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Noin vuosi sitten syksyllä olin eräänä päivänä
käymässäHelsingissä.Minun piti löytää eräs tietty
paikkakeskustasta, ja tämänpaikan löytääksenipiti
minun löytää ensin eräs tietty katu. Olin katsonut
reitin suurinpiirtein kotona,mutta jäätyäni bussista
en aivan heti hahmottanutkaan, mihin suuntaan
minun pitäisi lähteä. Siinä pyöriessäni tuli kaksi
nuorta ulkomaalaista miestä puhuttelemaan minua.
He tiedustelivat kohteliaasti ensin osaanko puhua
englantia, minkä jälkeen he kysyivät tietä Kampin
metroasemalle.Mietinhetkenaikaamissäsuunnassa
Kamppi oli meistä katsottuna, ja siinä miettiessäni
mutisinsamallajotainsiitä,ettäolinitsekinetsimässä
sitäjasitäkatua.Kuultuaanminunetsintänikohteen,
totesivat nuoret miehet tietävänsä missä tämä katu
sijaitsee.Niinpäheneuvoivatminulleoikeansuunnan
jaminänäytinheillemissäpäinKampinmetroasema
sijaitsee. Hieman huvittuneena lähdin jatkamaan
matkaani.

Vastaavanlainen tilanne on ihme kyllä sattunut
minulle ennenkin. Lukioaikoina, kun en tuntenut
Helsinkiä vielä juuri lainkaan, suunnistin kerran
pienenkartanavullamelkokeskustassayrittäenlöytää
linja-autoaseman.Tummaihoinenmiestulikysymään
minultaenglanniksi,tarvitsenkoapua.Sanoinetsiväni
linja-autoasemaa,jolloinmieskysyiminulta,kumpaa
asemaa tarkoitan, niitä kun on Helsingissä kaksi.
Minulle ei ole vielä tähänkään päivään mennessä
selvinnyt,missäihmeessäHelsingissäontoinenlinja-
autoasema.Elleihänsittentarkoittanutrautatientoria,

sieltähänlähteeainakin
paikallisbusseja. Mies
näyttiminulle suunnan
ja pienen harhailun
jälkeen löysin kuin
löysinkinvihdoinlinja-
autoaseman.

Nämä kaksi tarinaa
osoittavatainakinkaksi
asiaa: Ensinnäkään
minäenosaasuunnistaa
Hel-singissä kovin
hyvin (=juuri lainkaan
ilman karttaa). Toiseksi, ulkomaalaisilta voi oppia
todellayllättäviäkinasioita. Jamitäyllättävimmissä
tilanteissa!

Käsissäsi oleva lehti on vuoden toiseksi viimeinen
Tisle, harjoittelu-Tisle, joka päätettiin tänä vuonna
ristiäSeikkailu-Tisleeksi.Onhanharjoittelu,vieraassa
maassa varsinkin, yleensä varsinainen seikkailu.
Tekniikan edistämissäätiön Kemistikillan
erikoisrahasto myöntää vuosittain stipendejä
ulkomaanharjoitteluun,jatänäkinvuonnaonkemistejä
seikkaillutympärimaailmaa.Heidänkertomuksensa
saatlukeatämänlehdensivuilta.

Toivotan teille kaikille oikein antoisia lukuhetkiä
lehdenparissajajaksamistapimeneviinsyysiltoihin!

Tisle-TätiSusannaMaja

Harhailuja

VUF!
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Etelä-Suomen normaalit syysilmat yllättivät jälleen
rännällä, liukkaudella ja kylmällä tuulella, mutta
siitä huolimatta opiskelu pitkän kesän jälkeen on
tuntunut hyvältä! Mukavaa oli myös palata kiinni
kiltaelämään ja katsella vierestä uusien pHuksien
temmellystäjatohinaakoulunalunympärillä.Kaikki
näytti pyörähtävän käyntiin hyvin ja tänä vuonna
ilmatkin suosivat syksyn tapahtumia, toisin kuin
viime syksynäkävi.Tänä syksynä starttasivatmyös
uudistetun tutkinnon ensimmäisen osan kurssit
ensimäistäkertaakemianosastolla:pHuksilabraton
jaettukahteenosaan jakurssienopintoviikkomäärät
ovatmuuttuneet,joitakinkurssejaonjäänytkokonaan
poiskin. Joulun jälkeen päästään laboratoriotöitä
aloittamaan uusituissa, hohtavan valkoisissa
pHuksilabroissa,joissailmastoinninkinpitäisitoimia.
Paljon on siis muuttunut siitä syksystä, kun itse
aloitinsakkojenjaanalyysienparissapHuksilabrojen
mustienpöytienkuluttamisen.

Tutkinnon ensimmäisen osan uudistumisen myötä
on oma huomioni kiinnittynyt enemmän siihen,
mitävalmiuksiaomatutkintonijadiplomi-insinöörin
paperit minulle oikeasti antavat. Kuunneltuani
professoreita luennoilla, luettuani satoja sivuja
englanninkielistätekstiäjakirjoittaessaniyömyöhään
seminaarityötä, herääväkisinkinkysymys, ettämitä
minä tästäkaikestaopin?Diplomi-insinöörilläpitää
totta kai olla vahvat perustiedot ja taidot omalta
alaltaan ja myös kyky oppia ja omaksua uutta
nopeastikin. Näiden taitojen lisäksi työelämässä
kaivataan myös sosiaalisia taitoja; ryhmätyötaitoa,
johtamistaitoa,neuvottelutaitoa,esiintymisvarmuutta,
organisointikykyä, ihmistuntemustakin jne. Kaikki
näitä asioita ei voi oppia kirjoista ja kursseilta,
luennoilta ja tutkielmista, absoluuttisesti oikeata
tapaa tehdänäitä asioita ei vainkertakaikkiaanole
olemassakaan.

Itselläni on takanani pian kolme ja puoli aktiivista
kiltavuotta, joista jokainen vuosi on ollut erilainen,

mutta omalla
tavallaan opet-
tavaisia ja
rikkaita.Opinnot
ovat edenneet,
kuten suun-
nitelmissa on
ollutkin, mutta
henkistä pää-
omaa ja työ-
elämän kaipaa-
mia sosiaalisia
taitoja uskon
ka r t u t t aneen i
roimastienemmän.Olensaanutorganisoida,järjestää,
johtaa, kantaa vastuuta, mutta myös antaa vastuuta
muidenkannettavaksi.Erilaisissa ryhmissäon tullut
toimittuajajuttujaontoteutettuvälillähuonommalla
javälilläparemmallamenestyksellä.Kilta- jaTKY-
toimintaovatolleetminullemahdollisuusetsiäomia
rajojanijamyöstehdävirheitäjaoppianiistä,samat
elämän säännöt pätevät loppuen lopuksi myös työ-
elämässä ja samat ihmiset tapaan ehkä sielläkin.
Uskomaton ihmissuhdeverkosto, upeat kokemukset
jaelämyksetovatasioita, jotkaovatpäällimmäisenä
jääneetmieleennäistäiloisistavuosista.

MarraskuunlopullajuuriennenpiKKujoulujavalitaan
Kemistikillalle jälleen kerran uudet toimijat uudelle
vuodelle.Jottakillan toimintasäilyyelinvoimaisena
jauusienopiskelijoidenonjatkossakinhelppopäästä
opintoihinkäsiksiosastollamme,tarvitseekiltajuuri
sinuamukaankantamaankortensakekoonkemistien
puolesta.Kannattaa tehdävalintoja ja luottaaomiin
kykyihinsä, kilta voi olla sinullekin mahdollisuus
toteuttaaitseäsi!

Tsemppiä syksyn kaamokseen ja viimeistään
vaalikokouksessatavataan!

TerkuinpuhisAnna

Puheenjohtajalta:
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Jebu jees..syksy on jo pitkällä ja pian alkaa
pikkujoulujen sesonkiaika, yeah! Kaiken kaikkiaan
syksy on mennyt kivoissa merkeissä ja
alkomahoolinkin kanssa lotraaminen on ollut
rasistimaisenalhaistajasäädyllisyydenrajoissatietty
muutamaapoikkeustalukuunottamatta.Kaisitäsitten
ajan kanssa alkaa käydä oman päänupin neuroneja
sääliksi,varsinkinkunkrabbepäivämeneesiinäkun
ollaan neanderthali-ihmisen tasolla ja tuijotetaan
itseäänpeilistätyyliin:..onpastutunnäköinennaama…
nimeä en kyllä muista. Hmm.. tuli tuossa päivänä
muutamana lueskeltua Alkosta poistuessani Alkon
prosyyriä alkoholin haittavaikutuksista: ensin lähtee
erektio ja sitten henki. Järkytyin lukemastani siinä
määrin että jätin ostamani two dogit sinä iltana
juomatta..

Joo,tostaEtOHistapuheenollenniinjuomakulttuurion
mielestänivähänliikaaesilläteekkarielämässäjasitä
onmyöspohdittuporukallaisännistö&emännistössä.
Miltei kaikissa tapahtumissa on viinaa tarjolla ja
viinalaulutsuggestoivatlotraamiseen.Eihänhauskan
pidossa tiettymitään vikaa ole. ja viinastakin tekee
myrkyn vain määrä, mutta limuakin voisi joskus
kokeilla..Viimevuonnaomallakohdallaniopiskelusta
tuntuimuodostuvansivuainejatodellinensyytäällä

oloon vähän hämärtyi. Tunnen kyllä muutaman
tapauksen,jotkaomaavatilmiömäisenajanhallinnanja
sitenkikkailevatkaikissamahdollisissapippaloissaja
siinäohellaopinnotsujuvatvauhdilla.Itsetaaskuulun
sohvaperunoihin,joillaviimehetkionainutpelastus..
pöh.No siinä tämänkertainenpaatoksellinenosuus
=).

Tisleen harjoitteluaiheeseen liittyen olen syksyn
kuluessajopauseampienminuuttienajansuunnitellut
ensikesäksi ulkomaan harjoittelua ja lähinnä
esimerkiksi Espanjan tai Saksan suuntaan. Olisi
myöshauskalähteäsinneihanopiskelumeiningillä,
mutta tällä kielitaidolla ei taida noppia kerääntyä..
Mentorointisaunaillassa&muissatapahtumissa,joissa
on tullut jutusteltua valmistuneiden DI-heppujen
kanssa, on monesti ilmennyt, että
ulkomaanharjoittelusta ja -opiskelusta on rutkasti
hyötyätyöelämässä.Jamikäsolisisenkivempaakuin
saadaespanjankielentaitoisenatyötehtäviävälimeren
tuntumastajamuualtaauringonalta.

Adíosyhastamañana,
Jani

Tuhannen ja yhden yön bileet
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Kunasteleepitkin
korkeakoulumme
käytävistä muo-
dostuvaa sokke-
loa, ei voi olla
ajattelemattamil-
tähän tuntuisi
asua oikean

labyrintinuume-nissa?Kävelläpäivästätoiseenaina
uuvuksiin saakka löytämättä koskaan kuitenkaan
tietäänulosoman”kotinsa”uumenista.Noinreaalisesti
ajateltunakoko asetelmaon aika absurdi,mutta jos
pohditaan hieman tuon ajatuksen syvintä olemusta;
voitko esimerkiksi sinä olla oman elämäsi vanki?
Oletkokentieshuomaamattasiajautunuttilanteeseen,
josta et pääse enää omin voimin pois? Kenties
olet haalinut itsellesi vastuuta ja tehtäviä ihan
väsyksiin asti, jolloin omat päämäräsi ovat samassa
prosessissa jotenkin haalistuneet tai vääristyneet
tunnistamattomiksi.Koulujakaveripiiripainaapäälle,
mutta samalla pitäisi vain skarpisti hoitaa nuo
kasaantuneetasiat.Vähemmästäkintuleepahaoloja
kovastressisaattaaiskeäitsekullekin.Muttasellainen
tämänykyinenmaailmammetaitaaolla;paikkatäynnä
kiireistenihmistenitselleenrakentamialabyrinttejä.

Mutta onneksi meillä kemisteillä on ihka oikeat
labyrintit ihan omalla laitoksellakin. Ei tarvitse
sitten pelkästään omiin sokkeloihin eksyä..Kesti
muutenainakinvuodenennenkuinpystyiliikkumaan
jotenkuten järkevästi tuon erittäin taiteellisen
omaperäisellä tavalla rakennetun kemian laitoksen
sisällä. Epäloogisesti kiertyvät ja outoihin suuntiin
kulkevatkäytäväthakevatkyllävertaistaan.Eipäsilti,
taiteellataitaaollaainahintansajatälläkertaaseon
tainnutollaepäloogisuus.Tuollakäsitteellävoisikyllä
helpostikuvaillakaikkiaOtaniemenrakennustaiteen
saavutuksia:Smökkiä,Dipolia,päärakennusta...

Seikkailu on siis tämän Tisleen teema ja mikäpäs
olisi näin kliseisesti sanottuna suurempi seikkailu
kuinjokapäiväinentaapertaminenmuittentaapertajien
joukossa.Ylipäätääneläminenjasiitänauttiminenon
seasia jostakannattaapitääkiinni, ihanvaanoman
terveydenkannalta.

