PÄÄTOIMITTAJALTA
Joko taas?
Juurihan äsken vasta kirjoittelin pääkirjoitusta Tisleeseen ja taas ollaan asian ytimessä? Ja
vielä viimeistä kertaa?
Kyllä, se on totta, en ole vetämässä kolmatta vuotta toimitusta ja vähän haikeaahan se on, mutta mitään en jää katumaan! Toimituskunta on taas ollut kiireinen mutta mahtava
ja juttuja on ropissut suhteellisen helposti muiltakin osapuolilta. Tänä vuonna taittamiseen on kulunut edellistä vuotta vähemmän aikaa, koska olen jotain saattanut oppiakin!
Päätoimittamisesta on siis paljon hyötyä eli lähtekäähän nyt
joku rohkeasti ensi vuoden päätoimittajaksi. :) Turri sieltä
noooin nohevasti varmaan lähteekin.
Näin vuoden lopussa on hyvä kertailla kaikkea, mitä onkaan
tullut tehtyä ja opittua. Joka vuosi sitä saa katsella omia toilailujaan ja vuodne lopuksi todeta, että paskastihan kaikki
meni, mutta ehkä jotain on jäänyt käteenkin. Itselleni tulee
heti pari seikkaa mieleen.
Ensinnäkin, saa olla eri mieltä asioista ja sanoa mielipiteensä
ääneen. Tässä suurin osa ihmisistä on kovin huonoja, mutta
kannattaa kokeilla. Jos joku haluaa eron eurosta niin aha, ei
siitä tarvitse suuttua. Nykypäivän maailmassa on niin paljon
ristiriitoja ja aina pitäisi olla ottamassa kantaa ja jakamassa Facebookissa poliitikkojen kannanottoja, mutta on ok olla neutraalina olematta mitään mieltä asioista. Anna hermojesi
levätä äläkä rasahtele siitä, että joku ottaa salilla peppukuvia. Kaikkia ei tarvitse kiinnostaa
kaikki asiat ja kokeilemalla löytyy ne omat jutut.
Sitten, kun niitä omia juttuja lähtee etsimään niin kannattaa kuunnella itseään. Itse huomasin
tänä vuonna aika selvästi, että joukkueurheilu ja sen mukana tullut randomien ihmisten
koskettelu ei kiinnosta itseäni. Oma juttuni sen sijaan on parsakaalin kovan varren syöminen
ja saleilu omassa rauhassa musiikit korvilla. Ja voin ottaa selfieitä, jos huvittaa. Peppukuvia en
kuitenkaan salilla ota, koska se ei ole yhtä kivaa eikä oma tietokonepeppu ole niin edustava.
Tuntuu oudolta hoksailla näitä perusasioilta tuntuvia juttuja vasta nyt, mutta parempi
myöhään kun ei milloinkaan. Enemmänkin ahdistaa, että joskus teininä sitä on oikeasti miettinyt öitä läpi valvoen, mitä muut omista seteistäni ajattelee. Antakaa kaikkien kukkien kukkia, paitsi että erityisesti koristekasvit ja oikeastaan kaikki muutkin kasvit on ihan tyhmiä ja
ne pitäisi hävittää maapallolta. Äh unohtakaa koko pääkirjoitus ja menkää syömään kinkkua.
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PUHINAT
Moi!
Vuoden viimeinen tai oikeastaan ensimmäinen Tisle on juuri käsissäsi. Itselleni tämä merkitsee viimeistä puheenjohtajan palstaa. Myös vuoden 2015 raadin hommat on jo melko pitkälle taputeltu. Menneeseen vuoteen on mahtunut paljon siistejä ja mahtavia juttuja, mutta
myös haasteellisiakin hommia. Mutta sellaistahan se elämä on; välillä on ylämäkiä ja välillä
alamäkiä.
Kilta on jatkanut toimintaansa vallan
mainiosti. Välillä on ollut aivan fantastisia tapahtumia, kun taas välillä tapahtumat eivät ole saavuttaneet kävijäryntäystä. Joka tapauksessa vuodesta jäi
positiivinen kuva. Kilta elää ja jatkaa
kehittymistään. Suuri kiitos kuuluu
tämän vuoden ihanille raatilaisille, jotka ovat jaksaneet hoitaa killan asioita ja
järjestää tapahtumia koko vuoden ajan
ilolla ja lämpimällä innostuksella. Hyvä
KKH’15 <3
Kiltatoiminta toki vaatii oman osansa:
aikaa, jaksamista ja välillä myös opintosuorituksia. Toisaalta kilta myös antaa
paljon: hyviä ystäviä, uskomattomia
muistoja ja taitoja, joita kouluissa ei
opeteta. Tämän Tisleen aiheenahan on
harjoittelupaikat ja työelämä. Oman kokemuksen perusteella uskaltaisin väittää, että vaikka
työharjoittelut ja opiskelut ovatkin tärkeitä asioita suorittaa tässä yhteiskunnassa, on opiskelijatoiminnalla myös todella tärkeä merkitys koko elämän kannalla. Kiltatoiminta on kasvattanut minua ihan omalla tavallaan, enkä vaihtaisi päivääkään pois.
Kiitos Kemistikilta, ja kaikki sen upeat jäsenet. Olen oppinut niin paljon uutta, ja henkisesti
tässä on tullut kasvettua varmasti monta vuotta – onneksi se ei korreloi ihon rypistymisen
kanssa. Into kiltatoimintaan riittää yhä, vaikka raadin hanskoja tässä olenkin jo seuraajalleni
siirtänyt. Saatatte kuitenkin nähdä allekirjoittaneen ensi vuoden tapahtumissa kameran takana – tai mikä pahinta, gongin edessä… Pahoitteluni jo etukäteen :D

