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TLK Utmärkelsetecken

Hederstecken kan utdelas åt person, som på ett utomorden-
tligt förtjänstfullt sätt verkat för förbundet eller dess syften 
dock inte åt studerande vid Tekniska läroverket i Helsingfors 
eller det nuvarande ARCADA.

Förtjänsttecken tilldelas personer som med intresse och nit 
verkat inom förbundet. 
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Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f

Adress

Kansli

E-mail

Bank

Inspektor

Förbundsorförande

Revisorer

Romgatan 5 
00560 Helsingfors
Öppet 
Må(12-15) & To(16-19)
styrelsen@tlk.fi

Aktia 
FI90 4055 0010 6826 11

Lektor Rene Herrmann (18-21)

Ing. Markus Sjöholm (18-20)

Ing. Stud Daniel Tallberg (20-22)

Lars Vepsäläinen (19)

Fanny Smeds (19)

Anders Berg (19, suppleant) 
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Inledning

Tjugo år efter att den senaste TLK årsboken blev publicerad har vi 
hittat flera Werkeiter som är motiverade att ta tillbaka denna tradi-
tion och skriva en årsbok för verksamhetsåret 2019. Allt började från 
talko på TLK:s officeutrymme, Cornern. Där hittades årsböcker från 
1950- talet fram till 2000 som ingen visste någonting om. Vi började 
gå igenom och läsa böckerna och snart hade vi ett par styrelsemed-
lemmar som blev intresserade av att skriva en liknande berättelse så 
vi kunde hålla äldre Werkeiter uppdaterade om vad händer nuförtid-
en i Tekniska Läroverkets Kamratförbund. 

Vi vill att detta skall förbli en present från årsbokskommittén till 
årsfestdeltagare för kommande år, samt arkiveras av TLK så med-
lemmar kan läsa om sin studietid. Styrelsen vill tacka alla som har 
medverkat i årsboken samt alla sponsorer som gjort detta möjligt.

Jonatan Lehtinen
Informatör 2019

Mathias Lunabba & Jonatan Lehtinen
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Max Grönroos. The Legend.
Max wants you to join TLK

Förmåner för TLK medlemmar

Som medlem får du bland annat följande förmåner:

• Boka Cornern, klubbrummet i Majstranden, gratis
• Skild kö till Majstrandens studentbostäder 
• Billigare inträde till TLKs evenemang
• Underklubbar (LAN, HEET, Bryggeriklubben)
• Möjlighet att grunda nya klubbar med stöd av TLK
• Rätt att bära den legendariska blå halaren
•	 Konto	på	werket.tlk.fi	(Shell	/	Digital	Sångbok)
• Billig begagnad IT-Utrustning från MP-IT
• Gemenskap och kamrater för livet
• Fint att vara medlem i 103-åriga TLK
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Styrelsen 2019
Från vänster: Mathias Lunabba, Jonatan Lehtinen, Christoffer Herala, Sean Kossila, 
Oscar Mansén, Max Grönroos, Robert Korsström, Fredrik Ekström, Joel Jansson



9

Styrelsen 2019

Styrelseordförande

Viceordförande

Kamrer

Sekreterare

Interna utskottets 
ordförande

Utbildningsutskottets 
ordförande

Informationsutskottets
ordförande

Clubbhöfvding

Sociala utskottets 
ordförande

Oscar Mansén
📞
📧

045 139 6310
oscar.mansen@gmail.com

Mathias Lunabba
📞
📧

044 214 1295
matte.lunabba@gmail.com

Max Grönroos
📞
📧

044 258 4904
maxrgronroos@gmail.com

Fredrik Ekström
📞
📧

040 058 2413
ekstrom.4045@gmail.com

Robert Korsström
📞
📧

040 074 5761
robert.korsstrom@gmail.com

Sean Kossila
📞
📧

040 194 0969
sean.kossila@gmail.com

Christoffer Herala
📞
📧

040 014 3904
christoffer.herala@gmail.com

Jonatan Lehtinen
📞
📧

040 183 2711
jonatan.lehtinen@gmail.com

Joel Jansson
📞
📧

045 7343 1950
joeljansson96@gmail.com
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Styrelsen 2020

Styrelseordförande

Viceordförande

Kamrer

Sekreterare

Interna utskottets 
ordförande

Utbildningsutskottets 
ordförande

Informationsutskottets
ordförande

Clubbhöfvding

Sociala utskottets 
ordförande

Jonatan Lehtinen
📞
📧

Christoffer Herala
📞
📧

Mathias Lunabba
📞
📧

Jasmin Sundbäck
📞
📧

050 512 3797
jasmin.sundback@hotmail.com

Felix Malmberg
045 113 1158
malmbergfelix@gmail.com

Wiktor Tallberg
050 556 6101
wikke97@gmail.com

Sebastian Merkel
050 2357 2105
saemerkel@gmail.com

Johannes Edgren
045 230 9587
boman@nugge.fi

040 183 2711
jonatan.lehtinen@gmail.com

044 214 1295
matte.lunabba@gmail.com

040 014 3904
christoffer.herala@gmail.com

Sean Kossila
📞
📧

040 194 0969
sean.kossila@gmail.com

📞
📧

📞
📧

📞
📧

📞
📧
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Fr.v medsols: Jonatan Lehtinen, Felix Malmberg, Wiktor Tallberg, Sebastian Merkel, Mathias 
Lunabba, Johannes Edgren, Jasmin Sundbäck, Sean Kossila. Christoffer Herala (På datorn)

Den nyvalda TLK rf. Styrelsen 2020
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Ordförandes hälsning

Bästa werkeiter!

Snart är tiden inne för mig att ge över stafettpinnen. Härmed är det fint att 
få skriva den här sista hälsning till er. Åren 2018 och 2019 har varit väldigt 
rika med nya upplevelser och äventyr så jag försöker sammanfatta mig kort.