Nautitaan nyt syksyn rippeistä vielä kun voidaan,
ja muistetaan välillä käydä ulkona sieltä labrojen
sokkeiloista.Ulkonaonvieläihanhyväilma.

Ex-setänne,
Markus

Ex-Setä:SuuriSeikkalu

Säädylliseksi60minuutissa
Opiskeluaikaonoutoatasapainoiluakypsänaikuisuuden
ja vastuuttoman lapsuuden ristiriitojen välillä.
Suurimmanosanajastaollaankypsiäjatunnetaanomat
rajat(”kylmävieltänyhdenpitkänvoinvielvetää,ei
ookatoihanekakerta”).Muttajoskusvoikäydäniin,
ettäjokintapahtumalaukaiseemeissäregressioreleksin,
jolloinsittentaannutaankinjaurakalla.Jaei,tälläkertaa
en puhu alkoholinkäytöstä vaikka vaikutukset ovatkin
melkein samat; alkutokkura, tajunnan katoaminen
jonka kruunaa se nöyryyttävä ryömiskely lattialla.
Minulle tuo tapahtumaonuseimmitenpuhelinsoitto…
vanhemmilta.

Pelottavinta on se, ettei tulevasta saa koskaanmitään
ennakkovaroitusta vaan kaikki hyökkää päälle aivan
odottamatta. Sitä katselee sohvalla krapulassa
lauantaipiirrettyjä ja pohtii ihan tosissaan, että voiko
mukaPicachullavoittaaHaunterin,kunkännykkäalkaa
piristävieressä.Eikämikäänvoivalmistellasiihen,mitä
käyjoserehtyyvastaamaantuohonkutsuun.Kohtaloon
melkeinsamakuinrukoilijasirkkakoiraallakeväisin.

”Hei, me ajellaan nyt Hämeenlinnan kohdalla, ollaan
siellä varmaan tunnin kuluttua”, pirteä ääni helisee
luuriin. Ja äkkiä henki katoaa keuhkoista kuin
Wapunpäivänheliumpallollajavarpaankynnetkinalkavat
täristä. Vasta nyt silmät suostuvat tarkentamaan
kalenteriin,johononiloisenkirjavillayliviivaustusseilla
merkitty perheen vierailupäivä. Tämä päivä. Kuinka
saatoinkaantaasunohtaa?

Sillä sekunnillakunväkinäinenpuhelukatkeaa silmät
alkavat kuin itsestään arvioida tuhoalueen laajuutta
nopeudella, joka ylittää jopa parhaiten koulutetun
amerikkalaisentv-elokuva-agentinkyvyt.Uskomatonta,
kuinka paljon sitä opiskelijanuorukainen pystyykään
ympärillään sietämään. Tarkoitan, että normaalisti
minua ei lainkaan häiritse se, että tiskialtaani näyttää
minikokoiseltabioreaktorinkasvualustalta,ettäsänkyni
alla on mustan lesken kesäasunto ja teollistunut
villakoirakennel tai että kämpässäni leijuvaa hajua
voisi pullottaa ja myydä eteenpäin tyrmäyskaasuna.
Kypsässä aikuisuudessani olen oppinut hyväksymään
ominaisuuteni: uusien, kokeellisten ja symbioottisten
asuinvaihtoehtojen tutkiminen (= krooninen laiskuus),
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Vihdoinkin oli aika saattaa uudet pHuksit tutuiksi niin hauskan sitsiperinteen kanssa. Kysessähän oli
pHuksienperinnesitsityhdessäuusienmaanmittaripHuksienkanssakeskiviikkona9.10.Hyvänmainostuksen
jainnokkaidenpHuksienansiostasitsilistatäyttyimukavannopeastijakävivieläniin,ettäjokuhalukasei
päässytmukaan.Onneksimeillänäitäsitsejäkuitenkinriittää.Juuriennensitsejäpidettiinpienietikettiluento.
Mukaansai tullauudet javanhat,muttaennenkaikkeasisälsi tuotilaisuuspaljonmielenkiintoista jauutta
tietoapHukseille.Majurinhyvinvalmisteltuesityssisälsiniinhuimanmääräntietoa,ettävanhallakinmeinasi
mennäpasmatsekaisin,niinpaljonerilaisiapukukoodejaliittyyeritilanteisiin,kutenesimerkiksivuosijuhliin.
Sen jälkeenolikin aika todella näyttäämiten skoolaaminen tapahtuu.Tämäkaikki kävimeiltä kippareilta
muutamanmuun ihanan ihmisen kera oikein näppärästi, veden,mehun ja keksin keinoin.Kello juoksi jo
kohtiseitsemään, jaoliaikasiirtyäjuhlapaikalle.Siellä isännät jaemännätapurienkanssaolivat laittaneet
pöydätkoreaksi.Illankulustapitiväthuolenniinmuutamatvanhemmattieteenharjoittajat,kuinmyöskiltojen
lukkarit.Alussa tunnelmaon ainahiukan jäykkä,muttaonneksi pippalot paranevat aina loppuakohden. :
VarmastilaulukulttuurikinonpHukseillejotainaivanuutta,jakaikenuudenopetteluunmeneeaikaa,joten
voinemmeolettaasitsilaulujenolevanmelkeinhallussakunseuraavankerrannähdään!Illankohokohtaoli
tietenkinviimevuodenCanCaninesiintyminen.Siinäolivauhtiajosjonkinlaistasorttia,eikäesitysvarmasti
jättänyt ketään kylmäksi. Ehkäpä siksi uuden CanCan-ryhmän rekryäminen ei tuottanut minkäänlaista
päänvaivaa.Pikkuhiljaaolitämänmahtavanshow’njälkeenaikamennäkotiinnukkumaanjanoustapirteänä
seuraavanaaamunaluennoille.Eli:nähdäänuudelleenseuraavillasitseillä!:)

pHuksikapteenit

pHuksikapteenien päiväkirja

van Gogh-mainen tilankäyttö (= krooninen laiskuus)
sekä materialismista eroon pyrkiminen (= krooninen
laiskuus) – ne tekevät minusta (ja kämpästäni) juuri
sellaisenkuinnetänäpäivänäovat…

Ei auta kuin ryhtyä toimeen. Pelkkä äidin äänen
kuuleminen vapauttaa sisältä aran pikkutytön, joka
paniikissa ryhtyy toimeen vastatakseen vanhempiensa
(tiukkoihin?) odotuksiin. Ja kuka saattoi arvata, että
pienen kerrostalokaksion täysremontoimiseen menee
vain 58 ja puoli minuuttia, 0,35 litraa hikeä, 50
epätoivon kyynelten täyttämää Nessu-nenäliinaa sekä
rikkinäinen pölyhuiska (siivousiskun oheisvahinko)?
Loput 1,5 minuuttia sitä yrittää saada hengityksen
tasaantumaan samalla kun Vim-höyryt tunkeutuvat
syvälle keskushermostoon. Ovikellon sinkauttaessa
ilmaan särähtävän aariansa kuin Wagnerin valkyriat
ikäänkatsesattuueksymäänyksinäiseenroskapussiin,
jokakaikenkiireenkeskelläunohtuiviedäpois.Elimistö
pumppaaviimeisetkinadrenaliinitverenkiertoon-mikä
nyt avuksi? Pelastuksen lailla mieleen sattuu parveke
ja sen alla kasvava vaahtera. Sen yläoksat saavat
erikoisenkoristuksenkantaakseen.Jasittenoviaukija

kokohermojaraastavanvierailuntiukkatarkkailu,ettei
yksikään kaapinovi pullahda auki ja leväytä lattialle
koko Intian basaaria. Päivällisen jälkeen äiti yrittää
tarjoutuatiskaamaan,muttaestän;tiskikaappiontäynnä
puoliksihomeisiaastioita.Vierailustatuleelyhyt,mutta
laatuaikahanseontärkeintä?Ovensulkeuduttuaeitee
mieliedeskatsoatelevisiota,oloontyhjä.

Viimeksi tuo sattui minulle pari viikkoa sitten, enkä
ole vieläkään täysin toipunut… Tiskirätti saa minut
vingahtamaan kauhusta, kännykkä on nykyään täysin
äänettömällä  ja eilen aamulla unenpöpperössäni
erehdyinluulemaanlattiallejääneitäsukkiapölynimurin
letkuksi,enkätajunnutvirhettäniennenkuinolinpuoli
tuntia seissyt tuolilla vaikeroiden. Niinpä niin. Ja se
vaahterayhäkantaakoristustaan.Naapurinlikinäköinen
mummoluulisitätiaistenpesäksijaonalkanutomalta
parvekkeeltaan heittää pullanmurusia sen päälle. En
hennonutkertoatotuuttakaan.
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HeitaasenkaikkipienetKe(<N):seni.Tässäviimeaikoina,ainakinlukuisistakirjeistännepäätellen,on
ollutselvääkansainvälisyyssuuntautumistailmassa.Mutta,niinhänsitäpitääkin!Silläkansainvälistyminen
kannattaaaina.EuroopanUnionistakinvoisivattosiosaavatkansainvälisetpersoonathelpostikierrättää
toistenkansojenmaksamiaverovarojaenemmäntänneomaankultaiseenkotimaahammekuintäältä
poispäin.Taijoseivätrahavuorettulemeidänluoksemme,voitaisiintäältämennävaikkajoukolla
rahavuortenluokse.VaikkapamaanviljelijänäRanskassaeiolisiyhtäänhullumpaa.Niissätukitoimissa
80-luvunMTK:kinjäisikuulkaatoiseksi.No,tulipassiinähiemanmaatalouspolitiikkaakinvähän
setviskeltyä,muttaKeN-setähänonkinvanhanrintamamiestilallisenvesa.Jasiksitämäunhoitetunkansan
asiaonniinlähelläKeNkkosensydäntä.Otetaanapastähänväliinsittenparikirjettä.

DearKeN.

Aihävmainorbroplemswithmaiinglis.Juuseeitskvaitbäädfortömoument.Tätsoukeirightnow,but
inmainierfjuutsöaimgoingtogoandstadiöbrood,pöhäpsinIngländorJuuESei...Siisniinku.Mistmä
saisintotaenkunopetustatäälTKK:lla?

Joorssinsierly,Tommivaan-82.

MuttaTommieihäntuonytyhtäänpahemmaltakuullostanutlaisinkaan.Vieläkunopettelet
oikeinkirjoittamaanseuraavatsanat:with=>uit,for=>foo,dear=>die,rightnow=>raidnou,going
=>gouwing,niintuosäveltämäsikielinäytehänmeneejoniihinaitoihin,natiiveihinengelsmanneihin
ihantäydestä.Suottaepäröitkielitaitosikanssa.Tsemppiävaansinneulkomaanvaihtoonelikutensillä
ulkomaankielelläsanotaan:Gudlakandkiiptöfeit!

MoronKeN!

MäoonviikonpäästäperjantainalähössäulkomailleTeiskoonjamuntartteevarmaansiäkertooniille
jotainmunkotikulmista.Vaanvaikkamääoikeenkovastimiätin,niineituusittenkäänmiäleenmitään
tollastateiskolaisillekerrottavakssopivaaasiaatäältämunkotoo.Niinettäoliskossullamitäänviksuu
kommenttiitähänaiheeseen.

Sonmoronykumminki!Rauno.

ParahinRauno.Kerrorotvalleista.Missäänmuuallaeiniilläseuduinoleyhtäkomeitarotvalleja.Seuraavaksi
lähimmätvastineetnoilleasioillelöytyvät,suurestijoylistämältäni,Ranskanmaalta.Kerromenneestä
suurteollisuudesta,kahdestajärvestä,koskestaniidenvälissä.Kerrokuitenkinmyösvaltuustonhiljaisella
päätökselläpystyynlahotetuistapuutalokortteleista.MuttakerrovielämoreenistajaLinnasta.Niin,kylläsää
nyssenvarmaantiärät!

KeN ulkomaitten pyörteissä
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Kemian tekniikan osaston peruskorjaus
Kemian tekniikan osaston peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen
harjakaisiavietettiin3.10.2002.Osastoltatilaisuuteenoliopiskelijoiden
edustajanakutsuttukillanpuheenjohtaja.TyönallaolevaB-osa talosta
valmistuuaikataulunmukaanjoulukuussa2002jakäyttöönottotehdään
vuoden2003alussa.PeruskorjauseteneeC-siipeenvuoden2004alussa.
D-,E-jaF-siivetseuraavatsiitänoinvuodenporrastuksella,jotenkoko
rakennuksenkorjauskestääainavuoteen2007saakka.

Tehtävä työ 1960-luvulla valmistuneessa talossamme on massiivinen.
Rakennuksesta jää jäljelle lähinnä rakennusrunko. Kaikki tekniikka –
vedet,viemärit, instrumenttikaasuverkot, sähköt, ilmastointi, lämmitys,
rakennusautomatiikka–sekälaboratoriokalusteetjavetokaapituusitaan.
B-osan muutostöiden kustannus onkin uudisrakennuksen luokkaa eli noin 4 miljoonaa euroa. Seuraavat osat
maksavatkukinlähestuplasti,koskarakennuksenkerroslukukasvaaF-siipeäkohti.

