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”Method of Concealing Partial Baldness”

Pääkirjoitus eli tajunnanvirtaa
Tämän lehden idea lähti liikkeelle ajtuksesta tehdä kokkausTisle. Aihe 

tuntui kuitenkin kovin kapealta, joten päätin laajentaa teemaksi ”tee-
se-itse”. Tästä sitten seurasi äärimmäisen looginen ajatusketju, joka 

meni suurin piirtein näin:

tee-se-itse => patenttiratkaisut => McGyver => takatukka
Tämä on siis Tisle, joka kertoo itse tehdyistä asioista, patenttiratkaisuista, 
patenteista, McGyverista ja takatukista. Siitäpä tuleekin mieleeni, että mi-
käli perintötekijöihin on uskomista, 
tulee minustakin vielä joskus kalju. 
Onneksi minun takatukkani kasvu 
on sen verran hanakkaa, että pystyn 
sen peittämään seuraamalla rapakon 
takana patentoitua menetelmää, jon-
ka kaavakuvat sattumoisin vaanis-
kelevat tämän sivun taustalla. On ne 
patentit muuten jänniä. Kiitos kun-
nianarvoisan Oltermannimme prof. 
Markun, olen etsinyt ja myös löytänyt 
tukuittain kaikenlaisia enemmän tai 
vähemmän omituisia patentteja, joita 
tarkkanäköinen lukija saattaa tämän  
Tisleen rivien välistä havaita. En ole 
piirtänyt kyseisistä kuvista ainutta-
kaan, vaikka monet niistä näyttävät-
kin hirveiltä. Itse asiassa yksi jopa 
hirveltä. Hirvikäristys on muuten hy-
vää. Onneksi sitä saa tähän aikaan...

16.10. Tislesetänne Heikki
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”Saluting Device”
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”User-operated Amusement Apparatus for Kicking the Users Buttocks”

Hoi alaiset:
Yleinen puhisee!
Killan tilanne on tällä hetkellä 
erittäin epävakaa, sillä olen 
kuullut aikeista vallankaap-
paukseen! Päivämääräksi 
kuulin 20. marraskuuta, mutta 
kaappaajia ei ole tullut tietooni. 
Mikäli Sinulla on aie olla tässä 
radikaalissa toimenpiteessä 
mukana, ilmianna itsesi il-
maantuneeseen listaan! Pidän 
henkilökohtaisesti huolen, että 
et kärsi – paljoa!

Killan toiminnassa on tosis-
saan käynnissä sukupolven 
vaihdos (vaalikokous 20.11.) 
ja wanhat parrat vaihtuvat nuo-

riin ja elämän iloa täynnä oleviin uusiin kasvoihin. Useat naamarit kui-
tenkin pysyvät aktiivisessa pälyilyssä, mutta toimeenkuvat saattavat 
vaihtua. Aiempien vuosien kiltatoiminan luomat naururypyt ovat jättä-
neet jälkensä jokaiseen – huonojen vitsien luomia arpia unohtamatta!

Koska killassa on vaihtuvuus hyvin suuri (täällä tapahtuu sitä 
valmistumista), voidaan sanoa muistin olevan kolmisen vuotta. Tästä 
syystä onkin killan jatkuvuustoimikunta, jonka raati on tavannut syksyl-
lä. Tapaaminen oli erittäin hyödyllinen kaikin puolin, sillä nykyinen ja 
todennäköisesti seuraavakin raati sai vinkkejä. Esimerkiksi kopioko-
neen suhteen saattaa olla hieman valoisampi tulevaisuus, niin vinkki-
en kuin Editan tilanteen kannalta.

Kilta ei ole ainoa, jossa vaihtuvat henkilöt vuoden vaihtuessa. Nimittäin 
TKY:n edustajistossakin kahden vuoden pestit ovat loppumaisillaan ja 
uudet ylintä toimivaltaa käyttävät pääsevät vallan kahvaan. Kemistejä 
on ehdolla Proteekkareiden (pro = puolesta [myös prosessi]) riveissä. 
Muista vaikuttaa!

Syksyn aikana on kilta pulauttanut ulos uusimman Isotuopin, joka lau-
lettiin hulppeissa ja ennennäkemättömissä merkeissä – sillismäisessä 
Isotuoppibrunsissa! Isotuoppi on erittäin hieno ja sisältöä on muokattu 
suuntaan jos toiseenkin, eli kaikki kipin kapin ostamaan omansa  
Tästä Tisleestä löytyy myös ohje yksilönsä pimppaamiseen! Tallinna-
laisia kemistejäkin käytiin moikkaamassa XQ:lla ja tämäkin on kuu-
lemma ollut unohtumaton reissu, josta kukaan ei muista mitään! 
Vuosi huipentuu haalarigaalan jatkojen, pHuksiristeilyn, ja piKKujoulu-
jen merkeissä marras-joulukuussa.

Ja lopuksi pakollinen varoituksen sananen: Otaniemessä liikkuu joku 
ihan v*tun urpo kusipää, joka on ryöstänyt ja/tai murtautunut 8 kertaa 
eri kiltojen tiloja/-hin! Kemmallakin karkkikone kopiokoneen vieressä 
sai, tai siis menetti, osansa! Kyseiselle runkkarille ei onneksi ole vielä 
irtaimisto tai karkki kelvannut (kop kop) vaan raha on vaihtanut omis-
tajaa, joten älkää säilyttäkö rahojanne tai laukkujanne kiltiksellä! 
Ja jos joku tuntematon hyypiö pyörii lähellä sulkemisaikaa kiltiksellä 
kannattaa vähän katsoa tämän perään ja vetää turpaan (laillisestihan 
näin ei saa tehdä!) jos kahvikassa kevenee!

Kemistiliikkeen johtaja 2007
Vici

PS. Älkää todellakaan ottako kaikkea vakavasti!
PPS. Palautteen voi ohjata killan palautelomakkeeseen nettisivuilla!
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”Novelty Tank Top”

Syksy tuli, pHuksit tuli, jee jee!
On ollut aikamoista hulinaa ensimmäisen päivän jälkeen. Ensimmäisenä 
päivänä minua jännitti mielettömän paljon, mutta ihan eri syystä, kuin A-
salissa istuvia pHukseja. Minkälaisia ne ovat? Kuinka monta niitä oikeasti 
tulee? Mitä minä teen? Unohdinko jotain? Huh. Mutta nyt kaikki on rau-
hoittunut jonkin verran ja pHuksit ovat (toivottavasti) päässet myös opis-
kelemaan ja ihailemaan valkoisia sakkoja pHuksilabroissa. 