Måndagen den 20.11.2017 ställde jag upp under TLK:s valmöte som ord-
förande. Med knappa 4 rösters skillnad vann jag valet, resultatet blev 24 
röster mot 20. Året 2018 började intressant. Vi hade många nya personer 
i styrelsen, endast två stycken fortsatte från ifjol. Att vi var många nya 
ansikten anser jag att var en bra sak då vi fick odlat mycket ”nytänkande” 
i vår då 101 år gamla förening. Saker som bör särskilt uppmärksammas 
från verksamhetsåret 2018 är återupplivandet av Laskiaisrieha traditionen, 
arbetet som gjordes för att få TLK synligare bland studeranden samt sist 
men inte minst donationen som TLK gjorde till Arcada på 10 000€.

2019, det var ett svårt val att fortsätta som ordförande men efter ett långt 
valmöte med väldigt många val fick vi ihop samlat en väldigt ivrig och kun-
nig styrelse. 102 Årsfestkommittén som består av sittande och avgående 
styrelse visade tillsammans sina framtänder med att kamma in en större 
mängd sponsorer än TLK 100 gjorde. Denna iver fortsatte vi med och tog 
många viktiga saker under arbete. Ett medlemsregister skapades, halarens 
sponsorplatser blev slutsålda, skrivandet av det ekonomiska reglementet 
påbörjades, Gulis kryssning ordnades, Cornerns möbler förnyades och 
denna bok skrevs.

Vill tacka alla som varit med och jobbat med mig inom TLK, gruppar-
bete är effektivt då likasinnade människor drar i samma rep. Utmanar alla 
werkeiter att hitta något de kan göra på sidan om studierna som får skol-
gången att kännas lite intressantare och mer betydande för det hittade jag 
genom att vara aktiv i TLK. Snart är tiden inne.

Oscar Mansén
Styrelseordförande 2019
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Tekniska Utbildningsprogram inom Arcada

Utbildningsprogrammet i 

Utbildningsprogrammet i 

Utbildningsprogrammet i 

Utbildningsprogrammet i 

•    Masters programmet i 
Informationsteknik

Energi- och miljöteknik

Process- och materialteknik

Materials Processing Technology

Big Data Analytics
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Fastlagsjippo 2019, Brunnsparken

“Testosteronladdade kandidatstuderanden”



15

Fastlagsjippo

Fastlagsjippo ordnades traditionellt av Vapaateekkarit på fastlagstisdagen. 
TLK inledde konstruktionen av vår pulkka i god tid men som vanligt blev 
det sena kvällar på Cornern när evenemanget började närma sig. 

Konstruktionsmaterial skaffades från höger och vänster och trogna medh-
jälpare som Wiktor Tallberg, Lilli Vainionpää, och Kim Kotiranta var till 
stor hjälp ända in i det sista. När dagen väl kom var Teknologföreningen, 
vänliga nog att leverera vårat skepp till Brunnsparken.

Medans skepparna förberedde sig för sin seglats genom snön hälldes en 
flaska Sheriff  dryck över skeppet av vår ordförande och farkosten döptes 
“Svarta Werke”. Pyroteknik gav möjlighet till fantastiskt buller, bang samt 
rök från kanonerna på “Svarta Werke”. Vårt hårda arbete hade lett till 
produktionen av ett magnifikt piratskepp som seglade fint ner för backen. 
Benjamin Jakobsson, en första års EMT studerande var på plats och doku-
menterade spektaklet både på bild och film. 

Det hårda arbetet och de sena nätterna gick inte obelönade och vi tog hem 
andra plats i tävlingen och belönades med ett fint förfriskningssortiment. 
Festen fortsatte på Nylle med fart och dunder och många livslånga minnen 
föddes.

Christoffer Herala
Socialt Ansvarig 2019
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FRAMTIDENS 
LASTBÄRARE IDAG

www.k-hartwall.com
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Rektors hälsning

Bästa TLK-vänner!

En högskola som Arcada står på många ben. Det viktigaste av dem är 
studenterna. Vi vill att våra studenter ska må bra, trivas och känna sig 
välkomnade – för det är den bästa grogrunden för all utveckling, också den 
kompetensutveckling som studierna innebär. Hur kan då en högskola skapa 
en sådan välkomnande trivsam och inspirerande studiemiljö som behövs? 
Ett självklart svar är: med hjälp av studenterna själva, deras ämnesförenin-
gar och den studerandekår Arcada har glädjen att inhysa. 

Kamratskap, sociala möten och glädje i vardagen är några av de centrala 
element som en ämnesförening som TLK tillför studielivet. De traditioner 
och anor som föreningen har och som sträcker sig mer än hundra år till-
baka i tiden är oerhört värdefulla och en enorm tillgång. Dessutom tillför 
föreningen en stolthet, nätverk och yrkesidentitet för sina medlemmar.

Som tidigare teknikstuderande har jag också haft privilegiet att ta del av en 
liknande gemenskap och yrkesidentitet som TLK representerar. Den sär-
skilda ingenjörshumorn, sättet man lär sig att se på världen med ingenjörs-
glasögon och den speciella glädje man kan känna över en finurlig teknisk 
lösning eller uppfinning - de lämnar mig aldrig och stärker mig ofta! 

Teknikutbildningarna utgör en av grundpelarna i Arcadas utbud. År 2019 
har högskolan valt att under de kommande åren satsa särskilt på en utveck-
ling av teknikutbildningar. Alla branscher är idag beroende av teknik och 
ingenjörskunnande, men i framtiden kommer detta kunnande att betonas 
allt mer. Förmågan att arbeta och samarbeta tvärs över branscher och sek-
torer är vad Arcada vill utveckla och driva. Och här spelar TLK en nyckel-
roll. Jag önskar den snart 103-åriga föreningen en livskraftig framtid och 
uppmuntrar till aktiv samverkan och glädjespridning – gärna också utanför 
föreningens egna cirklar!

Mona Forsskåhl
Rektor
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Blivande ordförande har ordet

Jag bestämde mig för att ställa upp som ordförande strax före valmötet och 
som det råkade sig, ställde ingen upp emot mig. Till min glädje understöd-
des förslaget och jag blev vald till ordförande för det 103. verksamhetsåret. 
Planerna inför detta år har inte ännu formats totalt men styrelsen har 
visioner på t.ex. bättre informationsflöde, renovering av Club Werket och 
Cornern. Nästa år vill jag ha fokus på att medlemmarnas feedback tas emot 
och beaktas samt att verksamheten fortsätter med en positiv kurva uppåt.

