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Nykyinen Tisleen päätoimittaja kuorii porkkanoita 

vatsalihaksillaan ja omaa täydellisen kreikkalaisen 

jumalhahmon vartalon mutta isommalla pilillä. 

Kaikki, mihin Jouni koskee, muuttuu kullaksi ja 

aurinkokin saisi rusketuksen hänen loistavuudes-

taan. Vaikka ovessa lukisi työnnä, päätoimittajam-

me avaisi sen vetämällä, jos hän siis joskus käyttäisi 

ovia. Jounihan ei nauti suosiosta mutta suosio kyllä 

pääsee nauttimaan Jounista.

Kesä on täällä taas, ja monia teistä saattaa ihmetyttää Tisleen ilmestyminen näin heinäkuus-
sa, kun kiltakin viettää hiljaiseloa. Ajatuksena oli kuitenkin ilostuttaa ja viihdyttää kesätöissä 
hikoilevia kiltalaisia työmatkojen tai kahvitaukojen aikana. Tietysti Tisle on myös oivaa lu-
ettavaa kesälomalle ja sopii mukavasti vaikka rantakassiin. Samalla lasketaan vähän paineita 
syksyltä, jolloin lehden ilmestymistahdin tulisi olla melkeinpä kerran kuussa...

Toimitukseen tulleiden juttujen määrä yllätti päätoimittajan positiivisesti ja aikaan saatiin 
26 sivua kesäistä Tislettä. Sisältä löytyy puuhasteltavaa ristikoista sudokuihin, yksi täy-sin 
älyvapaa tarina, kasoittain huonoa huumoria ja onpahan joukkoon eksynyt pari ihan oikeas-
ti informaatiopitoista juttua.

Muistakaa myös nauttia tästä villistä rakkauden kesästä 2012!
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Ossinlampi – tuo Otaniemen keskuspuisto, vehreä asukkaiden kokoontumispaikka ja 
keidas pulahtajille sekä auringonpalvojille! Okei, ei ehkä vielä, mutta kohtapa on! Tark-
kaan ottaen ensi keväänä, jolloin Ossinlammen alueen (=Martti Levónin puiston) muu-
tos Uomapuistoksi valmistuu. Kyseessä on Aalto-yliopiston järjestämän suunnittelu-
kilpailun voittajan, Sofia Tigerstedtin, työn toteutus. Kilpailun yhteistyötahoina olivat 
Espoon kaupunki ja Helsinki World Design Capital, ja painotettu elementti oli ”kam-
puspuutarha”.  Tisle otti asian luupin alle ja osallistui kesäkuussa pidettyyn hankkeen 
esittelytilaisuuteen.

Kilpailun tavoitteena oli tuoda eloa Ossinlammelle, muokata siitä viihtyisämpi ja lisätä 
Aallon yhteisöllisyyttä. Tigerstedtin ehdotuksen pohjana oli jakaa deltan muotoinen alue 
neljään osaan: Kokoontumisaukioon (luoteiskulma), lampeen (pohjoisreuna), rentoutu-
misnurmeen (eteläkulma) ja kaupunkipuutarhaan (koilliskulma). Näistä jälkimmäinen 
herätti eniten keskustelua, sen ollessa myös haastavin toteuttaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa alueen asukkaille mahdollisuutta pienimuotoiseen viljelyyn, 
kuten Helsingin ja Espoon viljelypalstoilla. Palsta-alue suojataan hilpeiltä teekkareilta ja 
muilta eläimiltä aidoin, jotka rajaavat sisäänsä vesipisteitä, yhteisiä kottikärryjä, hedelmä-
puita, marjapensaita ja tietenkin ne viljelypalstat. Suunnitelmissa on vaihtoehtoisesti joko 
maavarainen tai laatikkomallin viljely. Maahan voidaan perustaa 33 kappaletta 15-20 m2 
palstoja, jolloin maan pintakerros vaihdettaisiin ravinnepitoisempaan luomuviljelyn mah-
dollistamiseksi. Jos päädytään noin 40 cm korkeisiin puukehikoihin, voidaan perustaa 63 
kappaletta 2,4-4,8 m2 palstoja. Laatikkomallin etuna on ergonomisempi työasento ja palsto-
jen rajaaminen, maavaraisella mallilla saavutetaan enemmän viljelyalaa.

Viljelypalstat on ensisijaisesti tarkoitettu Otaniemessä asuville Aallon opiskelijoille ja hen-
kilökunnalle, ylijääneet palstat vuokrataan voidaan vuokrata ulkopuolisille. Kalenterivuo-
deksi kerrallaan vuokrattava palsta maksaa parikymmentä euroa, eli harrastus ei ole sieltä 
kalliimmasta päästä. Kynnystä viljelyyn pyritään madaltamaan yhteisillä tarvikkeilla sekä 
AYY:n, Otaniemen Ympäristöseura ry:n tai tarkoitukseen perustettavan järjestön/jaoston 
järjestämillä koulutuksilla ja tapahtumilla, kuten sadonkorjuujuhlalla. Uomapuiston toteut-
taminen alkaa tänä syksynä, ja palsta-alueen tulisi valmistua vielä tämän vuoden puolella.

Nimensä mukaisesti suunnitelmaan sisältyy kolme pengerrettyä uomaa, joiden funktio on 
kerätä etenkin nurmialuetta huonontava liika vesi lampeen. Uomat reunustetaan monipuo-
lisesti eri kasvilajeilla, ja koko puistoon on suunniteltu toistakymmentä puu- ja pensaslajia. 
Luoteiskulman kokoontumisaukio on betonipohjainen, ja sen olisi tarkoitus luoda puitteita 
pienille tapahtumille. Laudoitus reunustaa osaa lammesta, jota ruopataan ja puhdistetaan 
pyöränromuista jne.