Näyttää siltä, että vuosikerta 2007 on hyvä. KemistipHukseilla tuntuu ole-
van hyvä meininki ensimmäisen viikon jälkeenkin. Tapahtumiin on yleensä 
riittänyt osallistujia, mikä on juuri niin kuin pitääkin.
Uusi CanCan on kasattu ja siellä on jälleen kerran mukana ennätysmää-
rä miespuolisia pHukseja! Odotan innolle heidän ensimmäistä esitystään 
(joka on jo ollut siinä vaiheessa, kun tämä lehti tulee painosta). Matrikkeli- 
ja pHuksi07-haalarimerkkitoimikunnatkin ovat päässeet vauhtiin. Toivotta-
vasti saamme nähdä heidän luomuksiaan Haalarigaalassa marraskuus-
sa. Ja sitten lähdetäänkin kauan odotetulle pHuksicruiselle!
Minun listojeni mukaan meille tuli huimat 92 pHuksia, joten on ymmärret-
tävää, etten voi muistaa kaikkien nimiä. Mutta yritys on kova. 

Jee!!

tyytyväinen pHuksikapteeni Siiri

Lapsena pidin Macgyveriä kovana jätkänä. Hän osasi kuitenkin 
tehdä ihan mitä vaan ihan mistä vaan. Ihme mies. 
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Isännän ääni
Kun muistin luvanneeni kirjoittaa tämän artikkelin Tisleeseen, ensim-
mäisenä mieleen tuli FyKen labroista tuttu copy-paste-menetelmä. 
Niinpä otin edellisen vuoden Isännän äänen esiin. ”Enpä uskonut vielä 
viime keväänä päätyväni killan isännäksi. Nyt on kuitenkin reilut kolme 
kuukautta isännän hommissa vierähtänyt, joten ajattelin raapustaa jo-
takin Tislettä varten.” Alku ei näyttänyt kovinkaan hyvin sopivan omalle 
kohdalleni, joten päätin kirjoittaa jotain ihan itsekin.

Oma päätökseni ryhtyä killan Isännäksi alkoi muodostua jo juomanlas-
kijavuoteni keväällä sen jälkeen kun vanhat isännät minua siihen pa-
kottivat. Ensin ajattelin ”Ei hitto. Jos hankkiudun raatiin, ei opiskeluihin 
jää enää laisinkaan aikaa.” Toisaalta isännän hommat kiinnostivat ja 
tiesin että kovin vaikeaa se ei tulisi aktiivisen juomanlaskijana toimi-
misen jälkeen olemaan, korkeintaan hieman työlästä ja aikaa vievää. 
Nyt on mennyt jo yli puolet vuodesta ja tosiaan muutama yö on kulunut 
valvoessa ja järjestellessä, kouluhommien jäädessä taka-alalle. Lop-
pujen lopuksi isäntänä toimiminen on kuitenkin ollut palkitsevaa; on 
hienoa kun joku oikeasti tulee jälkeenpäin kiittämään onnistuneesta 
tapahtumasta. Enkä tällä tarkoita sitä, että joku tulee sitsien aikana 
pahimman kiireen aikaan halailemaan ja kertomaan kuinka hyvä jätkä 
minä muka olen. 

Kaiken tämän ylistämisen jälkeen, aivan edellisten vuosien tapaan, 
myös minun mieleni tekee hieman avautua. Toivottavasti kukaan ei 
ota tätä liian henkilökohtaisesti, tarkoitus on lähinnä antaa ohjeita ja 
neuvoja siitä, miten yksittäinen tapahtumaan osallistuja voi tehdä isän-
nän tai emännän elämästä hieman helpompaa. 

Ensinnäkin, kun ilmoittaudutte sitseille, muistakaa mainita ilmoittautu-

mislistaan allergianne. Muistakaa myös, että hyla ei ole sama kuin lak-
toositon, kasvissyöjä ei tarkoita samaa kuin vegaani jne jne. Muistakaa 
merkitä myös viinitoiveenne tai mikäli haluatte sitsata alkoholittomana. 
Alkoholiton vaihtoehto on yleensä halvempi. Noin, nyt osaatte ilmoit-
tautua sitseille. Seuraava kohta koskeekin vaihtoehtojen muistamista 
itse tapahtumassa. Ei niitä allergioita tai viinitoiveita turhaan kysellä; 
tapahtumiin varataan mahdollisimman tarkat määrät oikeaa ruokaa 
ja juomaa. Jos siis olette ilmoittautuneet vaikkapa kasvissyöjiksi, tar-
koittaa se sitä, että sitsien aikana ette enää vaihda lihavaihtoehtoon. 
Sama koskee tietenkin myös viinejä.

Koska killan kovin jätkä eli Osku oli sitä mieltä että isännän ääni ei 
ole isännän ääni ilman kommentteja oksentamisesta, ei minulle jäänyt 
muita vaihtoehtoja kuin kirjoittaa pieni avautumien myös ylen antami-
sesta. Sitseillä juodaan usein viinaa. Joskus siitä tulee paha olo. Jos 
paha olo tulee, muistakaa nämä perussäännöt: Jos vain mitenkään 
mahdollista, suorittakaa norjan pikakirjekurssi vessanpönttöön, ei la-
vuaariin eikä pisuaariin. Jos vessat on varattu, on seuraava vaihtoehto 
lattia. Ei siis pisuaari eikä lavuaari. Patterin tms hankalien paikkojen 
taakse oksentavat henkilöt pyritään hirttämään mahdollisimman kivu-
liaasti. Yksinkertaista, eikö totta? Jos käy niin hassusti, että ohjeista 
huolimatta ette onnistu oksentamaan pönttöön, tulkaa ilmoittamaan 
tapahtuman järjestäjälle niin sotku siivotaan.

