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Pääkirjoitus

PS. 
Pyydän 
anteeksi kaikilta, 
joita tämän lehden 
sisältö loukkaa. Älkää 

haastako minua oikeu-
teen, jooko :)

J o 
muinaiset roomalaiset harrastivat 
sensuuria. Tai sensuroitavia tekoja ainakin. 
Roomalaisista huolimatta olen tähän 

ensimmäiseen Tisleeseeni ruoskinut oheisella 
ruoskallani toimittajakunnan uskomattomiin 
riettauden tekoihin. No oikeastaan vaan niiden 

raportointiin. Eikä ne nyt oikeastaan niin 
uskomattoman riettaitakaan ole. Ei ainakaan 
mitään verrattuna legendaariseen Mustaan 
Tisleeseen, jonka koko painos poltettiin 
muutamaa kappaletta lukuunottamatta 
suuressa roviossa sisältämänsä arveluttavan 
materiaalin takia ja jonka kunniaksi tämä 
ensimmäinen aukeamakin muuten on 
musta.

Joka tapauksessa tämä Tisle sisältää 
materiaalia, joka syystä tai toisesta on 
aiemmin sensuroitu tai joka olisi pitänyt 
sensuroida tästäkin lehdestä, mikäli kyseessä 
olisi jokin muu, kuin suuri SensuuriTisle.

Minulle tämä oli ensimmäinen Tisle, enkä 
oikeastaan Tislesedän ruoskaan tarttuessani 
tarkkaan tiennyt, mihin taaskin olin ylikokoisen 
pääni tunkenut. Vihdoin ja viimein tämä lehti 
nyt kuitenkin on valmis, ja minullakin edelleen 
järki tallella - sikäli kuin minulla on sellaista 
koskaan ollutkaan. Toivottavasti sinulla on 
hauskaa tätä lehteä lukiessasi. Jos jaksoit lukea 
tänne asti, olet kunnioitettavan pitkäjänteinen 

yksilö, ja nostan sinulle 
hattuani. Terveisin:

 Tislesetä
 Heikki
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No voi [sensuroidun] huuuh huuuh! 
 
Kuinkahan monta minuuttia menee 
Tisle-artikkelin kirjoittamiseen? 
Puhutaanko vartista vaiko 
muutamasta tunnista? Tämä 
kaikkihan riippuu täysin 
kirjoittajasta ja 
mielentilasta: Onko 
yö nukuttu hyvin, 
huonosti vai 
hyvin huonosti? 
Onko yöllä 
t a p a h t u n u t 
jotain niin 
sensuroitavaa, 
että vain se 
pyörii päässä, 
eikä keksi 
m i t ä ä n 
j ä r k e v ä ä 
sanot tavaa? 
Eräs nimeltä-
m a i n i t s e m a t o n 
naispuolinen Tisleen 
entinen päätoimittaja 
vuodelta 2003 antoi 
vinkin, että tulisi vain 
kirjoittaa tajunnan virtaa 
paperille, jolloin tulee lennokasta 
ja hauskaa tekstiä vartissa. Joko 
päässäni ei liiku mitään tai sitten olen 
sensuroinut kaiken sen [sensuroidun] 
pois tästä tekstistä. Päättäkää itse ;)

Koska en halua pitkistyttää Sinua, 
arwoisa lukija, pälätykselläni, kirjoitan 
nyt hieman ajatusten esikarsinnan 
läpäissyttä tekstiä. Tätä vuotta on 

takana teekkarikalenterin mukaan 
viitisen viikkoa ja kaikenlaista on 
ennättänyt tapahtua. Onneksi tutustuin 
jo viime vuoden puolella testamenttiini 
ja aloin tekemään jo silloin ”asioita”. 

Edeltäjäni (Kallen) kanssa 
pyörimme päivän 

kiltiksellä ja Kasperissa 
keskustelemassa 

mitä kaikkea pitää 
tehdä ja olisi 
hauska toteuttaa.

Aktiivisimmilla 
kiltalaisillakin 
on varmasti 
p i t ä n y t 
kiirettä, sillä 
t e n t t i k a u d e n 
jälkeen on ollut 
muun muassa 
yrityssitsit, niin 

raadin- kuin 
kuukausikokousta, 

A B I - i n f o a , 
harkkasaunaa ja 

kiltisriehaantumista. 
Kävivätpä tuossa 

torstaina ulko-
paikkakuntalaiset sitsaajatkin 

kiertelemässä päivällä rasteja kiltiksen 
aktiviteettien, karaoken ja jäynäämisen 
merkeissä :) Taisipa Teraskin iskeä 
tuolloin  useaan kertaan, mutta siitä ei 
liene silminnäkijöitä enää elossa, joten 
mitään virallista tietoa ei ainakaan 
minulla ole...

Parin viimeisen viikon aikana on 

Puhiksen leipälävestä
Eli puhiksen ilosanoma, jota 
päätoimittaja sensuroi ihan vaan 
piruuttaan.
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Nimi Diplomityöprofessuuri Diplomityön valvoja

Kurkijärvi Antti Kem-40 Krause

Roswall Fredrik Kem-42 Aittamaa

Laukkanen Ville Kem-90 Jämsä-Jounela

Majamaa Katariina Kem-70 Leisola

Nauha Elina Kem-42 Aittamaa

Sarantila Maiju Kem-107 Hurme

Simonen Marja-Leena Kem-30 Nordström

Karjalainen Jenni Kem-107 Hurme

Kaavi Jatta Kem-4 Koskinen

Liu Zheng Kem-100 Seppälä

Levonen Heli Kem-70 Leisola

Rane Shreyas Kem-107 Hurme

Tuononen Lari Kem-90 Jämsä-Jounela

Valmistuneet:

Jatkuvuustoimikuntakin saanut tulta 
jalkojen alle ja lähtenyt käyntiin. 
Toinen hyvä tapa lisätä jatkuvuutta 
olisi sekoittaa pHukseja ja vanhempia 
opiskelijoita erinäisissä tapahtumissa, 
mutta pHuksejahan ei saa kuksia,  
joten tämä onkin Sensuuri-Tisleen 
mukaisesti sensuroitu.

Ilokseni olen huomannut kuinka 
kiltahuoneella on miltein aina 
[sensuroidun] paljon kiltalaisia! Olen 
tavannut siellä niin pHukseja kuin 
valmistuneitakin pelaamassa koronaa 
tai marjapussia, heittelemässä 
pärkkää tai loikoilemassa sohvalla! 
Jotkut osasivat yhdistää edellä 
mainittuja yllättävilläkin tavoilla. Voi 
kunpa kiltalaiset hyödyntäisivät myös 
k o p i o k o n e t t a 

samalla innovatiivisuudella ja 
ahkeruudella...

