understands the basic structure-property 
relationships of materials and knows how 
the properties can be further developed 
and utilized in practice - the acquired 
knowledge can be used in materials 
research and development, education, 
and industrial product development tasks.

This major study module has two contact 
persons: professors Erkki Levänen and Pasi 
Peura. Erkki’s research areas are advanced 
topics in ceramics materials.  I am 
concentrating on metals. My background 
is 20 years in steel and workshop industry, 
which means that although I am working 
now with all engineering metals, my 
largest experience is in steels.

page long article about it is.
Material Chemistry major is only taught 
in Finnish so the article is also in Finnish. 
Unfortunately Biomaterials major is not 
represented here

prof. 
Pasi 

Peura
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Mikko Kanerva, Polymeric Materials
The	building	up	of	polymeric	materials	is	a	field	where	cocktails	of	soft	polymeric,	
elastomeric, even cellulose, components are mixed with harder reinforcing 
particles	 and	 fibers,	 as	 well	 as	 chemical	 additives	 to	 prepare	 anisotropy,	
functionality and strength for the customer’s cake. The kneading of the baseline 
knowledge starts with the introductionary course of Polymeric Materials, giving 
a	good	view	over	the	entire	field	of	soft	materials.	Many	of	the	following	courses	

deepen the skills of cooking 
plastic extrusions, packaging, 
compounding of blends, to 
mention a few. These studies of 
experimentation require middling 
interests towards chemistry and 
mechanics, laboratory work and 
wide variety of analysis tools, 
such as infrared spectroscopy, 
differential scanning calorimetry, 
surface energy measurements 

and mechanical tests, because laboratory 
exercises are a part of this advanced 
studies module. After a student progresses 
in the studies towards being the chef 
itself, the advanced M.Sc. courses provide 
the preliminary knowledge of sizing 
and designing polymeric products for 
a real world buffet, and introduction to 
high-performance structural polymer 
composites, such as the ones reinforced 
using	 carbon,	 glass,	 or	 aramid	 fibers	 for	
especial applications of infrastructure and 
aerospace.

Mikko Kanerva,
Assistant Professor
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timo Laaksonen, Materiaalikemia
Visiomme mukaan ohjelmasta valmistuvat 
opiskelijat pystyvät käsittelemään ihmiskunnan 
tärkeitä haasteita monilla keskeisillä teollisuus- ja 
akateemisilla aloilla, kuten energiantuotannossa, 
luonnonvarojen hyödyntämisessä, nano-
teknologiassa tai farmaseuttisissa tieteissä. Laajojen 
laboratoriokurssien kautta valmistuneet voivat 
suunnitella ja valmistaa uusia materiaaleja sekä 
osaavat soveltaa kemiaa monitieteisten ongelmien 
ratkaisuun. Kemian sovellusalue on erittäin laaja ja 
monipuolinen. Valmistunut voisi esimerkiksi kehittää 
luonnonvaroja säästäviä synteesiprosesseja, selvittää 
aurinkokennon rakenteita tai keskittyä syvälliseen 
aineen rakenteen ymmärtämiseen. TTY:n omat 
vahvuudet ovat valokemiassa, materiaalikemiassa 
sekä synteettisessä kemiassa. Kemian pääaine 
antaa hyvät lähtökohdat tutkijan uralle ja vaikkapa 
kemianteollisuuden vaativiin tehtäviin.
Suhteeni Materiaalikemiaan: Kemia on aina ollut 
minulle sopiva ala. Pidän perustieteistä ja olen 
aina halunnut tietää miksi asiat (huom, ei koneet) 
tapahtuvat tai toimivat. Kemiassa on myös se hyvä 
puoli, että sitä sotketaan niin moneen paikkaan. 
Itse olen ollut suurimman osan tutkijanurastani 
mukana lääketutkimuksessa keittelemässä uusia 
materiaaleja ja auttamassa niiden valinnassa. 
Mutta toisaalta olen päässyt myös miettimään 
mikä aiheuttaa sienien maun, miksi nanopartikkelit 
saostuvat ja varautuvat niin erikoisesti tai millä 
tavalla saisi selluloosasta johtavaa. Mielenkiintoisia 
kysymyksiä on tullut eteen jatkuvasti ja lisää on 
aina edessä. Seuraavaksi aion mm. lukea lisää ruuan 
kemiasta ja samanaikaisesti miettiä miten valolla 
saataisiin vapautettua lääkeaineita. Mausteita siis 
riittää.