Tahdotko tietää lisää? Laittamalla viestiä AYY:n hallituksen vihervastaavalle osoitteeseen 
anna.af.hallstrom@ayy.fi pääset hankkeen tiedotuslistalle.

Kaupunkipuutarha

Muut alueet
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Lavatanssit kuuluvat kesään ja pitäähän ne nyt ainakin kerran elämässään kokea! Näin mie-
timme partaisemman kulttuurintuntijan kanssa, ja päätimme kiltalaisten suureksi iloksi 
järkätä retken sellaisiin. Niinpä siis eräänä alkukesän iltana pieni, mutta tanssinjanoinen po-
rukkamme, suuntasi kohti Helsinki-Pavia, (joka nimestään huolimatta sijaitsee Itä-Vantaal-
la!). Olimme katsoneet etukäteen, että kyseisenä iltana olisi aluksi tavallista enemmän tans-
siopetusta, mikä kuulosti erittäin sopivalta, sillä ainakin allekirjoittaneen tanssitaito oli sen 
verran ruosteessa, että tanssiparin varpaat olisivat muuten olleet vaaravyöhykkeellä. Aleksi 
kyllä alustavasti lupasi pyöritellä naisia mennen tullen! ;) Itseni ja Aleksin lisäksi matkaan 
uskaltautuivat neidot Kaisa ja Pinja sekä kavaljeerit Janne ja Niklas.

Perille löydettiin vanhanaikaisesti ilman navigaattorin apua, vaikka viimeisten käännösten 
kohdalla meinasikin usko loppua, sillä Pavi sijaitsee hämmentävästi keskellä varastohallialu-
etta. Lupaavan oloinen rakennus kuitenkin löytyi, samoin lipunmyyntikoju, josta lunastim-
me liput opiskelijaystävälliseen 9 euron hintaan. Ei paha! :)

Lattia olikin jo täynnä pyörähteleviä pareja, joten pelko siitä, että olisimme olleet paikan 
ainoat, osoittautui turhaksi! Opetus oli jo alkanut tuntia aikaisemmin, joten ensimmäiset 
minuutit menivät ihmetellessä, mikä tanssi mahtoi olla kyseessä. Fiksuina ihmisinä myös 
suuntasimme suoraan tyhjään tilaan salin keskelle tanssimaan (pööpöilemään) keskenäm-
me. Tauon jälkeen kuitenkin selvisi, että muut ihmiset muodostivat piirin, jossa paria vaih-
dettiin muutaman minuutin välein…..hups! Enemmän tai vähemmän sujuvasti hyppäsim-
me kuitenkin mukaan fuskun kuvioihin. 

Tauolla myytiin mehua ja pullaa, ja Alek-
si totta kai herrasmiehenä tarjosi tytöil-
le juotavat. Tauon jälkeen hyppäsimme 
mukaan piiriin ja parinvaihtokuvioon, 
mikä vähän hirvitti aluksi! Se osoittautui 
kuitenkin tehokkaaksi oppimiskeinoksi 
ainakin itselleni, sillä kohdalle osui pari 
sellaista pyörittäjää, että askeleet alkoivat 
mennä oikein kuin itsestään!

Toisena opetettavana tanssina oli tango, jos-
ta ainakin Janne tykkäsi enemmän. Se tun-
tui joka tapauksessa reilusti helpommalta 
fuskuun verrattuna, johtuneeko siitä, että 
tässä pääsimme aloittamaan ihan alkeista. 
Olimme selkeästi porukan nuorimpia, kes-
ki-ikä huiteli varmaan siellä 50 paremmalla 
puolella. Se ei menoa haitannut, päinvastoin, 
löytyipähän vähän kokeneempia partnereita! 
Pojatkin pääsivät vähän aikuisempien nais-
ten otteisiin.

Viimeinen tunti olisi ollut levytanssit ja vapaata hakua, mutta päätimme suosiolla jättää sen 
väliin ja lähteä nukkumaan. Kolmen tunnin pyörähtely ja aivojumppa alkoivat tuntua siinä 
vaiheessa jo ihan riittäviltä, varsinkin keskellä työviikkoa. 

Summa summarum:

Ilta oli kaikin puolin onnistunut. Sää oli 
myös kivan kesäinen ja tanssitunnelmaan 
sopiva. Aleksikin pyöritteli neitoja, niin ett-
eivät muut meinanneet väliin ehtiä :D Se 
mielikuvien ihka oikea lavatanssitunnelma 
jäi kuitenkin tällä kertaa ehkä hienoisesti 
puuttumaan. Joku taisi myös luonnehtia ko-
ettua koulun jumppatunniksi… Ensi kerral-
la siis sellaisena iltana, jolloin pääsee oikeasti 
tanssimaan humppaorkesterin tahtiin! 

Jos et siis ole ikinä kokenut lavatanssien 
vanhanaikaista charmia, niin suosittelen! Ei 
se tanssitaitokaan ole niin justiinsa. Neidot, 
kun voivat parhaansa mukaan seurata pe-
rässä, ja herrasmiehet voivat pokkana viedä, 
omine kuvioineen.

Tanssin huumaa

Teksti ja kuvat: Riikka M
äkelä
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Tietyissä piireissä kesä määritellään alka-
neeksi, kun Helsingin Uimastadion avataan 
yleisölle, ja vastaavasti päättyneeksi, kun se 
suljetaan. Näin ollen kesä alkoi tänä vuon-
na 7. toukokuuta ja päättyy 16. syyskuuta. 
Maauimalan kertamaksu opiskelijalle on 1,8 
euroa, kymmenen kerran kortin saa 16 eu-
rolla ja kausikortti koko kesäksi maksaa 47,5 
euroa. Sarjalippujen ja kausikortin ostajan 
tulee tosin ensin lunastaa itselleen henki-
lökohtainen asiakaskortti 3 eurolla. Kaapit 
toimivat 50 sentin pantilla. Maauimalasta 
löytyy 50 m uima-altaan ja lastenaltaan li-
säksi muun muassa hyppyallas telineineen, 
rantalentopallokentät, koripallokenttä ja ve-
siliukumäki. 