En stor utmaning det kommande året kommer att vara linjesaneringen 
av Club Werket, enligt planen skulle saneringen börja i januari 2020 och 
fortsätta tills oktober 2020. Exakt när saneringen sker i våra utrymmen 
är inte ännu klart. Trots detta kommer vi ordna samma evenemang som 
tidigare med hjälp av andra föreningar och nationer. 

Ett bra samarbete med Arcadas ämnesföreningar anser jag vara en positiv 
resurs och mycket viktigt. Därför hoppas jag att vi skulle ha bra kommu-
nikation mellan varandra och kunna ordna fina evenemang tillsammans. 

Jag ser fram emot att jobba med den nya styrelsen och samarbeta för en 
ännu bättre förening i framtiden!

Jonatan Lehtinen
Styrelseordförande 2020
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Canada
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Ingenjörspedagogik från institut till yrkeshögskola

På 1980-talet var ingenjörsutbildningen stats- och centralstyrd i Finland. I egen-
skap av överlärare hade jag en veckovis undervisningsskyldighet, studerande hade 
sgs samma skolutbildning, antingen student eller yrkesskola, och ingen talade om 
klimatångest, flyktingkvoter eller terrordåd. 

På 1990-talet infördes yrkeshögskolesystemet med ny lagstiftning, stor autonomi 
och lärararbetstiden omformades till en årsarbetstid som skulle innefatta allt 
arbete, inte bara undervisning. Autonomin och finansiering baserad på antalet 
studerande ledde till uppstart av flera nya ”pop”-utbildningsprogram bl.a. inom 
kultursektorn, som fick oförutsedda konsekvenser i form av hög arbetslöshetsgrad 
bland utexaminerade och resursslukande investeringar. Arcadas teknikutbildning 
började beskäras genom att först kemi-, VVS- och skeppsbyggnadsteknik lades ned, 
senare också flera andra med minskad personal och undervisningsresurser som 
följd som pågått ända till idag.

Timresurserna har minskats i Arcada med över 30%, gruppstorlekarna ökat och 
flera gemensamma kurser införts över branschgränserna. Skolutbildningen ger nu 
större valfrihet och detta i kombination med minskat intresse för teknik (som fått 
bilden av att vara klimatboven framom andra och ett ”svårt” yrkesområde) har lett 
till att ingenjörsutbildningen överlag kämpar med rekryterings- och kvalitetsprob-
lem. Den fysiska undervisningen har också förändrats, material finns mera i digital 
form än på papper och ”klassundervisningen” har minskat betänkligt de senaste 10 
åren och flyttats till nätbaserade program avsedda för distansstudier, på gott och 
ont. Mobiltelefonins utveckling har gjort att alla numera har en ”dator” i fickan och 
kan arbeta dygnet runt. 

Ökade krav på självständigt arbete och otillräckligt studiestöd kombinerat med be-
gränsad studietid från statsmaktens sida har medfört stora problem för studerande 
att slutföra sina studier samt ökat avbrottsfrekvensen. Finansieringsmodellernas 
förändringar till större betoning av genomförda prestationer i stället för yrkeskval-
itet och sysselsättning har tenderat att ytterligare sänka utbildningens kvalitet. 
Finland behöver högtstående kunnande på alla områden i globaliseringens tillta-
gande konkurrens och har länge varit världsledande på många tekniska områden 
tack vare en gedigen och högtstående ingenjörsutbildning, som hoppeligen åter-
ställs och kan fortsätta också i framtiden.

Kim Rancken
Lektor, f.d. överlärare



21

TELESYS Oy Ab 
Svagströmsinstallationer sedan 1990 

   Inkluderar: 

- Datanätverk  
- Ljusfibersvetsning  
- Testning Cat 6a ,  Fibertutka 
- Central antenn nätverk 
- Centralradio / Ljudåtergivning  
- Alarmsystem, Brand-, Inbrott- 
- mm. 

  

                          

 

           
TELESYS  Oy Ab             Fallvägen 162A,   02580 Sjundeå 

Christer Ekström : 0400-445760   e:mail: telesys@telesys.fi 
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Sociala utskottet

Verksamhetsåret 2019 har varit fyllt med intressanta och fartfyllda evene-
mang. Allting från Fastlagsjippot till Guliskryssningen. För min del bör-
jade styrelsetiden med rasande fart i samband med Självständighetssitzen. 
Pressen var på att kliva in i den föregående Socialt ansvariges skor, men i 
slutändan blev det en minnesvärd kväll för likaså deltagare som köket. Det 
nya året inleddes med Halarsitzen som än en gång gjorde succé och samar-
betet mellan TLK och HanSe växte snabbt.

Våren fortsatte med Beer Tasting som presenterades av Oliver Granlund. 
Detta års tema var “Wheel of  styles” och deltagarna fick smaka på ett stort 
sortiment av speciella olika sorters öl. Den klara vinnaren blev The Lizard 
Neipa av RPS Brewing. Våren avslutades med PoolParty sitzen i samarbete 
med HanSe. Sitzen var slutsåld inom några minuter och blev en succé för 
andra året i rad. Toastisarnas röst och läsförmåga gick stadigt neråt under 
sitzen i samma takt som ädeldryck intogs vilket ledde till en kaosfylld men 
otroligt underhållande sitz. 

Hösten började utmärkt med många nya TLK medlemmar ivriga att inleda 
sin karriär inom TLK. En gammal gulistradtion återupplivades nämligen, 
Guliskryssningen till Sverige. Trots diverse missöden som möjligtvis 
berodde på mängden sprit intagen av undertecknad tidigare under hösten 
slutade ändå kryssningen med succe. DIFFen sponsorerade kryssningen 
och inte en sur min kunde man spana på returresan trots att majoriteten av 
deltagarna upplevde infernal baksmälla.