Nanoselluloosapaperia kuvattuna 
läheltä ja kauempaa

Vastuuprofessori

Timo Laaksonen
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Hei, olen Jukkana/Youggiksena tunnettu 
vastavalmistunut kiltalainen ja usean vuoden 
kilta-/kerhoaktiivi. Kirjoitan meidän omaan 
Motskuun siitä, millaisena koin viisi vuotta 
kestäneet opintoni TTY:llä ja mitä vinkkejä voisin 
antaa tuoreemmille tieteenharjoittajille. 
Suurin osa kokeneemmista kiltalaisista minut 
varmasti tunnistaa tai tuntee, mutta muita 
varten on lyhyt esittely tarpeen. Aloitin 
fuksivuoteni syksyllä 2012 MIK:n legendaarisen, 
konetalon kellarissa sijainneen kiltahuoneen 
uumenissa. Olen viihtynyt fuksista lähtien 
TTY:llä hyvin ja innokkaana nuorena miehenä 
ollut mukana useiden kerhojen (Bulkki, TEA-
club ja Ei-turkulainen osakunta ETO) sekä MIK:n 
toiminnassa. Näiden lisäksi toimin vuoden 
2015 TTYY:n yrityssihteerinä ja olin TTYY:n 
edustajiston jäsen neljän vuoden ajan. Paljon 
on siis tullut nähtyä ja koettua iloisen ja armaan 
TTY:n suojissa. 

Opiskelussa parasta oli saada kantaa vastuu opintojen suorittamisesta ja 
etenemisestä itse: ei osallistumispakkoa useimmilla luennoilla tai ketään 
huolehtimassa, että kotitehtävät tulisivat tehtyä. Vastuu toi mukanaan mahtavasti 
vapautta luoda omat aikataulunsa. Toki olisi ollut myös helppoa välttää vastuuta 
ja jättää aihealueet opiskelematta, mutta koin vuosien aikana oppineeni vastuun 
kantamista omasta pärjäämisestäni. 
Vastuun ja velvollisuuden lisäksi hyviä asioita opiskeluihin liittyen olivat opintojen 
laaja-alaisuus/monipuolisuus sekä kavereiden kanssa harkkojen tekeminen 
ja vastaava pähkäily. Kumpikin näistä asioista toi tuoreutta ajoittain puisevaksi 
käyneeseen opiskeluun. Opintojen kautta sai myös tutustuttua moniin ihmisiin, 
joita en olisi muutoin oppinut tuntemaan lainkaan yhtä hyvin. 
Opintoaikana parasta oli ehdottomasti tapaamani ihmiset. Sain ilon kuulua 
moneen eri ryhmään ihan ensimmäisestä fuksiryhmän tapaamisesta lähtien. 
Ryhmien mukana tuli erilaisia ihmisiä, joista useimpien kanssa on tullut toimeen 
alusta lähtien, joidenkin kanssa on pitänyt vähän opetella olemaan. Monissa 
tilanteissa on myös kokenut, kuinka yhteisöllisyys ja ystävyys ovat osittain 
kantaneet vaikeiden aikojen yli. 

Vastavalmistuneen tervehdys

Mikä opiskelussa oli parasta?
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Oikeasti huonoja asioita opintoajaltani on vaikeampi keksiä. Jos puhutaan itse 
opiskelusta, niin käymieni kurssien laadun sekä työläyden valtavat vaihteluvälit 
tuottivat jonkin verran tuskaa. Liian työläitä kursseja oli helppoihin kursseihin 
nähden enemmän. Opintojen aikana oli myös ikävä nähdä useita opintomuutoksia, 
jotka aiheuttivat epävarmuutta minun sekä monien muiden elämään ajoittain. 