Nykyisten normien mukaisten ilmanvaihtomäärien saavuttaminen
laboratoriotiloissa oli varsin haasteellista.Osaltaan tätä kumuloimyös
vetokaappienlisääntynytmäärä.Tavoitteensaavuttaminenedellyttiuusien
ilmastointikonehuoneiden rakentamista katolle, vanhojen putkikuilujen
laajentamista ja ilmastointiputkien asennusta sisäkattoihin. Talon sisä-
jaulkoilmeenmuutoksistapääsuunnittelijanatoimivaArkkitehtitoimisto
Jukka Turtiainen Oy joutuikin neuvottelemaan tehdyistä ratkaisuista
museovirastonkanssalukuisiakertoja.

Laboratoriokalusteiden ja vetokaappienmateriaaleihin ja toimivuuteen
onkiinnitettyerityistähuomiota.Laatikostojen liukumekanismit,ovien
saranoinnit, tasojen pinnoitukset ja kanttaukset ovatkin huippulaatua.
Laboratorioidenilmastointiautomatiikkaonvietyvetokaappitasolle,jolloin
kunkin vetokaapin poistoteho on ohjelmoitavissa erikseen. Suomessa
täysinuutenaratkaisunaosavetokaapeistaonvarustettusivuttainaukeavin
liukulasein.TämäprofessoriKoskisenjohdollasuunnitelturatkaisuherätti

kalustetoimittajassaniinsuurtakiinnostusta,ettäkaappiesitelläänKemianpäivillä2002.

B-osan1.kerrokseensijoitetaanoppilastyötepäorgaanisen,analyyttisen,
fysikaalisen ja orgaanisen kemian opintosuunnilta. Näin
perusopiskelijammepääsevätensimmäisenänauttimaantäysinuusituista
ja ajanmukaisista tiloista. Työympäristön taso nousee kerralla uudelle
vuosituhannelle ja kemikaalikatkut oppilaslaboratoriossa siirtynevät
historiaan.

Peruskorjaus aiheuttaa jatkossakin poikkeusjärjestelytarvetta.
Peruskorjauksessa olevasta osasta joudutaan siirtämään laboratorioita
väistötiloihin muualle Kemian taloon ja sen ulkopuolelle. Kulku
rakennuksemmeeriosienvälilläjoudutaantekemäänosittainulkokautta.
Kaikkiperusopetuspyritäänkuitenkinsäilyttämääntalossa.

Pukukaappitilojaeinytvalmistuvassavaiheessaolevieläriittävästikaikkien
opiskelijoidentarpeeseen.Asiaonhuomioituseuraavassakorjausvaiheessa,
jolloin C-siipeen järjestetään lisää pukukaappitiloja ja suihkut myös
opiskelijoidenkäyttöön.

OsastoontehnytjatekeejatkossakinväsymätöntätyötäpitääkseenTeknillisenkorkeakoulunkemianopetuksen
SuomenykkösenäjaEuroopanparhaimmistossa.Tehtäväperuskorjausluotähänotollisetpuitteetjatoivottavasti
myösmotivoiopiskelijoitahyviinsuorituksiin.

EsaUosukainen

Kalusteasennusvaihe22.10

Tutustuminen työmaahan
harjakaispäivänä3.10.2002.Henkilöt
vasemmalta oikealle: Yli-insinööri
PekkaMähönenSenaattikiinteistöistä,
osastonjohtajaMattiLeisolajaTKK:n
kiinteistöpäällikköRaijaValtiala

Tutustuminen kalusteasennuksiin
harjakaispäivänä 3.10.2002. Äärim-
mäisenäoikeallarakennuttajakonsultti
Asko Lipsanen, toinen vasemmalta
pääsuunnittelijaJukkaTurtiainen.
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Opiskelijoiden ja opettajien yhteinenOK-päivä järjestettiin torstaina 24.10.2002.Paikkana oli sali F505 -
kuinkamoniteistätietää,ettäkemmallaontuollainenkinpaikka?Sensijaintikinonaikamielenkiintoinen..-
tehkääpäjoskuspienitutustumisretkisinne...

OK-päivässäkäsiteltiintälläkertaamm.ydinainesanalyysia,opiskelijapalautetta,verkko-opetustasekäkolme
professoriakertoiomienkurssiensakehittämisestä.

Ydinainesanalyysisuoritettiinviimelukuvuotenatehdastekniikansuunnassa.Ydinainesanalyysiontyökalu,
jollapyritäänselvittämäänkurssiensisällönydin-elisetärkeinsisältö.Tämätehtiinsiiskaikilletehdastekniikan
suunnanopintojaksoille.Jossiisluettehdastekniikansuuntaa,kannattaatodellakintutustuatehtyyntyöhön
ydinainesanalyysinverkkosivuilla(http://www.chemistry.hut.i/opinnot/ydinainesanalyysi.htm)!

Professori Jämsä-Jounela esitti prosessien ohjauksen laboratoriosta valmistuneille tehdyn kyselyn tuloksia
jakertoimyöspääaineopintojensiirtymisestäenglanninkielisiksivuoteen2005mennessäPuu-lafkanGlobal
University-projektinmyötä.ProfessoriLaaksokertoiBiokemia-kurssinkehittymisestäjaprofessoriAittamaa
kertoikemianlaitetekniikankursseista.

Myös opiskelijapalautetta käsiteltiin, ja todettiin, että palautetta todellakin kannattaa lähettää! Osaston
oma palautelomake netissä on oiva keino palautteen lähettämiseen. Lomakehan löytyy osoitteesta (http:/
/www.chemistry.hut.i/opinnot/kurssipalaute.htm). Muista, että vain antamalla palautetta opetuksesta sitä
voidaankehittääparempaansuuntaan!Kannattaaantaaparannusehdotuksianykyisiinongelmiin,niinpalaute
otetaanvieläkinparemminvastaan!

Tilaisuudessa esiteltiin myös OK-ryhmän hieno Kysy OK:lta –lomake , joka sijaitsee osoitteessa:
http://www.chemistry.hut.i/opinnot/ok/.Lomakkeellavoikysyämistä tahansamieltä askarruttavasta (opintoihin)
liittyvästäasiasta!Käylähettämässäomakysymyksesi!!!

Tule mukaan kehittämään opetusta kemmalla, siis OK! OK-kahveja vietetään parittomien viikkojen
keskiviikkoinakemmankuppilassakello8.30alkaen!Tulemukaan!Mukaanvoisiistullakukavaanopintojen
kehittämisestäkiinnostunut!!!

tässävieläyhteenvetonettiosoitteista,jotkakannattaalisätäBookmarkkeihin:
http://www.chemistry.hut.i/opinnot/kurssipalaute.htm
http://www.chemistry.hut.i/opinnot/ydinainesanalyysi.htm
http://www.chemistry.hut.i/opinnot/ok/

raportoi,
OpintovastaavanneLari

Mikä ihmeen OK-päivä?
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Viime keväänä hakiessani töitä oli motivaationi
kyseistä proseduuria kohtaan nollassa. Tiesin, että
voisinmennäsamoihinduunarihommiin,jossaolin
ollut edellisenä kesänä. Kuitenkin halusin tehdä
jotain joka voisi liittyä enemmän mahdolliseen
tulevaanammattiini.

TyömahdollisuusKeLa:nlaboratoriossaselkeni,kun
kävinkysymässäsitäprofessorilta.NormaalinCV:n
javapaamuotoisenhakemuksensijaansainkäteeni
kaavakkeenjossakyseltiinarvosanoja(Mainittakoon,
ettäkeskiarvonionkuitenkinkaukanakiitettävästä).

Itse työn päätin aloittaa heti viimeisten tenttien
jälkeen ja kävi hyvin nopeasti ilmi, että tässä
työpaikassa sai ja piti käyttää aivojakin verrattuna
edellisten kesien maalinvalmistukseen tai tavaran
rahtaamiseentelakalla.

Ensimmäistenpäivienaikanasainkäteenilaitteiston,
jolla oli tarkoitus mitata kuplakokoja
sekoitussäiliöstä.Tämäsaattaakuulostaajopahieman
huvittavalta,mutta tarkoitus olimitata kaasu-neste
aineensiirtopinta-aloja mallituksiin. Näillä
matemaattisilla malleilla on tarkoitus simuloida
tilanne ko. säiliössä ja verrata sitä sitten
mittaustuloksiin. Luomalla hyvä matemaattinen
malli, on mahdollista ennustaa tilanne sitten
isommissasäiliöissä.

Itse laite oli hyvinkin tavanomainen
kapillaarilaitteisto, joka kytkettiin tietokoneeseen.
AlkuperältäänlaiteoliSaksastajasaimmesenensin

testattavaksi. Ainoa ohjeeni oli aluksi, että laita se
toimimaan.Yksinkertaisuudesta saattaa myös kertoa
se,ettäolihommattavatietokonejossaoliikiaikainen
DOS-käyttöjärjestelmä, koska se kaatoi Windowsin
aina kun sitä yritti käyttää. Kukaanmuu labrassa ei
tiennyt miten sen saa käytännössä toimimaan, ehkä
siksitämäveikinhyvinsuurimmanajankesästäni.

Työtahti labrassa oli leppoisaa, vaikkakin kemian
tekniikan osaston sähkönsäästöprojektista johtuen
hyvinkin kuumaa, sillä työpaikkani sijaitsi vanhassa
konehallissa, jossa on hyvin lämpöä puhaltava
kompressori,mutta ilmastointi ei ollut päällä, jolloin
sielläoliainaaamuisinsellaisetsopivat+30°C.
Kesän aikana selvisimyös se, että kyseinen projekti
jatkuu vielä ensi vuoden puolelle ja täten oli helppo
neuvotella itselleen osa-aikainen työ hyvin läheltä
opinahjoa.Positiivistaonmyösse,ettätyötahdinsaan
määrätäitsekohtuullisenvapaasti,kunhantuleetehtyä
tunnitsopimuksenloppuunmennessä.

Kesän aikana oli myös pari päivää pyhitetty
virkistäytymiselle,golin(proffanharrastustenmukaan
J)jagrilliruuanparissa.HenkilökuntaKeLa:nlabrassa
on muutenkin hyvin leppoisaa, myöskin ne assarit,
jotkasaattoivatjoskustuntuahyvinkinärsyttäviltä.

Tämä onmielestäni yksi hyvä vaihtoehtoharjoittelun
suorittamiseen,voinsuositellalämpimästi.

OlliVisuri

Harjoittelua lahimaastossa

:

EdellisenTisleenDL:njälkeenvalmistuneetjatodistuksensaaneet
(nimenjälkeenopintosuuntajasuluissadiplomityönvalvoja):

Syyskuussa2002valmistuneet:
MalmiTimo,prosessiautomaatio(prof.Sirkka-LiisaJämsä-
Jounela)
RantaKatja,teknillinenbiokemia(prof.MarkkuHurme)
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Kemistikillan raati - mita kukin 

tekee?

..

Sisäasiaintoimikunta

Sisäasiaintoimikuntaan (ST) kuuluvat emäntä, isäntä,
apuemännät,apuisännätjajuomanlaskijat.Näistäemäntä
ja isäntä istuvat raadissa. ST:n vastuulla on lähinnä
sitsien ja vuosijuhlan järjestäminen. Lisäksi emäntä ja
isäntä hoitelevat tarvittaessa saunailtoihin ja vastaaviin
pikkupurtavaa.Työsarkaatietystiriittää,muttaonhyvätkin
puolensa. ST:n hommissa mielikuvituksen käytölle on
rajattomastimahdollisuuksiajaelämänsosiaalisuusasteei
ainakaanlaske.Uusiinihmisiineivoivälttyätutustumasta,
työnkuvasta johtuen. Siitä pitää huolen myös Isännistö
ja Emännistö (IE), johon kuuluu koko Otaniemen
essukansa.

Opintovastaava

Opintotoimikunnanpuheenjohtaja (eli tuttavallisemmin
vain killan opintovastaava): Edustaa opiskelijajäsenenä
kemistejä mm. osaston opintotoimikunnassa ja TKYn
kiltatyöryhmässä. OT tietysti informoi kiltaa tärkeistä
opintoihinliittyvistäasioistajapitääopiskelijoidenpuolta
osastolla. Bileitä ei tässä hommassa niinkään paljoa
näe (kyllä niitäkin aina välillä ;) mutta OTnä pääsee
vaikuttamaan asioihin, joista ei riviopiskelijalla ole
tietoakaan-haastava,muttamukavahomma!–Opintoihin
jaopiskeluunkemiantekniikanosastollanimittäinVOI
vaikuttaa! Eikä hyvän suhdeverkoston syntymistä voi
välttää...

Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaavan tehtävänä on tiedottaa kiltaa ajankohtaisista asioista sekä tapahtumista.
Pääasiallisestitiedottaminentapahtuuviikkotiedotusten,newssien,killansivujenjailmoitustaulun
avulla. Lisäksi tiedotusvastaava toimii killan lehden Tisleen päätoimittajana vastaten lehden
ilmestymisestäjataittamisesta.Tisleonoivallinentapapäästätoteuttamaanitseään,lehdestäkun
voitehdäjuurisennäköisenkuinhaluaa.TiedotusvastaavatoimiimyöskillanedustajanaTKY:n
tiedotustoimikunnassa.