Tisle kävi tutustumassa maauimalaan pariin otteeseen kesäkuun puolella kelien ollessa vielä 
hieman koleat. Maanantaista lauantaihin paikka on avoinna klo 6:30-21:00 ja sunnuntaisin 
klo 9:00-21:00. Heti alkuun voi vinkata, että kuntouimareille paikka ei tyypillisinä ruuhka-
huippuina ole todellakaan paras mahdollinen. Neljän ja viiden välillä aurinkoisena maanan-
tai-iltana jokaiselle radalla oli vähintään kahdeksan henkeä uimassa, ja eräänä aurinkoisena 
perjantai-iltapäivänä allekirjoittanut taas luopui kokonaan ajatuksesta käydä uimassa jonon 
ulottuessa tiskiltä ja ulko-ovilta aina alueen porteille saakka. Stadikalla voi toki tehdä paljon 
muutakin kuin uida. Tisle haastattelikin ihmisiä siitä, mikä juuri heidät oli paikalle tuonut. 
Kuvamateriaalia ei valitettavasti ole saatavilla, sillä kuvaus alueella on kiellettyä ilman Lii-
kuntalaitososaston lupaa. 

Samulina, Pietarina ja Matiaksena esittäytyneet henkilöt kertoivat, että uiminen itsessään 
ei oikeastaan kiinnosta, vaan paikalla ollaan ihan muista syistä. Kaverukset kehuivat paikan 
lihatiskiä yhdeksi kaupungin parhaista, ja samalla olivat itsekin paikalla lähinnä näyttäyty-
mässä. Alkoholijuomien nauttiminen Uimastadionilla ei ole sallittua, mutta pojat kertoivat 
naukkailevansa Powerade-pulloihin kätkettyjä väritykseltään yhtä pirteitä breezereitä. Pa-
rasta sekä uimastadionissa kuin koko kesässä ovat kuitenkin kuulemma ”frendit ja brunatus”. 

Hyppytornista ja lastenaltaalta raikuvat iloisimmat äänet, mutta allekirjoittaneen yrittäessä 
haastatella nuorempaa kävijäkuntaa puuttuivat sekä valvojat että lasten vanhemmat melko 
kärkkäästi lähestymisyrityksiin. Selittäessäni tilannetta ja kertoessani ainejärjestöni lehdestä 
nimeltä Tisle epäilivät he tarinaani keksityksi, ja lehden nimikin kuulemma muistutti jotain, 
mitä vainepämääräinen alkoholisti saattaisi keksiä. Näin ollen jouduin lehdistökortin puut-
tuessa luopumaan aikeistani saada myös lasten näkökulmaa tähän juttuun. Hieman tämän 
jälkeen välikohtausta sivummalta seurannut Juhanana esittäytynyt vanhempi mieshenkilö 
tuli juttusilleni. Mainittuani hänelle kuinka tarkoitukseni oli tässä vaiheessa haastella enää 
lähinnä nuorempaa kävijäkuntaa, sanoi hän voivansa sepustaa hyvinkin tarkasti, mitä lapset 
mieluiten uimastadionilla tekevät. Samaan hengenvetoon hän ehti myös itse harmitella pai-
kan kuvauskieltoa ja liian kärkkäitä valvojia, mutta kertoi käyvänsä tästä huolimatta paikan 
päällä lähes viikoittain ”ihan vain saunomassa ja tapaamassa ystäviä”.

Pikaisena summauksena näkemästäni, kokemastani ja kuulemastani (huolimatta) voisin sa-
noa, että Uimastadion sopii jokaiselle vauvasta vaariin. Mainittakoon vielä, että varsinkin 
aurinkoisina päivinä paikka ei ole täynnä pelkästään altaiden osalta, vaan myös ympäröivät 
nurmialueet sekä aurinkokatsomo ovat täynnä ihmisiä. 

Seuraavana haastateltavaksi osuivat Anita ja Ulriikka. Tyttöjen motiivit olivat hyvin saman-
suuntaiset kuin pojilla. Uinti, uimahypyt ja muu liikkuminen jäävät kuulemma vähemmälle 
jo senkin takia, että bikinit eivät meinaa pysyä urheillessa kunnolla päällä. Tytöt tyrmäävät 
ehdotuksen uima-asusta ”niin nolona”. Bikineitäkin tarvii kuulemma useita, koska saman 
kesän aikana ei kehtaa näyttäytyä liian montaa kertaa samassa kokonaisuudessa. 

-Ipe

Tisle 

TesTaa: 

UimasTadion
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”Munaa ei kannata työntää ovenrakoon..”

”Putkiremontti on perseestä.”

“Kolme kuudesta lehden lukijoista ihmettelee, miksi tämäkin piti mainita.”

”Tissit ja perse ovat aina muodissa.”

“Pisuaarit EIVÄT ole sosiaalisen seurustelun tiloja!”

”Jokaisen kissan unelma on aurinkoinen päivä hiekkarannalla.”