Kannustan ihmisiä tekemään uusia asioita ja ryhtymään myös sellaisiin tehtäviin, 
joihin ei kokisi olevansa aivan valmis. Lisäksi kannustan olemaan ihmisten 
seurassa ja imemään heiltä itseensä tietoa, näkemyksiä ja energiaa. Ei juuri ole 
väliä, mitä porukalla tekee, kunhan vaan lähtee mukaan hyvällä asenteella ja 
mielellä. Opiskelupainotteisen puuhastelun lisäksi esimerkiksi liikuntaryhmät 
ja ammattiainekerhot tarjoavat hyvin asiallista ajanvietettä saman henkisessä 
seurassa. 
Riippumatta siitä, kuinka aktiivinen opiskeluaikana on, kannustan jokaista 
kuuntelemaan itseään ja olemaan oma itsensä ympäristön paineista huolimatta. 
Monesti olen lupautunut tekemään paljon erilaisia asioita ja kulkeneeni 
tapahtumasta toiseen, eikä ole jäänyt aikaa kunnolla levätä, vaikka se olisikin 
ollut	fiksuinta.
Lyhyesti ottaen kannustan lähtemään himasta ja tekemään jotain sosiaalista, 
samalla ollen avoin uusille asioille ja käsityksille ja tunnustellen omaa jaksamistaan, 
kun kiire on pahin. Lisäksi haluan kannustaa kaikkia opiskelemaan vieraita kieliä 
(saksa, englanti). Niiden osaamisesta on selvästi ollut hyötyä töitä hakiessa.

Mikä opiskelussa oli huonointa?

Mitä suosittelet tekemään opiskeluaikoina?
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Opintojen pakettiin saattaminen lyhyessä ajassa vaatii itselle tehokkaiden 
oppimistekniikoiden tunnistamisen sekä kehittämisen opintojen myötä. Itse 
ymmärsin parhaiten oppivani kirjoittamalla muistiinpanoja sekä mind mappeja 
haastavista kokonaisuuksista. Samalla ymmärsin, että parhaimmillaan oppimisesta 
voi jopa nauttia, kun sen tekee tehokkaasti ja aihepiiri kiinnostaa. 
Siitä lähtien, kun aloin purkaa kurssit kurssien sisältämät suoritukset pienempiin 
osiin, huomasin kynnyksen madaltuvan jokapäiväisen opiskelun aloittamiseksi. 
Pelkkien muistiinpanojen tekeminen oli usein hyvä ensimmäinen askel 
työn aloittamiseen. Vähittäinen opintojen suorittaminen tuo haasteensa 
aikatauluttamiseen. Kiireisimpinä aikoina joutui tekemään pitkää päivää, joka oli 
tunnin tarkkuudella aikataulutettu aamuyhdeksästä iltayhdeksään. Tällöin aina 
paikalla olleet ystävät ja tukiverkostot olivat suurin apu, oli kyse sitten kavereiden 
harkkatöiden opiskelusta tai siitä, että sai avautua meneillään olevista kursseista.

Miten onnistuit valmistumaan 5 vuodessa?

Mitä olet jo ehtinyt 
oppia työelämästä?
Kiire tuntuu olevan alati 
läsnä työelämässä, joten 
opintojen aikana on hyvä 
valmistautua siihen, miten 
onnistuu välittämään 
sekä sisäistämään tietoa 
tehokkaasti kirjallisesti ja 
suullisesti. On myös syytä 
muistaa, että töissä juuri 
mitään tärkeää ei saa 
aikaiseksi yksin, joten tiedon 
välittäminen on senkin 
vuoksi tärkeää. 