Toinen lähiaikoina turhaa päänvaivaa aiheuttanut ongelma on väkival-
tainen käyttäytyminen killan tapahtumissa tai niiden jatkoilla, joko mui-
ta ihmisiä tai kiinteää omaisuutta kohtaan. Kaikenlainen väkivaltainen 
tai aggressiivinen käyttäytyminen on killan tapahtumissa ehdottomasti 
kielletty – jatkossa häiriköt tullaan poistamaan tapahtumista, eikä ta-
kaisin ole tulemista ennen kuin asia on selvitelty. Eiköhän tämä avau-
tuminen riittänyt tällä kertaa, toivottavasti joku saa siitäkin jotain irti. 

”Anti-Eating Face Mask”
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Tapahtumien kehittämisen takia toivoisin kovasti, että tapahtumista 
annettaisiin enemmän palautetta. Mieluiten kuitenkin vasta seuraa-
vana päivänä tapahtuman jälkeen kun humala alkaa hellittää, eikä 
suusta tule vain mielipiteitä kuten ”Uittu sä oot hyvä jätkä” tai ”Nää 
bileet on ihan perseestä ja sä oot paska jätkä”. Killan nettisivuilta 
löytyy palautelomake, käyttäkää sitä! Myös tapahtumien uudistumi-
sen kannalta olisi hyvä, jos ottaisitte yhteyttä isäntään tai emän-
tään, jos teillä on jokin uusi tapahtumaidea. Hyvät ideat ovat aina 
tervetulleita! Myös tässä kannattaa muistaa, että henkilön vakavasti 
ottamisen kannalta on parempi, jos uuden konseptin esittäjä on sel-
vin päin eikä 2 promillen humalassa. Kaikenlaista voi ehdottaa, niin 
pikku korjauksia nykyisiin tapahtumiin, kuin kokoaan uusia tapahtu-
miakin. Ihan kaikkea ei tietenkään voida toteuttaa käytössä olevilla 
resursseilla, mutta pyrimme yrittämään parhaamme. 

Lopuksi vielä todella iso kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana kil-
lan tapahtumien järjestämisessä tai mukana juhlimassa – teitä var-
ten tätä työtä tehdään!

Kemistikillan Isäntä 2007, Janne Andtsjö

”Navel Lint Removing Pick”
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”Apparatus for Obtaining Criminal Confessions and Photographically Recording Them”

Täten ilmoitamme suuren surun. Seuraavat hen-
kilöt ovat poistuneet keskuudestamme seuraa-
vina päivämäärinä. Taulukoissa näemme myös, 
kuka professoreista lähetti heidät matkalleen 
täältä ikuisuuteen.

30.1.2007

Vainaja Pyöveli
Heiskari, Jenni Kem-107 Hurme
Juntunen, Marianne Kem-30 Vahvaselkä
Rotinen, Hanna Kem-70 Leisola
Salin, Nea Kem-31 Kontturi
Santasalo, Annukka Kem-31 Kontturi
Uusi-Esko, Kristina Kem-35 Karppinen

27.2.2007

Vainaja Pyöveli
Majander, Inkeri Kem-4 Koskinen
Söderström, Saga Kem-70 Leisola
Välimaa, Jaakko Kem-31 Murtomäki

27.3.2007

Vainaja Pyöveli
Aarva, Anja Kem-31 Kontturi
Kylliäinen, Maiju Kem-30 Vahvaselkä
Pajunen, Lauri Kem-107 Hurme
Salomäki, Elina Kem-4 Koskinen
Tiitinen, Emilia Kem-100 Seppälä

24.4.2007

Vainaja Pyöveli
Hiltunen, Ilkka Kem-40 Krause
Kalliola, Lotta Kem-42 Aittamaa
Kataja, Antti Kem-4 Koskinen
Matikainen, Pasi Kem-90 Jämsä-Jounela

5.6.2007

Vainaja Pyöveli
Ikävalko, Veli-Matti Kem-35 Kulmala
Langel, Kaarina Kem-35 Kulmala
Lehtimäki, Anu Kem-42 Aittamaa
Rantala, Terhi Kem-31 Kontturi
Salonen, Kalle Kem-70 Leisola
Tran, Lan Kem-35 Karppinen

Kuolinilmoitukset
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Komponentti 2: Dietyylitriamiini.

Komponenttien reaktio kertamuovik-
si jätettäköön kotitehtäväksi. Lisätietoa 
epoksimuovien ominaisuuksista ja käyttö-
kohteista löytyy esimerkiksi kurssilta KE-
100.2300.

Työn suoritus

1)  Leikkaa lukunauha vapaavalintaisesta  
     opuksesta ( CTRL + X )
2)  Sekoita liiman komponentit
3)  Liimaa lukunauha Isotuopin sidokseen,  
     tai vaikka kanteen. ( CTRL + V )
4)		Profit!

Epoksiliima kovettuu var-
sin nopeasti, ja viimeistään 
kymmenen minuutin kulut-
tua olet uuden laulunau-
hallisen Isotuopin ylpeä 
omistaja!

[1] Jukka Seppälä, Poly-
meeriteknologian perus-
teet, 3. painos, Otatieto 
1997, s. 121

Jäikö	[firman	nimi]:lta	laulukirjojen	nauhat	laittamatta?	Ei	hätää!	Näillä	
yksinkertaisilla ohjeilla voit implementoida uuteen Isotuoppiisi Pyhä 
Kirja™ –nauhan.

Tarvikkeet:
-  Uunituore kovakantinen Isotuoppi
-  Kaksikomponenttiliimaa, sekoitusalusta ja levitin
-  Vapaavalintainen lukunauhal- 
    la varustettu opus
-  Sakset

Liimauksesta

Epoksimuovit ovat nimestään 
huolimatta rakenteeltaan poly-
eettereitä. Polymeerin lukuisis-
ta polaarisista ryhmistä johtuen 
epoksiliimaliitos on erittäin vah-
va ja helposti kiinnittyvä.

Komponentti 1: Bisfenoli-A:n ja epikloorihydriinin välituotepolymeeri, 
Mn<700 g/mol [1]

”Verletzungshemmende Kraftresultierung bei Kfz-Frontalzusammenstossen extremer Art”

Pimp 
My Isotuoppi

Mikko Loponen

1

4

3

2
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Aloita irroittamalla kirja kansista kuvan mukaisesti.

Tarvikkeet:
Isotuoppi, leikkausväline, 
liimaa, paperia ja muuta 
sälää.