Mikäli keksit jonkun kehitysidean 
kiltiksellemme, kerro siitä ihmeessä 
kiltahuonevastaavalle tai raatilaiselle!!! 
Raatilaisten puoleen voi kääntyä AINA 
hyvien ajatusten iskiessä koskien mitä 
tahansa kiltaan liittyvää - me kyllä 
kuuntelemme :)

[sensuroiduin] terveisin,
PJ-Vici
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1. Nimi, ikä, vuosikurssi 
Victor Heinänen, 22, III2. Tehtävä raadissa

Puheenjohtaja  
3. Seksuaalinen suuntautumisesi (heteroa ei 

hyväksytä!) Metroseksuaali. Koen siis suurta nautintoa 

seurata metrojen tunneloitumista. 
4. Millaisista karhuista pidät? 

Laumassa elävistä porilaisista.
5. Kuvaile Raadin 2007 lämpötilaa. 

Sizzling! 

-entä kuka teistä on kuumin ja miksi? 

Sini, koska oli juuri kuuman kosteassa, samban 

luvatussa maassa, Brasiliassa ja rusketuskin on 

sen mukainen. Toisaalta Janne olisi ”sellainen 

isännän kokoinen kaveri”. En osaa sanoa 

kumpi.

6. Fetississi! Sihteeri istuu polvellani ja kirjoittaa kiihkeästi 

pöytäkirjaa nuijani heiluessa rytmikkäästi. 

Taustalta kuuluu muiden naisraatilaisten 

ääntely.

Tässä esitellään tämän vuoden 2007 dominoijat. Valitse suosikkisi, alistu heidän 

tahtoonsa, tee kuten he haluavat, ja ota ilolla ja kiitoksella rangaistuksesi vastaan!Killan ruoskaraati eli vallananastanut hallitus

Heta
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1. Nimi, ikä, vuosikurssi 

Mari Ijäs, 20 w, KeII 

2. Tehtävä raadissa 

Tiedottaja-sihteeri 

3. Seksuaalinen suuntautumisesi 

ks. PitkisII s. 1018 

4. Millaisista karhuista pidät? 

Verokarhun potkiminen on aina mukavaa 

ajanvietettä. 

5. Kuvaile Raadin 2007 lämpötilaa. 

-1000 K -ollaan niin cooleja, että loppujen 

lopuksi ollaan hotimpia kuin oikeasti kuumat! 

-entä kuka teistä on kuumin ja miksi? 

Saman logiikan mukaan olemme kuumimpia 

Tapion kanssa, sillä synnyinpaikkamme lienee 

raatilaisista kolein.

6. Fetississi! 

Onhan se toki kiihottavaa miettiä, montako 

*:ä näyttää hoteimmalta viikkotiedotuksen 

ulkoasussa ;)

1. Nimi, ikä, vuosikurssi 

Sini Jokisaari, 22, III 

2. Tehtävä raadissa

Ulkovastaava, ulkotoimikunnan puheenjohtaja.

3. Seksuaalinen suuntautumisesi 

Suuntaudun yleisesti sänkyyn päin, mutta 

poikkeuksiakin on, tilanteesta riippuen. 

4. Millaisista karhuista pidät? 

En pidä karhuista, leijonat ovat minun mieleeni.

5. Kuvaile Raadin 2007 lämpötilaa. 

Hyvin korkea, aina kriittisessä pisteessä. 

-entä kuka teistä on kuumin ja miksi? 

Kirsi, koska Kirsin täytyy kestää niitä miinuksia 

tiliotteissa.

6. Fetississi! 

Espanjalaiset miehet...(Tuomaskin alkoi 

opiskelemaan espanjaa kun  tavattiin :)...)
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1. Nimi, ikä, vuosikurssi 
 Siiri Viljanen, 21, II 

2. Tehtävä raadissa 
pHuksikapteeni 

3. Seksuaalinen suuntautumisesi 
Suunnattoman seksikäs. 

4. Millaisista karhuista pidät? 
Onnellisista karhuista, jotka elävät omassa ympäristössään metsässä. 

5. Kuvaile Raadin 2007 lämpötilaa. 
Tooosi hotti! 

-entä kuka teistä on kuumin ja miksi? 
Eikös se ole puheenjohtaja, koska kuumaa pystyy parhaiten johtaa olemalla itse kuumin.

6. Fetississi! 
Fe-tissi? Si-tissi? Ei mulla sellaisia oo.

1. Nimi, ikä, vuosikurssi 

Minna Väkevä.

Ikä lehden ilmestyessä on 21v,

vuosikurssi on II :) 

 
2. Tehtävä raadissa

Emäntä 

3. Seksuaalinen suuntautumisesi 

Tykkään miehistä 

4. Millaisista karhuista pidät?

Lämpöisistä. 

5. Kuvaile Raadin 2007 lämpötilaa. 

Mukavan lämmin.

-entä kuka teistä on kuumin ja miksi? 

Hmmm... Vici, koska se joutuu juoksemaan joka 

paikassa puhiksena.

6. Fetississi! 

No, ruokaahan voi käyttää kaikkeen kivaan ;) 
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1. Nimi, ikä, vuosikurssi 

 Kirsi Jalkanen, 20, II 

2. Tehtävä raadissa 

Rahastonhoitaja

 
3. Seksuaalinen suuntautumisesi 

Rahiksena olen sitä mieltä, että tässäkin 

asiassa raha on se mikä ratkaisee.

4. Millaisista karhuista pidät? 

Luppakorvaisista.

5. Kuvaile Raadin 2007 lämpötilaa. 

Olemme sinisissä liekeissä.

-entä kuka teistä on kuumin ja miksi? 

Kohdan 3. perusteella raatimme kuumin jäsen 

olen rahaliikenteen pyörittäjänä minä.

6. Fetississi! 

Datamikko <3<3<3

1. Nimi, ikä, vuosikurssi  
Janne Andtsjö, 21v, KeII 

2. Tehtävä raadissa 
Isäntä. 

3. Seksuaalinen suuntautumisesi 
Kieroutunut.

4. Millaisista karhuista pidät? 
Panda on parhaan makuista.

5. Kuvaile Raadin 2007 lämpötilaa. 
No ihan jäässähän me kaikki ollaan, joten lämpötila on rajusti pakkasen puolella.

-entä kuka teistä on kuumin ja miksi? Minna pyörii niin paljon uunin vieressä, että varmaan alkaa jo vähän sulaa. Muut ovat edelleen jäässä.