Hösten fortsatte med fart och dunder i form av Sjukis-Teknik, Winetasting, 
och en stämmningsfull Självständighetssits som för första gången på 3 år 
åter ordnades på CW. Den traditionsenliga Kräftisen blev speciellt lyckad i 
år med hjälp av kräftspons från Äyriäistukku.
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Guliskryssning 2019 

Året som Socialt ansvarig har varit extremt givande och fartfyllt samt 
någorlunda stressig välkomst till TLK styrelsen. Minnen som kommer vara 
med för hela livet har skapats och jag skulle omöjligt klarat det utan hjälp 
av Sociala Utskottet och de många vänliga själar som offrat sin tid samt 
bensin för förberedelser. Jag vill tacka för min tid och tvivlar inte det min-
sta på att nästa års Socialt ansvariga uppehåller de dimmiga evenemangen 
som ger TLK dess fina rykte. 

Vi ses i Dimman
Christoffer Herala 
Socialt Ansvarig 2019

Whiskey Tasting 2019



24

Årsfest 2019

Den första mars 2019 ordnades TLK:s 102:a årsfest på ravintola Sipuli på 
Skatudden. Årsfestkommittén och Förtjänstteckenkommittén jobbade hårt 
för att verkställa årsfesten dvs. samlande aktivt sponsorer och organise-
rade en fin fest för 113 deltagare. Detta år hittades flera ivriga sponsorer 
till årsfesten. Planen var att banketten skulle ske i restaurangens ”vinter-
trädgård” men p.g.a. dyslektiska skäl ordnades den istället i det L-formade 
”kanalsalen”, trots detta lyckades ravintola Sipulis personal göra det väldigt 
mysigt för oss.

Från vänster: Värdinna Lilli Vainionpää, Förbundsordförande Markus Sjöholm, Jenny 
Wide Från höger: Värd Jonatan Lehtinen

Glada gamyler
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Från vänster: Marskalk Fredrik Ekström, Förbundsorförande Markus Sjöholm, 
Vice-Ordförande Mathias Lunabba, Ing. Roland Sällström

Solenna akten hämtade flera hälsningar och fina gåvor av diverse förening-
ar samt Arcadas rektor Mona Forsskåhl. Även Republikens president Sauli 
Niinistö var bjuden men tyvärr hamnade han rasta hunden istället,  trots 
det skickade han en fin hälsning till oss. 

På festen delades även ut förtjänsttecken i silver till sittande ordförande 
Oscar Mansén och kamrer Max Grönroos för utmärkt 
verksamhet inom föreningen. Festen var lyckad och alla hade roligt.

Max Grönroos Oscar Mansén
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Festsupén var väldigt lyckad med god mat och goda drycker, som toastmas-
ters fungerade Mathias Lunabba och Matias Makkonen. Mariann Holm-
berg höll talet till kvinnan. Som årsfesttalare fungerade VD för Finndent 
Oy, Hans Ahlström (gammal werkeit) som hälsade ”ett missat samlag får 
man aldrig tillbaka”. 

Alumner på fest

Toastmaster Makkonen & LunabbaFiilisbordet?

”Ett missat samlag får man aldrig tillbaka”
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Nachspiel ordnades på Club Werket med fiilisbuss från Sipuli, resten av 
kvällen var lite dimmig och kanske bättre så. Följande dag ordnades det 
traditionsenligt sillfrukost på klubben med bastu, balja, god mat, dryck och 
sånger. Vi vill tacka alla som deltog på TLK 102 och ett speciellt tack till 
alla sponsorer som hjälpte oss verkliggöra årsfesten!

Ett glatt gäng 

Styrelsen 2019

Mathias Lunabba & Jonatan Lehtinen
ÅFK 2019
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Utan TLK skulle vi inte ha Club Werket, utan Club Werket skulle 
vi inte ha good times, utan good times skulle vi inte orka 
studera, så tack TLK för studiemotivationen. Låt oss fortsätta 
det goda samarbetet för ibland önskar jag att jag vore blå. Ps. 
Hur går det med jallu pusslet?

Commedia @CommediaRF • Dec 13 ▼

🗨

TLK är en fin förening med en lång och händelserik historik. 
Att ha TLK som nära vänförening betyder mycket för oss på 
HanSe. Att kunna ordna evenemang som utan undantag lyckas 
är något väldigt fint. I dimman har hittills fina saker uppstått och 
förhoppningsvis fortsätter det så!

HanseSF @HanseSF • Dec 6 ▼

🔁 ♡🗨

Älskade TLK, HoSK r.f. vill tacka er för det gångna 
verksamhetsåret. Det har än en gång varit ett givande och 
lärorikt år att samarbeta med er, och vi hoppas på ett lika fint 
samarbete även i framtiden. Era årsfester skall även i all framtid 
vara inskrivna i våra kalendrar ;) <33

HoSK @HoSKRF • Dec 15 ▼

🗨

▼
Blåa halare, Club Werket, där vi firat så många kvällar, Cornern, 
olika klubbar, en hundratvåårig förening och en viktig del av 
Arcada. TLK LAN, 100 Klubben, Självständighetssitzen, Pool 
Party sitzen, olika tastings och mycket annat. Dessa saker 
tänker vi på när vi tänker på TLK.

Kult @KultRF • Dec 13

🗨

12 7 9

🔁 ♡14 6 10

🔁 ♡3 10 12

🔁 ♡7 4 10
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These TLKeets were brought to you 
by ASK - Arcada studerandekår 

Alla vet att enligt pessimisten är glaset halvtomt, enligt 
optimisten är det halvfullt och enligt TLK ska det helst vara 
alkohol i glaset. Vi på ASK hoppas att det alltid finns alkohol i 
era glas och bra orsaker till fest. Skål för ett givande samarbete 
mellan föreningen och ASK!

🗨

Kiva att ni låter gamyler festa på Club Werket efter våra sitzar, 
ses på årsfesten, keep on rocking 100 år 🖔 till #tlk103 #tlk102 
#cw #clubwerket #gamylerrocks #fatgillet #tlk 
#tekniskaläroverketskamratförbund #sprit #vergi #djungel #dun-
der #darra #fets #palju #ingenkansvenska 🤓

Fatgillet@Fatgillet • Dec 24

🗨

Arcada Studerandekår @ASKEN • Dec 9 ▼

▼

🔁 ♡5 4 15

🔁 ♡8 34 13
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TLK Klubbar

TLK har i skrivande stund tre aktiva underklubbar. Bryggeriklubben, 
HEET-Club och Lan-Klubben. Här följer deras styrelser 2019 och korta 
berättelser om vad de hållit på med senaste året. 