Hyvää alkanutta vuotta, ja tsemppiä kaikille (työ)elämään!

Reetta
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KANDIPÄIVÄKIRJA
Kandipäiväkirja osa 1 päättyi jännittävästi tekstipajauttelun tunnelmiin. Paljon on ja ei ole
tapahtunut sen jälkeen. Ensimmäinen periodi oli niin tyhjä, että sain kandin tehtyä lähes
kokonaan sen aikana. Toisessa periodissa taas oli liikaa kaikkea muuta ja työtä ei sen aikana
paljoa tullut tehtyä.
Tuliko kandityö loppujen lopuksi valmiiksi vai ei?? Päästiinkö kypsyysnäyte läpi?!
Tuliko opponoinnissa huutoa?? Lue Kandipäiväkirjan toinen osa ja saa selvää asioista.
29.10. Ohjaajaa tapaamassa
Eilen oli tekstipajat ja nisitä selvittiin kunnialla. Tänään on kuitenkin
vuorossa ohjaajan tapaaminen, sillä huomenna on ensimmäinen
palautus. Vähän jännittää, että mitäköhän se sanoo työstäni, sillä
edellisen kerran tapasimme kun työtä ei vielä ollut olemassakaan
ja nyt työssä on sellaiset 20 sivua.
Ohjaajani oli lukenut kandin läpi ja tehnyt punakynällä muutosehdotuksia kandin täyteen. Näyttää pahalta, mutta ilokseni huomaan
korjausten olevan vain lähinnä kielioppivirheitä ja outoja lauserakenteita. En ollut taaskaan oikolukenut tekstiä muuten kuin Wordin kieliopin tarkastajan auttamana pintapuolisesti, heh. Korjaan
virheet huomiseen palautukseen mennessä ja nyt voikin hetken
taas hengähtää.
18.11. Ai mikä johdanto?
Jaaha, eli tänään pitäisi ilmeisesti palauttaa ensi viikon tekstipajaa varten johdantoni, joka
toimii myös kypsyysnäytteenäni. Ohjeena on liittää mukaan myös sisällysluettelo ja yksi luku
tekstistä. Tässä alkaa tulla vähän kiire, kun aamulla on laitetkniikan harkat ja kandiluento
kahdelta ja luultavasti haluavat palautuksen työpäivän aikana eikä keskiyöllä Maarilta. Nyt
tulee vähän kiire siis! Väkerrän nopeti johdannon kokoamalla eri luvuistani tekstinpätkiä ja
saa kelvata.
Muuten kandityöni ei ole juurikaan edistynyt, sillä on ollut niin paljoa kaikkea muuta. KeLan
kotilaskut ja enkun esitelmät vievät kaiken vapaa-ajan ja huomenna on Polymeerien valmistuksen tenttikin... mihin tästä vielä ehtiäisi repeämään? No kaikkialle pitää revetä t. sun
deadlines. Onneksi kandin lopullista palautusaikaa on jatkettu viikolla, sillä viimeisiä tekstipajoja olisi ollut muuten liian myöhäiseen aikana palautuksen kannalta. Hyvä niin. Tällä viikolla
olevaan 2. version palautukseen riittää keskeneräinen versiokin.
Samana päivänä tekstipajan kanssa on myös puhepaja hmm... pitää varmaan selvittää, mitä
kaikkea siellä oikein tapahtuu.
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25.11. Pajaa pajan perään
Tänään aamulla olin puhepajassa, jossa piti esittää semiaarista raakaversio. Hyvä, että olin
selvitellyt etukäteen että slidet ovat tarpeen, mutta olisin vähän enemmän voinut tutkia,
mitä niiden sisällön tulisi olla. Puhepajassa tarjouduin olemaan ensimmäinen esiintyjä ja iskin