”30 senttiä on jo jalka.”
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RAMBOT: BROTHERHOOD
Tyylisuunta: Romanttinen komedia, traaginen 
komedia, teinikomedia, mitä näitä nyt on…
Synopsi: Elokuva kertoo rakkaudesta, unelmista 
ja veljeydestä. Nuori Rambonen on juuri muut-
tanut suureen metropoliin, ja hakiessaan töihin 
palkkatappajana hän erehdyksessä joutuu jää-
telönmyyjäksi. Työssään hän tutustuu toisiin 
työntekijöihin, jotka paljastuvat myös Ramboik-
si. Tarinamme pääsankari alkaa viihtyä uusien 
tuttavuuksiensa kanssa yhteisissä sauna-illoissa. 
Elämä alkaa taas saada jalan sijaa nuorelle Ram-
bolle, kunnes kaksi Ramboista päättää pyytää 
häntä luokseen asumaan. Kummanko hän valit-
see vierelleen?

Elokuvan paras anti: Romanttiset ryhmäkoh-
taukset saunan pesutiloissa ja puhdistautumis-
rituaalit. Kohtaus, jossa tarinamme pääsankari 
huomaa, että hänellä kasvaa karvaa siellä, missä 
hänellä ei ole aikaisemmin karvaa kasvanutkaan. Sitaatti:  -Ohos, pudotin saippuan!

 -Ei se mitään, mä voin nostaa.

Pity-lehti: ”Väisty Top Gun, koskaan ei ole veljesrakkaus ollut näin koskettavaa!”
Tomppa Suomesta: ”Voimakas tarina sitoutumisen tuskasta ja menetyksen pelosta. ”

NUIJA JA TOSINUIJA
Tyylisuunta: Dokumenttielokuva Synopsi: Tositarina hypystä todelliseen tyhjyy-

teen. Elokuva taltioi kahden kaveruksen opiske-
lijaelämää. He ovat täydellisiä idiootteja, mutta 
kukaan ei ole sitä heille vielä vaivautunut kerto-
maan. Jokapäiväiset tilanteet toimivat elokuvan 
kehyskertomuksena ja nämä kaverit saavutuksi-
neen vievät sinut viemäreitäkin alhaisimpiin sy-
vyyksiin. Luvassa on rutkasti kaljaa, saivartelua ja 
huonoa huumorintajua.

Sitaatti: 
-Jouni, mitäs me tehdään huomenillalla?
-Samaa kuin joka ilta: Latkitaan kaljaa ja naure-
taan omille vitseille!

Elokuvan paras anti: Taisi jäädä leikkauspöydäl-
le…

Michael Moore: ”Ehdottomasti katsomatta jät-
tämisen arvoinen!”

Elokuvan paras anti: Kohtaus, jossa taivaan ylle muodostuu uhkaavan näköinen pilvimuodostuma ja 
päähenkilömme toivoo, että sieltä tippuisi vain vettä. Paikka paikoin suurille kauhuklassikoille tyypil-
listä selkäpiitä hyytävää tunnelman luontia.

Sitaatti:  -Oi, kuinka söpö otus!
 -ARGHH!!!!

Luontoliitto: ”Piinaava jännitysnäytelmä ja selviytymistarina luomakunnan suurin-
ta hirviötä vastaan.”
Hanhivaaran Sanomat: ”Ei paljoo naurata…”

Synopsi: Valkoposkihanhien ensimmäisestä hyökkäyksestä on kulunut melkein vuosi. Etelä-Suoma-
laisen pikkukylän väki on ehtinyt palata arkeen ja tuudittautua jo unhoituksen uneen, kunnes äkkiä 
taivas taas tummenee. Ne olivat palanneet ja janoavat kostoa! Tästä alkaa kilpajuoksu aikaa vastaan 
panoksena elämä ja kuolema. Kumpi voittaakaan, ihminen vai eläin?

Tyylisuunta: Kauhu

VALKOPOSKIHANHET II

Kesän Hittielokuvat

Kesä on tunnetusti uusintojen aikaa televisiossa. Onneksi teattereissa pyörii tänäkin 
kesänä toinen toistaan loistokkaampia elokuvia, joista Ketku&Koisola esittelee pari kat-
somisen arvoista pätkää.
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Paavo & Olli - Pojat festareilla

Juhannuksen jälkeinen aamu sarastaa Kauhajoelle. Keskeltä Nummirockin leirintäaluetta 
rojahtaa yksinäinen kulkija erään pahaa-aavistamattoman yhden hengen retkiteltan päälle. 
Paavo ensimmäisenä siristää auki silmiään tuntiessaan ihmismassan asettuvan päälleen. Joku 
on sitten päättänyt levähtää kaljatauolle heidän telttansa päälle, ja pistänyt vielä tupakaksi! 
Paavon vaatiessa selitystä tilanteeseen parrakas mörökölli esittäytyy poikien haltijakummi-
na. Sätkän sauhuteltuaan poikien uusi ystävä nousee ylös ja jatkaa matkaansa kohti seuraa-
via telttanaruihin kompastumisia. Yllättävän tilanteen jälkeen, herää Olli, joka alkaa päälle 
romahtaneen teltan sijaan kummastella yön aikana tapahtunutta outoa vaihtokauppaa. Pojat 
ovat jotenkin kummassa onnistuneet yön aikana siirtymään toistensa boksereihin. Pikaisen 
vaihdoksen jälkeen alkaa Paavo kirota sitä, kuinka Olli hänet ikipäivinä saikaan houkuteltua 
tänne Pohojanmaan pitäjille - ja vieläpä juhannuksena! Paavon olisi sittenkin kannattanut 
jäädä vain kotiin pesemään puhtaita sukkiaan ja puhkomaan kuplamuovia.
Aamutoimet hoidettuaan Paavo yrittää muistella eilisiltaisia tapahtumia mutta tyhjää lyö. 
Ehkä parempi toistaiseksi uskotella itselleen, että mitään ei tapahtunut. Hän kuitenkin huo-
maa, että jotain tärkeää on nyt hukassa - Missä ovat Paavon silmälasit?! Olli kanssa yrittää 
muistella edellisiltaisia tapahtumia mutta jostain kumman syystä ainut asia, mikä hänen 
päässään tällä hetkellä pyörii, on ikävä kyllä Paavo pukeutuneena bikineihin.
Paavon ensin hieman kauhistellessa asiaa, ehdottaa hän, että heidän olisi siis parasta aloittaa 
silmälasien etsiminen uimarannalta.
Paavon ja Ollin saapuessa Nummirantaan päättävät he ensimmäiseksi kysyä rannan valvo-
jalta eilisiltaisista tapahtumista. Hän, jos joku, olisi parhaiten perillä illan tapahtumista.