HEET-Club
Ordförande
Vice-Ordförande
Sekreterare
Kamrer
Informatör
Socialt Ansvarig
Exkursions ansvarig

Lilli Vainionpää
Kevin Salwathura
Christoffer Herala
Rickard Rosbäck
Sonja Arosuo
Thomas Lindroos
Christoffer Silen

📧heet.club@gmail.com
🖥 https://heet.tlk.fi

Bryggeriklubben
Ordförande
Styrelsemedlem
Styrelsemedlem
Styrelsemedlem

Olli Granlund
Kasper Rahikka
Oscar Lytz
Oscar Mansén

📧bryggeriklubben@gmail.com

LAN-Klubben
Ordförande
Vice-Ordförande
Sekreterare
Ekonom
Verksamhetsledare
Styrelsemedlem

Kasper Rahikka
Jan Fleege
Joakim Mutka
Niklas Knappe
Anton Sällström
Johannes Edgren

📧 lanklubben@gmail.com
🖥 https://lan.tlk.fi
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Bryggeriklubben

Bryggeriklubbens syfte är rätt simpelt att lära sina medlemmar brygga öl.

Bryggeriklubben har under flera år bryggt olika slags öl och utvecklat 
ölkunskapen bland dess medlemmar. Det har gjorts från blåbärsöl till 
lakriststout, allt är möjligt när man får laga själv. 
Just nu söker bryggeriklubben efter nya vindar för att hämta nya ideér till 
klubben.
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HEET-Club

Heet Club är ämnesföreningen för energi- och miljöteknikstuderande på 
Arcada och det är en av TLK:s underklubbar. Heet klubbens verksamhet 
går ut på att ordna evenemang, middagar, resor, exkursioner och klubbkväl-
lar, alltså allt möjligt som kan vara av intresse till EMT studerande. 

HEET-klubben vill erbjuda sina medlemmar vad medlemmarna själv vill 
göra under sina studier och planerar då sina exkursioner och resor till 
sådant som medlemmarna själva är intresserade av. Våra två stående resmål 
är Nordbygg mässan i Stockholm och ISH mässan i Frankfurt. HEET-klub-
ben anordnar även två middagar varje år som är ett ypperligt läge att lära 
känna sina framtida kollegor.

HEET alltså Helsinki Energy Engineering Technology Club kan även 
ses som ett kollektiv av både nuvarande studeranden och alumner och den 
fungerar som ett underlag från vilket det är lättare att börja bygga nätverk 
och knyta kontakter med arbetslivet. 

Exkursion till Åbo varv Halmstad
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Lan-Klubben

På TLK Lan 2019.3 som var det största hittills utsågs 2 stycken hedersmedlemmar. 
Nere till vänster Krister ‘ixevix’ Bäckman och nere till höger Christoffer ‘skug’ Holmberg.

Lan Klubben grundades 2010 med syfte att organisera Lan Partyn för alla 
studerande vid Arcada. Från små evenemang med ett tiotal deltagare har 
det på senare år blivigt mycket större evenemang med över 40 deltagare. 

År 2019 har varit fartfyllt, med bland annat det rekordstora evenemanget 
TLK Lan 2019.3 på Club Werket. Bättre internetanslutning, flera aktiva 
medlemmar och mer intressanta och tidsenliga tävlingar har lockat allt 
flera till Lan-Klubben och Club Werket. Internetanslutningen förbättrades 
radikalt med en 4G basstation som installerades på taket.

I skrivande stund är det två veckor till nästa Lan Party som är det 40:nde 
partyt som Lan-Klubben organiserat och samtidigit det största någonsin, 
och går av stapeln i Cor-Huset för första gången. Alla 60 platser är bokade 
och vi väntar med iver och spänning på evenemanget som vi fått ett flertal 
sponsorer till och har närmare 20 olika tävlingar för deltagarna i såväl spel, 
programmering, grafik som kreativitet. 
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Mästeriet 2019. Fr.v: Huljami, Muskel, Knappe, Pelle, Jolle, Sofia, Emme, Bogs, Bobban, 
Hannes, Diddy, Shibu, Nico 

Dimman
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Clubbens ord

Det har varit ett otroligt år för Club Werket och jag är glad att fått tagit 
del i Clubbens och TLK’s historia genom att agera som Clubhöfvding 2019. 
Efter valmötet börjades sökandet efter ett mästeri och det kan noteras att 
det snabbt samlades in ett törstigt gäng bestående av både nya medlemmar 
och veteraner som har kunnat hålla standarden på evenemangen hög och 
varit förebilder för hur det skall festas på Club Werket.

Direkt vid årsskiftet strömmade bokningar in och det tog inte länge innan 
hela årets schema varit fullt, vilket resulterade i ett händelsefyllt år. I klas-
sisk ordning så hade vi inledande i form av halarfest vilket lockade männi-
skor till dörrarna likt alkoholisterna till alko på morgonen och det var ett 
fullt Werket och mästeri som gjorde en stark debut och resulterade i ett 
tomt lager och en oförglömlig fest eller pga vissa andra orsaker så kanske 
de flesta tappat lite minne. Totalt så har vi hunnit hålla 25 stycken fester på 
klubben och till på det så har det självklart hållits andra evenemang såsom 
beerpong, LAN, olika tastingar och städningar som alldeles för många 
gånger har slutat upp med att mästeriet ”bara tagit några” och lett till ny 
städning. Självklart var också TLK 102 efterfesten och sillizen på CW där 
palju och bastu höll folket varma och andra fester som kan nämnas är pam-
pas warmup party, pampas recovery party, kräftis och såklart den 5 dagars 
långa gulisveckans efterfest som endast lämnade mästeriet sugna på mer.

Man skulle kunna skriva en helt egen bok om allting som har hänt på Club 
Werket i år men till sist vill jag tacka alla som har hjälpt göra det här året 
till det roligaste någonsin och mest av allt vill jag tacka mitt mästeri som 
gång efter gång har gjort mer än vad som kan förväntas av dem och alltid 
orkat med mina virriga stunder och påhitt, ni är guldvärda mästeriet 2019! 
Syns i dimman!