20 kalvoa sisältävän esitykseni näytille. Ohjaaja kehui luontaiseksi esiintyjäksi (:D), mutta
kalvoissa sen sijaan oli parantamisen varaa. Olin ottanut kalvot ja esiintymisohjeet aika lailla
tuoreeltaan käydyltä enkunkurssilta ja siltä esitys vähän vaikuttikin. Liikaa kalvoja ja tekstiä ja
kuvia olisi voinut olla enemmänkin. Muilla pajalaisilla oli sellaiset kolme neljä kalvoa ja esitys
pysyi hyvin aikarajan sisällä. Hyvä, että tuli sentään todettua, miten ei kannata tehdä.
Seuraavaksi vuorossa oli tekstipaja, jossa käytiin joidenkin randomien johdantoja läpi. Olin
ihan varma, että omani löytyisi sieltä dissattavien joukosta, mutta ihme kyllä se ei ollut pajamateriaalia. Taisi olla vaan sen verran huono, enkä kyllä työpanokseen nähden ihmettele.
Pajan vetäjä antoi takaisin kypsyysnäytekyhäelmäni ja kannessa oli lappu: “muu tekstisi vaikuttaa oikein valmiista, mutta johdannosta puuttuu kaikki oleellinen“. Vetäjä oli myös kaiketi
tehnyt korjauksia antamiin materiaaleihini, utta kolen nössö enkä halunnut katsoa niitä. KYllä
sen johdannon ehtii sitten valmista työtä varten tehdä.
Ohjaajani lähetti eilen mailia ja kyseli kandini perään. Vastasin, että kiirettä pitää, mutta kyllä
se määräaikaan mennessä valmiiksi tulee.
6.12. Kandin synntys
Juuh, nyt on päästy itsenäisyyspäivän kulkueesta takaisin Maarulle och nu är det dags for att
finishera kandidatensjobbet. Käytän aikaa tähän noin neljä tuntia, joista kaksi kuluu muuhun internetselailuun. Kandityö on kuitenkin ollut yhteenvetoa ja johdantoa vaille valmis yli
kuukauden ajan, joten en viitsi enää alkaa säätämään muiden osioiden kanssa, kun en enää
kovin hyvin muista mitä silloin ajattelinkaan. Ja muu on kuitenkin käynyt ohjaajan seulassa.
Aika pitkä kaveri tästä syntyi, 27 sivua vähin kuvin, mutta ainakin on omannäköiseni. Hirveetä
kuraa ja jaarittelua, heh heh.
10.12. Kandiseminaari
On kandiseminaarin aika, ja olen kuvitellut, että paikalle voisi tulla vasta sitten, kun on oman
tai opponoitavan kaverin esityksen aika. Kiltiksellä istuessa kuulen, ettei näin olekaan. No
hitsit, ei voi enää mitään, kun jo 1,5 h on mennyt... Esitän kandini aika kylmiltään, en ole puhepajan lisäksi harjoitellut sen esittämistä. Kalvoja tosin vähensin puoleen alkuperäisestä ja
nyt ne ovat aika siedettävät. Muistan melkein ulkoa kaiken, mitä olen kandiini iskenyt ja esitys
sujuu ihan ok hyvin.
Tätä kirjoittaessa 17.12. tulosket eivät vielä ole tulleet, mutta taidan mä läpi päästä! Loppujen
lopuksi kandi on kaikkea sitä kuumottelua helpompi tapaus, en tiedä mistä kuvitelmani kandityön rankkuudesta oikein ovat lähtöisin. Itselläni oli fiilis, että kuka tahansa pystyisi aiheestani
tekemään työn. Suosittelen lämpimästi tekemään ja meillä kemisteillä taitaa olla enää ensi
kevät aikaa suorittaa oman ohjelmanne kandi joten siitä vaan kandeilemaan.
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MITÄ TEHDÄ, KUN KESÄ KUU
JA EI TYÄ HUOLIA