Paavo: ”Hei valvoja, satuitko kenties näkemään meitä täälläpäin eilen? Meidän muistimme 
hieman loistaa poissaolollaan eilisestä ja kaipaisimme siis pientä virkistystä sen saralta.”
Valvoja:” Paavo, ja Olli! No kukapa teitä nyt voisi unohtaa! Pojat oli sitten eilen huolella 
seipäissä. Sinäkin, Paavo, päätit osallistua Nummirannan Bikinibeibi –kisaan ja kaikkien 
yllätykseksi menit sitten voittamaan sen mittavin yleisöäänin.
Olli: ”No, tämähän sitten selittää minun mielikuvani syntymisen mutta kuinkahan nyt 
saisin tuon bikini-Paavon pois päästäni!”
Valvoja: ”Melkoinen pulma sinulla, todellakin! Oletko muuten kokeillut ajatella pelkästään 
niitä bikinejä ilman Paavoa?”
Olli: ”Hei, totta! Heti alkoi helpottaa ja kyllähän noita neonvihreitä bikineitä kelpaakin 
katsella, njam!”
Paavo: ”Hienoa, tuo nyt ratkaisee Ollin pulman, mutta minnehän ne minun silmälasini 
ovat kadonneet!?
Valvoja: ” Tuohon minun on vaikea vastata, koska eilen tänne tullessasi sinulla ei 
muistaakseni ollut niitä enää mukana. Ehkä teidän kannattaisi kuitenkin käydä katsomassa 
festarialue läpi. Tulitte sieltä päin tänne eilen. Pitäkää tosin kiirettä, sillä sitä puretaan 
parasta aikaa!”

Pojat yrittävät kiiruhtaa festarialueelle mutta he huomaavat, että eilisiltainen ilakointi on 
vaatinut veronsa ja nyt alkaa hapottaa. He joutuvat kävelemään loppumatkan.

Saapuessaan alueelle he huomaavat olevansa autuaasti myöhässä. Paikka on täysin autio. 
Turhautuneena Paavo alkaa taas kirota sitä, kuinka pitikin taas sortua lähtemään mukaan 
Ollin aivoituksiin. Taustalta alkaa kuitenkin kuulua melodista kitaran näppäilyä tutun ja 
tarttuvan biisin tahdissa, tyystin erilaista kuin mikään viimeaikainen hevimetallimörköjen 
tykitys. Pojat lähtevät seuraamaan äänilähdettä ja hetken etsinnän jälkeen he löytävätkin 
nummen huipulta kitaraa soittavan miehen, jolla on hartioille asti ulottuvat vaaleat hiukset 
ja lyhyt parransänki. Hetken hämmennyksen jälkeen, Olli tajuaa jotain…

Olli: ”JUMALAUT, SON KURT COBAIN!  IDOLINI NIRVANASTA!”
Paavo: ”Mutta eikös hän muka kuollut jo aikoja sitten?
Kurt: “Paavo and Olli, you have come back!”
Olli: ”Hei, se tuntee meidät! Kurt, kuinka sinä tänne olet päätynyt?
Kurt: ”Sen vaan pojat sanon, että tuolla yläkerrassa osaavat kyllä olla pirullisen huumorinta-
juisia. Lupasivat kuolemani jälkeen, että täällä Pohjanmaalla pääsisin takaisin Nirvanaan, tai 
sitten vaihtoehtoisesti Helvettiin. Näkyy olevan ihan omasta asenteesta kiinni. 
Olli: ”Totta mukiset.”
Kurt: ”Nyt sitten soittelen kitarallani tätä yhtä biisiä, joka on kivasti jäänyt soimaan päähäni. 
Osaisitteko muuten kertoa kenen tekemä kipale se on?” 
*Soittaa pari sointua*
Paavo:”Sehän on Robinin coverbiisi Ukko-Nooasta, ’Ihan Helmi’.”
Kurt:”Niinkö! On kyllä mahtavaa settiä, ja mikä maailmaaparantava sanoma tästä löytyy-
kään! Harmi, että täälläpäin ihmiset tykkäävät enemmän jostain Lauri Tähkästä ja kuole-
manmetallista”
Olli:”Ja koskenkorvasta.”
Paavo: Kurt, minulla katosivat eilen silmälasini, mahtaisitko tietää, minne ne ovat jääneet?
Kurt: ”Paavo, Perkele! Johan mä eilen sulle sanoin, että niitä laseja sä et enää ikinä tarvitse. 
Heitin ne menee jo.
Paavo: Eikä! Mutta ilman niitä en enää koskaan tule näkemään kunnolla! Olisin kuin telkkä 
ilman pönttöä tai majava vailla patoaan…
Kurt: Paavo, belive! Otat tästä nyt vaan mun aurinkolasit päähäsi ja näytät koleemmalta 
kuin Horatio koskaan.”
Paavo: ”No näinhän se on.” (Laittaa lasit päähänsä.)
Kurt:”Mä lähen nyt tästä ettii sen Robinin. Vois kysyy haluisko se tehä duettoja mun kanssa 
tai jotain. Ja hei boys,”…”Live Short and Wasted!”
Olli:”Kova jätkä toi Kurtti, ettei olis sittenkin syntyjään Pohojanmaalta.”