Seuraavaksi irroita pahvikovikkeet 
kankaasta. Tämä onnistuu helpommin, 
kun viiltää ensin kansipaperiin kankaan 
liimauskohtien mukaiset viillot, jonka 
jälkeen kangas on helppo repiä irti 
pahveista.

”Random Member Dispenser”

Paula Päivike
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Halutessasi voit liimata 
kankaaseen jonkin 
vahvikkeen (kuvassa 
käytetty muovitaskun 
palaa), jonka jälkeen 
reunat liimataan takaisin 
kiinni. Liimaa ensin ylä- 
ja alareuna, sitten sivut. 

taittaa ja liimata materiaalin loppupään 
kuvan mukaisella tavalla. 

Anna vielä liiman kuivua/jäähtyä, 
niin sinulla on viimeisintä huutoa 
oleva, reissuun kuin reissuun taipuva, 
Reissutuoppi! 

”Human Gas Filter Pad For Wearing in the Underwear”

Kannet kiinnitetään 
takaisin kirjaan 
paperilla tai muulla 
sopivaksi katsotulla 
m a t e r i a a l i l l a 
(n.14,5cm x 17-25cm). 
Liimaa materiaali etu- 
tai takakannen sisäpintaan, 
taita ja lisää liimaa myös toiselle 
pinnalle. Paina kirja kiinni 
materiaaliin varmistettuasi, 
että se on oikein päin. Toista 
sama toisella puolella. Jos olet 
leikannut yli 17cm palan, voit 

Ylläriboonus:

Voit käsitellä 
Isotuoppisi kannen 
tekstiilinkäsittelyaineella: 
Tuloksena vettä ja likaa 
hylkivä, pahan hajuinen 
laulukirja! (Ei hätää – paha haju 
katoaa muutamassa päivässä, 
tai sitten vaan totut siihen.) 

Jos haluat tuoppiisi vähän 
blingblingiä, voit ostaa 
vaikkapa kultahippuja, ja 
liimailla niitä ympäri kirjaa. Tai 
toisaalta voit ostaa kimaltavaa 
tarraa ja kiinnittä sitä sopivaksi 
kokemaasi kohtaan!
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Kemman komeimmat/kauneimmat takatukat

PatentTisleen McGyver-teemaan sopien tutkimme osastomme käytävillä kemistien taka-
tukkatarjontaa. Bongaamiemme niskakutrien tiheä esiintyvyys valtavirran joukossa kielii 
nousevasta trendistä ja mallien laaja kirjo tekee kunniaa perinteikkäälle kasarihiustyylille.

Mikko
Perustakatukka, jonka parina katseen 
kuin katseen vangitsevat jumalaisen tai-
puisat ohimohiukset. Nähty myös liima-
lettiversiona ? Nasty!

Tuomas
Kauniisti laskeutuvat suklaanruskeat ki-
harat sulattavat jäätävimmänkin proffan 
sydämen. Nalletakatukka-award! Taka-
tukka pääsee täysiin oikeuksiinsa ”Blon-
din kosto”-pose-asennossa.

Turku 
Ennen niin sensuelli niskakarvoitus koki karvaan lopun Marikan 
saksien kynsissä. Takatukan murha tee-se-itse-tyyliin!

Ennen Jälkeen

”Scalp Cooling Device”
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Minna
2000-luvulla takatukka saapuu naistenkin 
niskoihin. Ms McGyverin takatukka loistaakin 
kirkkaana tähtenä teekkarittarien kampaus-
ten joukossa.

Vici
Toukokuusta syyskuun loppuun pikapelastus 
takatukan tarpeeseen! Vikittelevä niskatupee 
on charmantti patenttiratkaisu teekkarityyliin.

Tatu
Killassa jo kauan kateutta kylväneet kultai-
set kutrit eivät enempiä esittelyitä kaipaa. 
Kuuminta hottia!

Markus
Miehekkäällä ponnaripolkkatukalla on perintei-
sesti ollut paha poika -maine ja se kuuluukin 
komeimpien takatukkien joukkoon. Tukalle an-
nettiin lisäksi hulmuamispiste (tuulikoneyhteen-
sopivuus maksimissaan!).

”Baby Patting Machine”
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Atlantin ylitys
Olen jo pienestä pitäen ollut innostunut purjehduksesta. Tämä kipinä syttyi päästessäni 
kosketuksiin meren kanssa isovanhempieni mökillä Merenkurkussa. Käytössä oli mm. 
7,5 m moottoripurjehtija, jolla mm. on tullut käytyä lahden toisella puolella Uumajassa. 
Suomen purjelaivasäätiön toimintaan päädyin mukaan kesällä 2002 purjehtimalla He-
lenalla Rostockista Helsinkiin ja jäin saman tien koukkuun. Idea Atlantin ylityksestä on 
pyörinyt mielessä siitä lähtien. Viime syksynä kursseja suunnitellessani huomasin, että 
neljäs periodi olisi käytännössä tyhjä. Niinpä sitten varasin Helenan legit St.Martin-Azorit 
ja Azorit-Cork 22.3.-23.4.2007. Purjehdukselle olikin tänä vuonna yllättävän vähän lähti-
jöitä, joten onnistuin puhumaan kurssien suhteen kanssani samassa tilanteessa olleen 
Marko Mäkisen mukaan Gravitaatiossa. 

Niinpä sitten lensin torstaina 22.3. Helsingistä Pariisin kautta St.Martinille, tai Sint Maar-
tenille, joka on puoliksi Hollannille ja Ranskalle kuuluva saari Karibianmeren koillisosas-
sa. Hellu odotti ankkurissa melkein lentokentän vieressä. Miehistö koostui runkomie-

histöstä (kippari, perämies ja kaksi 
kansimiestä) ja kuudesta oppilaasta 
(mukaan olisi mahtunut 20). Tämä 
tarkoitti sitä, että ajettiin kolmivahtia 
normaalin nelivahdin sijaan. Meidät 
siis jaettiin kahden hengen vahteihin. 
Elämä merellä kulki vahtivuorolistan 
mukaan: 4 tuntia stand-by:ssa, 4 me-
rivahdissa, 4 vapaalla, jne. Stand-by 
hoiti ruuan laiton, tiskauksen, siivo-
uksen yms., merivahti piti ruoria, hoiti 
purjeita, istui kannella. Runkomiehistö 
ajoi kaksivahtia. Klo 16-18 ja 18-20 oli 
puolivahdit, jotta vahtivuoroihin saatiin 
kierto. 