6. Fetississi! 
Pidän suuresti ajatuksesta, että aina kun sotken juomavaraston, joku muu siivoaa sen puolestani. 
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1. Nimi, ikä, vuosikurssi 

Paula, 21, III 

2. Tehtävä raadissa

a. Uskottelu muille raadin jäsenille sekä 

kiltalaisille, että fi rmoista saadaan rahaa. 

b. Uskottelu fi rmoille, että rahan antaminen 

killan toimintaan on niille hyödyllistä. 

3. Seksuaalinen suuntautumisesi 

Suuntaudun mielummin sänkyyn kuin esim. 

lentokoneen vessaan (sori jos aiheutin jollekulle 

pettymyksen). 

4. Millaisista karhuista pidät? 

Kilteistä. Olen myös tarpeeksi vanha pitääkseni 

PB:ia ennemmin voimavarana kuin uhkana. 

5. Kuvaile Raadin 2007 lämpötilaa. 

Viilee. 

-entä kuka teistä on kuumin ja miksi? 

Minä. Minulla taitaa olla kuumetta. 

6. Fetississi! 

Minulla ei ole nakkiin (eikä muihinkaan 

eineksiin) liittyvää fetissiä. Fetissini 

aihealueena voisi pitää mieluummin vaikkapa 

edustamista, kun se kuuluu tuohon PR-

vastaavan hommaankin. Fetissin kohteeksi 

tässä laskettakoon edustusasut, jotka saavat 

mielellään olla mahdollisimman erikoisia.
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Ps. Jutun kokoaja ei kyllä edes huom
annut 

opintovastaava Tapion tulem
ista, joten eiköhän se 

m
ennyt ihan hyvin…

 

1. Nimi, ikä, vuosikurssi Tapio I. Ryhänen, 24 vee, 2003.
2. Tehtävä raadissaOpintovastaava 

3. Seksuaalinen suuntautumisesi 
Autonominen itsensähäpäiseminen (kyllä, olen 

sinkku). 

4. Millaisista karhuista pidät? Emokarhuista silloin, kuin olen joutunet 
sellaisen ja sen pentujen väliin.
5. Kuvaile Raadin 2007 lämpötilaa. 
Noin 37,1 Celsius-astetta. 
-entä kuka teistä on kuumin ja miksi? 
Kuumin on emäntä tai isäntä, riippuen päivästä.6. Fetississi! Henkilökohtainen, tähän asti salaisena pysynyt, 

fetissini on nakkistringit! 
Sori, että tuli viimetingassa.
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Mitä sensuroitavaa olet tehnyt kiltiksellä?

Mitkä sinun puuhasi kiltiksellä olisi syytä jättää vuotamatta julkisuuteen? Tätä 

kyseltiin useilta uhreilta kiltiksellä. Aiheen vuoksi kysely tehtiin nimettömänä…

”En mitään. En mä nyt ole runkannutkaan, en edes Aku Ankka -lehteen täällä.”

”Mä oon pahoinpidellyt tota ilmotustaulua.”

-Miten?  

”Se jääköön salaisuudeksi…”

”Juonu kahvia.”

-Ajatellu sopimattomia?

”Ainahan sitä ajattelee sopimattomia, mutta ei se liity tähän asiaan.”

”Tääl ei ikinä tapahu mitään. Ne, jotka väittää niin ei tiedä mistään mitään.” 

(Ankaria hiljentäviä katseita haastattelijaa kohtaan. Ei kysytä enempää…)

”Juonu koeputkista.”

”Juonut kossua tuikkulyhdystä.”

”Otin kalsarit pois raadin kopissa.”

”Olen ollut vähissä vaatteissa raadin kopissa…”

”Koittanut käsitellä keppiä niin, että se seisoo omin voimin.”

”Hävinnyt koronassa.”

”Miettinyt Kemistikillan ja Pohjois-Korean yhtäläisyyksiä.”

”Miettinyt, miten sais yhdistettyä sykkivät kalvopumput ja ne tytöt…”

Kiltisgallup
Heta
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Minut valittiin viime vuoden lo-
pulla killan ulkovastaavaksi, jo-
ten ajattelin, että pitää jotenkin 
valmistua seuraavan vuoden 
koitoksiin. Mikä parempi keino 
olisi ollut kuin matkustaa toisel-
le pallon puoliskolle, jossa voi-
sin treenata tulevaa tehtävääni 
varten ja rentoutua ennen tule-
vaa koitosta. Kohteeksi valitsin 
Brasilian, koska siellä sekoittu-
vat alkuasukkaiden ja euroop-
palaisten veri. Totta puhuakseni 
valitsin kohteen, koska siellä oli 
tarpeeksi lämmin.

Koska olin Brasiliaan asti tullut, niin pitihän 
sitä mennä tietenkin heti katsastamaan 
paikalliset bikinikaupat uusien bikinien toi-
vossa. Valittavana kaupoissa oli joko ”sii-
ma-” tai ”narubikinit”, joiden koot yllättivät. 
Normaalisti kokoni olisi pieni, mutta 
kaupassa katsellessani kokoja, en 
olisi päälleni kyllä pieniä pistänyt. Ih-
mettelin kaupassa mistä naiset, jotka 
omaavat hieman tuhdimman brasi-
lialaisen takapuolen löytävät itsel-
leen bikinit. Tämä selvisi seuraavana 
päivänä rannalla, että samoista kau-
poista myös muodokkaammat taka-
puolet ne bikinit löytävät. Harmillista, 
että kuitenkin vastakkaista sukupuol-
ta olevien uima-asusteet olivat aivan 
normaali kokoisia.

Yleisestä käsityksestä ehkä poiketen 
Brasilia ei ollut rantaelämän unelma-
maa, koska siellä oli lailla kielletty 
yläosattomissa auringon otto. Siellä 
ei tosiaankaan nähnyt yhtään paljasta ti-
sua rannalla, mutta sitä enemmänkin hy-
vin pikkuriikkisiä stringbikinejä ja mukavan 
ruskeita brasilialaisia miehiä :). Paikallista 
elämää näki huomattavan paljon normaa-

lia enemmän, koska tammikuu oli myös 
heidän kesäloma-aikaansa.

Matka meni mukavasti paikalliseen elä-
mään tutustuessa ja rannalla rentoutues-
sa. (Rannalla tuli viihdyttyä aika paljon 
edellä mainitusta syystä :).)

P.S.

Tutustuin matkalla myös merihevosiin ja 
kuulin, että merihevosilla urokset synnyt-
tävät. Toivottavasti tämä tulisi myös 
meidän lajillemme evoluution myö-
tä mahdolliseksi...