Nuoria arvostetaan työelämässä siitä syystä, että heillä on tuoreet silmät ja tuore 
osaaminen. Esimerkiksi työturvallisuusasioissa voi olla uutena yllättävän paljon 
annettavaa, jos vain uskaltaa kertoa omat havaintonsa ja kyseenalaistaa vanhoja 
käytäntöjä. Jos työelämässä haluaa edetä uralla, niin täytyy muistaa, että itsenäisille 
vastuunottajille on lähes aina lisää tekemistä ja haasteita tarjolla. 
Lopuksi vielä opiskeluista tuttuja aihepiirejä, joihin liittyvää osaamista olen 
tarvinnut töissä kuukauden aikana:
- Peruskemiaa: saostuminen, liuosten käyttäytyminen, termodynamiikka
- Materiaaliopin perusasiat: esim. vetolujuus, repäisylujuus, viskoelastisuus
- Yleisimpien tilastollisten jakaumien perusasiat
- Fysiikan puolelta optiikkaa, kitkaa ja jousen toimintaa
- Yrityksen tunnusluvut ja tuotantotalouden peruskäsitteet

Jukka Pohjonen
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Murska-arvostelu!

”Maailma ilman tomaatteja on 
kuin jousikvartetti ilman viuluja” on 
lausahdus, jonka tunnettu ruokakirjailija 
Laurie Colwin aikanaan hyvin viisaasti 
sanoi. Tomaattimurska on yksi 
keittiömme perustarvikkeista, mutta 
harvemmin tulee kuitenkaan huomiota 
kiinnitettyä. Onko niissä eroja? Miksi 
Mutti maksaa kaksi kertaa enemmän 
kuin Xtra? Voiko tomaattimurskasta 
tehdä Bloody Maryn? Teidän lukijoiden 
onneksi kaikkivoipa Modernin 
Materialistin toimitus tuli miettineeksi 
samaa kysymystä, ja päätti järjestää, 
jo huippusuosion saavuttaneen, 
kuluttajavertailun aiheesta.
 Me toimituksessa halusimme 
selvittää, objektiivisin vertailukeinoin, 
mikä ero on, alahyllyltä kyykättävällä, 
huokealla markettibrändimurskalla 
verrattuna jo lähemmäs vararikkoon 
ajavalla ja ruokablogistien hekumoimilla 
sikariporrasmurskalla. Tätä varten oli 
aika kutsua paikalle kuluttajaraati, joka 
erehtymättömällä ammattitaidollaan 
pystyy ratkaisemaan tämän visaisen 
pulman hamaan tulevaisuuteen asti. 
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Vertailun kaikki tomaattimurskat ostettiin Tampereen pikku Italiasta, eli 
kauppakeskus DUO:sta. Testiin valikoitui yhteensä 9 eri murskaa 4 eri liikkeestä, 
joista kaksi vaihtoehtoa sopii myös valistuneemmalle lukijakunnalle luomu-
merkkinsä ansiosta. Kaikki murskat arvosteltiin sokkona, joten brändien luomilla 
mielikuvilla ei ollut vaikutusta arvostelun objektiivisuuteen (tosin huomautuksena 
todettakoon, että meidän raati ei antaisi muutenkaan sellaisten turhuuksien 
vaikuttaa antamaansa arvosteluun).  
Arvosteltavina kategorioina oli tomaattimurskan maku, koostumus, toimivuus 
Bloody Maryn pohjana sekä pitsan pohjana. Lopulliseen arvosanaan huomiotiin 
vielä Hinta-laatusuhde, eli tarkemmin sanottuna kyseisen tuotteen kilohinta. 
Näiden pohjalta laadittiin lopullinen painotettu arvosana, jossa painotus kohdistui 
murskan makuarviota kohtaan. Edelliseen vertailuun kevytmaidoista verrattuna oli 
tomaattimurskissa huomattavan paljon eroja ja pari vaihtoehtoa jakoi tuomariston 
mielipiteitä vahvasti. 