Tämän kesän juhannusfestarin jälkeen pojat eivät enää koskaan olleet entisensä. Tavattu-
aan nuoruuden idolinsa Olli oppi ajattelemaan enemmän laatikon ulkopuolelta, ja innostui 
samalla myös ruukkukasvien kasvattamisesta. Paavokin lopetti Ollille valittamisen koko 
paluumatkan ajaksi, eikä kertaakaan enää laskenut Kurtin antamia laseja päästään – edes 
suihkussa. Viinanjuontia kumpikaan ei kuitenkaan onnistunut lopettamaan, jotta jatkossa 
löytyisi myös lisää hyviä tarinoita muille kerrottaviksi.

(Henkilöiden nimet ovat muutettu, ja kertomuskin on pahempaa lööperiä, kuin mitä Hesarin mielipi-
depalstalta voisi löytyä. Tarinan sankariparin kuitenkin tuntien voi jutusta löytyä myös jonkinlaista to-
tuusperää.)
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Provencelainen marinadi karitsalle:
-2 rkl tomaattipyrettä-1 tl pippurisekoitusta-1 tl Provencen yrttisekoitusta-1 tl sinappia-2 rkl sitruunanmehua-1 rkl soijaa-1 rkl hunajaa-1 rkl oliiviöljyä Mietelause: ” Ny Rillataan.” 

      -Timo Jutila

Vartaiden raaka-aineet: -1 kesäkurpitsa
-1 punasipuli
-1 omena
-1 valkosipuli
-1 paprika
-300 g karitsaa
-300 g broilerin sydämiä

Viskimarinadi broilerinsydämille:

-4 cl Famous Grousea

-2 tl cayannepippuria

-1 rkl seesamsiemenöljyä

-3 murskattua valkosipulinkynttä

-1 rkl barbecuesaucea

3. Grillaa vartaita välillä käännellen, kunnes lihat näyttävät syötävän kypsiltä.

2. Lisää lihat ja muut raaka-aineet vapaavalintaisessa järjestyksessä grillivartaisiin.

4. Jos menee liian vaikeaksi tai et-vaan-osaa, niin osta paketti mielimakkaraasi, ja 
käristele sitten niitä grillissä.

Valmistusohje
1. Valmista marinadit lihoille ja pilko vasta sitten muut raaka-aineet vartaisiin 
sopiviksi paloiksi.

Kana: Karitsa:

Kyökin puolella
Tänään grillataan vartaita
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1. Välineet; Tarvitset mukaasi puukon ja 
jätesäkin.

2. Paikka; Lähde lähimetsääsi etsimään pen-
sasmaista koivua. (Kasvavan puun vahin-
goittamiseen tarvitaan maanomistajan lupa, 
vaihtoehtoisesti voi vasta-aineksia etsiä esim. 
voimalinjojen alta, koska ne joudutaan pitä-
mään muutenkin raivattuina.)

3. Kerää jätesäkkiin käsivarren mit-
taisia koivunoksia tai varpuja. Käytä 
puukkoa katkomiseen.

4. Laita pari sanomalehteä aluseksi ja ala 
valmistamaan vihdaksia; Valitse taitetu-
ista koivunoksista/varvuista parhaimmat 
vihdakset ja riivi lehdet niiden tyvestä 
puhtaiksi.

Tee-se-itse: Saunavasta/-vihta

5. Asettele sopivan paksuinen nippu vih-
daksia käteesi n. 25-40 kpl. 6. Valitse nipusta jäntevin vihdas, jolla si-

dot ja kiristät paketin kokoon. Ota se eril-
leen muista, ja paremman tarttumapinnan 
saamiseksi kuori sitä hieman puukolla.

7. Kierrä sitomisvihdas koko nipun ym-
päri ja solmi sillä paketti kasaan. Kiristä 
solmu takahampaillasi.

8. Piilota sitomisvihdas nipun sisään. Lopuk-
si vuole vihdaksien tyvet samanpituisiksi ja 
siisti vihta puukolla sopivanmuotoiseksi.

9. Saunavalmis vihta!
10. Jos perinteinen sitominen 
ei millään onnistu, niin käytä 
kumilenkkejä.
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Unisportin mainiolla 12 kk kausikortilla 
saa punttiksen käyttöönsä puoli-ilmai-
seksi, mutta saa sillä muutakin! Tisleen 
toimittaja ottaa kortistaan täyden hyö-
dyn ja testaa Otaniemen jumppatarjon-
nan - laidasta laitaan.

Tisle testaa: Ryhmäliikunnat

(Aamu)Jooga

Teksti: N
iklas Ilkka

Jos töihin pitää lähteä viimeistään 8.35, on kai kiva nukkua kahdeksaan asti? Ehei, rei-
pas ihminen herää 6.30 ehtiäkseen aamujoogaan Otahallille! Joogaaminen herättää aistit, 
aktivoi vartalon ja antaa keskittyneen ja energisen fiiliksen koko päiväksi. Joogaamalla 
notkistut ja askel tuntuu keveältä kuin trampoliinihypyn lakipisteessä. Ainakin näin teo-
riassa.