Sihteeri

Oletkokoskaanhalunnutollakärpäsenäkatossaseuraamassatoistenpuuhia.Josvastasit
kyllä,niinsinussaonloistavaapotentiaaliasihteeriksi.Tässähommassanimittäintiedät
ainakaikenmitäkillassatapahtuutarvitsemattatehdäitsejuurikaanmitään.Tehtäviisi
kuuluu pitää pöytäkirjaa raadin kokouksissa ja huolehtia niiden asianmukaisesta
levityksestä.Kannattaasiisvarautuakäymäänlähesjokakokouksessa,muttatoisaalta
sehänonvainsuurikunnia,kunsihteerisaakuitenkinistuapuheenjohtajanpolvella.
Jasitäpaitsisaatallekirjoittaajokaisenpöytäkirjan,jotenkannattaaaloittaaharjoittelu
hyvissäajoin,vaikkaparaatilistalle.

PR-vastaavaeliyrityssuhdevastaava

PR-vastaavantehtävänäonedustaakiltaateollisuudessajakoordinoidayhteistyökumppanitexcujenjasponsoritukien
suhteen. PR-vastaava neuvottelee sponsorituet ja huolehtii myös siitä, että yritykset tuntevat olonsa hyväksi
toimiessaan yhteistyössä killan kanssa. Tehtäväkentässä on runsaasti kehitysmahdollisuuksia ja oleellinen osa
PR-vastaavan toimenkuvaaonmyöskehittääkillanyrityssuhdetoimintaa.LisäksiPR-vastaavaedustaakiltaaTKY:n
yrityssuhdeneuvostossa.

Joshaluatluodasuhteitateollisuuteenjatutustualaaja-alaisestikemianalanyrityksiinjanähdämitäDItekeeisonaja
lisäksivieläajaakemistienjakillanetujayritysmaailmassa,tämäpaikkaonkuintehtysinulle!
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Rahastonhoitaja

Noh…kyllähänseniinonettäsepäättää jokamaksaa. Niinettä tervetuloaKemistikillan
parhaalle paikalle.  Toimenkuvasi koostuu käytännössä killan rahavirtojen pyörittämisestä
ja niiden dokumentoinnista kirjanpitosäädösten mukaisesti.  Käytössäsi on lähestulkoon
viimeisinversiokotimaisestakirjanpito-ohjelmistosta, jonkakäyttöonhelppoa jahauskaa.
Lisäksi tehtäviisi kuuluu heti alkuvuodesta talousarvion tekeminen killalle.  Viimeistään
tällöinhuomaatettäkaikkihaluavatollakavereitakanssasi. Bonuksenakaikelle tälle saat
vastattavaksesi myös killan kopiokonetoiminnan, joka pyörii vahtimestarien ystävällisellä
avustuksellalähesitsestään.Jossiishaluattietäämiltätuntuu,kunihmisetovatkuinsulaa
vahaasormissasi,niinrahastonhoitajanpaikkaonkylläkuinsinulletehty!

pHuksikapteeni

pHuksikapteenin tehtävänä on kasvattaa pHukseista kunnon
teekkareita. pHuksikapteeni tutustuttaa pHuksit kiltatoimintaan ja
korkeakouluelämään sekä järjestää pHukseille erilaista toimintaa.
Koskakahdellaonenemmänideoitakuinyhdellä,onKemistikillassa
jo useamman vuoden ajan ollut kaksi pHuksikapteenia. Toinen
pHuksikapteeneista istuu raadissa ja toimii puheenjohtajana
KemistikillanpHuksitoimikunnassaKKpHTMK:ssa,johonkuuluvat
kapteenien lisäksi ISOvastaava sekäWappuun saakkamyös vanhat
kapteenitjaISOvastaava.

pHuksikapteenitmyösosallistuvatTKY:nfuksitoimikunnantoimintaan
japitävätnäinyhteyksiämuihinkiltoihin.

Ulkovastaava

UlkoasiaintoimikunnanpuheenjohtajaeliUlkovastaavaelilyhyestiUTvaanonsiitämukava
virka, että siitä voi tehdä ihan oman näköisensä omien kiinnostusten pohjalta.Virallisesti
UT:ntoimenkuvaankuuluu“Killansuhteidenylläpitomuihinopiskelijoihinja-järjestöihin”
-käytännössäsetarkoittaaulkkareiden,muidenkiltojenjalähinnäkemianainejärjestöjen

kanssa toimimista ja yhteisten tapahtumien ideointia sekä toteutusta. Nykyään UT on
myöstoiminutyhteistyössäkemistialumienkanssajajärjestäämyöspoikkitieteellisetbileet!
UlkovastaavamyösjohtaaulkoasiaintoimikuntaajohonsiisUT:nlisäksikuuluvatliikunta-,
kulttuuri- ja pr-vastaava sekä excumestari. UT:nä on tekemistä juuri niin paljon kuin itse
haluaajanimenomaanomaninnostuksenmukaan!

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja vastaa killan toiminnan pyörimisestä ja tehtävien
koordinoinnista. Hän valvoo, että killan toiminta on killan sääntöjen
ja hyvien tapojen mukaista ja viime kädessä kantaa vastuun raadin
päätöksistä.Puheenjohtajaneitarvitseollaitsetoteuttamassataiosallistua
kaikkiin killan tapahtumiin ja delegointi onkin välttämätöntä, jotta
hommat toimisivat kunnolla ja puheenjohtaja välttyy vatsahaavalta.
Lisäksi puheenjohtaja kutsuu kokoon killan kokoukset ja istuu TKY:n
kiltaneuvostossa,jokakoostuukiltojenpuheenjohtajista.

VAALIKOKOUS18.11.2002!
VAALILISTATOVATILMESTYNEETILMOI-

TUSTAULULLE,ASETUEHDOLLE!
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Elokuun puolessa välissä suuntasin kurssini kohti
Ranskaa ja siellä teknillistä yliopistoa l’INSA de
Lyon. L’INSA de Lyon on osa neljästä yliopistosta
koostuvaa INSA:a (Institut National des sciences).
Koulu on hieman Otaniemeä pienempi, mutta siitä
saahuomattavastisuuremmankuvanvarsinkinruoka-
aikaan, kun kaikki opiskelijat suuntaavat syömään
samanaikaisesti.LyonitseonnoinHelsinginkokoinen
kaupunki, joka tunnetaan Ranskan herkuttelijoiden
mekkana. Itse asiassa koko Ranskalaisen keittiö
on syntyisin Lyonista. Viehättävässä vanhassa
kaupungissasanotaanjokienRhônejaSaônelisäksi
virtaavan côté-de-Rhône, joka on siis paikallinen
punaviini

Ensimmäisen kuu-
kauden aikana opis-
keltiin ranskaa, tu-
tustuttiin Lyoniin ja
p a r a n n e t t i i n
” I N S A : a ”
opiskelijoiden pyö-
rittämässä baarissa
K-Fêt. Kaksi

mieliaihetta,joistalöytyi(jalöytyyyhäedelleenkin)
ainakeskusteltavaaliki150vaihto-opiskelijankesken
olivat ruoka ja batiment D, joka siis on asuntola
kampuksella,jossaasuimmeensimmäisenkuukauden.
Kyseinen asuntola kun sopisi ulkoasultaan vaikka
Hitchkockinkauhuelokuvankulissiksi. Kampuksen
ruokaloidenkokitajattelevatniinpaljonopiskelijoiden
terveyttä, että todennäköisesti
riittävän kalsiumin saannin
varmistamiseksi pyöräyttävät
keitetytperunatkinvoissa.

Kesäkurssin aikana kaikki
vaihto-opiskelijat asuivat siis
samassa rakennuksessa, jossa
olikin huomattavan lämmin
tunnelma kun kaikki asukit
tunsivat toisensa vähintään
ulkonäön perusteella. Kurssin
jälkeen hajaannuttiin lopullisiin asuntoihin ympäri
kampusta tai sen ulkopuolelle. Kampuksella oli
etukäteenmahdollisuushakeajokoyksiööntaikahden
hengen huoneeseen, vaikka joukosta löytyi myös
muutama sitkeämpi sissi, jotka asuntotoimistossa
ahkerasti vierailemalla onnistuivat pääsemään

soluasuntoon. Kampuksella asumisen ehdottomiin
etuihin kuuluu noin sadan metrin matka kouluun
sekäK-fêt:n,jostalöytyyainajokututtukasvo,kun
opiskelualkaatympiä.

Opiskeluakin täällä tulee harrastettua liki
säännöllisesti.Luennot tosin tuleeotettuaenemmän
ranskanopiskelunakuinitseuudenasianoppimisena
jahuolitenteistäonjoaikaasittensiirrettysinne,missä
se on ajankohtaisempaa – hamaan tulevaisuuteen.
Muistiinpanojen ottaminen professorin puheesta
onnistuu vain satunnaisesti, mutta helpotukseksi ei
se ole
ranskalaisillekaan
aina niin helppoa.
P r o f e s s o r i e n
puhenopeudet kun
v a i h t e l e v a t
normaalistatodella
nopeaan.

I N S A : s s a
rakastetaan alayhdistyksiä liki yhtä paljon kuin
Otaniemessä.Niitälöytyyainajong-löörauksestatek-
nillisiinalayhdis-tyksiinsekätietystiviininmaistelusta
erilaisiin urheilulajeihin. Itse odotan innolla ski
clubin kauden avausta ja edullisiamatkojaAlppien
suuntaan. Tällä hetkellä kun lumilautani toimii
lähinnä vain jo ennestään ”tilavan” huoneeni
tilantäyttäjänä. Sitä odotellessani olen opiskelut
ratsastussanastoa läheisellä ratsastustallilla, jonne
löytäminenolitosinmuutamanbyrokraattisenmutkan
takana (ranskalaisethan tunnetusti rakastavat
byrokratiaa ja heidän kykynsä ymmärtää huonosti
lausuttua ranskaa on liki käsittämätön), joista
viimeisen johti jo kauan välteltyyn shekkivihkon
hankkimiseen.

Kunmatkastaonkulunutkolmannes,onpositiivisia
kokemuksia kertynyt jo roimasti ja reissu on ollut
vähintäänkin kannattava. Kokemus, jota voin
lämpimästi suositella kaikille.Asiaa mietiskeleville
tosintiedoksi,ettäranskaaeipuhusujuvastikahden
kuukaudenmaassaoleskelunjälkeen,vaikkatosinero
alkuunonhuomattava.

Talveaodotellessa,KatjaHynynen

Viinia ja gastronomiaa 

Lyonissa
KatjaHynynenRanskassa

:

Osasto-Génieproductique

BatimentD

Viiniäjajuustoja
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Vietin kesällä 2002 kaksi ikimuistoista kuukautta
Pohjois-Kreikassa Thessalonikissa IAESTE-
harjoittelussa.Sainpääaineeseenitehdassuunnitteluun
sopivan harjoittelupaikan paikallisen yliopiston,
Aristotle University of Thessalonikin, teknillisestä
tiedekunnasta, kemian laitetekniikan ja
tehdassuunnittelunlaboratoriosta. Saintehtäväkseni
tutkia vesijohtoveden kalsiumkarbonaatin (mitä
Kreikassa on todella runsaasti!) saostumisen
inhiboimista eri menetelmillä laboratoriokokein, ja
harjoittelun loppuvaiheessa tein työstä kirjallisen
selvityksen.Työolihaastavaa jahyvinopettavaista,
sillälaboratorionprofessorijaminuaohjaavatutkija
tunsivat tutkimusalueensa läpikotaisin
parinkymmenen vuoden tutkimustyön jälkeen.
Mukavan työn lisäksi vieläkin ihanampia olivat
työkaverini, nuoret tutkijat. Kreikkalaisten
lämminhenkisyys ja ystävällisyys tekivät todella
vaikutuksenminuun, ja ei kulunut työpäivää jolloin
ei pidetty hauskaa ja naurettu ratketaksemme joko
labrassa,yliopistonruokalanilmaisella(!)lounaalla,tai
illallatavernassa.Työilmapiiriolisiisloistava,vaikka
kreikkalaisten mielestä USA:ssakin työskennellyt
professori piti vähän liian tiukkaa kuria
laboratoriossaan(mesiissaatoimmepitäävainparin
tunninpituisiaruokkiksia...).

Vapaa-ajallakaan ei tullut tekemisen puutetta.
Thessaloniki on miljoonalla asukkaallaan Kreikan
toiseksi suurin kaupunki, ja opiskelijaelämä oli
kesälläkin vireää. Vaikka olin ainoa suomalainen
harjoittelijapaikalla,toimiThessalonikissaaktiivinen
IAESTE-klubi, jota kautta tutustuin ulkomaalaisiin
harkkareihin ja kreikkalaisiin opiskelijoihin, ja
kaikkienheidänkanssaantapasimmevähintäänkerran
viikossa yhteisessä illanvietossa. Lisäksi kävimme
harva se ilta yhdessä joko juhlimassa, leffassa,
tavernoissa, baarilaivalla tai konserteissa. Samassa
viihtyisässäopiskelija-asuntolassaasuikanssanimyös
sekä kreikkalaisia että ulkomaalaisia opiskelijoita,
jotenkontaktejamuihinihmisiinsyntyihelposti.