Kuunari Helena
Rakennettu 1993 Uudessakaupungissa.
Kesäisin purjehdukset Itämerellä 13-19 vuotiaille, 
talvisin purjehdukset mm. Karibialla yli 18 vuotiaille. 
Aikaisempaa purjehduskokemusta ei vaadita.
Pituus: 38 m
Purjeet keulasta lähtien: Flying Jib, Jib, Fore Staysail, 
Main Staysail, Isopurje. Lisäksi Main Staysailin ylä-
puolella voidaan levittää Golly Bowler, Fisherman tai 
Fishermanstaysail. Lisäksi topsail ja genaakkeri.
Lisätiedot:	www.staf.fi

Atlantin ylittäjät, ensimmäinen legi

Teksti: Pekka Peljo

”Diving Dress”



1�

4/2007 PatentTisle

Ankkuri nostettiin lauantai-aamuna aamiaisen jälkeen, ja suunnattiin kohti koillista. Tuuli oli 
sen verran hyvä, että purjeetkin päästiin nostamaan. Illan tullen se kuitenkin tyyntyi, ja jou-
duttiin ottamaan peltigenua avuksi. Ensimmäiset päivät menivätkin laivan rytmiin totutellessa 
koneen jyskyttäessä. Toisena aamuna yllätyksen tarjosi keittiön luukusta sisään hypännyt 
lentokala. Illalla merivahdin avuksi otettiin miehistömme 11. jäsen, norjalainen Robertson. 

Maanantai-iltana tuuli voimistui. Heräsin kunnon kohinaan, ja muistan ajatelleeni, että toi-
vottavasti tuuli kestää keskiyöhön asti, että pääsisi vähän purjehtimaan itsekin. Tuuli puhalsi 
suoraan pohjoisesta n. 14 m/s, joten päästiinkin sitten kryssimään kunnolla. Ruorimiehen 
piti pitää tuulikulmana yli 30 astetta, muuten alus saattoi kääntyä vasten tuulta kaikki pur-
jeet paukkuen, jolloin tarvittiin koneen apua. Puolilta öin alkoi meidän merivahti. Edellisten 
öiden pitkästyttävä ruorinpito oli tiessään: vauhti oli 10 solmua (1 solmu = 1 mpk / h = 1,852 
km / h), paatti oli kunnolla kallellaan, ja välillä aallot pyyhkivät keulakannen yli. Meri kuohui 
valkoisenaan, ilmassa oli sekä makeaa että suolaista vettä. Neljältä kippari päätti, että fore 
otetaan sisään, jotta meno vähän rauhoittuisi. Sitten vaan keulakannelle rullaamaan forea si-
sään. Onnistuin kastelemaan itseni kunnolla istahtamalla aaltoon. Valjaat olivat tietysti koko 

ajan kiinni life-lineissä. Sitten vajaaksi neljäksi tunniksi nukkumaan. Puolikahdeksan oli 
aamupala, joten edessä oli aamiaisen tiskaus ja lounaan laitto. Tuuli alkoi kohta tyyntyä, ja 
aamuyöstä fore avattiin taas. Illalla aurinko laski Bermudan kolmioon, oli melkein tyyntä.  

Pico, Portugalin korkein huippu, (suomennettuna Huippu), saatiin näkyviin pääsiäislauan-
taina 7.4.2007. Kaiken kaikkiaan takana oli 14 täyttä purjehduspäivää merellä, 9 laivaa, n. 
30	delfiiniä,	kymmenkunta	valasta,	2500	merimailia.	Matkaan	mahtui	monenlaista	säätä,	
monia kokemuksia. Elävästi mieleen ovat jääneet ne pari yötä, kun tuuli kunnolla. Sivu-
myötäisessä surfattiin 25 m/s puuskissa pelkällä forella ja mainilla 12,8 solmua (isopurje 
ja muut purjeet laskettiin hyvissä ajoin, kun sääfaksi näytti, että matala tulee päälle).  Sää 
oli varsin epävakaista. Saderintama saattoi iskeä nopeastikin, jolloin tuuli saattoi nousta 
äkkiarvaamatta lähes myrskylukemiin. Näin saatiin kirjattua lokin myös pohjat, 14,8 sol-
mua. Mukaan mahtui myös kunnon avotuulta reippaalla mainingilla auringonpaisteessa 
Hellun surffatessa komeasti. Kaiken kaikkiaan kelit olivat hyvät, tuulta riitti lähes koko ajan 
ja vauhtia riitti. Ohjelmaan kuului myös ruuan laittoa hankaloitetuissa olosuhteissa. Välillä 
tiskaus onnistui vain valjaiden kanssa, ja porukka hyppi seinille yrittäessään liikkua sisä-

Ruoan lastaus

Ruorissa

Kuvat: Laura Wallén, Erkki Sipilä, Pekka Peljo

”Toy Bar Soap Slide”
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tiloissa. Ruoka oli silti hyvää, ja sitä riitti. Päivässä syötiin aamiainen, lounas ja illallinen. 
Yön aikana tarjolla oli kahvia, teetä ja jotain yöpalaa. Välillä joku (Marko ja/tai Kirsi) innostui 
leipomaan kakkuja tai pullia. 

Toinen erityisesti mieleen jäänyt yö oli, kun vahtikaverini Laura otti meritautipillerin puolta 
tuntia ennen vahdin alkua ja oksensi sen ylös 15 minuuttia ennen vahtia. Tämän seurauk-
sena Laura sitten päätyi makaamaan sitloodassa meritaudin kourissa lähes koko vahdin. 
Kannelle tultaessa oli aivan pimeää, vettä satoi, tuuli 16 m/s, puuskissa lähes 20 m/s. Fore 
oli otettu jo edellisen vahdin aikana sisään, ja nyt laskettiin kahden vahdin yhteisvoimin 
mainstaysail. Ylhäällä olivat vain isopurje ja jibi, joten viritelmä ei ollut kovin tasapainoinen. 
Seuraavat kaksi tuntia paininkin sitten ruorin kanssa. Töitä sai tehdä oikein tosissaan, että 
kurssi ei karannut kovin pahasti. Kansimies tuli ruoriin tunniksi, ja minä taas viimeiseksi 
tunniksi. Tällöin tuuli oli jo sen verran tyyntynyt, että ruorin pito sujui ongelmitta. Vahdinvaih-
don yhteydessä kiskaistiin taas mainstaysail ylös, sitten kansimies suurin piirtein raahasi 
Lauran punkkaan. 