Sini Jokisaari

Brasilia
Eli ulkovastaavamme ulkoilukertomus 
siimabikineistä ja merihevosista
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Raunio T.F.I., Mäkilä J.F.A.  ja King K.F.:
Raskasmetallimyrkytyksen vaikutus solurakenteissa oleviin 

vesikiteisiin, malliorganismina Homo Technolocus

Raskasmetallilla (Heavy Metal) ja muilla musiikinlajeilla on 
vaikutuksia veden kiderakenteiden syntyyn [1]. Kaunis musiikki 
(klassinen, kansanlaulut (pois lukien juomalaulut) jne.) saavat veden 
muodostamaan kauniita kiderakenteita. Ns. Heavy Metal musiikki 
(ja muut rienaavat tyylilajit) aiheuttaa vääristyneitä kiteitä. Koska 
ihmisessä on vettä noin 65 %, on Heavy Metal musiikki vakava 
uhka solurakenteille [2]. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään Heavy 
Metal-musiikin vaikutusta koe-eläinotoksessa.

Menetelmät
Kokeessa vertailtiin satunnaisia Homo Technolocus -yksilöitä 
kontrolliryhmään. Koe-eläimille soitettiin erinäisiä metalli kappaleita 
ja tarkasteltiin niiden fysiologisia muutoksia. Koe-eläimille asennettiin 
kuulokkeet ja EEG sekä EKG lukulaitteet. Myös kuolleisuutta seurattiin 
ja laadittiin Ld

50
-arvot. Koekappaleina käytettiin seuraavia kappaleita 

Cannibal Corpse: Make Them Suffer, Marduk: Jesus Christ… 
Sodomized, Slayer: Angel of Death ja Arch Enemy: Ravenous. Ld

50
-

arvot mitattiin sekunttia/kilogramma. Kappaleita soitetaan jatkuvana 
toistona.
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Tulokset
LD

50
-arvot:

Cannibal Corpse, Make Them Suffer: 41 s/kg
Slayer, Angel of Death: 95 s/kg
Arch Enemy, Ravenous: 90 s/kg
Marduk, Jesus Christ... Sodomized: 10 s/kg

Äänikappaleiden kohdistaminen koe-eläimiin (Homo Technolocus) 
aiheutti useimmissa pahoinvointia ja levottomuutta. Koe-elukat kuolivat 
väkivaltaisiin ja SAIRAISIIN kouristuksiin ja sisäisiin verenvuotoihin. 
Yllätykseksi kaksi kontrollina käytettyä H. Technolocusta eivät 
tuntuneet saavan oireita laisinkaan, päinvastoin ne tuntuivat 
nauttiman tästä tarpeettomasta ja epätieteellisestä eläinkokeesta. 
Niiden solurakenteet olivat todennäköisesti immuuneja kiteiden 
aiheuttamille tuhoille. Ainoat oireet olivat pään pakonomaiset 
edestakaiset liikkeet. Kontrolli koe-eläimet (ne asennevammaiset 
paskiaiset) näyttelivät myös rivoja sormimerkkejä. Lisäksi toisella 
kontrolli koe-eläimellä oli vakavia hallusinaatiokohtauksia, joihin liittyi 
spontaani pälpätys. Eläimen omia sanoja lainaten: ”Heavy-laulaja 
on parhaimmillaan napapaidassa”. Tämä aiheutti suurta kaaosta 
testaajaryhmässämme.

Kuva 1: Säännöllinen ja 

kaunis kide

Kuva 2: Ruma ja 

kieroutunut kide

Yhteenveto
Ns. Heavy metal on vakava uhka ihmiskunnalle, onhan ihmisestä 65 % 
vettä. Paras ratkaisu ongelmaan olisi sensuuri tälle äänisaasteelle. 
Etenkin Suomeen on pesiytynyt kultteja, joiden jäsenet, siedättävät 
itseään tällä jumalan hylkäämällä ääniharmageddonilla. Mikä 
pahinta, monet näistä jäsenistä ovat alaikäisiä lapsia. Valtioiden 
olisi syytä kitkeä nämä saastan kehdot keinoilla millä hyvänsä tai 
yhteiskuntamme kaatuu kuin Baabelin torni.
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Varoitus: seuraava tarina sisältää lapsille sopimatonta 
materiaalia. Tarinan henkilöt ovat fiktiivisiä ja vaikka eivät 
olisikaan, nimet ovat muutettuja. Paikat ja kellonajat ovat 
totta (eivät tosin tarkkoja), tapahtumista ei ole varmuutta, 
mutta jälkeenpäin löytyi  muutama dokumentti matkasta, 
joiden perusteella koitamme päätellä mitä on tapahtunut, sillä 
teksti ei ollut kirjoittajille aivan selvää. 

Cancan-pojat päättivät juhlistaa Jannen miehistä taivalta isän 
Maammepuollustus-Voimissa. Pitkään harkittu metroXQ, 
jossa kierretään kaikki asemat läpi juoden jokaisella 
asemalla yksi annos toteutettiin loppiaispäivänä. Matka 
alkoi Mellunmäestä, sopivasti Vantaan rajan läheltä, jonne 
kokoonnuttiin puoliltapäivin aloittelemaan Hu(i)kkaputkea.

Mellunmäki:
klo 11.45 Harmit-
telimme opinto-
rahan pienuutta, 
sillä XQ aiheut-
ti taloudellisia 
ongelmia niille, 
jotka olivat jo 
juoneet viimeiset 
avustukset. Antti 
oli käyttänyt kaik-
ki rahansa ohra-
pirtelöön. Janne 
ja Pyry olivat 45 
min ennen muita 
paikalla ja homo-
naamat olivat asettuneet väärälle puolelle asemaa (Antin ja 
J-P:n mielestä). Sopiva aloitus XQlle oli ylentää Vantaa ju-
malan hylkäämästä tai muuten vain ränsistyneestä rajakylästä 
cancan-poikien ulkoilmapisuaariksi. Samalla mietittiin pedo-

Hukkaputki Eli Cancan-poikien uskomaton 
sankaritarina ystävyydestä, 
naisista ja metroista
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filian määritelmää. Lopputulos oli, että se on pedofiliaa vasta 
jos murrosikä ei ole vielä alkanut.  Asteikolla 1-10 kuinka van-
ha on Michael Jacksonin poikaystävä? Reput kilisivät.
12.05 Turkulaiset hitaita muussakin kun oluen juonnissa. 
XQlaiset nälissään uskonnollisista syistä.
 