Herätessä ei hirveesti vituta, koska menin jo puoliltaöin nukkumaan. Puurot vaan naa-
mariin ja tunnille! Aaltosaliin on raahautunut lisäkseni 3 jätkää ja kahdeksan naista. 75 
minuutin aikana vääntäydytään risti-istunnasta aloittaen asanoihin eli kaikenmoisiin 
asentoihin, joista suuri osa kuuluu aurinkotervehdys-liikesarjaan. Tärkeää on pitää selkä 
suorana, rytmittää eri vaiheet sisään- ja uloshengityksillä ja suorittaa liikkeet, asennot ja 
venytykset puhtaasti ja kiirehtimättä. Tasapainoakin koetellaan, ja välillä meinaa päästä 
kiro-asana! Kovaan treeniin mieltyneeltä jooga voi vaatia kohtuuttomasti kärsivällisyyttä, 
mutta parin kerran jälkeen hommasta päässee hyvin jyvälle ja voi vapauttaa mielensä me-
ditatiiviseen olotilaan. Meditointia tosin häiritsisi ohjaajan jatkuva selostus englanniksi ja 
suomeksi, mikä ensikertalaiselle on korvaamaton apu.

Joogasta oli hyötyä, tai sitten ei. Ainakaan en 
tuona päivänä joutunut turvautumaan kah-
viin/Batteryyn työpäivän aikana. HUOM! 
Kahvitta selviäminen ei ole lupaus. Myös pä-
rinöille voi olla tarvetta joogasta huolimatta.

Unisportin keppijumppatunnilla ei käytetty lisäpainoja, joten oikean tekniikan oppi nope-
asti. Kolmen iäkkäämmän rouvan kanssa jumppaaminen oli ihan hauska kokemus, ja pie-
nessä ryhmässä ohjaajalta sai yksilöllisempiä vinkkejä liikkeisiin. Tunti oli monipuolinen 
ja aktivoi kaikkia suuria lihasryhmiä. Rasitustaso oli kohtalainen. Keppiä ja kuminauhoja 
hyödyntäen tehtiin muutamia harjoituksia parin kanssa, jolloin pari toimi vastuksena pun-
nerrus- ja leuanvetoliikkeille. Keppijumppaan kannattaa mennä kavereiden kanssa, jonka 
jälkeen oppeja voi testata kuntosalin puolella.

Jumppa on jumppaa, keppijumppa on jumppaa kepin kanssa. Keppiä käyttämällä voi lisätä 
vastusta liikkeisiin, hallita paremmin liikkeiden symmetriaa ja tehostaa venyttelyä. Esimer-
kiksi vaihtamalla vastaotteen myötäotteeksi kuormitus kohdistuu eri tavalla lihaksiin. Li-
säksi keppi tuo vaihtelua jumppaamiseen ja mahdollistaa ylimääräisen tukipisteen. Nykyai-
kaisen keppijumpan juuret ovat painonnostossa, joten liikkeitä voinee soveltaa levytangon 
kanssa punttiksella. 

Keppijumppa
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Tässäpä taas vähän isom
pi ristikko! 

Spesialiteettinä 
on 

pistekuvioitu 
alue, johon tulee vasem

m
an puo-

len sanoista viim
eiset kirjaim

et ja 
oikealta puolelta sanojen ensim

m
äi-

set kirjaim
et. V

ihjeet oikealle pu-
olelle tulevat tässä:

1   H
iekkaa, aurinkoa, vettä ja vähäpukeisia naisia täällä!

2   1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 6p, 4s, 3d tai 4p!
3   V

ieraissa käym
inen!

4   Valvoo m
yöhään ja nostaa tuet!

5   Piiskaa, kasaa lehtiä tai altistuu keitolle! Ja hengaa katolla!
6   Jäät pettävät, näm

ä eivät!
7   Tartsani! Tai V

iidakon Ykä!

K
esäristikko

Arvoituksia arvoituksia

1. Mikä peli tekee pojista miehiä
-Vääpeli
2. Mikä peli se Rasmus Nallen kaikki tarpeet täyttää? 
-Pelle-pelikaani
3. Mikä peli saa miehenkin laulamaan?
-Huppeli
4. Mikä peli on käyrä ja terävä?
-Sapeli
5. Mikä peli on pyhää?
-Kappeli
6.Mitä peliä ei kannata peppuun työntää?
-Sepeliä
7. Mikä peli on poikien suosiossa?
-Jalkapallo

Yhdistä pisteet
Mitäköhän sieltä paljastuu???

Ristikon ratkaisu sivulla 26.
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2 v. Suorassa auringonvalossa oleskelua ei suositella 
alle 2-vuotiaille lapsille.

15-20 min. Auringossa palanutta aluetta kannattaa valella 
viileällä vedellä noin 15-20 minuuttia ja laittaa perusvoi-
detta tai kortisonia päälle.

15-25. Suomen kesään suositellaan käytettävän suojakerrointa 
15-25 normaalille vaalealle henkilölle.

37,2 °C. Suomen korkein lämpötila, 37,2 °C, mitattiin 
Joensuun lentoasemalla heinäkuussa 2010.

74 päivää. Suomen pohjoisimmassa kohdassa, Nuorgamissa, 
voi aurinko viipyä kesällä horisontin yläpuolella (yötön yö) 
yhtäjaksoisesti jopa 74 päivän ajan.

20 000 henkeä. Auringonpalvonta ei ole mitään vaaratonta 
puuhaa, sillä jo muinaiset atsteekit uhrasivat 20 000 henkeä 
vuodessa auringolle.

149 597 871 km. Auringon keskietäisyys maasta on liian 
suuri luku toistettavaksi.

Klo 11-15. Auringonpaahde on kovinta kello 11-15 aikaan.

1643-1715. Aurinkokuningas Ludvig XIV hallitsi Ranskaa vuo-
sina 1643-1715 ja aurinkokuningas Juhani Tamminen jääkiekkoa 
vuodesta 1966.

Lähteet:
Ilmatieteenlaitos.fi
Wikipedia.org
Nivea.fi
Pilttipiiri.fi Kirjoittaja nauttii auringosta eniten keskitalvella keskiyön aikaan.

Itse asiaan - Aurinko SeaGull 2000 –jäätelönhäivytin 
- ja kesäsi on pelastettu!