Lopulta päästiin kiinni Hortan satamaan pimeän jo laskeuduttua. Vahtivuorolista laadittiin 
stand-by-vahdin mukaan, ja loput lähtivät tutustumaan maailman kuuluisimpaan merimies-
kapakkaan, Peter Café Sportiin. Ja tuli todettua, että Azoreillakin osataan tehdä hyvää olutta, 
Especialia. Tosin ääntämisen kanssa kannatti olla tarkkana, tai saattoi saada ekspresson.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus oli lähteä tiistaina Azoreiden pääkaupunkiin 
Ponta Delgadaan. Mustavesipumpun hajoamisen vuoksi viivyimmekin Hortassa kuusi päi-
vää. Faialin saareen ehti tutustua varsin hyvin, ja lähes joka ilta istuttiin Peterissä. Azorit oli 
hieno paikka, ja tuli sellainen tunne, että sinne täytyy päästä uudestaankin, mieluiten omalla 
veneellä. Hortan laiturit ja aallonmurtajat ovat täynnä siellä vierailleiden veneiden maalauk-
sia. Siispä mekin restauroimme Hellun vanhan maalauksen, joka oli tehty ensimmäisen ker-
ran 1994. Muuten aika kului pienten huoltohommien ja ruokahankintojen parissa ja Faialiin 
tutustuessa. 

Hortassa saimme kyytiin 6 uutta oppilasta ja yksi lähti pois. Porukan keski-ikäkin nousi, sillä 
saimme mukaan pari eläkeläistäkin. Sitten perjantaina 13.4. suuntasimme kohti Irlantia. Tällä 

Kuva keulasta

Gollyn viikkaus Hortassa

”Body Sled”
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kertaa säät eivät olleet yhtä suotuisia, vaan saimme n. 7 m/s vastatuulta ja vesisa-
detta. Niinpä sitten paukutettiin koneella kohti pohjoista matalapainetta väistääksem-
me. Seuraavana päivänä tuuli nousikin tuonne 14 m/s ja syöjien määrä romahti. Olin 
ainoa, joka meidän vahdistamme pystyi olemaan keittiössä, joten sain sitten laittaa 
yhden ruuan aivan itse. Sitä lounasta taisi lopulta syödä kuusi henkeä viidestätoista. 
Sunnuntaina keli laantui sen verran, että isopurje päätettiin nostaa. Meritautikin alkoi 
pikkuhiljaa hellittää otettaan. 

Koillinen on noilla alueilla kaikkein epätodennäköisin tuulen suunta, joten tietysti lähes 
koko ajan tuuli koillisesta. Konetta jouduttiin käyttämään aika paljon apuna. Sää oli 
aika	harmaata,	vaikka	kyllä	se	aurinkokin	välillä	pilkahteli.	Delfiinejä	näkyi	silloin	tällöin,	
ja	Irlannin	edustalla	jopa	n.	10	pallopäävalaan	parvi.	Flaikkaria	ja	fishermanstaysailia	
ulkoilutettiin välillä nopeuden lisäämiseksi, välillä otettiin taas peltigenua avuksi. Näin 
Irlannin rannikko saatiin näkyviin perjantain ja lauantain välisenä yönä. Lauantaina 
iltapäivällä ajoimme jokea ylös kohti Corkin keskustaa. Näin meille jäi lauantai-ilta ja 
sunnuntai aikaa tutustua Corkiin. Viiden metrin vuorovesi tuotti omat haasteensa sata-
mavahdille, ja niinpä laivalla oli aina kaksi henkeä vahdissa. Myös irlantilaiset osaavat 
tehdä hyvää olutta, tällä ker-

taa suosikiksi tuli Murphy’s. Sunnuntaina juhlittiin matkan päättymistä syömällä kunnon 
illallisen Helenalla. Sitten etsittiin hyvä pubi keskustasta ja valomerkin jälkeen palattiin 
laivalle jatkoille. 

Maanantaina porukkamme sitten hajosi, osa suuntasi Helsinkiin Dublinin kautta, osa jäi 
Irlantiin vähän pitemmäksi aikaa. Kippari, konemies ja yksi oppilaista jatkoivat Hellun 
kanssa aina Uuteenkaupunkiin asti. Minä lensin Corkista Lontoon kautta Helsinkiin.

 Kaiken kaikkiaan oli hyvä reissu, maisemat olivat äkkiä tuttuja (paitsi maissa) ja lähin 
maa oli aina n. 4 km päässä. Mukana oli hyvä porukka, jonka kanssa ollaan pidetty yh-
teyttä myöhemminkin. Sen verran pahasti olen tähän hommaan hurahtanut, että löysin 
tässä taas itseni selailemassa purjehdusmahdollisuuksia ensi vuodeksi. 

Lisää	kuvia	osoitteessa	http://users.tkk.fi/~ppeljo

Hellu kyntää merta

Auringonlaskua ihailemassa

”Life Saving Apparatus”
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”Banana Protective Device”

Simo McGyver, Antti Norris & Joonas Seagal

Takatukkakemistit keittiössä

Oli synkkä ja myrskyinen itse tehty yö – eli ihan tuiki taval-
linen torstai-ilta Otaniemessä. pHuksiryhmämme, Ellun Ka-

nat, oli kutsuttu omatekoiseen kokkisotailtaan Jämeräntaipa-
leen perimmäisessä sopukassa sijaitsevaan HOAS -pyhättöön. 

Paikalle ei eksynyt kuitenkaan kuin kolme palleroa, mutta on-
neksi ISOjen ”miesvahvuus” oli kuitenkin suurenmoiset viisi.