Opiskelijan on vaikea ellei mahdotonta ilmoittautua työttömyyspäivärahan saajaksi,
vaikka tarvittavat ehdot esim. työhistorian
osalta täyttyisivät. Sen sijaan sinun, opiskelijan, kannattaisi kuulemma kelata kesäopintoja ja kesätukia, jossei sopivaa duunia
ota löytyäkseen t. Kela. Aalto toki tarjoaa
nykyään suhteellisen monipuolisia kesäopintoja perinteisen c-kurssin lisäksi, joten
miksipä ei jos tukikuukausia, motivaatiota ja
aikaa riittää. Viimeisenä vaihtoehtona järjestelmä tarjoaa vielä toimeentulotuen, joka
on nurinkurisesti huomattavasti opintotukea
riittoisampi, mutta vaatii aikamoisen paperisodan (Espoossa myös netissä) ja todellisen rahattomuuden tilan. Eräs toimeentulotuella ollut teekkari mainosti viime kesänä,
että “pakko saada kaikki rahat käytettyä
kuun loppuun mennessä tai muuten ei saa
lisää tukiaisia.” Järkevää eikö totta?

Suomalainen tyä ukko kesä kuussa ilman töitä. Tämänkin lehden lukijoista löytyy heitä, jotka
löytävät itsensä otsikon mukaisesta vapaudesta, vaikka ette sitä vielä ehkä tiedä saati sitten
uskalla tunnustaa. Useimmiten teekkari päätyy tällaiseen pulmatilanteeseen tahtomattaan
tai joskus harvoin omasta anti-babylon tahdostaan. Syitä voi olla esimerkiksi pitkäksi venynyt
kondisviikko, aikainen wappu, itsensä raadoksi saattaminen lähes selväjärkisessä yhdistystoiminnassa tai kulman takana odottava valtion siivouspalvelu. Viime kesäkuussa päädyin itse
selittelemään tapahtunutta jälkimmäisellä, mikä tuntui sinänsä hyväksyttävää, sillä kuukauden kesäduuniahan ei aina ole helppoa saada. Toisaalta kaikki muutkin vaihtoehtoiset sepustuksetkin pitivät luultavasti jokseenkin paikkansa allekirjoittaneen kohdalla. Eli anyhow
ajattelin jakaa kanssasi, arvon Tislenisti, mitä tein päädyttyäni niin sanotusti tyhjän päälle ja
mitä olisi voinut tehdä.

Raha. Vaikka se ei ehkä ole se kaunein tai ideologisin syy herätä luonnottomaan aikaan ehtiäkseen purkittamaan maalia Itä-Vantaalle, se on kuitenkin yllättävää kyllä melko jees. Rahan
puute on myös ongelma johon kesäkuussa luultavasti törmää ollessaan vapaaherra.
Vaihtoehtoja on muutama, vaikka valtiokunnallinenbyrokratia tekeekin ratkaisusta vakituiselle opiskelijalle välillä astetta haastavampaa. Ilmeisesti jostain syystä opiskelijan pitäisi
joko opiskella tai tuottaa verotuloja kansakunnalle – välimuodot eivät ole mahdollisia eikö

Toisaalta järjestelmän pillin mukaan ei ole
pakko elellä, vaan voit ottaa hyödyn irti
esimerkiksi ilmaisesta rahasta opintolainan muodossa ja hyvinkin elellä kesän sen turvin. Lisäksi, jos ennakoi tilanteen olevan kesällä mallia työtön, voi kevään aikana varautua hakemalla erilaisia stipendejä mm. AYY jakaa
opinto-, yhteisö- ja vaihtostipendejä. Tekemistä varmasti kesäkuussa riittää festarilta toiseen.
Itse päädyin lopulta näiden tukiaisten huomaan, kun toimeentulotuen hakeminen yhdelle
kuukaudelle vaikutti melko mahdottomalta paperisodalta. Täytyy kai myöntää, että kuukauden lomailu oli parasta mitä ihminen voi tehdä neljän kesän ankaran puurtamisen jälkeen.
Juu eli… nyt lopetan tämän jauhamisen ja jätän vielä mainitsemattoman, mutta tärkeän, totuuden loppuun. Kesä tyä hualiin ehtii mukaan kesäkuussa. Yllättävimmät työlöydöt voivat
tulla vastaan juuri kesän aikana, kun firmoilta on esimerkiksi jäänyt paikka syystä tai toisesta
täyttämättä tai sijaisuus aukeaa kesällä. Eli toisin sanoen valintojen maailma, mutta tekemistä
varmasti löytyy.
tl;dr siviilissä ennen inttiä -juttu naamioitu työttömän kesäjutuksi TJ 101

niin?
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JOKA-AAMUINEN
S U U R SEISOKKI
TEKSTI & KUVAT: Paavo Mälkönen

Miten sun wappu meni? Mulla se meni Suomen sen hetken suurimmalla työmaalla silloisen Neste Oilin suurseisokissa Kilpilahdessa. Vaan eipä ole enää öljynjalostajaa nimeltä Neste
Oil. Jäljellä on enää pelkkä Neste suuren nimenvaihdoksen jälkeen, minkä toteuttaminen on
nykyään kovin trendikästä isoilla yrityksillä. Öljy kun on sanana niin epämuodikas ja eihän
Nesteellä kohta muuta tehdä kuin uusiutuvia tuotteita. Onhan se hyvä pitää katse tulevassa,
mutta ennustan, että seuraavat 40 vuotta fossiilisen öljyn jalostaminen on kannattavaa bisnestä. Parempi olisikin, kun en minä mistään biojutuista ymmärrä ja suunnitelmiini kuuluu
jäädä varhaiseläkkeelle 66 vuotiaana.

Nostureita, kaikkialla nostureita.