Kontula:
12.08 Kupasta asiantunteva pikadiagnoosi: kassit tuntuu 
erilaisilta kuin eilen. Sloggeissa kuulemma kuppa valmiina. 
Etsitään sopivaa juomapaikkaa, tosin Kontulassa tuskin 
kukaan välittää muutamasta päihtyneestä nuoresta. Äänestä 
päätellen joku ampui ostarilla käsiaseella. Jouni totesi, että 
Hakunilassa olisi käytetty sarjatuliasetta. 
12.25 Harmittelemme vaseliinin puuttumista. Lidl ei ole auki, 
emme saa hernaria  :’<  Ohjeita sitoutumishaluisille naisille: 
”hankkikaa aids!” Sandels mäyriksiin!

Myllypuro:
12.40 Pyydimme saada kuviin viittauksia 
interseksuaalisuudesta. Ironista kyllä, joku ryhmästämme 
kommentoi ”Mitä vittua, jos mä oisin tehnyt tai keksinyt 
mitään tollaista, niin muistaisin kyllä”. Battery turvallista, 
Red Bull antaa siivet. (vasta)Tässä vaiheessa reportterimme 
ovat sitä mieltä, että artikkelia ei suositella kenellekään. 
Juomista natsikallioilla, kuulemme ensimmäiset sireenien 
äänen, mikä muistuttaa meitä Juhosta. Millaisella ihmisellä 
on auton rekisterikilpi jossa lukee: ”MR-2”?

Itäkeskus, +4 C:
13.04 Suunnistamme Itäkeskukseen sammuttamaan 
nälkämme.
13.47 Täydennystä juomavarastoon ja virallinen kusitauko. 
Pyryn oma taukojumppa ”tuuletan kassejani”. Mietimme 
pelasiko Janne twisteriä?? Paljon kysymyksiä, niin vähän 
vastauksia.
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Puotila:
14.09 ”ei ihmistä oo kävelemään luotu”, J-P:llä on kaks kättä 
(vapaana)? Ryhmämme päättää kampanjoida tulevaisuudessa 
Alkoholittoman kossun tuomisesta kauppoihin kaikille 
oikeille kulinaristeille. Kelatkaa mitä tasottavia!

Monaco:
 14.30 Toteamme olevamme saatanan kuumia, sillä ryhmämme 
keskimääräinen Hotornot arvosana on 8.3. Niinpä, mutta sen 
varmaan osasittekin jo arvata. Suola sisältää natriumia ja 
kloridia (c) Macdonalds, pelastitte elämäni.
14.48 Jouni: diskattu suoritus(liian hapokasta).

Vuosaari:
14.53 Minigolf  ylitti odotukset, kakkonen kovassa käytössä. 
Yritämme houkutella tyttöjä matkaan ilmaisella Jormalla 
(laatujuoma). ”ei se oo runkkaamista jos on pieni muna”
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Siilitie:
15.30 Tupakkatauko ja nopeat viinapaukut. Ehdotus Siilitiestä 
XQ:n paskimmaksi pysäkiksi. 

Herttoniemi:
15.36 Mukaan tulee myös väärän sukupuolen edustajia. 
Jounin Diskaus peruttu. 
15.45 Tapasimme viehättävän neitoshenkilön joka liittyi 
joukkoomme, isot miinukset sidukasta. (pelasti kasvonsa 
myöhemmin 
i l l a l l a 
j u o m a l l a 
olutta)

Sillan Alla: 

15.51 puhet-
ta ”Kolmen 
vartin kos-
susta”... sen 
pidempään ei 
pitäs tosimie-
hellä kestää. 
E p ä s e l v ä ä 
tekstiä Laa-
tastosta? 

Kulosaari & 

Kalasatama
16.10(tiedot puuttuu, keksi tähän oma seikkailu*) ________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
16.28___________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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K a l a s a t a 

Sörkka:
16.55 Jouni diskat-
tu kolmannen ker-
ran. Joku random 
tuli sönköttään: 
”Vittu ku ois mui-
ja ja ois massii, ni 
ostaisin sille koruja 
tiedätsä?” Solidaa-
rinen reportteri-
ryhmämme tarjosi 
pohjat lohduk-
keeksi. 
17.00 Jouni diskat-
tu neljännnen ker-
ran. (jälkeenpäin 
kukaan ei tiedä mistä on kysymys..)

Hakaniemi:
17.07: Etsimme 
paikallista kusiputkaa 
ja löysimme 
ympyrätalon. Urheat 
tutkimusmatkailijat 
totesivat Juhon 
olevan Pörriäinen ja 
että Hakaniemessä 
on pommi. Antti 
on juonut Aurajoen 
vettä
17.30 Muistiin 
k i r j u r o i n u t 
reportterimme toteaa 
Jannen edustavan 
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B-puolta. Tässä vaiheessa teksti tosin käy melkoisen 
vaikealukuiseksi. Pyry: ”Me ollaan tosinuoria” Yhteislaulu 
metrossa: Ratikkalaulu, pohjolan pidot.
17.28 Venyttelyä tarvitaan.

Paikat jätetty ilmeisesti merkitsemättä:
17.55 J-P Tunnusti olevansa humalassa. Nainen lähti viemään 
pulloja, Tuomiokirkon kellot soivat ryhmämme kunniaksi 
Jiipeen rullatessa sivuttaissuunnassa. 

Aika ja paikka epäselviä:
”Ei lysta, Mikko vai Mikko, Ei oo pettämistä jos eri nimi” 
– keskeinen sanoma hieman hämärä.
”Jiipee, ootsä 
kännissä?” -”Sa-
nokko uudes-
taan?”

18.04: ”Oujea, 
ollaan Kaisanie-
messä uudestaan 
metrossa. Känni 
= 10” Loput ta-
pahtumat ovat 
toistaiseksi hä-
märän peitossa. 
Muistikuvia löy-
tyy seuraavaksi 
Otaniemestä ja 
Tapio la la i sen 
Tanssi- & Seu-
rusteluravintola 
à la Dinin portilta jossa vielä pystyssä olevat ryhmämme jä-
senet käännytettiin takaisin yöhön. Muistakaa että Sankarit 
kaatuu joskus.
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deluxe pikkujouluhaastat-
telu

    

Kemistikillan Emeritusbilehile haastatteli tutkivan journalismin hengessä 
kolmea kemistikillan halutuinta alfaurosta Deluxe pikkujouluissa. Tutkimuksen 
tarkoituksena oli selvittää kuinka vaikeaa on olla naisten halujen kohde sekä 
kysyä vinkkejä muille teekkarimiehille, jotka aikovat suunnata tuleviin Deluxe 
bileisiin. Kiitokset haastatteluun osallistuneille asian tuntevista kommenteista.