Murskaa arvioitiin pelkiltään, pitsan päällä ja Bloody Maryssä.

Kommentteja arvostelun aikana:

Omituinen, ihanan makea

Pizzassa maistui krapula-

aamun pelastajalta

Erittäin pistävä makia

Vodka ehkä paransi

Jopa pureskeltava

ok Tätä on kiva höllytellä = klimpit 

vajosi punaiseen usvaan

Antaa pizzataikinan loistaa, mutta tuo oman lisänsä

Toisaalta parani, toisaalta ei

tasaista soossia niin 
pizzassa kuin lattiassa

Tekotaiteellinen ja freesi. 
Suoraan Flow-festivaaleilta. 
En silti kuuntelisi

Mehu ei tässä todellisuudessa, 

mausteet ottavat vallan

Vetelä ja isot klimpit

Maistuu siltä kuin joku olisi 
yrittänyt tehdä tomaattisosetta 
mansikoista, mutta käyttikin 
vahingossa vain vähän 
käytettyä kissanhiekkaa

Selkeät sattumat
Löyhä maku pizzassa mutta 
raikasta

Tunkkaisuus tuli esille vasta muiden jälkeen

Ehkä vähiten päällekäyvä 
wodgan ja mausteiden kera
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1. K Menu 
(K-Kauppa)

2. Rosso 
(Tokmanni)

3. Pirkka 
Luomu

4. Polpa 
(Tokmanni)

K menu tomaattimurs-
ka vakuutti raadin sen 
tasalaatuisuudellaan 

sekä hyvällä hinta-laa-
tusuhteellansa. Murs-
ka vastasi odotuksia 

siitä, mitä siltä odotet-
tiin eikä se pahemmin 
jakanut tuomariston 

mielipiteitä

Samaten kuten vertai-
lun voittanut tomaatti-
murska, olivat Rosson 
valtteja sen tasalaa-
tuisuus ja kitkerien 

elementtien poissaolo. 
Vaikka murska ei eri-

tyisemmin säväyttänyt, 
ei se myöskään luonut 

kielteisiä mielikuvia

Pirkka luomutomaat-
timurska oli toinen 

testin luomutuotteis-
ta. Erityshuomiota se 
keräsi testissä eniten 
paseerattua tomaat-

tia muistuttavalla 
ulkonäöllään. Yksi 
testin vahvamakui-
simmista murskista

Polpassa toistuu sama 
teema kuin muissakin 
murskissa – neutraali 
murska pienellä sä-
väytyksellä. Murska 
erottui joukosta ma-
keudellaan, mutta sai 
myös risuja vetisestä 
rakenteestaan.

”Neutraali kokemus”

”Kunpa joku katsoisi 
minua samoin kuin 
vatsani katsoi tätä”

”Maistuu siltä kuin 
joku olisi yrittänyt 

tehdä tomaattisosetta 
mansikoista, mutta 
käyttikin vahingossa 
vain vähän käytettyä 

kissanhiekkaa”

”pizzassa maistuu mel-
ko tomaatilta”

” Perusvarma murska”

”Tulisin, tomsku ei 
peitä saatanan säveliä, 
vaan jalopeenorin jalo 
suku uppoaa pernaan 

asti”

”Tasaista soossia niin 
pizzassa kuin lattiassa”

”Pehmeät sattumat”

”Perus passeli”

”Luonnollinen”

” Laimea, mutta to-
della juotava koostu-

muksensa vuoksi”

” Tätä on kiva hölly-
tellä = klimpit vajosi 
punaiseen usvaan”

”Liian hentorakentei-
nen murskaksi”

”vahvin maku pizzas-
sa”

”Sosekeittoa, jossa 
on puolikypsennetty-
jä tomaatin palasia”

” Erittäin pistävä ma-
kia”

”Omituinen, ihanan 
makea”

”Tylsä kuin Turun kau-
punki”

”Paras verinen maija”

”Ehkä vähiten päälle-
käyvä wodgan ja maus-

teiden kera”