Joel Jansson
Clubhöfvding 2019
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10 år senare

Cornern står öppen och en TLK:are ligger i soffan och kollar på YouTube. 
En öl står öppen på bordskanten, några andra studerande kommer in och 
börjar diskutera gårdagen. ”Har du sovit på cornern??”. Ett tvekande nej 
hörs från soffan, vem vet hur det egentligen gått. Är det faktsikt 2019 eller 
2009 fortfarande. Vem vet, spelar det någon roll egentligen?  

Tio år har gått sedan jag inledde mina studier vid Arcada. Då var jag helt 
omedveten om vad TLK överhuvudtaget var eller vad det innebar att vara 
studerande på yrkeshögskola. Tog inte länge förrän jag blev introducerad 
till TLK och började förstå vad det innebar att vara studerande.  Mitt fokus 
blev fort inriktat på föreningsverksamheten, efter att jag blev ledd till Cor-
nern på en öl av en mycket trevlig tutor som senare blev en vän för livet. 
Tack Bollen. Det här blev mitt första minne av TLK. 

Inom de kommande åren blev TLK bekant för mig i och med deltagande i 
såväl styrelsen som organiserande av evenemang och jag skapade många 
livslånga vänner som jag träffade via vår älskade förening. Efter att blivit 
rekryterad avbröt jag mina studier för 8 år innan jag bestämde mig för 
avsluta det man börjat, IT Gulis 2019 och med fokus på studierna inte 
flaskan.

Det bästa och enligt mig viktigaste en ämnesförening kan ge till alla sina 
medlemmar och vänner är möjligheten till kamratskap och stöd såväl i 
studierna som livet. 

Johannes Edgren
Informatör 2020
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Markkinoiden kattavin  
liitäntäjärjestelmä
• Tärinänkestävä
• Eristetty vapautuspainike
• Erittäin nopea kytkeä ja irrottaa
• Turvallinen, ei sähköiskuja
• Patentoitu teknologia  

Lisätietoa (09) 350 9020, myynti@phoenixcontact.com tai www.phoenixcontact.fi

IP67

TEE ALOITE JA OTA KÄYTTÖÖN!

© PHOENIX CONTACT 2019
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Werkeit på utbyte

Mitt namn är Anton Therman och jag spenderade vårterminen 2019 på 
utbyte i Fontys University of  Applied Sciences som ligger i staden Eind-
hoven i sydöstra Nederländerna. 

Valet att åka på utbyte hade jag redan gjort före jag började studera då jag 
visste att man kunde, jag såg det som en superchans att få ta del av och leva 
in i en ny kultur. Valet av stället var baserat på att utbildningsspråket är 
engelska och att det är lätt att resa runt. 

Eindhoven är en liten industri- och studiestad med få sevärdheter men lång 
bar gata. Fritiden gick för det mesta ut på att festa och resa. Staden var 
ideal för resande, 1½ timmes bussresa ifrån Düsseldorf, Bryssel och hela 
Nederländerna så finns mycket möjligheter att resa runt. 

Då jag var på utbyte träffade jag människor från olika håll i världen och 
blev god vän med några mexikaner (som det fanns förvånansvärt många 
av), tyskar och sydkoreaner. Fokuset under utbytet var nog på resande och 
att ha det roligt med de andra utbyteseleverna än på själva skolan.

Fast fokuset inte var på själva skolan så bör jag nämna att skolan där var 
mycket bra och mycket mera praktisk än här. Man fick göra saker med de-
ras enorma maskin- och produktions labb jämfört med den relativt teoretis-
ka utbildningen på Arcada.

Till alla som funderat på utbyte så rekommenderar jag det starkt oberoende 
vart du har tänkt åka. Super upplevelse. Till alla som inte funderat på det så 
rekommenderar jag att ge det en tanke!

Finns mer att läsa i min blog på www.tlk.fi

Ing. Stud. Anton Therman
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Amsterdam “Utforskar de röda gatorna”

Eidenhoven
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DIFF – Ingenjörerna i Finland rf, grundades år 1936 och omfattar idag 
omkring 3300 medlemmar, varav nästan 700 är ingenjörsstuderande. DIFF 
är en självständig och partipolitiskt obunden organisation, som är medlem i 
centralorganisationen Akava och dess enda svenskspråkiga medlemsorgan-
isation.

DIFF är fackförbundet för dig som är svenskspråkig ingenjör eller ingen-
jörsstuderande i Finland. Vi erbjuder stöd och råd i karriärens olika skeden, 
ett brett kontaktnätverk och professionell utveckling. Som medlem får du 
också ta del av evenemang och fina förmåner. Välkommen till DIFF!

DIFF Banvaktsgatan 2A, 00520 Helsingfors 
📞040 585 0972 📧kansli@diff.fi  📧studerande@diff.fi

Christoffer Herala
Studerandeombud
📞0400 143 904
📧 christoffer.herala@gmail.com

Antonia Grahne-Zach
Studerandekoordinator
📞040 861 8026
📧 antonia.grahne-zach@diff.fi
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DIFF

Hej!

Samarbetet mellan Tekniska Läroverkets Kamratförbund (TLK) och 
DIFF – Ingenjörerna i Finland (DIFF) har långa anor. Redan då Teknis-
ka läroverket i Helsingfors grundades 1916 och TLK 1917 fanns frågor 
om hur man kunde bevaka och stärka de nyblivna ingenjörernas intressen 
i samhället. Det tog ända fram till 1936 innan alumner från Tekniska 
läroverket sedan grundade Driftingenjörsförbundet, föregångaren till da-
gens DIFF – Ingenjörerna i Finland. 