”Olimme tyttärenpoikani kanssa kävelemässä satamassa, ja tapani mukaan ostin hänel-
le  kaupungin suurimman jäätelötötterön Keijon kioskista. Kun lähdimme kohti puistoa 
triplatoffeeunelman kanssa, tyttärenpoikani nosti tötterön ilmaan tehdäkseen auringosta 
siihen neljännen pallon. Kyllä meitä nauratti, mutta kuin tyhjästä lihava lokki syöksyi mei-
tä kohti ja kaappasi tötterön palloineen päivineen. Hymy hyytyi samantien, ja koko kesä 
meni pilalle.”

SeaGull 2000 on SeaGull Inc.in uusin keksintö, jonka 
prototyyppiä esiteltiin vastikään Amsterdamin tek-
nologiamessuilla. Laitteen tuottama ultraäänikenttä 
häiritsee lintujen näkökeskusta, saaden ympäristöä 
kylmemmät kappaleet katoamaan niiden näköken-
tästä. Tämä kenttä on ihmisille ja nisäkkäille täysin 
vaaraton, eikä se aiheuta varsinaista vaaraa linnuil-
lekaan. Ultraäänikentän vaikutusalue on 5 metriä 
ilmassa, joten useampi henkilö ja jäätelötötterö voi-
daan suojata samalla laitteella. SeaGull 2000 on täy-
sin vesitiivis ja sen käynnissäoloa tuskin huomaa, 
vain punainen valo kertoo laitteen olevan toimin-
nassa. Voimansa jäätelönhäivytin saa kahdesta AA-
paristosta.

Onko sinulla samanlaisia kokemuksia kuin Vilhelmiinalla? Onko suru tullut puseroon 
lintujen vietyä viileän viettelyksesi? Nyt sille pannaan stoppi – SeaGull 2000.

SeaGull 2000 on suunniteltu standardikokoiselle jäätelötötterölle aidossa vohvelis-
sa. Muunmuotoiset tötteröt, tuutit ja puikot voidaan liittää myyntipakkaukseen 
        sisältyvällä adapterilla.

- Vilhelmiina Viillokki, 73

SeaGull 2000 tulee myyntiin 16.7.2012 
maailmanlaajuisesti verkkokaupassa-
mme www.seagull.com/fi/shop/2000. 
Osta omasi – ja pelasta kesäsi!

SeaGull 2000:n prototyyppiä esiteltiin vast-
ikään Amsterdamin teknologiamessuilla. Val-
miissa tuotteessa on silikoninen kuori, jonka 
ansiosta sitä on lastenkin turvallista käyttää.

SeaGull 2000 on toiminnassa, joten valppaa-
noloinen lokki tuijottaa suoraan edessään olevan 
jäätelötötterön läpi. 10 minuuttia myöhemmin 
lokki poistui paikalta jättäen tötterön täysin huo-
miotta. Te
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Kesäristikon ratkaisu:

Tislesetä antoi tehtäväkseni  [Toim. huom.EI antanut] tuottaa tajunnanvirtaa aiheesta Lokki 
ja jäätelö. Siis eiväthän ne nyt lainkaan stemmaa vaan ovat ihan eri juttuja. Toinen on elintar-
vike ja toinen on ärsyttävä elukka. Toinen on usein torilla ja toinen – no sekin on usein toril-
la. Entä sitten yhteys tajunnanvirtaan? Lokilla on tajunta, jäätelöllä ei. Jäätelö sulaa helposti 
ja alkaa virrata, lokki ei virtaa. Paitsi jos sen rei’ittää, jolloin syntinen veri suihkuaa pitkin 
toria ja kojuja ja ihmisiä ja Snellmannin kahvilatelttaa. Silloin tori on PUNAINEN. Se aito ja 
oikea punainen tori löytyy Moskovasta, jonka yksi erikoisuus on ihmeellinen ja uskomaton  
jäätelötuote nimeltä потный дерьмо. Sitä kyllä kannattaa maistaa!

Muita havaintoja jäätelön ja lokin verrattomasta samankaltaisuudesta: maailman suosituin 
jäätelö - vaniljajäätelö - on valkoista, kuten myös puolet lokin paskasta. Toinen osa paskasta 
on esim. mustaa, joka sekin on jäätelössä yleinen väri. Jäätelö on kylmä, lokki lämmin. Paitsi 
jos jäätelön laittaa uuniin ja lokin kylmäksi. Hähhää! Jäätelöstä tulee blenderissä PIRTE-
LÖÄ, lokista SOOSIA. Kun molempiin lisää oikeassa suhteessa sokeria, sekä pirtelö että 
soosi ovat YHTÄ MAKEITA. Alfred Hitchcockin elokuvassa Linnut kenenkään ei näytetä 
KUOLEVAN lokin tai jäätelön hyökkäykseen.

Oh hoh! Mitä muuta voi vielä olla? Esimerkiksi kumpikaan ei ole LAPIO. Eikä kumpikaan 
kirjoita Tisleeseen. Koskaan. Ainakaan toistaiseksi. Ehkä ihan hyvä niin. Lokki ja jäätelö – 
ihan kuin PAITA JA PEPPU!

Kuvassa: Kalalokki, jota ei pidä sekoittaa naurulokkiin eikä 
jäätelötuuttiin.

PARI SUDOKUA

LOKEISTA JA JÄÄTELÖSTÄ

Teksti: N
iklas Ilkka
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AHNAUDEN, KYLMÄTUOTTEESEEN RAKASTUMISEN, MENETE-
TYJEN TOIVEIDEN JA ONOMATOPOETIIKAN HAIKU

Tuplasuklaaminttu-unelmatötterö

Yksi sulanut sydän

Ja yksi  huiskaus