Mutta takaisin asiaan eli viiden vuolen välein tehtävään koko jalostamon pysäyttävään
huoltopysäytykseen eli suurseisokkiin. Omalla kohdallani seisokki kuuluu jo niin arkisanastoon, että tutuille ja tuntemattomille ei-kemisteille työjutuista selittäessä tulee aina yllätyksenä hihittely ja hämmentyneet ilmeet kertoessani joka aamuisesta suurseisokista. Luulen,
että tästä syystä jotkut puhuvat seisakista, mutta tämä sanamuoto on ehdottomasti väärin ja
sen käyttö paheksuttavaa. Onpa vaikea pysyä asiassa. Yritänpä uudelleen.
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Tehtävääni kuului seisokin aikana sattuneiden poikkeamien kirjaaminen uuteen Punch –järjestelmään, jonka tarkoituksena oli ennaltaehkäistä mahdollisia seisokissa tehtäviä laatuvirheitä. Homma oli varsin leppoisaa eikä juuri vaatinut hikoilua. Työtahdin aiheuttama
henkinen jaksaminen oli huomattavasti suurempi ongelma. Suurseisokissa hommia tehdään
kahdessa vuorossa kellonympäri kaikkina viikon päivinä. Vapaata pidetään ainoastaan lain
vaatima lepopäivä kahden viikon välein. Kun miettii, että töissä viettää 12 tuntia, matkoihin
ovelta ovelle menee päivässä noin 2 tuntia ja totta kai yöllä nukutaan 8 tuntia, niin päivästä
jää mukavasti kaksi tuntia aikaa syödä aamupalaa, käydä suihkussa, pestä hampaat, syödä
iltapalaa, pestä uudelleen hampaat ja nauttia vartti vapaa-ajasta. Tätä päivärytmiä siis jatkuu
13:1 työpäivää per vapaapäivä suhteella noin kahden kuukauden ajan sisältäen alasajot, varsinaisen kuukauden kestävän seisokin ja ylösajot. Tiivistetysti voidaan sanoa, että suurseisokissa on kyllä tekemisen meininki!
Oman tuotantolinjani suurin yksittäinen
työvaihe oli erään yksikön piipun uusinta.
Suunnilleen 120 metriä korkea teräspiippu piti
kasata nostureilla kolmesta osasta. Suurempi käytössä olleista nostureista oli kiitettävän
kokoinen telaketjuilla varustettu jättinosturi.
Nostotyön odotusarvona oli tietenkin, että
nosturi kaatuu ja murskaa mennessään puolet
tuotantolinjan yksiköistä. Tähän varauduttiin
lopettamalla noston ajaksi kaikki työt lähialueilta ja puremalla kynsiä vimmatusti. Loppujen
lopuksi nosturikuski sai noston näyttämään
niin vaivattomalta, että jälkeenpäin ihmeteltiin miksi sitä nyt niin huolestuneita oikein
edes oltiin. Ilmaisena vinkkinä: Ammattimies
on ammattimies ja sellaisesta kannattaa myös
maksaa.
Jos mahdollisuus tulee osallistua suurseisokkiin, niin siihen kannattaa ehdottomasti tarttua. Siinä oppii paljon todellisuudesta isoilla
98 tuntia nostotyön suunnittelua, kaksi tuntia nostotyömailla ja tuo konkreettisesti esille miten
työtä. Hyvin suunniteltu on 98/100 tehty.
tehokasta työnteko tuolla tahdilla loppujen
lopuksi on. Mutta mikä tärkeintä suurseisokista tienaa mielettömästi rahaa! Mielettömästi hilloa, jota tulee ovista, ikkunoista, postiluukuista ja tuuletushormeista. Että ei muuta kuin seuraavaa suurseisokkia odotellessa $$$
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DIPPAILIJAN KUULUMISET
TEKSTI: Elina Honkanen / KUVITUS: Kia Lehti