Viikonloput pyhitimme matkustelulle. Monena
viikonloppuna matkustimme noin 1,5 tunnin
bussimatkan päähän Halkidikin ”kolmisormisen”
niemimaan rantakohteisiin ottamaan aurinkoa ja
nauttimaanturkoosinsinisestämerestäsekäkultaisesta
hiekasta, mäntyjen peittämien vuorten siintäessä
taustalla ja kreikkalaisten adonisten kirmatessa

rantavedessä. Siellä vietin myös yhden
huippuviikonlopun työkaverini vanhempien
kesähuvilalla vieraana, enkä muualla syönyt niin
mahtavaaruokaakuinTheodosianäidinvalmistamana.
Halkidikilla kävimmemyös katsomassa niemimaan
kolmanteenniemeenylituhatvuottasittenperustettua
rikastamunkkitasavaltaa.Menaisettosinsaatoimme
ihaillapariakymmentämahtavaaluostarikeskittymää
ja pyhää Athos-vuorta ainoastaan 500 metrin
etäisyydellärannastaristeilevältänäköalalautalta,sillä
naisilta oli alueelle ehdottomasti pääsy kielletty.
Matkustimme myös isommalla IAESTE-porukalla
leireilemäänSkiathoksenunelmasaarelle,jokasijaitsee
ThessalonikinjaAteenanpuolivälissä,sekäkatsomaan
Meteoran ”ilmassa roikkuvia”, jyrkille kallioille
rakennettujaluostareitaKeski-Kreikkaan.Muutenkin
315 eKr. perustetussa Thessalonikissa ja koko
Makedonianmaakunnan alueella (ja nyt en tarkoita
entiseenJugoslaviaankuulunuttavaltiota)olikamalan
paljon historiallisia nähtävyyksiä ja rikas
kulttuurielämä.

VaikkaKreikassaeivätbussitainakuljeaikataulussa,
virallinenbyrokratiavieaikansa,kesäisinkuumuuden
takiaeisaayölläunta,jaliikenteessäpääseehelposti
hengestään, niin siitä huolimatta ihmiset ottavat
elämän rennosti laulaen ja tanssien. Täytyy siis
sanoa, että jätin kyllä sydämeni Kreikkaan, ja
sieltä yhä ikävöin ihanien ihmisten lisäksi upeaa
aurinkoa, ruokaa,viiniä (jaOuzoa),musiikkia,sekä
rantoja ja merta! Jos siis saatte mahdollisuuden
jonainpäivänämatkustaaKreikkaanharjoitteluuntai
vaikkapalomalle,eimatkaalähtöäkannataepäröidä!
Välimerikutsuu!

AnniKilpeläinen

Harjoittelua Thessalonikissa
AnniKilpeläinenKreikassa



Seikkailu-Tisle 04/02

Kansainvälinen harjoittelu16

KunviimekeväänäystävänikanssakatselinIAESTE:n
tarjoamiaulkomaanharjoittelupaikkoja,enollutedes
varma, haluanko ylipäätään lähteä koko kesäksi
vieraaseenmaahan,vieraidenihmistenpariinkauaksi
kotoa. Toki olin miettinyt ulkomaille opiskelemaan
tai harjoitteluun lähtöä jo aiemmin - olihan
lukioaikaisesta vaihto-oppilasvuodesta jäänyt miltei
pelkästään hyviä muistoja – mutta en ollut sen
tarkemminsuunnitellut,milloinjamitentoteuttaisin
uuden ulkomaanseikkailuni vai toteuttaisinko
ollenkaan. Erilaisia vaihtoehtoja miettiessäni
varmistuinkuitenkinsiitä,ettäulkomailleolipäästävä:

muistin,kuinkamielenkiintoistaonkaanpäästäuuden
kulttuurin ja uusien ihmisten pariin;miten antoisaa
voikaanollatutustuminenerilaisiinajatusmaailmoihin
jatapoihin.Muistintaastutustalastenkirjastamieleeni
jääneetsankariniNuuskamuikkusensanat:”Onniitä
jotkajäävätjatoisiajotkalähtevät,niinonollutaina.
Kukinsaavalitaitse,muttaonvalittavaajoissa,eikä
koskaansaaantaaperiksi.”Päätin,ettäkesällä2002
olisiminunvuoronitaaskuuluaniihin,jotkalähtevät.

IAESTE:n hakuprosessi ei ollut erityisen
monimutkainen. Muutamia papereita piti tietenkin
täyttää ja liittää mukaan opintorekisteriote sekä
CV. Kaikesta selvisi kuitenkin yllättävän vähällä
vaivalla ja tiedot harjoitteluun hyväksymisestäkin
tulivatsuhteellisennopeasti:enedesennättänytmuita
kesätöitähakemaan,kunjovarmistuinsiitä,ettäminut
onvalittuhaalariharjoitteluunNorjanSunndalsørassa
sijaitsevaan alumiinitehtaaseen, Hydro Alumimium
a.sSunndaliin.

Kun olin varmistunut siitä, että kesällä todella

olisin lähdössä Norjaan
edesauttamaan alumiinin
syntyä,tajusin,ettentiennyt
juuri mitään siitä, mihin
olin lupautunut. Kesä Norjan pikkukylässä alkoi
pelottaa, eikä pelkoa lievittänyt se, mitä työstä
tehtaalla ja elämästä Sunndalsørassa sain kuulla
edelliseltäsuomalaiseltaharjoittelijaltasekätyöpaikan
yhteyshenkilöltäni:Kuulin,ettäkesäSunndalsørassa
olisi kylmä, sumuinen ja sateinen. Kuulin myös,
että työ tehtaan vanhalla elektrolyysiosastolla olisi
kuumaa, pölyistä ja raskasta. Lisäksi sain tietää,
ettei pienessä kylässä olisi kovin paljon vapaa-
ajanviettomahdollisuuksiavuorillavaeltamisenlisäksi.
Tokiulkomaillelähtötuntuijännittävältä,haastavalta
jamielenkiintoiselta,muttaenvoiväittää,ettenköolisi
odottanut tulevaa kesäämyös hieman pelonsekaisin
tuntein. Päällimmäisenä mielessä oli huoli siitä,
mitenpienenäjahentonatyttönäselviäisinfyysisesti
raskaastakesätyöstä.Matkaanpäätinkuitenkinlähteä
reippaanajaavoiminmielin,Nuuskamuikkusensanat
periksiantamattomuudestamielessäpitäen.

Huolenipärjäämisestänityössäeiosoittautunutaivan
turhaksi, sillä jo ensimmäisen päivän aikana
työpaikkalääkärin tarkastuksessa selvisi, ettei vanha
elektrolyysiosasto olisi minun tuleva työpaikkani:
lääkärin sanojen mukaan työ oli raavaiden miesten
hommaa, johon hän ei minua aikonut päästää.
Myöhemmin vietettyäni pari päivää vanhalla
elektrolyysiosastolla,jotamyöshelvetiksikutsuttiin,
olin pelkästään kiitollinen, etten joutunut sinne
töihin. Onnekseni tehtaan laboratoriossa oli pula
kesätyöntekijöistä, joten lopulta pääsin alkuperäistä
toimenkuvaani huomattavasti haasteellisempaan,
mielenkiintoisempaan ja mielekkäämpään työhön

Harjoittelua Sunndalsorassa
MarjukkaIkonenNorjassa

kuvassaoikeallaalumiinitehdas,vasemmalla
tehtaanasuntola

Tehtaanportilla

/
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suorittamaan alumiinin elektrolyysiä varten
valmistettujen hiilianodien laadunvalvontaa erilaisin
fysikaalisinjakemiallisinmenetelmin.Työolipaitsi
mielenkiintoista,myösitsenäistäjavastuullista,joten
Norjan-matkanieiollutainoastaankulttuurisesti,vaan
myösammatillisestiopettavainenkokemus.

Tärkeintä ei mielestäni kuitenkaan ulkomaille
lähtemisessäole se,mitenhyväänhommaanpääsee
taimiten paljon rahaa pystyy ansaitsemaan.Vaikka
tiedän kuulostavani täysin kliseiseltä, en voi olla
korostamatta sitä, että ulkomailla vietetyn vähänkin
pidemmänajanjaksonparasantionse,ettäsenmyötä
saamahdollisuudenkasvaa,oppiauuttajasaadauusia
näkemyksiä omaan elämään ja maailmanmenoon
yleensä.Eikä siihenoppimiseen jakasvuunyleensä
tarvita kovin kummoisia olosuhteita, välineitä tai
ponnisteluja. Riittää, kun on mukana paikallisessa
elämässä ja osallistuu. Kun yrittää ilmaista itseään
kielellä, jotaeiolekoskaanopiskellut,kunkatselee
parikuukauttamuutamankilometrinkorkuisiavuoria
ympärillään,taikunosallistuuaktiivisestipaikalliseen
vapaa-ajanviettoon juomalla litratolkulla kallista
norjalaista olutta, voi vähitellen huomata

ymmärtävänsä ehkä vähän paremmin elämää ja sen
tarjoamiamahdollisuuksia.

Lähtemisenhyväpuoli onmyös se, ettämenemällä
itse katsomaan,miten asiat ovat, voi huomata, ettei
kuulopuheitaainakannatauskoa.KesäSunndalsørassa
vuononpohjalla ei ollutkaankylmä ja sateinenniin
kuinoliväitetty,ainakaankokokesää.Monenviikon
ajansääolivarmastiyhtälämminjaaurinkoinenkuin
täälläSuomessakinjatehtaankuumuudessaennätettiin
monesti toivoa, että helle hellittäisi. Pienessä
muutamantuhannenasukkaankylässäasuminenkaan
ei ollut kuolettavan tylsää: kun löytää muutaman
hyvänystävän,tuntuuelämäihanmukavalta,vaikka
tärkein vapaa-ajan harrastus olisikin paikalliseen
olutkulttuuriintutustuminen.

Josulkomaillelähteminentuntuuvähänkäänhyvältä
ajatukselta,kannattaaottaaitseäänniskastakiinnija
lähteäreissuun.Satunnaisestakoti-ikävästähuolimatta
ulkomailla vietetyt ajanjaksot ovat ainakin minun
elämässäniolleetniitätärkeimpiä,niitä,joitavarmasti
tuleemuisteltuavielävuosiamyöhemmin.

MarjukkaIkonen

Kemistikillanvaalikokousmaanantaina
18.11.2002klo16.00salissaKe3

HalopeditelihallinnonopiskelijaedustajaehdokkaatKemiantekniikanosastollevalitaanKemistikillan
vaalikokouksessa.TKY:n edustajisto vahvistaa valinnat  kokouksessaan joulukuulla.Kiltatoiminta ei
olepelkkiäbileitä,vaanmyösopiskelijoidenetujenajamista,oikeuksienvalvomista jaopiskelijoiden
mielipiteenkertomista.HaLoPeditovattärkeäosatätätoimintaaopiskelijanäänitorvenajakuulolaitteena
Teknillisenkorkeakoulunhallinnossa.Vuodelle2003valitaankillanedustajiaseuraaviintoimikuntiin:

-Osastoneuvosto
-Opintotoimikunta
-Harjoittelutoimikunta
-Taloustoimikunta
-Työturvallisuustoimikunta
-Informaatiotoimikunta

Lisäksikaikillekillanedustajillevalitaanvarajäsenettoimikuntiin.
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Suoritan 6 kuukauden mittaista työharjoittelua
Montrealissa,Kanadassa.VirallisestiteentyötäEcole
Polytechnique de Montrealille, mutta käytännössä
työskentelen Paprican nimisessä paperin ja sellun
tutkimuslaitoksessa.

Työni, josta teen myös diplomityöni, liittyy datan
analysoinnin piiriin. Tehtävänäni on yrittää löytää
yhteys paperinvalmistusprosessin
prosessiparametrien ja paperin laatuparametrien
välille käyttämällä multivariate data analysis
tekniikkaan perustuvaa Simca ohjelmaa. Työ on
suurimmaksi osaksi tietokoneen ääressä istumista,
muutamia kokouksia ja tehdaskäyntejä lukuun
ottamatta.Välillä8tuntiatietokoneenääressärupeaa
kypsyttämään, mutta projekti on kuitenkin todella
mielenkiintoinen,jotentyötuntuumielekkäältä.

Papricanilla työskentelee ihmisiä kaikkialta
maailmasta ja esimerkiksi ohjaajani on kotoisin
Perusta.Työskentelyulkomaillaonollutopettavaista
ja antanut itseluottamusta.Ohjaajani on vielä ihan
loistava tyyppi ja hän on aina valmis auttamaan
tarvitessaniapua.