Meitä kutakin oli ohjeistettu tuomaan satunnaisia reagensse-
ja, joista tulisi illan mittaan valmistaa sopivia, syötäväksikin 

kelpaavia yhdisteitä. Kun kaikki rakenneosaset olivat tien-
sä pöydälle löytäneet, ihmettelimme suureen ääneen, että 

näistähän se sakka 
syntyisi. Keittiöpäällikök-

si omavaltaisella päätöksellä 
itsensä ylensi ISOTäti-Minni ja 
alkoi tiukkaan sävyyn sovitella 
jokaista meistä omia vahvuuksi-
amme parhaiten hyödyntävään 

työsarkaan. Toisin sanoen pojat 
pilkkoivat vihannekset molottaen 
samalla suureen ääneen sekä au-
toista, että intistä – tyttöjen suurek-

si harmiksi.

Ruuanlaitto itsessään sujui kuin tanssi, sillä 

Silminnähden maittavat sapuskamme

Jo
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Minni: ”Tää on niin miesmäinen ratkaisu 
kuivata vessapaperilla leikkuulauta…”

Henna: ”Onks teil kynttilöitä tai jotain…?”
Marika: ”Olis tossa toi kattolamppukin…”
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”Microwave Oven With Removable Storage Cassette in Dashboard of Motor Vehicle”

siitä pitivät ISOT huo-
len. Kunhan palohäly-
tin oli sammutettu ja 
suurimmat savut ajet-

tu ulos ikkunasta, kohtasimme lähes ylitsepääsemättömän suuria kattausongelmia. Marikan 
residenssin varusteluntason pettäessä (klemmarit olivat päässeet loppumaan) jouduimme 
nauttimaan esim. hernekeiton styroksiupokkaista. Tähän ratkaisuun vaikutti tosin myös her-

narin ällistyttävän pieni konsentraatio.

Pääruoaksi keittiömme oli loihtinut pitkulai-
sen pastakopiomme seuraksi peräti kah-
den sorttista kastiketta. Kriittinen raatimme 
maisteli näitä monesta eri kulmasta, asen-
nosta ja suunnasta, todeten ne lopulta erit-
täin kelvollisiksi. Tarkempaa tietoa menyys-
tämme saat ohessa toimitetusta A´la Carte 
–luettelostamme.

Itsetietoinen tekstimme huomaa nyt, että tila alkaa loppua. Jälkkä-
riksi söimme hyvää piirakkaa kahden eri suklaalisukkeen toimies-
sa kyytipoikana.

Och samma på svenska: Maten var bra (=gott) och allt var roligt.

”Hei ihmiset, me syödäänkin se hernekeitto 
nyt valitettavasti mukeista..”

Simo McGyver

ISOt ruokailun jälkeen

Suvi: ”Miten toi suklaa reagoi sen kermavaahdon kanssa?”
Joonas: ”Se suklaa hengailee siellä omassa faasissaan paloina.”

”Toi on vähän kun laittais sinappia puu-
roon – mutta ihan hyvää kuitenkin.”
-Joonas pipareista ja Aurajuustosta

Marika: ”Se pöytäliina on sella-
nen, että älkää sitä sotkeko, mut-
ta ne tabletit voitte vaikka syödä.”
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TFR:n tukkareportaasi
Jokaisen hevimiehen perusvarustukseen, kaikkien muiden mustien ja nahkaisten vermei-
den lisäksi, kuuluu pitkä letti. Mutta miksi kutsutaan hevilettiä, jonka kasvatus on puolessa 
välissä? No tietenkin takatukaksi. Tämän artikkelin tarkoitus on luoda katsaus TFR:n he-
vilettiprojektin keskivaiheeseen eli infernaaliseen takatukkaan. Seuraavassa kuvarepor-
taasissa näemme minkälainen TFR:n takatukka on, mitä sen alta löytyy ja mitä sillä voi 
tehdä.

TFR & JFM

TFR:n lätsän muotoilemat avonaiset hiukset.
Hiukset ponnarilla ja niskan koristukset 
ovat myös selvästi näkyvillä.

Ja tältä näyttää letti, kun sitä hieman heiluttaa. 
”Kitaristin” biisivalintana toimii aivan normaa-
liin tapaan Mokoman Taka(tukka)talvi. Kitaran-
soitto on tunnetusti urheilulaji, tästä syystä 
artisti louhii tietenkin ilman paitaa.

”Attack Prevention Device”
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Niksinurkka: Esse
Esse-lehteähän ei kukaan tunnetusti lue - eihän? Näitä lehtiä lojuu 
toimettomina lukemattomia määriä pitkin asuntojen ja solutilojen nurk-
kia. Toimituksemme päätti testata mihin kaikkeen tämä lehti oikein so-
veltuu. Tuloksina saatiin joukko toinen toistaan erilaista tapaa käyttää 
Esse-lehteä. 

1. Aseen piilotus: 
Kahtia taitetun Esse-lehden väliin voi helposti kätkeä käsiaseen - jo-
kaisen salamurhaajan unelma.   
2. Äänenvaimennus:
Ylimääräisillä lehdillä voit äänieristää koko asunnon tai vaikkapa tie-
tokoneen.
3. Maalausalusta:
Lattioiden suojaus onnistuu mainiosti levitetyistä lehdistä.
4. Imupaperi:
Useissa testeissä on havaittu, että juuri Esse-lehti on erinomainen 
imemään kaikenlaisia nesteitä mm. öljyä.
5. Lyömäase:
Jos pelkäät pimeitä katuja tai kaiken maailman hihhulit häiritsevät ovil-
la, kääri muutama lehti rullalle. Näin sinulla on käytössä oiva pamppu, 
jolla voit karkottaa mahdolliset häiriköt.
666. Patalappu:
Erään turkulaisen mielestä lehti sopii erinomaisesti kuumien ruokien 
poistamiseen uunista.
7.	Festari-istuin/pefletti:
Enää ei tarvitse ostaa mitään istuinalustoja festareille. Otat kotoa mu-
kaan muutaman lehden ja näin sinulla on hyvä istuin, jota kaveritkin 
kadehtii.	Esse-lehti	sopii	myös	sauna	pefletiksi,	mutta	muista	poistaa	
metalliniitit.