Från att tidigare t.o.m. bli frågade om opinioner angående tekniska lagtex-
ter till att senare mer ta hand om den sociala sidan och intressen baserade 
på hobbyn hos medlemmarna, har DIFF utvecklats till att i huvudsak ta 
hand om frågor som rör själva arbetslivet. Dagens studerande har börjat 
inse att det snabbaste sättet att förändra världen är genom teknik, varför 
en ingenjörsutbildning idag är en klar investering i framtiden. Därför ser 
vi oss på DIFF som en intressebevakare i allra högsta grad då villkoren på 
arbetsplatserna förändras i snabb takt. Vi vill vara med och påverka då man 
förhandlar arbetsvillkor på arbetsplatsen, men också då man funderar på 
hur man kontinuerligt kan förbättra sig. En konstant förkovran är nödvän-
dig då tekniken och samhället i övrigt förändras så fort.

TLK påverkar DIFF genom det täta samarbete vi har och genom gemen-
samma utskott och arbetsgrupper för olika ändamål. Tillsammans vill vi att 
man skall trivas i sin omgivning och i samhället. Vi hoppas Du tar kontakt 
med DIFF redan under studietiden. Du kan redan nu påverka Din kom-
mande vardag inom arbetslivet.

Kenneth J Jönsson
Verksamhetsledare, DIFF – Ingenjörerna i Finland
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Werkeit till Teknolog

Januari år 2017, på slutrakan av mina ingenjörsstudier på Yrkeshögskolan 
Arcada, beslöt jag mig för att ansöka för fortsatta magister studier på 
Aalto Universitetet. Efter några veckors skrivande på motivationsbrev 
och uppdaterande av min CV skickade jag in min ansökan, och senare på 
våren blev jag intagen på en studieinriktning som heter Advanced Energy 
Solutions – Sustainable Energy in Buildings and Built Environment, med 
VVS-teknik som huvudämne. Det var en naturlig fortsättning med tanke 
på mina avklarade ingenjörsstudier från studieinriktningen Distribuerade 
Energisystem på Arcada. 

I början av September 2019 gick jag in till en skola som jag tidigare bara 
hade hört rykten om.  Arbetsmängden för studierna på Aalto blev klart 
genast i början av studierna, fritiden fick ge efter. Skolstarten började 
genast med, enligt mig den svåraste kursen, fluid dynamics. Jag kunde inte 
ens tänka mig hur teoretiskt man kan gå in i flödes dynamik. Det att man 
måste kunna välja ut vilken som helst punkt in i t.ex. ett vattenrör och 
räkna ut alla krafter som påverkar flödet i just den punkten kändes i början 
oövervinnelig, men efter många förlorade vardagskvällar började man lära 
sig så att man till sist kom igenom kursen. Efter den kursen kändes de 
övriga kurserna inte mera svåra. Framför allt VVS-kurserna var lätta för 
en nybliven VVS-ingenjör.

Förtillfället framskrider mina studier så att alla kurser är avklarade och 
diplomarbetet är påbörjat. Den största skillnaden för mig mellan Arcada 
och Aalto har varit arbetsmängden och nivån på kurserna. Det känns som 
om jag har satt mera tid på mina magister studier på Aalto härtills än på 
mina fyra års ingenjörsstudier på Arcada sammanlagt. Jag ångrar dock inte 
en dag att jag valde att köra på med magisterstudierna genast efter ingen-
jörsexamen. 

Ing. Markus Sjöholm
Förbundsordförande 2019
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HANSE-TLK HalarSitz
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Att vara gulis på TLK

Som gulis och TLK medlem har det varit en hel del roligt. Då skolåret bör-
jade i augusti visste vi inte mycket om Arcada som skola, och ännu mindre 
om TLK. Vi visste att halarna är blå, och att linjerna informationsteknik, 
process- och materialteknik och energi- och miljöteknik hör till föreningen, 
men inte mycket mer. Men tack vare tutorerna och styrelsen tog det inte 
länge att få reda på hur allt fungerar. Gulishösten startade superbra, redan 
under introdagen fick vi besöka Cornern och betala TLK-medlemskapet 
(samt få det första halarmärket!).

Det var mycket program de första veckorna, vilket var bra eftersom man 
snabbt lärde sig känna nya klasskompisar och andra studeranden. Det tog 
inte länge förrän årets första fest på Club Werket ordnades, och sedan var 
det gulisintagning och gulis sitsar. Det var super att det ordnades 5 gulis 
sitsar så de flesta rymdes med, och så man fick en bild av hur sitsarna går 
till med andra som aldrig sitsat förr. Mest folk lärde man nog känna på 
Arcada 360 kryssningen där IT klassen deltog, samt på höstens höjdpunkt, 
TLK:s kryssning några veckor senare.

Själva studerar vi IT, och inom vår klass har vi personer på flera olika 
nivåer, allt från såna som redan arbetat inom branschen i flera år till sådana 
som aldrig kodat så mycket som en hemsida förr. Själva hör vi till den sen-
are gruppen, men då något har känts svårt har det alltid funnits flera som 
gärna hjälper åt, både i klassens WhatsApp grupp och TLK:s discord-serv-
er. 

Vi har fått lära känna mera likasinnade människor på de senaste två månad-
erna än vad vi har någonsin förr, och det har snabbt visat sig att Arcada var 
ett bra val av studieplats. Vi har inte ännu träffat på en enda TLK-medlem 
som inte skulle ha fått oss att känna oss välkomna!
 
Ing. Stud. Jenna Nirho & Emilia Venermo 
IT-Gulisar 2019
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Gulisar på exkursion

Ivriga IT Gulisar 

“Ingen kryssning utan jallu”

Dörrvakten
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Tutoransvarig

Tutorverksamheten år 2019 har varit väldigt lyckad, tack till alla tolv fina 
TLK tutorer. 

För mig drog tutorverksamheten igång under 2018, då jag rekryterade 
tutoterna för det följande året och ordnade tutorutbildning för dem. Vi 
satte igång med att planera program och samarbeten, med målet att hjälpa 
varandra och vara ett starkt lag.
 

Under urvalsprovsdagen fick tutoterna som uppgift att introducera 
Cornern och att presentera TLKs verksamhet och studielivet till de nya 
blivande ingenjörstuderande. Kall dryck bjöds vid Cornern. 
Under hösten har jag och tutorerna deltagit i alla gulisevenemang med bra 
fiilis. Tutorerna fick redan vid Introdagarna rekordmånga gulisar med i 
föreningen, tack vare tutorernas bra fiilis och gulisarnas ivriga attityd. 
Under hösten ordande tutorerna tillsammans med TLK Styrelsen en ex-
kursion till Stockholm för gulisarna. Det var en väldigt stor succé.
 