Kyssät eli frogat:
1) Miten naiset yleensä yrittävät iskeä sinua baarissa?
2) Miten vältät liian innokkaiden naisten lähentelyn?
3) Oliko kutsuvieraille Deluxen pikkujoulubileissä liikaa piparia tarjolla?
4) Mikä on neuvosi pahaa aavistamattomille teekkarimiehille, jotka 
aikovat suunnata seuraaviin Deluxe bileisiin?

1) Yleensä kämmenellä 
astalon puuttuessa.
2) Omat tanssiliikkeet 
karkottavat innokkaimmatkin 
ihailijat.
3) En saanut yhtään piparia! 
Niinpä kotimatka kulki 
snägärin kautta.
4) Piparit loppuvat nopeasti!
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1) Mitkä naiset? o_O
2) Olemalla oma itseni.
3) Ei kommenttia!
4) Varaudu suureen saantoon.

1) Nyrkillä tai kyynärpäällä,  
ala- tai yläpäähän.
2) Luotan vakaasti hyvään 
suojaukseen ja nopeisiin 
liikkeisiin...
3) Pipari maistui niin, että 
ala- ja yläpää olivat kipeinä 
seuraavana päivänä :P
4) Varokaa kiimaisia 
(humanisti)neitoja! Ne ei vain 
katso ne koskee...

Jani Heikkilä
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25.9.2006 klo tosi aikaisin suuntasi epäilyttävä tyhjin kaljakärryin 
varustettu joukko kohti loistoristeilijää. Aamun hiljalleen valjetessa 
he valtasivat uljaan humppa-areenan. B-vitamiinin huuruissa ja 
kaurapuuron voimilla he valmistautuivat päivän koitoksiin.

Unisen kansan pitkä odotus vihdoin palkittiin, kun estradille asteli 
komea 80-luvun nuorukainen. Seurasi leikkimielinen kilpailu, 
joka vakavoitti joukkoa ympäröivät ihmiset. Kun älymystöjoukko 
oli saavuttanut tuplavoiton tietokilpailussa, arvontavoiton 
saattelemana, alkoivat ympäröivät ikäihmiset epäillä jonkinlaista 
salaliittoa, mikä olikin olosuhteet huomioon ottaen varsin 
ymmärrettävää. Tietokilpailukysymykset koskivat mm. Einö Grönin 
levytettyjen kappaleiden määrää, Viron asukaslukua ja sitä oliko 
päivän nimipäiväsankari Kalervo vai ei. Aamupäivän potti oli 
kokonaisuudessaan 2 ltk Fazerin suklaata, 3 suklaalevyä, karkkipussi 
ja skumppapullo.

Sata 
snapsilasia ~ 0‰

Henna
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Tallinnan satamassa hortoilleen unisen porukan sai kunnolla 
hereille vasta huutava Otto. Oliko kyse koneen tarjoamista ’vääristä 
seteleistä’ vai rahan puutteesta – keN(i) tietää. Astuttuamme 
taksista Wanhaan kaupunkiin, alkoi armoton ravintolan metsästys. 
Ruokalistoja vertailtuamme päädyimme tuttuun ratkaisuun: 
lähimpään. Seurasi kolmen ruokalajin päivällinen viinien ja viskien 
kera, mikä ymmärrettävästi venähti yli 2 tuntiseksi. Ruokailun 
ohessa tuhosimme kymmeniä cocktailtikuiksi tarkoitettuja miekkoja, 
joilla onnistuttiin jopa haavoittamaan Heikkiä. Tallinnan risteilyille 
tyypillisesti shoppailimme matkan ravintolasta Viru-hotellin aulaan, 
jossa tuli koomattua tunti jos toinenkin tavoitteena kerätä voimia 
matkan itse tarkoitusta varten.

Viisi viinakauppaa ja satoja hintalappuja tutkittuamme pääsimme 
vihdoin matkan tavoitteeseen: löysimme kaupungin halvimmat 
viinat. Kaljakärryt täyteen ahdattuina laahustimme läheiseen 
neuvostopuistoon juhlistamaan onnistunutta reissua voitetulla 
skumpalla, kunnes idyllimme rikkoi rähjäinen sairaalasta karannut 
suomalaismies. Hän kerjäsi kruunuja saadakseen kupin kahvia. Mies 
oli saapunut Tallinnaan samaisena aamuna, jonka jälkeen hänen 
vaimonsa oli lähtenyt kävelemään, mies oli ryöstetty ja kuljetettu 
lähetystön kautta sairaalaan. Hänellä oli lyhyet ajellut hiukset, joiden 
läpi pilkotti päänahkaan piirrettyjä violetteja sairaalamerkintöjä. 
Ilmeisesti miehelle oli tullut kiirekin karata laitoksesta, sillä hänen 
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kädessään oli edelleen kääritty kanyyli. Juuri kun olimme kaivaneet 
miehelle viimeisetkin kolikot, hyökkäsi kimppuumme kerjäävä 
virumummo. Totesimme että oli aika perääntyä takaisin laivalle…
suoraan Tax Free jonoon.

Kaljakärryjen täytyttyä jouduimme ostamaan vielä muutamat lisää, 
jotta 10 774,37 EEK Tax Freestä ostamamme viinat mahtuisivat 
mukaan. Kassasetä kruunasi reissumme valistamalla meitä 
tarjouksesta, jossa kahdesta kossupullosta sai kolme Koskenkorva-
snapsilasia. Pullojahan meillä oli 96 kpl, joten tarjous ei täysin 
toteutunut, sillä saimme ”vain” sata lasia. Tienasimme samoista 
ostoksista myös yhdeksän ilmaisristeilyä, jotka on tarkoitus käyttää 
vielä tämän vuoden puolella.

Menomatkalla hyväksi havaittu humppabaari kutsui meitä taas, tosin 
matkalla oli pieni ongelma: baari sijaitsi kolme kerrosta ylempänä. 
Ahdoimme kaikki viinat ja Kenin hissiin, mikä ilmeisesti oli liian raskas 
taakka 600kg vetävälle hissille. Kymmenen minuutin iteroinnin 
jälkeen Keni sai vihdoin hissin pysähtymään oikeaan kerrokseen. 
Muut jo ehtivät huolestua hetkeksi, kun ulkopuolella luki koko 
matkan ajan ”Out of service” hissin vilahdellessa oikean kerroksen 
ohi muutamaankin otteeseen. Loppumatka sujui rattoisasti valssin 
pyörteissä ja vihaisten katseiden sadellessa viinakasaamme.