” Mitäänsanomaton 
pizza”

Hinta: 0,46€ 
(500g) Hinta: 0,52€ (400g) Hinta: 0,99€ 

(500g) Hinta: 0,99€ (400g)

3,4 3,2 3,1 3,0
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5.Freshona 
(Lidl)

6.Rainbow 
(S-Market)

7.Del 
Monte 

(K-kauppa)

8.Xtra 
(S-Market)

9.Mutti

Frehonan to-
maattimurska oli 
Xtran kanssa tes-
tin halvimmat kil-
pailijat. Maku oli 
neutraali, mutta 
samalla mauton 

sekä vetinen.

Rainbow to-
maattimurska 

menetti sijoituk-
sia sen tylsällä 
olemuksella. 

Koostumuksesta 
huomasi myös 
isompia paloja. 
Kehuja saatiin 

pirteydestä

Klimppinen ra-
kenne sekä veti-
nen mehu saivat 
raadin kavahta-

maan. Testin toi-
nen luomutuote. 
Ei juurikaan erot-
tunut edukseen, 

joka näkyy vertai-
lun sijoituksessa.

Laiha, vetelä ja 
kaikin puolin ali-
arvoinen esitys, 
jossa ei raadin 

mielestä muuta 
positiivista kuin 

halpa hinta. 
Tämä murska 

kannattaa jättää 
suosiolla kaupan 

hyllylle.

Testin yllätti täysin 
monessa lehdessä 
sekä kokin kehuma 

”premium murs-
ka” joka sai täy-
den tyrmäyksen 

raadilta. Murskan 
hapokas ja tunk-
kainen maku ei 

lämmittänyt raatia 
alkuunkaan.

”voisi ostaa tätä”

”Laimea ja veti-
nen”

”Kuin keskivertoa 
parempi bändi 

huonolla kitaris-
tilla”

”Pizzassa raikas, 
mutta mauton”

”Näin jotain 
keltaista?!”

” ei eka vaihtoeh-
to pizzaan”

”Neutraalien kah-
vitomaatti”

”Selkeät sattu-
mat”

”Isot pala, limai-
nen runko”

”Juusto oli pa-
rempaa kuin to-

maatti”

”Selkein selleri 
drinkissä”

”Tuoreempi 
maku”

”Tomaattia nes-
teessä paloina”

”Vetelä ja isot 
klimpit”

”Jopa pureskel-
tava”

” Oikein passeli 
drinkkikäyttöön”

”Joku röyhtäsi”

” Bloody Mary: 
maku ihan pilalla. 
Mausteet tuho-
sivat kaiken kuin 
löytöretkeilijät 

amerikan”

”Kusee vähän 
kaikessa”

”Vetistä ja pa-
haa”

”Halpa kuin kyyk-
käliiga”

”EI EI EI”

”Tylsä jälkimaku”

” tässä vaiheessa 
alkaa jo mieli 

drinkkiä”

”Liian vahvat sie-
menet”

”Jäi ristiriitainen 
tunne”

”Jos pidät tästä, 
olet väärässä”

”Katkera ja aivan 
pilalla”

”EI.”

”Tunkkaisuus tuli 
esille vasta mui-

den jälkeen”

”Parempi viinalla 
kuin ilman”

”Maku = huono”

”Miten tää voi olla 
tunkkaista pizzas-

sa?”

Hinta: 0,35€ 
(400g)

Hinta: 0,92€ 
(500g)

Hinta: 0,95€ 
(400g)

Hinta: 0,35€ 
(400g)

Hinta: 0,35€ 
(400g)

2,9 2,9 2,8 1,9 1,7
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BreadcheeSe VS cheeSeBread
Aren’t they the same thing? Can the change in the words order make both so 
different? The answer for the last question is yes and a long distance separates 
them.