Dippaisa tervehdys teille onnellisille opiskelijoille!
Varoitus! Tämä teksti sisältää ajoittaista hajoilua sekä lievää epätoivoa mutta muistakaa,
että dipan teko on kuitenkin ihan kivaa.
Aloitin diplomityöni kuudennen opiskeluvuoteni syksyllä Neste Jacobsille eli ihan
hyvissä ajoin. Työni aihe on ”Thermodynamic models for electrolyte solvents”. Ai mikä?
No niinpä niin. Ihan aluksi dipan teossa kannattaa asennoitua siihen, että kun joku kysyy
työsi aihetta, pelkällä otsikon sanomisella ei
pääse yhtään tasan mihinkään. No okei, joku
voi päästä, mutta lähtökohtaisesti oman aiheen kertominen vaatii vähintään vartin selityksen.
Itse dipantekoprosessia kuvataan usein
kulkuna aaltofunktiota pitkin: välillä on
ylämäkiä kun kaikki sujuu ja on kivaa ja välillä niitä montunpohjia, joissa motivaatio
on loppu, mikään ei toimi ja uusia ongelmia vain tulee. Kirjallista osaa tehdessäni
homma noudatti aika hyvin symmetristä
aaltofunktiota. Myös kaikki mahdolliset tunneskaalat vihasta epätoivon kautta rakkauteen tulee käytyä läpi. Itse ehdin käydä koko
skaalan läpi jo ensimmäisen viikon aikana
ja tämän jälkeen mikään tunnetila ei oikein
ole osannut yllättää. Nyt soveltavaan osaan
siirtymisen jälkeen aaltofunktio on käynyt
kovin epäsymmetriseksi sekä vaikeasti ennustettavaksi. Juuri kun kaikki tuntuu olevan
hyvin ja homma luistaa niin eikös sieltä joku
känkkäränkkä iske ja kellään ei ole kivaa.
Parhaimmassa tapauksessa juuri kun naivisti uskot selvittäneesi ongelman, niin universumi
näyttää, että kyllä se pystyy parempaan. No pystykööt. Niin pystyt sinäkin. Ja minä. Ja jollain
ihmeellä ongelmista yleensä selvitään. Tai todetaan, että muokataanpas aihetta vähäsen, niin
saadaan näppärästi ohitettua ongelma.
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Tämän kaiken lisäksi voit jo etukäteen
varoittaa tuttavapiiriäsi siitä, että dipan
aloitettuasi sinusta tulee ehkä maailman
tylsin ihminen. Vastaus kysymykseen:
”mitä kuuluu?” on 98% tapauksista ”no,
mitäs tässä, teen dippaa”. Koska ihminen,
sulla EI ole mitään muuta elämää kun se
dippa! No okei, lääppäläppä, on oikeesti
muutakin elämää, muttei mitään mainitsemisen arvoista. Ketä kiinnostaa, että
viimeisen viikon aikana oot mm. nukkunut, syönyt, urheillut toisinaan ja katsonut
vähän sarjoja. Sosiaalinen elämä rajoittuu
myös ilta-/yöelämän osalta. Voit sanoa
heippahei kaikille niemen arkiriennoille
ja pian huomaat, että perjantain sitsit tai
vuosijuhlatkin tuntuvat jo tosi rankoilta.
Tervetuloa aikuisuus niin vaan! En itse
uskonut tätä, mutta kun lähdin PT:n vujuista kotiin nukkumaan pääjuhlan jälkeen,
totuus iski vasten kasvoja. PiKKujouluissa
toki pärjäsin ihan kiitettävän kauan mutta
tästä seurauksena oli sitten se, että nukuin
about koko lauantain. Valintojen maailma.
Onneksi Kondis on lauantaina niin jaksaa.
Pakko tähän loppuun vielä sanoa, että
ihan aikuisten oikeasti tykkään mun dippa-aiheesta ja työtä on mielenkiintoista
tehdä. Oon nyt vain tapellut Flowbatin (oi
kyllä!) kanssa jokusen hetken ja pienehköä
ärsyyntymistä ja turhautumista on havaittavissa. Mutta eiköhän se aallonharja taas kohta löydy. Toivottavasti.

Elina
Ps. Dippasoppari loppuu Kondisviikonloppuun eli odotettavaa on, että PETO ON IRTI! Tämä
toimii myös erittäin hyvänä motivaattorina saada työ ajoissa valmiiksi ;)
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TÖISSÄ OUTOTECILLA
TEKSTI: Reetta Hassinen ja Riku Montonen

TTER.AYY.FI

Tiesittekö, että Outotecille voi työllistyä myös prosessikemistidippainsinööri? Me ei tiedetty,
mutta siellä ollaan ja vieläpä oman alan hommissa. Outotec on maailman parhaita kaivosteknologioita kehittävä, myyvä ja toimittava yritys. Outotec kokoaa toimitusketjun, suunnittelee
ja toimittaa prosessin ja kouluttaa asiakkaan hoitamaan sitä. Outotecillä on tarvetta myös
prosessialan asiantuntijoille tehdassuunnittelun ja laiteteknologian puolelle. Oltiin kesähessuilemassa Outotecillä, ja kerättiin havaintojamme opiskeluiden hyödyistä ja puutteista.
Koulussa opittua jota on voinut
hyödyntää töissä:

FACEBOOK.COM/TTERAHASTO
Käytsekkaamassalisätietoja
meistäsivuillammesekä
tykkäämässäfacebookissa!