Toisen phuksiryhmän risteily ei sujunut aivan yhtä mallikkaasti. 
Ryhmän ainoat kolme risteilyllä ollutta phuksia olivat onnistuneet 
juomaan 2/3 Jallu-pulloa per sierainpari jo ennen laivan saapumista 
Tallinnaan. Satamassa ISOt päättivät ottaa yhden phukseistaan 
mukaansa, sillä hän oli jo siinä vaiheessa kiitettävässä humalassa. 
Kaksi muuta jatkoivat Hesen kautta pussikaljoille puistoon, jonka 
jälkeen nettikahvilaan irkkaamaan ja lopulta strippibaariin.

Päivän saldo:

 4 lavaa kossua
 6 lavaa olutta (+3 lavaa Lapin Kusta Lapin miehelle)
 6 lavaa lonkeroa
 1 lava siideriä
 2 pl. skumppaa
 3 jekkusettiä (pullo Jägermaisteria + 2 lasia)
 2 itsemurhapäkkiä
 muita väkeviä ~30 pl. + ihan vitun monta!

…JA KAIKKI OMAAN KÄYTTÖÖN!!! 
 



suuri SensuuriTisle
27

Mukana 

menossa: 

Keni & Barbit 
eli Heikki, 
Minni, Anzö, 
Keni, Paula, 
Henna, Simo, 
Marika & J-P 
+ keltainen 
karvalutku 
sekä nimeltä 
mainitsematon 
phuksiryhmä

Testaa tietosi: (kyllä/ei)

1. Eino Grön on levyttänyt yli 600 kpl?
2. Viron asukasluku 1,5milj?
3. Laivalla 8 eri kansallisuutta?
4. Laivalla asiakaspaikkoja 2000?
5. Kruunu Viron rahayksikkö?
6. Tallinna 650-vuotias?
7. Kapkaupunki maailman eteläisin kaupunki?
8. Eckerö Lines suomalainen varustamo?
9. Jääkiekon keskiviiva musta?
10. Laiva lähtee Tallinan sataman terminaalista B?
11. Viro itsenäistyi 1992?
12. Viron kansallispäivä tammikuussa?
13.  Onko 25.9 Kalervon nimipäivä? 

Vastaukset:

1. k, 2. k, 3. e, 4. k, 5. k, 6. e, 7. e, 8. k, 9. e, 10. e, 11. e, 12. e, 13. e.
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CanCanin esitys piKKujouluissa herätti 
monen katsojan sensuurihalut. Ehdo-
tuksia Kondensation ja syksyn 2007 
perinnesitsien esitysten sensuroinneis-
ta sateli sekä CanCanin että (pHuksien 
moraalisesta rappiosta vastuussa ole-
van?) pHuksikapteenin korviin. Niinpä 
selvitinkin KTY-sitsien jälkeen katsojien 
todellisia mielipiteitä. 

Kysymykset: Mitä CanCanista pitäisi 
mielestäsi sensuroida? Herättikö Can-
Can sinussa muita painokelvottomia 
ajatuksia?

Wanhan 
Kapun tilitys

Tatu Raunio 

Housut! Koko-
naan kaikilta. 
R o h k e a m p i a 
kuin viime vuo-
sina. Proffat 
saattavat kyllä 
saada slaagin 
jos Kondiksessa 
on samanlainen 
esitys kuin piK-
Kujouluissa.

Maija Mus-
tonen TTY 
YKI:n pj 

Pitääkö siitä muka sensuroida jotain? 
Esitys pysyi ihan hyvän maun rajoissa. 
Naisten ei ainakaan tarvitse olla nykyis-
tä rohkeampia. Miesvaltaisissa Teekka-
ripiireissä miesten esitys on harvinaista 
herkkua…

Päppä
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Jaakko Siitonen 
KeTeK LTY 

Jos jotain ruve-
taan sensuroi-
maan ni naa-
marit naamaan 
ni ei tarvitse 
labrakursseil-
la punastella. 
Aika kuumotta-
vaa… Ei meillä 
tollasta.

Jani Turku 

CanCanistä pitäisi sensuroida kaikki miehet ja 
väärin tanssivat naiset. 
;)

Naisten koreografi an 
suunnittelijalle paljon 
kiitoksia. Ihan ammat-
tilaistasoa. Miesten ko-
reografi an pitäisi olla 
integroidumpaan koko-
naisuuteen.

Victor Heinänen 

Hiukset. Kalju on porno ja 
Päppä on hot.

Antti Hasanen 

Ei mitään, ei todellakaan mitään! Esitys 
ei ole vielä todellakaan sellaisissa svää-
reissä. Jokainen vuosikurssi tuo itsensä 
esiin omalla tavallaan, tämä on heidän 
tapansa. Sensuurista puheenollen, kan-
nattaa lukea Musta tisle vuodelta 99.

Hajnalka Zigmund

Ei mitään. 
Täydel l i -
nen näin. 
He lve t i n 
rohkeata 
ja helvetin 
h i e n o a ! 
Rikotaan 
rajoja! Ou 
jeah! 



tisle 1.07

30
Kulunut syksy ja kevät ovat 
olleet aktiivisia killan urheilu-
toiminnassa, kun maaginen 
ChemBall ja tarunhohtoinen 
FlowBats ovat kilvoitelleet 
teekkarisarjoissa. 

Pelonsekaisia tunteita vastus-
tajissa herättävä ChemBallin 
futsal-joukkue taisteli tiensä 
jatkoon lähes puhtaalla pe-
lillä, saavuttaen mm. ansaitun 
krapulatasapelin kivenkovana 
tunnettua Maalikonetta vas-
taan. Ikimuistoisesta Mahti-An-
kat –hetkestä saamme kiittää 
maalitykki/liikuntavastaava A 
Kajastetta.

Sporttivartti
ChemBall ja FlowBats tulessa

Koripallo

MA 12.2 21:10 FlowBats vs. FK Kohellus

MA 26.3 21:10 FlowBats vs. Chemball

PE 23.2 22:00 Chemball vs. FlowBats

PE 2.3 21:00 Chemball vs. TF

22:00 FlowBats vs. OTAbringer

TO 29.3 21:00 FlowBats vs. TF

22:00 Chemball vs. OTAbringer

Futsal

TI 27.2 21:35 ChemBall vs. Ac Toosa 1

Sähly 

KE 7.3 9:00 ChemBall vs. ??

Arto Heiska

Sählyn puolella ChemBall otti 
alkusarjan lohkovoiton ja jatkaa 
pelejä varmalla otteella. 