Montrealonsuurkaupunki,jossakokoalueellaasuu
3,4miljoonaaihmistäjakeskustassan.1miljoonaa.
Täällä on paljon ihmisiä eri puolilta maailmaa.
Pääkieli on ranska, mutta pieni osa ihmisistä on
englanninkielisiä. Onneksi englannilla kuitenkin
pärjää suht hyvin keskustassa. Ranskankielentaito
olisi kuitenkin eduksi kulttuuriin sulautumisen
kannalta. Täällä onkin ollut vähän hurjempia
kielikiistoja,joidenseurauksenaQuebecissävallitsee
kaiken maailman typeriä lakeja, joilla yritetään
turvata ranskan kielen säilyminen. Yhden lain
mukaan englanninkielistä koulua saavat käydä
ainoastaanlapset,joidenvanhemmatkinovatkäyneet
englanninkielistä koulua. Esimerkiksi ohjaajani ja
hänen vaimonsa, jotka kummatkin ovat Perusta,
olisivat halunneet laittaa tyttärensä
englanninkieliseenkouluun,muttalakipakottiheidät
pistämäänhänet ranskankieliseenkouluun.Lisäksi
kielikiistojen seurauksen pari vuotta sitten yhden
kanadalaisenkahvilaketjunkahviloitapommitettiin,
koskanekäyttivätenglanninkielistänimeä...

Asuntotilanne on täällä pikkuhiljaa vaikeutunut.
Muutamavuosisittentäältäolihelpposaadaasuntoja,
muttanykyääntilannepaheneekokoajanjahinnatkin
kipuavat ylöspäin. Varsinkin lyhyempiaikaisia

vuokrasopimuksiavoiollavaikea saada,koska täällä
tehdäänyleensävuokrasopimuksetvuodeksikerrallaan.
Itseolinasuntonisuhteenonnekas.Asuntällähetkellä
kävelymatkan päässä keskustasta ja vuokranikin on
kohtuullinen.LäheltäasuntoanilöytyyChinatown,gay
district, vanha kaupunki sekä ravintoloita, kahviloita
jaihaniavaatekauppoja.Montrealissaonmyöspaljon
puistoja,jalähelläkeskustaaonsuurimetsänpeittämä
Mont Royalin kukkula, joka on ihmisten suosima
ulkoilu-jalenkkeilypaikka.

Sää Montrealissa on kesäisin yleensä todella
aurinkoinenjakuuma.Välillätosin,kunmittarinäyttää
35astettajakosteusprosenttionkorkea,niinoloeiole
niin mahtava. Silloin tulee mielellään mentyä töihin
ilmastoituun konttoriin... Se mikä mielestäni säässä
on kuitenkin loistavinta on pidemmät kesät. Koko
syyskuun lämpötila pyöri siinä 25 asteen ympärillä
ja lokakuussakin sää säilyy päivisin siinä 10 asteen
tuntumassa.Talvenolenkinsittenkuullutolevantäällä
todella kylmä. Ilman kosteus on korkea suomeen
verrattuna,jotenlämmintuntuutäällälämpimämmältä
jakylmyyskylmemmältä.Täällämennäänsäänsuhteen
ääripäästäääripäähän.

Kokonaisuudessaan tämä kokemus on ollut todella
opettavainen ja mielenkiintoinen, Suosittelen myös
muille ainakin 6 kuukauden mittaista harjoittelua.
Minulta meni ainakin ensimmäiset pari kuukautta
työhönjaelämiseentotutteluun.Josjotakutakiinnostaisi
harjoittelu täällä prosessin ohjauksen tai datan
analysoinnin piirissä, niin kannattaa ottaa yhteyttä
allekirjoittaneeseen. Ohjaajani ottaa mielellään
harjoittelijoitaavukseentulevaisuudessakin.

Syksyinterveisinpunaistenvaahteralehtienkeskeltä,

IrinaPenttinen
impentti@cc.hut.i

Harjoittelua Montrealissa

IrinaPenttinenKanadassa
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Olin jo opiskelujeni alkuaikoina miettinyt, että
haluaisin lähteä ulkomaille vaihtoon, joko
opiskelemaantaiharjoitteluun.Enkuitenkaanennen
viime kevättä ollut tehnyt mitään konkreettista
asian hyväksi.Ystäväni oli edellisenä kesänä ollut
harjoittelussa Sveitsissä ja kehunut kovasti
kokemustaan. Niinpä minäkin sitten viime
maaliskuussa vähän ennen tulevan kesän
harjoittelupaikkojen jakoa valpastuin ja menin
IAESTE:n infotilaisuuteen. Kovin montaa minulle
opintojenpuolestasopivaapaikkaaeilistaltalöytynyt,
mutta yksi pisti yli silmän: ympäristöasioihin
keskittynytpolttoaineentutkimuslaitosPrahassa.Mutta
ei siinä sitten kovin paljon aikaa kulunut kun
hakupaperit oli jo jätetty. Ja varsin pian sainmyös
tiedon, että minut oli valittu. Aluksi minua kyllä
tuokielivähänjännitti,tsekkiäkunenentuudestaan
osannut sanaakaan. Jälkeenpäin paikkavalinta
osoittautuikuitenkintäydeksikympiksi!!

Fuel Research Institute oli erikoistunut nimensä
mukaan polttoaineisiin liittyvään tutkimukseen.
Työntekijöitä istituutissa oli kolmisenkymmentä.
Keski-ikä työpaikallani oli 64 vuotta ja
englanninkielentaitoisiaheistäolivainkymmenkunta.
Asiansa saikin toisinaan paremmin toimitettua
huonolla saksalla kuin englannilla, välillä avuksi
otettiinmyöskynäjapaperia.

Ensimmäisenä päivänä työpaikalle matkatessani
mietin,ettäminneolinjoutunut.Työpaikkanisijaitsi
Prahan ydinkeskustan ulkopuolella sijaitsevalla
teollisuusalueella, jonne työmatka asuntolalta kesti
vähintään puolitoista tuntia. Rakennukset
teollisuusalueellaolivatvanhojajasaasteistajohtuen
ränsistyneen näköisiä, maalit ja rappaukset olivat
osittain rapisseet irti. Työpaikalla minut otettiin
kuitenkinerittäinlämpimästivastaan.

Ensimmäiseksi minulle esiteltiin instituuttia. Jo
iltapäivällä kahvitunnin aikaan koin aikamoisen
elämyksen:minutkutsuttiinsyntymäpäiville.Kahdella
instituutintyöntekijöistäolisyntymäpäivienkunniaksi
järjestetty pienet juhlat. Kokoonnuimme kaikki
kahvihuoneeseen ja tarjolla oli voileipiä ja muuta
pientäsuolaistasyötävääjatietenkinkaljaajaviiniä…
niinpaljonkuinjoudajaksoi.Ensimmäinentyöpäivä
kuluisitenoikeinrattoisasti!

Harjoitteluni ajoittui tutkijoiden kesälomien aikaan,
jolloin minua ei yksin voitu päästää laboratorioon

työturvallisuussyistä. Tosin turvallisuus ei ollut
läheskään samaa luokkaa kuin Suomessa, mutta
opiskelijoiden kohdalla he olivat melko tarkkoja.
Työtehtävääni kuului lähinnä kirjallisen aineiston
hakeminen instituutissa tehtäviin tutkimuksiin.
Teimme viikoittain myös työmatkoja instituutin
koeasemille ympäri maata. Suurin osa näistä
koeasemista oli kaatopaikoille rakennettuja
pumppausasemia,joissakerättiinjapoltettiinjätteistä
syntyvämetaani.

Prahassaasuinopiskelija-asuntolassavuorenrinteellä
lähellä keskustaa. Asuntolassa asui kesän mittaan
kolmisenkymmentä IASTE:n harjoittelijaa. Ystäviä
riitti, joten vapaa-ajanvieton ongelmia ei ollut.
Viikonloppuisinmatkustimmeharjoittelijoidenkesken
paljon lähinnä Tsekin maassa, viikolla liikuimme
Prahassa. Osa retkistä oli paikallisen IAESTE:n
järjestämiä,osansuunnittelimmeitse.Itsekävinmyös
Wienissä ja suunnittelin matkaa Budapestiin, joka
kuitenkin peruuntui tulvien vuoksi. Viikon verran
emme tulvien vuoksi voineet mennä töihin, koska
koko kaupunki oli sekaisin. Suurin osa kaupungin
läpivirtaavan joen silloistaoli suljettu jamuutamia
alueitaeristetty. Ihmisetolivatmenettäneetkotejaan
ja kaupunginmetro oli tuhoutunut lähes kokonaan.
Elämäkuitenkinjatkui!

Jos sanotaan, että suomalaiset juovat paljon, niin
nämätsekkiläisettaitavatjuodavieläenemmän.Kalja
kun on halvempaa kuin vesi. Ihmiset tupakoivat
lähes joka paikassa, eikä ilmanvaihto ollut aina se
kaikkein parhain. Lisäksi Tsekissä voi ottaa koiran
mukaan lähes joka paikkaan; ravintolaan, leffaan ja
jopatöihin...Rentoakansaanuotsekit!

Harjoittelu ulkomailla tarjosi hyvät mahdollisuudet
tutustuaisäntämaahanjasenpääkaupunkiinPrahaan.
Kerrankin oli aikaa rauhassa tutustua paikkoihin.
Lisäksisainpaljonuusiaystäviäeripuoliltamaailmaa.
Suosittelenlämpimästikaikille!

JohannaLempiäinen

Harjoittelua prahassa

JohannaLempiäinen
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KatsellessanikeväälläIAESTEnrästipaikkoja,sattui
silmiini ilmoitus kahden kuukauden pestistä
Makedoniassa.Olinjopidempäänhalunnutulkomaille
harjoittelemaan, ja kun Makedonia vielä kuulosti
sopivan eksoottiselta paikalta, kirjoitin pikapikaa
hakemuksetjakiikutinneRekrytointipalveluun.Sitten
vain odottamaan hyväksymispäätöstä Makedonian
päästä ja etsimään tietoa maasta, johon olin
suuntaamassa. Tieto vain oli kovin kiven alla ja
suurinosainternetistälöytämistänisivuistaoliuutisia
Kosovosta ja taisteluista albaanien kanssa… Useat
kavereilta ja sukulaisilta saadut kommentit olivat
yhtä rohkaisevia: Vastahan siellä oli sota! Onko
siellä edes turvallista! Joudut kuitenkin johonkin
pommitehtaaseentöihin!Munkaverionmuutensiellä
rauhanturvaajana.

Lähes kahden kuukauden hermostuttavan odottelun
jälkeentuliIAESTEstavihdoinkintoukokuunlopussa
puhelu,jossakäviilmi,ettäseyritysjohonolinalun
perinhakenut,olikinperunuttarjouksensa,muttaettä
minulle oli tarjottu toista, vähän lyhyempi aikaista
paikkaa. Hyväksyin tietysti tarjouksen, ja seuraavat
päivät sujuivat kuumeisissa matkajärjestelyissä.
Onneksi Makedoniaan ei tarvittu viisumia eikä
työlupaa. Kaksi viikkoa myöhemmin istuin sitten
koneessamatkallaThessalonikiin,jostajatkoinmatkaa
junalla Skopjeen. Lentoja suoraan Skopjeen ei
niin lyhyellä varoitusajalla enää saanut. Asemalla
minuaolivastassamuutamapaikallineniaestelainen,
jotka huolehtivat minut kämpille. Iaestelaiset myös
veivät minut ensimmäisenä päivänä työpaikalleni
ja huolehtivat ja auttoivat muutenkin kaikissa
ongelmissa. Asunnon, mukavan kaksion keskustan
tuntumassa,jaoinkolmenmuunharjoittelijankanssa.
Aluksi hieman pelotti, miten sitä jaksaa elää niin
tiiviisti tuntemattomien ihmisten kanssa, mutta
kämppikset olivat oikein mukavia ja
kommuunielämämmetoimiloistavasti.

Olin töissä15.6. - 15.7.maan suurimmassakemian
alan yrityksessä, A.D. Ohiksessa, joka valmisti
lähes mitä vain pesujauheista muoveihin. Minä
työskentelinpolymeeritehtaantutkimusosastolla,jossa
oltiinkeskityttylähinnäemulsiopolymerointiin.Välillä
tuntui tosin, että työntekijät keskittyivät lähinnä
kahvinjuontiin, sillä tauot olivat pitkät ja lukuisat,
ja työntekoon suhtauduttiin muutenkin aika lailla
rennommin kuin Suomessa. Harjoittelijoita ei

Makedoniassayleisestipidetäoikeina työntekijöinä,
joten minullekaan ei oltu varattu mitään erikoista
tehtävää.Lähinnäkiertelin erilaisia laboratorioita ja
ihmettelin pilot-laitteistoja ja tehdasta ja kuuntelin
miten kaikki toimii. Kun kiertokäyntien ja
kahvinjuonnin lomaan jäi taukoja, istuin kirjastossa
lueskelemassa erilaisia esitteitä ja kirjoja
polymeereistä. Työpäiväni eivät venyneet kovin
pitkiksi, sillä kävin töissä vain kahtena tai kolmena
päivänä viikossa neljä tuntia kerrallaan.Kesäisin ei
kuulemmaolluttöitäoikeinoikeillekaantyöntekijöille
saati sitten minulle, ja työnantajan asenne tuntui
olevan, että ”kun nyt kerran olet Makedoniassa,
tutustuparemminmaahanjaihmisiin.Tehtaitaehdit
nähdämyöhemminkin”.