Som tutoransvarig har det varit lite stressigt men det har också varit en 
väldigt belönande erfarenhet och en fin upplevelse tillsammans med sty-
relsen, tutorerna och studerande. Jag har träffat många nya vänner under 
verksamhetsåret och vill tacka alla för det här året. Ett väldigt stort tack 
till alla fina TLK tutorer. Vi gjorde tillsammans ett väldigt bra jobb och 
höll igång väldigt bra fiilis! 
 
Tack alla! Vi ses i vimlet! 
Reppar aina ja ikuisesti 
Tutordaddy 
 
Sean J. Kossila
Tutoransvarig 2019 
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TLK Tutorer 2019
Fr.v. Bakre radenAxel Röllich, Sonja Arosuo,  Ben Länsmans, Fredrik Finnbäck, Tobias Holm , 
Jonathan Vänskä, Wiktor Tallberg, 
Fr.v. Främre raden Denise Nurmi, Malin Nysand, Rasmus Helén,  Jeremias Törnström, Benjamin 
Jakobsson, Sean Kossila på golvet.

Introdagarna hösten 2019



48

Materialteknik 18 på studiebesök i Ämmässuo

Gula Brillor

“Andra familj”
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Fiilisbussen till Glöggrundan 2019, Eki approves.

“Fina tider med fina typer”
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Valmöte 2019

Valmötet 2019 hade rekord många deltagare. 72st röstberättigade medlemmar.

Valmötet ordnades stadgeenligt i november i Cor-Huset. 
En rekordmängd medlemmar deltog i valmötet. Förutom en ny styrelse så 
valdes det ledamöter till KLF, De Äldres Råd samt Förbundsordförande och 
två revisorer och en revisorsuppleant. 

Styrelsen
Jonatan Lehtinen, Christoffer Herala, Mathias Lunabba, Sean Kossila, Jasmin 
Sundbäck, Johannes Edgren, Sebastian Merkel, Felix Malmberg, Wiktor Tallberg.

De Äldres Råd
Nina Norrman 20-25

Revisorer
Lars Vepsäläinen
Max Grönroos
Oscar Mansén (Suppleant)

Förbundsordförande
Daniel Tallberg 20-22

KLF
Matias Makkonen 20-23
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15 by 17 orthogonal maze

Copyright © 2019 JGB Service, http://www.mazegenerator.net/

Hjälp en vän

Ingenjören har tappat bort sig på vägen från spritbolaget. 
Kan du hjälpa hen hitta fram till klubben? 
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TLK Reppar

Hanse XX Årsfest

Nylands Nations CCCLXXVI Årsfest

“Awesome människor”
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HOSK LXIII Årsfest

ASK XXII Årsfest
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Sommarträff

Under en solig fredag dag gick tiden på kontoren mycket långsamt, väntan 
att arbetsdagen skulle vara över var outhärdlig. Detta var ingen normal 
fredag, detta var dags för TLK:s traditionsenliga sommarträff ! Då klockan 
slog 16:00 hoppade ett gäng werkeiter med förstärkelsen av två hoskeiter 
samt en hanseit i sina bilar och började sitt äventyr mot härliga Ekenäs 
skärgård.

Efter en lång bilväg och en ännu längre kö till färjan kunde festligheter-
na äntligen börja. Då alla hade anlänt till stugan började maten lagas och 
baljan samt bastun värmas. Efter en härlig middag spenderade resten av 
kvällen ganska långt i bastun och baljan i äkta TLK anda.

Nästa morgon/dag vaknade största delen av gästerna aningen trötta 
medan de ivrigaste redan stigit upp tidigt på morgonen för att fiska. Efter 
morgonmålet var det dags för helgens höjdpunkt; sommarolympiaden. Un-
der olympiaden tävlade lagen mot varandra i olika grenar som bågskytte, 
mölkky, frisbeegolf  och giant beerpong.  Därefter var det dags för lunch 
med tupplur som efterrätt för många.

Efter dagens solande samt simmande var det dags för festens sista måltid 
med sång, snaps och bra sällskap. På morgonen var det dags att åka hem 
och väntan på nästa sommarträff  började redan stiga!
 

Max Grönroos
Kamrer 2019
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Eki hej, vart e min jallu? Ingen sommaträff  utan jallu.

Ses på sommarträffen 2020!
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Årsbokskommittén

Fr.v bak  Christffer Herala, Johannes Edgren, Oscar Mansén,     
  Max Grönroos, Fredrik Wasström
Fr.v soffan  Mathias Lunabba, Peter Lehto, Fredrik Ekström,
  Jonatan Lehtinen, Janne Petra

I mitten framme skrivmaskinen GunBritt 2 och Anton Therman. 
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Ordförande

Design, Komposition &  Layout 

Texter

Bilder    

Spons

Jonatan Lehtinen

Johannes Edgren

Anton Therman
Christoffer Herala
Emilia Venermo
Jenna Nirho
Johannes Edgren
Jonatan Lehtinen
Kim Rancken
Markus Sjöholm
Mathias Lunabba
Max Grönroos
Mona Forsskåhl
Oscar Mansén
Sean Kossila

Fredrik Wasström
Johannes Edgren
Peter Lehto

Fredrik Ekström
Janne Petra
Jonatan Lehtinen
Peter Lehto

Speciellt tack till Pia Mattsson & Rebecca Edgren för korrekturläsning 
samt alla andra som deltagit i framställande av denna bok. Det har inte 
varit lätt eller lite men den är äntligen färdig och vi kan alla vara nöjda 
med återupplivniningen av TLK Årsboken. I väntan på 2020 Årsboken.
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TLK, Ett vinnande koncept

“Tölk lyftande karar”
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Sponsorer

Arcada Studerandekår 
DIFF

Hanse SF 
Jorvaksen Sähkö

K. Hartwall
Phoenix Contact

Suomen Teollisuusmerkintä
Telesys

TLK vill hjärtligt tacka alla 
sponsorer som gjorde denna bok möjlig!
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