Koripallossa sekä ChemBall että 
FlowBats ovat saaneet kankean 
startin. Toistaiseksi peleissä on 
koettu draamaa ja jännitystä mm. 
loukkaantumisten ja kreikkalais-
roomalaisen painin muodossa, 
mutta korinteko ja puolustus 
ovat loistaneet poissaoloillaan. 
Onneksi killan nais-merkkiset 
henkilöt osaavat pelata :D

Pikkulinnut ovat myös laulaneet 
killan piilevistä lentopallokyvy-
istä, joita päästään testaamaan 
käytännössä piakkoin, kun 
kevään lentopallomittelöt alkavat.
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Tuuningilla tarkoitetaan sitä kun mopon moottorin (myllyn) tehoa kasvatetaan 
muuntamalla rakennetta tai muuten vain muuttaamalla ulkonäköä. Tuuning voidaan 
jakaa osien vaihtoon, viilaukseen, osien poistoon, maalaukseen ja siisteihin tarroihin. 

Kun koneen tehoja kasvatetaan kasvaa samalla koneen iskutilavuus. Niille jotka eivät 
iskutilavuutta tiedä niin se sillä tarkoitetaan tehoa jonka kone iskee ulos. Esim ukon 
autossa on 1,6-litrainen kone se tarkoittaa että kun kaasun painaan pohjaan niin kone 
iskee 1,6 litraa pakokaasua piippuun. Vaikka mopossa tilavuus on 50cc eli paljon 
suurempi kuin autossa ei se tarkoita että mopo on tehokkaampi kuin auto. Tämä ero 
johtuu siitä että mopoa kaasutetaan kädellä eikä jalalla niin kuin autoa. Lisäksi ero 
johtuu myös siitä että auto on niin paljon isompi ja painavampi, jolloin tilavuus on 
merkittävämpi.

Mopon virittämisellä tavoitellaan kettujen huomiota. 
Tosi viileellä mopolla saa varmasti sanoi veljeni kun osti 
kasikymppisen pytyn mopoonsa. Moposta saa helpoiten 
viileen kun panostaa vähän ulkonäköön esim maalaamalla 
tankkiin siistit liekkikuviot. Liekkikuvioita ja muita siistejä 
kuviointeja saa ostettua hyvin varustetuista alan liikkeistä. 
Myös miehekäs ääni ja tehokas mylly vetävät puoleensa 
yksilahkeisia kuin makneetti. Kaikki tytöt nimittäin haluavat 
hengailla tehokkaiden mopojen omistajien kanssa.

Jos on massia millä mällätä niin tosimiehen ratkaisu on 
ostaa kasikymppinen pytty ja isompi kaasari, niin kyllä 
löytyy tehoa ja natsikytät jää taakse. Helpompia ja melkein yhtä hyviä tapoja on 
porauttaa vanha pytty isommaksi ja ostaa ylikokomäntä. Tällä toimenpiteellä 
saavutetaan myös isompi iskutilavuus ja samalla ”iskukyky” paranee. Myös 
kaasarin kurkun viilauksella saadaan runsaasti lisää potkua. Kurkun viilauksella 
ja syöttösuhteen säätämisellä rikkaammaksi saavutetaan se että mylly ottaa 
kovia kierroksia ja kuulostaa siistiltä. Tosin vääntö heikkenee alakierroksilla. 
Positiivisena seikkana voidaan mainita se että kun kaasuttaa kovaa niin osa 
bensasta palaa vasta putkessa ja kuuluu ärheitä paukauksia. 

Kuitenkin aivan ensimmäiseksi kun 
mopoa tuunataan on pakoputkelle 
tehtävä remonttia. Pakoputki on aivan 
liian tiukka kuten pikkutytöt. Siihen pitää 
porata reikiä, niin se ei enää ahdista 
niin paljon ja äänetkin ovat miehekkäät. 
Tosin älä poraa liian isoja reikiä sillä silloin 
natsikytät kuulee että sulla on tykki mopo ja 
ottaa sen pois.

Mopon tuunauksesta
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Olavi Virta (ilman hopeista kuuta)
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Ja tätähän ei 
näytetä! 
-päätoimittaja

Lukijakilpailu
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”Joka neljäs teekkari menisi sänkyyn varmasti tai melko varmasti tentin 

arvostelijan kanssa, jos se parantaisi arvosanaa.” (City 17/2006.) 

Onko tilanne tämä myös kemmalla? Koskeeko tämä vain oman seksuaalisen 

suuntautumisen mukaisia partnereita? Kuinka paljon arvosanaa tulisi nostaa 

ja millä kurssilla? Ja ennen kaikkea, kuka on kuuminta hottia? Tisle ottaa 

tästäkin selvää!

Palauta alla oleva kysely päätoimittaja Heikki Harjun (KeIII) riippariin. 

Tulokset julkaistaan seuraavassa Tisleessä.

Sukupuoli   nainen   mies

Vuosikurssi:  _________

Harrastaisitko sukupuolista kanssakäymistä opetushenkilökuntaan kuuluvan 

kanssa, jos se parantaisi arvosanaa?

   kyllä    ei

Mikä olisi sopiva arvosananmuutos?  _____________

Millä kursseilla tämä tulisi kyseeseen? Nimeä kolme merkittävintä. 

 Kurssikoodi Nimi

1   

2   

3   

Kuka seuraavista voisi tulla kyseeseen? Listalle on otettu professoreja ja 

yliassistentteja (yms), jotka todennäköisesti voivat arvostella kursseja. Lopussa 

on tilaa omille suosikeille. Huomioi kuitenkin, että heidän on voitava vaikuttaa 

jonkin kurssin arvosteluun.

Kuka on kuuminta hottia 
Kemian tekniikan osastolla?
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  Kyllä Ei

Aittamaa Juhani   

Eerikäinen Tero   

Hurme Markku   

Jokela Reija   

Jämsä-Jounela Sirkka-Liisa   

Karinen Reetta   

Karppinen Maarit   

Keskinen Kari I   

Kontturi Kyösti   

Koskinen Ari   

Krause Outi   

Kulmala Sakari   

Laakso Simo   

Leisola Matti   

Linnekoski Juha   

Murtomäki Lasse   

Niinistö Lauri   

Nikus Mats   

Nordstöm Katrina   

Pietikäinen Pirjo   

Pihko Petri   

Pokki Juha-Pekka   

Seppälä Jukka   

Suomi Johanna   

Vahvaselkä Marjatta   

    

Omat suosikit:    

    

    

    

    



Tämä kansikuva sen-
suroitiin sen väkivaltais-
en sekä kasvissyöjiä ja 
muita hippejä järkyt-
tävän sisällön vuoksi.
-päätoimittaja



pH06 -laaharimerkin suun-
nitelma
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