For Finns and for people as me that 
choose Finland to live, breadcheese 
(leipäjuusto)	 is	 quite	 known.	 My	 first	
experience eating was very pleasant: had 
the sweet version with a morning coffee 
and some jam (the most traditional way 
to eat is with cloudberries, but I made an 
adaption).	A	soft	flavor	and	a	squeaky	
feeling in the mouth just made me feel 
very cozy and it left a good impression 
about Finland food, since now it is the 
third traditional food I have tired.

 What about cheesebread (pão de queijo)? Crossing an ocean, around 
10,000	km	away	from	Finland,	we	find	this	very	traditional	food	of	Brazil.	A	snack	
in a round format, with a crunchy shell surrounding a soft inner, that can be found 
from children’s parties to sophisticated events. It has the manioc, a native root 
from South America, and Minas cheese, an immaterial patrimony of Brazil, as the 
main ingredients. For me pieces of heaven.
 Food is full of meaning! Beyond simply nutrition, food provides something 
more symbolic, it also assumes a cultural behavior. It is directed linked with our 
history, social identity and our feeling of belonging to somewhere. 
 But it doesn’t mean that traditional food can’t be changed over the time or 
be given new interpretations, especially in an interconnected world we live. Food 
traditions	are	also	sensitive	 to	changes	and	external	 influences,	 it	 is	shaped	by	
innovations and adaptions through the years. Who knows breadcheese goes well 
with cheesebread!
Despite their 
different origins, 
tastes, textures, 
one thing is 
imperative: both 
are delicious and 
carry with them a 
lot of history and 
culture. 

Maria Clara 
Lessa Belone
M.Sc Exchange 
student from 
Brazil
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TeKin terveiset
Syksy on täällä ja pian talvikin! Näin vuoden loppupuolella on hyvä tilaisuus lähteä 
mukaan erilaisiin järjestöhommiin, muun muassa haku Materiaali-insinöörikillan 
vuoden 2018 hallitukseen alkaa pian! Luvassa on tutkitusti hyviä hommia, sillä 
TEK:n vastavalmistuneiden kyselyn mukaan 94 % osallistuneista koki opiskelujen 
aikaisen järjestötoiminnan hyödyllisenä ammatillisen osaamisen kannalta. 
Ja VAIN 7%:lla myöhässä valmistuneista järjestötoiminta oli syynä opintojen 
viivästymiseen! Suosittelen ehdottomasti lähtemään toimintaan mukaan, mikäli 
järjestötoiminta yhtään houkuttaa. Itsellä alkamassa neljäs vuosi järjestöhommien 
parissa ja edelleen tätä TEKee hymyissä suin.

Tässä vaiheessa vuotta on hallituspestien lisäksi toinenkin asia, johon hakemiseen 
kannattaa alkaa valmistautua, nimittäin kesätyöt. Haku kesätöihin starttaa usein jo 
ennen joulua. Apua työnhakuun saat TEK:n nettisivuilta. Käy vierailemassa sivuilla 
ja tutustu erilaisiin urapalveluihin, joita TEK tarjoaa. Täältä löytyy mm. CV –malleja, 
tietoa Haastis –mobiilisovelluksesta sekä lista työnantajista, jotka ovat ilmoittaneet 
etsivänsä tekniikan alan opiskelijoita kesä- ja lopputöihin.

TEK:n sivuilta löytyy myös tietoa Tampereella 
järjestettävistä TEK:n tapahtumista, joita on 
tulossa marraskuussa! Näitä ovat Tekniikan 
päivät 10.11., Koko perheen tiedepäivä 
25.11. sekä urailta 28.11.

Tsemppiä syksyyn!

TEK-kiltayhdyshenkilönne,

Jenna



Tulevat tapahtumat
Yleiskokouksen 1. osa 16.11.
Kähmintäsauna 23.11. Konetalon saunalla
Yleiskokouksen 2. osa 28.11.
Pikkujoulusauna 28.11. Mörrimöykyllä

Lisää tapahtumia 
osoitteessa 

http://materiaali-
insinoorikilta.fi/

Kiltahuone valmistuu 
hiljalleen