Työssä opittuja uusia jännittäviä taitoja:

- Kiltishengailusta opittua kahvinjuontisosialisointia
- KeLa I: tietää, mikä on pumppu
- Prosessiautomaation perusteet: tietää,
mikä on FIC ja venttiilin piirrosmerkki
- TeSu I: tietää, mitä eroja virtauskaavioilla ja
PI-kaavioilla on
- Ryyppäystarinoiden kertominen ja risteilykäyttäytyminen
- Excel- ja Word-alkeet sekä PDF-viewerin
käytön perusteet.
- English-language (virkamiesruotsille ei ole
löytynyt käyttöä)
- Asiaankuuluvien meemien käyttö viestinnässä
- Kuinka SecurePrint-tulostimia käytetään

- Miten hissit toimivat kulkulätkän avulla
- Miten kaikki muukin toimii kulkulätkän
avulla
- Oman annoksen kokoaminen ja lounasähkyn välttäminen
- O’jokaiseen o’sanaan o’voi o’lisätä o’-etuliitteen
- 2D-piirtämisen perusteet CADillä
- Basic Engineeringin ja Detail Engineeringin
erot
- 3D-maailmassa pyöriminen
Lopuksi vinkkejä ja kuva. Kannattaa opiskella
ja lukea viikkiksiä ja tarttua tilaisuuksiin. Välillä tarvitaan myös O’nnea.

Lopuksi vinkkejä ja kuva. Kannattaa opiskella ja lukea viikkiksiä ja tarttua tilaisuuksiin.
Välillä tarvitaan myös O’nnea.
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TEEKKARITOIMINNAN
EDISTÄMISRAHASTO
TTER:ltavoihakea
avustustahuikeiden
juttujentoteuttamiseenkahdella
tavalla:

JATKUVAHAKU
onaukilukukausienaikana
jaseontarkoitettu2000€:nsuuruisille
jasitäpienemmille avustuksille.
HAKUKIERROKSILTAvoihakea
myössuurempiasummia
isompiinprojekteihin.
SeuraavienkierrostenDL:t:
-IIIhakukierroske30.9.2015
-Ihakukierros su 24.1.2016
-IIhakukierros su20.3.2016

MALLI-CV
CURRICULUM VITAE
Nimi
Syntymäaika ja -paikka
Osoite
Puhelin
Sähköposti

Jalmari Mäkelä
06.06.1996, Kurikka
Jämeräntaival 11 E 111, 02150 Espoo
041 – 123 123
jalmari.mäkelä@aalto.fi

KOULUTUS
Diplomi-insinööri, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu, 09/2013DI-vaiheen pääaineena on Tehdassuunnittelu, sivuaineena on Kemian laitetekniikka.
Tekniikan kandidaatti, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu, 09/2009-08/2013
Valmistuin tekniikan kandidaatiksi pääaineenani Kemia ja sivuaineena Prosessit ja tuotteet. Tein
kandidaatintyöni aiheesta ”Tislauksen mallinnus”.
Kurikan lukio, 2008
Ylioppilas
TYÖKOKEMUS
Prosessinhoitaja, Muovituote Oy, 05-09/2015
Toimin pääasiassa täyttökoneen operaattorina. Työhön kuului sisältyi täyttökoneen, lavausrobotin ja
etiketöintikoneen tuotannonaikaista valvontaa. Tehtävät sisälsi myös trukilla ajoa, sekä tuotannon
yleisestä siisteydestä huolehtiminen.
Tutkimusapulainen, Aalto-yliopisto, 05-08/2014
Työhön sisältyi sähkökemiallisia tutkimuksia liittyen projektiin, jossa työni koostui erilaisten
kupariliuosten kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien tutkimisesta sekä raporttien laatimisesta.
Työhön kuului myös fysikaalisen kemian osaston kemikaali-inventaario muiden kesätyöntekijöiden
kanssa.
Logistiikkatyöntekijä, osa-aikainen, Inex Partners Oy, 08/2012-05/2014
Tarrakeräystä sekä äänikeräystä Talkman-laitteen avustamana sekä työntömastotrukilla hyllytystä ja
lavojen ajoa keräyspaikalle. Työ sisältää myös muita satunnaisia aputöitä, kuten siivousta.

Kemistit maailmalla vol. 2
Nyt on kemman vaihtobeibylöiden kotiinpaluu jo todella lähellä ja viimeistä vaihtojuttua
viedään! Tässä vähän infoa opiskelusta Meksikossa ja Huippuvuorilla, sekä vinkkejä näihin
paikkoihin vaihtoon haluaville. Sussu sinisellä, Ella punaisella!
Millaista opiskelu on Meksikossa/Huippuvuorilla verrattuna Suomeen?
Jatkuva kaamospimeys tekee opiskelusta
rankempaa, vaikka luennot ja tentit ovat rentoja.
Kurssit ovat 15 nopan suuruisia, joten luentojen ja
laboratoriotöiden lisäksi kursseihin kuuluu paljon
“läksyjä”, kenttätöitä, ekskursioita ja usein yksi
suuri kirjallisuustyö. Kursseja opettaa viikottain
vaihtuva vierailijaluennoitsija. Kursseilla painotetaan kenttätöiden merkitystä ja ne saattavat
kestää yhdestä päivästä pariin viikkoon. Vaikeat
olosuhteet jäätiköllä tai Jäämerellä tekevät
kenttätöistä usein henkisesti ja fyysiseti rankan
kokemuksen. Urheilullisuudesta ja hiihtotaidoista
on aina hyötyä :) Suurin ero yliopistojen välillä on
pieni oppilasmäärä ja yliopiston toimimalli. UNIS
(University Center in Svalbard) on pääasiallisesti
arktinen tutkimuskeskus, jossa koko opiskelijalauma vaihtuu jokaisena lukukautena.