Vapaa-aikaaolisiisrunsaasti,muttasenviettäminenei
ollutmikäänongelma.Meidännoin15ulkomaalaisen
harjoittelijanlisäksipaikallinenIAESTEolisuurija
aktiivinen, ja ohjelmaa löytyi joka viikonlopuksi ja
useimmiksi illoiksikin.Viikonloppuisin vierailimme
niin kaupungeissa, Ohrid-järven rannalla kuin
vuoristossakinjakävimmemm.katsomassaperinteisiä
makedonialaisiahäitäkaikkineperinteisinemenoineen
jakansallispukuineen.Iltaisintekemistälöytyilaidasta
laitaan, oli elokuvia, kulttuuria, korista ja tennistä,
alkukesästätietystijalkapallonMM-kisojenkatselua
ja lisäksi paikallinen yöelämä tuli hyvinkin tutuksi.
Koska etelässä päivät ovat kovin kuumia, tapahtui
kaikki vasta illan vähän viilennyttyä. Urheilua ei
voinut kuvitellakaan harrastavansa ennen iltakuutta
taiseitsemää,jakuniltaisinlähdettiinulos,tavattiin
yleensäyhdentoistamaissa.

Makedoniaolikaikistatuttujenepäilyistähuolimatta
turvallinen maa eikä edes taskuvarkaita tarvinnut
pelätä. Ihmiset olivat ystävällisiä, ja kun maassa
oli niin vähän ulkomaalaisia, olivat useat

Harjoittelua Skopjessa

LauraLehtonenMakedoniassa
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englanninkielentaitoiset halukkaita juttelemaan ja
kyselemäänmiten olemme päätyneetMakedoniaan.
Varsinkin miehet olivat innokkaita tekemään
tuttavuutta:)Yleensäottaennuoretpuhuivatenglantia,
kukaparemminjakukahuonommin,muttasuurinosa
vanhemmista ei. Tavallisimmat makedonian kielen
sanat ja fraasit oppi kuitenkin helposti, ja kun
oppivielänumerot,selvisitorireissustakinkunnialla.
Makedoniaa kirjoitetaan kyrillisillä kirjaimilla ja
opetellessaniniitä,tunsinitsenivälillävastalukemaan
oppineeksiseitsemänvuotiaaksi.Jokaikinenkylttipiti
yrittäälukea,muttatavaaminensujuikovinhitaasti.

Ihmistensuhtautuminenasioihinolietelämaisenrento.
Työntekoaeiotettuliianvakavasti,jaolienemmänkin

sääntökuinpoikkeusettäkaikkiolivatainamyöhässä.
Jonkinlainen turvavyöpakko oli ilmeisesti myös
olemassa, mutta kukaan ei noudattanut sitä.
Liikennekulttuuri oli muutenkin kovin etelämaista,
ja promillerajoista kukaan ei kai ollut koskaan
kuullutkaan. Tien yli pääsi, kun oppi olemaan
välittämättäliikennevaloistajakävelemäänrohkeasti
autojensekaan.

Kaikenkaikkiaankesäolioikeinmukavajaantoisa.
Viihdyin Makedoniassa loistavasti, ja kun vielä
eläminen siellä oli niin halpaa, päätin viettäämyös
loppulomaniEtelä-Euroopassajasiirtääpaluulentoani
kuukaudella.

LauraLehtonen

SainharjoittelupaikkaniLinziin,Itävaltaan,IAESTEn
kautta. Harjoittelu alkoi heinäkuussa ja loppui
elokuussa. Työantajani Linz AG hoitaa kaiken
kaupungin ylläpidon, kuten julkisen liikenteen ja
vesihuollon.Olintöissäpaikallisessavesilaitoksessa,
joka itse asiassa sijaitsi kaupungin ulkopuolella
Astenin kylässä. Koska Itävalta on EU-maa, ei
työlupaa tai viisumia tarvittu. Kuljin joka päivä
töihinjatakaisintyökaverinkyydissä,koskajulkisilla
perille pääseminen olisi ollut hankalaa ja vienyt
huomattavastienemmänaikaa.Josmatkallaeisattunut
olemaan ruuhkaa, kesti työmatka noin puoli tuntia.
Töihinmentiinaikaisin,jokaaamuolintöissäjokello
kuudelta.Maanantaistatorstaihintehtiinpitkääpäivää
ja pääsin lähtemään kotiin yleensä noin klo 15.30.
Perjantaisin töitä oli vähemmän ja silloin lähdettiin
kotiinjokello12.

Työkseni tein mikrobiologisia tutkimuksia
juomavedellejaluonnonvesille.Jouduinopettelemaan
kaiken ihan alusta pitäen, koska en ole juurikaan
opiskellutbiokemiaa.Kuvittelinmenevänitekemään
epäorgaanista analytiikkaa, mutta työn kuva oli
muuttunut. Mahdollisesti sain eri työn kuin mitä
alun perin piti, koska jouduin siirtämään lähtöäni
viikolla. Tein töitä saksaksi, ja  aluksi puhuminen
oli vähän kankeaa kun kielioppikin oli päässyt
unohtumaan.Harjoittelun lopussa pystyin kuitenkin
hoitamaankaikkiasianisaksaksikunsanavarastokin
oli parantunut. Työpaikalla oli nuorekas henki,

mutta aina piti vähän jännittää uskaltaako sinutella
vai pitäisikö teititellä. Sain palkkaa 1100 euroa
kuukaudessa, josta Itävallanvaltioottiminulta sekä
verojaettäsosiaaliturvamaksuja.Veroprosenttioli10
prosentinluokkaa.

Asuin Julius Raab Heimissa, joka on opiskelija-
asuntola.Kesälläasuntolassatoimimyöskesähotelli.
IAESTEhoitimajoituksenjaasuinsamassahuoneessa
kanadalaisen tytön kanssa. Vuokra oli 170 euroa
kuukaudessa.  Raab Heimissa asui viisi muuta
IAESTE-harjoittelijaa, joiden kanssa vietin
suurimman osan vapaa-ajastani. Linzissä on oma
IAESTE-paikalliskomitea, jonka jäsen haki meidät
lentokentältä kun saavuimme ja auttoi alkuun. Joka
viikonloppu olimme jossain matkalla. Välillä
menimme ihan omin päin, mutta kävimme myös
useillaIAESTEnjärjestämilläretkillä.Viikollaolimme
yleensätöidenjälkeenhyvinväsyneitä,jotenvietimme
vainaikaaRaabHeimissa.

Itävallassa tulee hyvin toimeen englannilla ja
huonollakinsaksallakannattaayrittää tulla toimeen,
vainpuhumallaoppii.Linzeioleturistikaupunki,siellä
ulkomaalaista ei heti luulla turistiksi ja kohtelu on
parempaakuinesimerkiksiWienissätaiSalzburgissa.
Itävaltalaiset ovat suomalaisen mielestä hyvin
kohteliaita,jokavälissäpitäämuistaakiittääjasanoa
olehyväjotteivaikutatylyltä.Töitätehdäänpaljonja
ahkerasti, ja töihinmennäänaikaisinaamulla.Kello
kahdeksanaamullatöihinmeneminenonmyöhään.

Harjoittelua Linzissa

ElinaSkinnariItävallassa
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Suurta kulttuurishokkia ei tullut kun kyseessä on
kuitenkinKeski-Euroopanmaa.Ehkä suurin eroon
kauppojen aukioloajoissa. Itävallassa kaikki kaupat
menevätkiinnijokuudenaikaanillallajasunnuntaina
eikäytännössämikäänoleauki.Siinäoliehkäeniten
oppimista,kunsunnuntai-iltanaeivoinutkaankipaista
lähikauppaan hakemaan maitoa.  Keskipäivällä
monissakaupoissa,leipomoissa,pankeissajamuissa
liikkeissäonruokatauko,jokakestääkaksituntia.

Ruoka on suolaista ja lihaa syödään paljon.
Kasvissyöjäkin tulee toimeen, mutta välillä voi
joutuanäkemäänvähänvaivaalöytääkseenlihattoman
vaihtoehdon. Leipä ostetaan leipomosta, mielellään
tuoreenahetiaamulla.Päivänvanhatsämpylätolivat
kuulemma hevosten ruokaa. Olut on halpaa ja
muutenkin alkoholikulttuuri on erilainen. Suuressa
kesätapahtumassaeikuitenkaannäyyhtäänhumalaista
heilumassa ja metelöimässä.Yleensä juodaan vain
pullotettuamineraalivettä,vaikkavesijohtovedessäei
olemitäänvarsinaistavikaa.

Kun olin Itävallassa siellä oli pahat tulvat. Itse
Linzin kaupunki ei kärsinyt paljon tulvista, mutta
osa ympäröivistä kylistä oli veden vallassa. Pääsin

kuitenkin jokapäivä töihin,osa työkavereista joutui
jäämään kotiin kun tiet olivat poikki. Tulvat ovat
kuulemma ihannormaaleja, eivät tosinniinpahana.
Olivähänoutoakunvesialkoiuhatasuurimpiasiltoja
ja paikalliset eivät olleet moksiskaan. Äiti tietysti
soittelihädissäänjapelästyttikokosuvunsamantien
huolehtimaan,mitenpikku-Eppunytpärjääkunsiellä
onnetulvatkin.

Itävaltaonmielenkiintoinenmaa, sellaisiavuoriaei
Suomessanäe.Ennenkuinlähteekannattaakertailla
ala-asteen maantietoa, ainakin minulta kyseltiin
Suomen suurimpia jokia ja vuoria. Jatkuvasti saa
myöskertoamillaistaSuomessaontalvellajamuuta
faktaa. Kannattaa mennä ja muodostaa itse omat
näkemyksensä, ainakin minun reissuni oli sekä
hauskaettäopettavainen.Kantapäänkauttaopin,että
työtodistuspitääkiristää työnantajaltaennen lähtöä,
en vieläkään ole saanut omaani vaikka se luvattiin
postittaa.

ElinaSkinnari
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To d e l l a k i n .
Raskastyövaatii
näköjäänraskaat
humalat. Olin
joutunutkeskelle
r a kennu s t yö -
läisten kokoon-
tumisajoa. Ma-
hani päällä

möllöttävään bassorumpuun ei
kukaan tuntunut kiinnittävän
suurempaa huomiota. Ei edes
silloin, kun hakkasin sitä
vimmatusti salissa kaikuvan,
luultavastityöläistenjoukkovoimaa
ylistävän, laulun tahtiin.
Heiluttelivatvainhassujahattujaan
ilmassajaeivätvälittäneetmistään
muusta. Taksin takapenkillä
lukemani paikallisen kielen
alkeiskurssi opetti Budweiserin
tilaamisessa tarpeelliset lukusanat
ja tunnistin ne laulusta.
Lähtölaskentako johonkin?
Pommiko? Rummussaniko?
Olinko paljastunut ja mennyt
Salaliiton järjestämään ansaan?
Uudempi ranskalainen
torvimusiikki ja oudompi
sosialistinenilmapiiriolivatsaaneet
mielenisekaisinjaajatuksenieivät
pysyneet kasassa. Tajusin
hourailevani, mutta hankkiuduin
rummusta varmuuden vuoksi
eroon. Tehtävä oli vielä kesken
ja riskejä oli tässä vaiheessa
kaihdettava.Keräsin ajatukseni ja
tilasin kauniilta myyjättäreltä III-
merkkisen juoman. Sen kuulakas

väritoimieleenkotiseutuniTexasin
viljavat pellot ja kitkerä maku
pulppuavat öljylähteet. Elämän
nektari sai aivoni taas toimimaan
ja agentin analyyttisessämielessä
päättelyketjut kohtasivat kalisten.
Muistelin nuoruuteni aiempia
komennuksia Neuvostoliitossa,
jossa törmäsin yhtäläiseen
hurmoshenkisyyteen Punaisella
torilla. Työläisiä olivat hekin.
Keräämäni johtolangat olivat
kuitenkin vielä vähäisiä ja niiden
keräämisen tulisi jatkua
välittömästi. Ainakin heti tämän
oluenjälkeen.

Tästä ihmismassastavoisin löytää
tarvitsemani vihjeet Salaliiton
paljastamiseksi.Etsiessänisopivaa
uhria tiedusteluilleni jouduin
vastaamaan uteluihin jäykästä
pukeutumisestani. Varsinkin
tuntiessani kravattini solmun
aukeavan itsestään tunsin oloni
vaivautuneeksi. Tiedustelin
punahaalariseltajoukolta,olivatko
he havainneet normaalista
poikkeavaa toimintaa TKK:n
alueella. Kehottivat välittömästi
suuntaamaan katseen ”fyssan
lafkan” suuntaan. En ymmärtänyt
mistä ole kyse. Sain tarkemman
kuvauksen paikasta ja sen
asukeista. Olin yhä
hämmentyneempi. Ei ollut tullut
aikaisemmin mieleeni, että
Salaliitto liittyisi ulkoavaruuden
asukkien elämään maapallolla.

Päätin jatkaa
tutkimuksiani
virkeänä, hyvin
nukutun ja
k u n n i a l l i s e n
h o t e l l i y ö n
jälkeen, mutta
y r i t y k s e n i
poistua paikalta
tuomittiin epäonnistuneeksi
viettelevän punahaalarisen joukon
toimesta. Onneksi irman
luottokortissaolivieläkatetta.

Aamulla ei-niin-hyvin-nukutun ja
ei-tosiaankaan-kunniallisen yön
jälkeensuuntasinkohtiepäilyksen
alaista kohdetta. Fyysikkojen
tyyssija vilkkui punatiilisenä
paheen pesänä mielessäni
lähestyessäni kohdetta
m a h d o l l i s i m m a n
huomaamattomasti. Tähän asti
tehtävänioliollutrutiinia.Nytolin
pakotettukohtaamaanääriaineksen
silmästä silmään. Kuvittelin
mielessäni tämän korkeaotsaisen
rodun ja sydämeni alkoi lyödä
kiivaammin. Avatessani
rakennuksen ovea kirkas valo
sokaisiminutjasilmissänimusteni
taaskerran...

Operaatio erlenmeyer:
osa 7
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Kun sinä nukut, nämä miehet vartioivat untasi. Rauhallisessa koto-
Suomessakaikkiasiatnäyttävätolevanhyvässäjärjestyksessä.Harva
tietää,ettäeräätkäyvätkulissientakanaympärivuorokautistataistelua
Suomenhyväksi.

TERAS, Teekkareiden Ramboseura on vapaaehtoinen
maanpuolustusseura, jonka tarkoituksena, kuten internetsivuilta
(www.teras.cjb.net) käy ilmi, on edistää järjetöntä väkivaltaa ja lietsoa
kaaosta kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistyksen pitkäaikainen
toimihenkilö ja reservin kenraali R. Metso luonnehtii TERASin
toimintaa: ”tässämaailmassa on ihmisiä, joita pitää ampua aseilla”,
”josjokueiteesitä,niinennenpitkääntäälläjuoksenteleeympäriinsä
kaikenlaisia hippejä”. Kylmän sodan jälkeisessä maailmassa luulisi
ensiajattelemalta,ettäRambollaolisipulaavihollisista.”Seeipidäpaikkaansa”, sanooMetso.”Etsimme
aktiivisestiuusiavihollisiakaikistakansanryhmistä”.Tällähetkelläerityisessäepäsuosiossaovatkasvissyöjät
javasenkätiset,nuoällöttävätluonnonoikut.

TERAS aloitti tänä syksynä aktiivisen rekrytoinnin uusien jäsenien hankkimiseksi. Julisteita levitettiin
ympäriOtaniemeä.Operaatioei toistaiseksioletuottanutyhtäänuuttajäsentä.”Mikäliuusiajäseniäeiala
pian ilmestyä, joudumme turvautumaan pakkorekrytointiin”, kertoomuilutus-ja protokollaosaston johtaja,
tuomiorovastiO.Pyylampi.

Ramboseuran viimeaikaisista tempauksista näkyvin oli tiesulku JMT:llä. Kaikki ajoneuvot tutkittiin
epäilyttävän aineiston varalta. ”Sulku oli suurmenestys, saimme kiinni muun muassa miehen, joka yritti
salakuljettaaOtaniemeenvasenkätisiäsaksia”.

TERAS aikoo syksyn aikana myös järjestää suurimittaisen kaikki vastaan kaikki –sotaharjoituksen, sekä
länsimaistenitsepuolustuslajienkurssin.

Julkisuudessaonkulkenuthuhuja,joidenmukaankiiltävääimagoakantavanmaanpuolustusseuranloistavan
pinnan alla piilisi mitä hirveimpiä kauheuksia, joita ei normaali ihminen pysty edes kuvittelemaan.
ErikoistoimittajammePeppoAlaraippasaikontaktinTERASistaeroonpäässeeseenReubenKönöseen,joka
nyttilittääensimmäistäkertaajulkisuuteentodellisenkuvanyhdistyksestä.

”Seoliaivanhirveää.Jouduintodistamaanmitäkauheimpiatekoja.ParivuottasittenpääsineroonTERASista
ja olen sen jälkeen pakoillut murhayrityksiä mummon hillokomerossa. Nyt en enää kestä tätä, nykyinen
elämänionaivanhelvettiä.Olenriippuvainenluoritableteista,pelkäänliikkuaulkona,koskatiedänettä”ne”
vaanivatvarjoissa.AltistuinTERESissäsyöpääaiheuttavilleaineille.Tästäsyystäenuskallasynnyttäälastani,
vaikkaolennytjokuudennellatoistakuulla.

En saa nukutuksi öisin, koska kaameat painajaiset
vaanivatminua.Tämäntakiajoudunnukkumaanyöuneni
päivisin.PainajaisissaTERASinheputpakottavatminut
katsomaan Hermusen TV-ohjelmia videoilta monia
tuntejaperäkkäinilmanmainoskatkoja.Toisinaannäissä
unissa vierailee myös Ben Matlock, joka syöttää
minulle kissanpentuja, joiden turkeista on tehty
demostraatiovälineitäyläasteenfysiikantunneille.”

TEEKKAREIDENRAM-
BOSEURA
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”Kukakukkuentulevi,sekesälläheilaltansasaaman
pitämän!”, lausui Karpo Saukko puisesta pesästään
kosteikkonsa siimeksestä nautiskellen tarpeidensa
tuoksusta. Kevään saapuessa kovimmatkin saukot
herkistyvät kuuntelemaan persikka-aurojen
paluumuuttoa. ”Siinä on!”, sanoi Olga Kullervon
kukkaa katsellessaan. Happamia ovat silakat, sanoi
naapuri Karpo Saukon pesään astuessaan. ”Ei kai
partaansa sovi ajaa vieraisiin mennessään”, Olga
mutisisaapuessaanperilleKarpolle.

Kullervo, vanha metsänvartijan äpärä, mutaisin
saappainasteli,maistelinaapurintuoksuajavihelteli,
vanhaasävelmää”onpöheiköt tuuheampianaapurin
puolella”. Kunnes innoissaan hän törmäsi karhuun,
Bjarne Björniin, tuohon karvaisten köriläiden
kuninkaaseen, metsien otsoon, Benita Falkstedtin
perikuvaanosuuspankkienpanoon.Eipäollutkukaan
katsettaanluonutBjarnenkarvalahkeestaliipottavaan
varpaankärkeen.Karhuoliviimehirvestysreissultaan
säästänytmehukkaimmatmetsuritpahempienpäivien
varalle.Varpaatolivatkylläkinlakatut.OlipaBjarne
törmännyt varsinaiseen metsän pulppuavaan

bulvaaniin. Puolen hehtaarin Olgaan oli pesiytynyt
nimittäinItä-SaksalainenDrag-Show.

Olgahuusikuinpienipistettysika:”Enkestäteidän
keskenlauenneidenkanssa!” ja hipelöi tosimielessä
piilukkoistansa asettaan. Ase oli periytynyt äidiltä,
jokaolimerkonomijokolmannessapolvessa.

Hortonomi-Haukka asteli metsään ja laukoi
mennessäänkeltaisiapuumerkkejäjokaiseenmetsän
varrella olleeseen kovaan pensaaseen eli puuhun.
Laulelipamyösmennessääntuttuasävelmäänsaukosta

ja sen punaisesta näsinneulasta.  Sauli saukko
olikinmetsäntunnetuimpiavilpereitä.Eiedeskarhu
hameessa saanut häntä pysähtymään. Kyllä siinä
parrutkaatuikunsaukkovetelikirveelläeläimellisesti
kullervon naapuria.Voi voi sitä pientä likkaa, joka
eksyi metsänvartija Kullervon likaisten saappaiden
väliin.

”Minäkin olen väliinputoaja”, huusi kärvistynyt
kirkkovaaliehdokas kuulaalla ruotsin kielellä.
”SABLAR med alla er jävlar. Olen nuoleskellut
puoluetovereitteni välejä kuntoon siinä määrin että
olisin valmis räjäyttämään koko potin.
Puolueohjelmamme menee seuraavaan tahtiin.”

”I Vanda nns sex nsk församling”, mutisi 
närkästynyt Kirsti-Pandasellaisessaolotilassa,ettei
edes puihin päässyt Olga kerinnyt siinä vastaan
panemaan. ”Dagen eftär”, kunmaisteliEsteri omaa
lientään salaisessa puutarhassaan ja jatkoi omaa
askellustaan. ”Kusipieksin hiotti lammas”, virkkasi
metsän suureen kuvailmaan tuo melonien meloni,
persikoidenpersikka,kuorijoidenkuorija, inisiöiden
inisijä,KaarloRusikko,tuometsänveikeäheijari ja
Whooasi,Nuoassimennessään

Keskelläalapainemetsänmökkiä,pienessävarjossaoli
suurensuurihuone.TuollakaveruksetBjarne,Olgaja
Kullervoiloisena,pelasivatkeskenäänshakkia,sekä
matittivat naapurin Hildaa. Hilda, tuo ihanuuksien
ihanuus,monienrunojenaihe,pakastimiensulattaja,
uunienuuni,lämpimienpitkojenpitko,lihapiirakoiden
piraja, oli tullut käymään Olgan pienessä mökissä.
”Aaasch, täällä on niin kaunista ” vikisi Hilda
Olgalle.”Jeah”MörisiBjarneKullervontakaa.”Miksi
ihmeessä täällä on niin pimeää” totesi Kullervo
ihmetellensamallasuurtapainettaanpöksyissä.
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Kassipupu saapui, eli Rusikko, kaupasta yllättäen
Supoapaeten,Stasi-lehmääkaivatenOlganmökille.
”Onpas siinä kaunismökki, ettei vaan asuisi sisällä
keltainen Kinkki”. ”Voiko niin olla”, sanoi Sauli
saukkojapolkaisilehmääoikeallevasempaannänniin.
”Voinhanheittääjogurttiaselkäänne”,”Voihantoki!
Pitäisin siitä kovasti” sanoi rusikko ja pani
kauppakassinsaSaulinsyväänjätenieluun.

SamaanaikaanKullervomietiskeli:”Kusjoskahtialle,
kohta jos päälle astuisi”, ja tuskaisi tuotoksensa
kirkkaalle lasipöydälle. Uutta suoleen, kun vanhaa
kuolee. ”Menisimmekö saunaan ja sen jälkeen
ruoskittaisiin tuo naapurin hevonen siihen malliin,
että se jaksaisi laukata aina Viipuriin asti. PK-
ja silli- sektori heräsi kahtaalta kuumempana ja
latasi kilon löysää, visvaista, parhaimmat päivänsä
nähneetnautinnonrippeetOlganuudellepyhäpuvulle.
”Schkerpolsch!” ja Olga sai tuta PK:n todellisen
mahdin.

Kyöstipekka kanarialintu, naapurien ihmetys,
kaukaistenmaitten lähettiläs,saapuisiltäseisomalta
Kullervon sauvan yli liihottaen Olgan olkapäälle
astumaan. ”Kwiik, te pienet pakanat, tuon teille
tuliaisia Jumalilta naapurimaan Zen Zen vuorelta”.
”Ukkisioli”totesiKarhuvetäistenlinnunihmeellisen
Olgan uuniin ja paistaen suuren kalakukon ilman
silliä. ”Olga saisinko lainata silliäsi”. ”Ainoastaan
pyhäpäivisin” totesi Olga hyväillen samalla uutta
kudottua kuvailmaansa, Jerusalemin kultaisesta
nuoruudestaan,silloinkunKullervoolivielälihaksikas
orijaBjarnevainhaaveiliOlganupottavastauunista.
”Ahsitänuoruutta”virkkoiSaulipureskellensamalla
Olgantarjoamaapatukkaa.”Tuplaonparasta”totesi
kullervohymyillenOlganjaRusikonvälistä.

BjarneyskäisihapotSaulinbalettikummulle.”Rakas,

ei kai sattunut” hihkaisi Olga käytellen samalla
leipälapiota kuin vanha konkari. Olgan
banaanivulvaatio algoi yht’ äkkiä luisua ulos
ammottavastamakukammionaukosta.”Oooh”huusi
Saukkisauli saukkonen,”Nyt taisi tulla loppu,ettei
vaanolisihoppu”.”Kukaveirosvon,etteivaantullut
sillisektori”virkkoiJannePorkka.

Saulin jätteet herkeävät lopuksi
vasemmistoliittolaiseenlauluun:

”Mikäonyhteistäkalalletrumpetillejapiipulle?
entäpämitäonhyvyysjakampela?
asioitapatietenkinovatne

Mikäkummaonmunakas
tuomunistatehtyhassu?
asiahanseonjahiukanlitteä
japehmeäasiataasontöyhtö

Asioitaonesimerkiksijuusto
japelikaanikinonasia
muitaasioitaovattursasjaviisumi
maailmaonasioitapullollaan”

Lenin sedän otsaan mahtuu koko maailma. Suuri
suru.TuoSibeliuksenmonumentti,jähmeidenjäitten
kirkastus. Ihanien karpaloiden kovistus. Kun
kimmeltävä kaste lankeaa noiden isäinmaiden ylle
ja Sauli saukko katsoo savuavia raunioita. Silloin
puolustusvoimatkatsovatpoikiaanhuutaenjauhoen.
Oi sinäkatso, tuoson semithalutaan. ”Ylioppilaat
(taivastaavat)pyritään jakamaan talvi- jakesäeriin,
jottamolemmissaerissäolisitasaisestisekäreservin
johtajiksi että eri miehistö- ja erityistehtäviin
koulutettavia.”.

Rakkaimpani,Suomitarvitseemeitä.

WirallisetWalwojat.piste.
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