Yleisesti ottaen opiskelu on helpompaa, koska
vaadittu taso tuntuu olevan Suomea alempana.
Kuitenkin tehtäviä tulee niin paljon, että aikaa
saa käyttää ja sillä tavalla on rankkaa. Opetus
on täällä n. 10-20 hengen ryhmissä pienissä
luokkahuoneissa. Professorit tuntevat siis oppilaansa paremmin ja ottavat enemmän kontaktia,
mikä on mukavaa. Läsnäolokin on pakollista.
Oikeastaan tuntuu siltä kuin olisi lukiossa taas.
Tenttejä on 3-4 kappaletta per kurssi, joten tentit
ovat paljon kevyempiä. Lisäksi erilaisista harkoista
ja ryhmätöistä tulee 10-50% kurssin arvosanasta, joten niillä todella on enemmän painoarvoa.
Tehtäviä tuleekin joillain kursseilla melko tiuhaan
tahtiin.

Minkä muutoksen Suomen opiskelukulttuuriin haluaisit tuoda Meksikosta/Huippuvuorilta?
Pienemmät kurssikoot jo kandivaiheessa ja enemmän ekskursioita yhdessä luennoitsijan kanssa.

Hyvä puoli täällä on se, että opiskelu tosiaankin
jatkuu tasaisesti läpi lukukauden ja useat tentit
pakottavat oppimaan koko ajan. Näin viimeisellä
viikolla esimerkiksi itse en ole enää juurikaan
jaksanut päntätä tenttiin vaan luotan siihen, että
olen jo oppinut kaiken tarpeellisen. Ihan eri meininki kuin Suomen tenttiviikon pänttäilyt.

Kurssiassistentti, osa-aikainen, Aalto-yliopisto, 09-12/2013
Oppilaiden ohjausta laboratoriotöissä 2 kertaa viikossa, sisältäen kirjallisten ennakko- ja
yhteenvetotehtävien läpikäyntiä sekä ohjausta oppilaiden omien kvalitatiivisten analyysien parissa.
KIELITAITO
Suomi: Äidinkieli
Englanti: erinomainen

Ruotsi: hyvä
Saksa: perusteet
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Mikä on ollut paras kurssi ja miksi?
Arctic Environmental Pollution: masentavan
mielenkiintoinen kurssi arktisen luonnon herkkyydestä ja ihmiskunnan tuhoavasta vaikutuksesta luontoon.

Paras kurssi on ollut Introduction to Networks.
Kurssin professori oli leppoisa ukko, joka kertoi
paljon tarinoita ja opetti varsin elävästi. Oli
helppo seurata. Kurssilla käytettiin jenkkifirma?
Ciscon opetusmateriaaleja (ehkä vähän kyseenalaista yliopistossa), jotka olivat todella kevyttä ja
helppoa luettavaa.

Jotain vinkkejä Meksikoon/Huippuvuorille vaihtoon haluavalle.
Ei kannata pelätä, jos espanjan taidot eivät ole
parasta luokkaa, Monterreyssä kyllä puhutaan
englantia. Suosittelen harkitsemaan Mexico
Cityä tai Guadalajaraa, jotka ovat kaupunkeina
kiinnostavampia.

Mukaan tarvitsee paljon jormailumieltä, hurjan
määrän vitamiineja ja lämpimiä vaatteita.
Kursseja valitessa kannattaa ehdottomasti hakea
kurseille, joilla on eniten kenttätöitä. Jollaikin kursseilla tehdään itsenäisesti kenttätöitä
jäätiköllä, joten esimerkiksi omat sukset olisivat
olleet kovassa kysynnässä.

Mikä on ollut hirvein kurssi ja miksi?
Arctic Hydrology and Climate Change: kurssin aihe
oli tylsin ja luennoilla oli paljon toistoa, mutta
kenttätyöt olivat siitä huolimatta mielenkiintoisimmat.

Hirvein kurssi on ollut Software Architecture and
Design. Professori vain sekoili kalvojensa kanssa ja
puhui hirveää englantia.

Jotain vinkkejä Meksikoon/Huippuvuorille vaihtoon haluavalle.
Hajotkaa räntäsateeseen, itse lähden kuukauden
lomalle nyt!

Erittäin iso plussa löytyy kaamosväsymyksestä
kärsiville yliopiston kirjastosta: luentojen välissä
voi virkistäytyä nukkumalla riippumatossa ja
useissa eri päikkärisopukoissa.
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