8. Naamari:
Muotoile itsellesi hauska naamio, vaikka vapuksi tai pankkiryöstöä 
varten.
9. Liukuri:
Ei tarvitse lapsille enää ostaa kaupasta liukuria. Esse-lehti toimii vallan 
mainiosti mäenlaskuvälineenä.
10. Luotiliivi.
Nimenomaan Esse-lehdistä takin sisään pakattu kerros suojaa sinua 
luodeilta yhtä hyvin kuin muut kaupalliset tuotteet.
11. Täytekappale:
Tutkimuksissa havaittiin, että Esse-lehti päihittää kaikki muut kaupalli-
set tislauskolonnin täytekappaleet aineensiirto-ominaisuuksiltaan.
12.	Puistokemistin	kromatografinen	erotin:
Esse-lehden läpi kaadettu tuulilasineste puhdistuu spiritus dilutuksek-
si.
13. Intubointi:
Jokainen lääkäri voi tehdä hätäintuboinnin rullalle kääritystä Esse-leh-
destä.
14. Megafoni:
Rullaa Esse-lehti torveksi ja mellakkajoukkokin hiljenee kuulemaan 
asiasi.
15. Angus:
Toimituksemme tapasi itse herra Anguksen ja hän kertoi mihin on 
käyttänyt Esse-lehteä vuosien varrella. Pommin voi helposti purkaa 
kääntämällä virtalähteen napojen polariteetti klemmarilla ja purukumil-
la sekä tekemällä kuolleesta oravasta, merivedestä ja Esse-lehdestä 
suprajohteen. Kemikaalivuodon voi tukkia vaivatta suklaasta ja silpu-
tusta Esse-lehdestä tehdystä massasta. Lisäksi vedestä, kanankakas-
ta ja Esse-lehdestä saa todella tehokkaan putkipommin.  

”Musical Instrument Adapted to Emit a Controlled Flame”
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”Fire-Escape”

Kemistikillan TallinnaXQ
Matkaan
Viking Line Rosella irrottautuu tutusta ja turvallises-
ta Katajanokan terminaalista. Laivan neljä Wärtsilä 
Pielstick-konetta tuottavat yhteensä 17760 kW:n 
tehon, joka saa tuopit kilisemään innosta ja sinkoaa 
tämän Itämeren jalokiven kohti etelässä siintävää 
Viron maata.
Matkan tekoa vauhdittavat osaltaan laivan laadu-

kas viih-
detarjonta: 
l ivebändi 
” N a h k a -
housut”!!! 
ja laivan 
m o n e t 
yökerho(t). 
E d e s -
s ä m m e 
on rank-
ka matka. 
Siispä retkikuntamme jäsenet 
rentoutuvat kukin tavallaan ja 
huolehtivat riittävästä neste-
tasapainosta.
….
Aamu valkenee sekaisissa 
tunnelmissa:
Kuka nukkui – kuka ei?
Missä on Antin kengät?Kengät? Mitkä kengät?

Tämä Sillamäessä otettu kuva osal-
taan edesauttoi XQ-raportin kirjoitta-
jan valintaa...

Nousemme horjahdellen bussin kyytiin, joka kiih-
dyttää kohti Sillamäkeä läpi usvaisen Viron maa-
seudun. Bussi hurisee ja seikkailijat vaipuvat sike-
ään uneen. 

AS Silmet
Ensimmäinen kohteemme on harvinaisia maame-
talleja jalostava AS Silmet. Paikanpäällä saamme 
kuulla esittelyn yrityksen toiminnasta ja historiasta. 
Neuvostoaikaan uraania valmistanut laitos on nyt 
valjastettu tuottamaan niobia ja tantaalia. Laitosta 
esitellyt Eestin veli kuitenkin uhkaili, että raaka-ai-
netta ja tietotaitoa uraanin jalostukseen olisi vielä-
kin tallella, jos tarvetta tulee.
 

AS Nitrofert 
S e u r a a v a k s i 
käännämme ne-
nämme kohti am-
moniakkia ja ure-
aa valmistavaa 
laitosta. Nälkä 
kurnii mahassa 
ja heti ensimmäi-

Työläisten paratiisi...

Teksti: Juho Perälä
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”Protecting Armor For Cycle Riders”

Mekö muka nukkuisimme luennolla?

Suomalaista retromuotia

seksi pääsemmekin nauttimaan tehtaan ruokalaan aikamoisen lou-
naan. Alkukeitto, pöytiintarjoilu, lautasliinat … - luksusta. 
Itse laitos henkii neuvostoromantiikkaa. Leninin muotokuva on var-
maan vuosikymmen sitten nostettu pois seinältä, mutta muuten pää-
semme aikamatkalle työläisten paratiisiin.

Palavaa kiveä
Viimeisenä vierailemme Tallinnan teknillisen yliopiston (TTÜ) palavan-
kiven tutkimuskeskuksessa. Palavakivi on viron tärkein luonnonvara 
ja siitä voidaan käyttää petrokemian raaka-aineena sekä energianläh-
teenä.
Ihmettelemme laboratoriossa palavankiven tutkimuksessa käytettäviä 
instrumentteja. Vierailun päätteeksi paikallinen erittäin karismaattinen 
luennoitsija pitää meille mielenkiintoisen esitelmän palavankiven ja-
lostamiseszzzZZZZz…. 

Retro?
Rankan päivän päätteeksi suuntaamme hostellillemme. Viron oikukas 
alkoholilaki pakottaa 
meidät piiskaamaan 
kuskimme raivoi-
saan laukkaan, jotta 
ehdimme ostamaan 
virvokkeita ennen 
kuin kello lyö kah-
deksan. Lopulta saa-
vumme uupuneina 
hostellillemme. Kaik-
kien suut kääntyvät 
kuitenkin hymyyn 
kun uusi eestiläinen 
ystävämme Jürgen 
tilaa seikkailijoillem-
me maistuvat pizzat. 
Ilta jatkuu railak-
kaasti Parliament 
yökerhossa jossa 
on paikallisen yliop-
pilaskunnan ”retro-
bileet.” Emme näe 
tosin yhtään paikal-
lista retrovaatteissa. 
Meitä on niin helppo 
huijata. 

Kuvat: Heikki Harju, Juho Perälä, Valentina Liski
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vontalaboratorioon. Olo tasaantuu hiukan kun 
pääsemme Kalevin ruokalaan lounaalle. 

Tallinna Vesi
Seuraava tutustumiskohteemme on Tallinnan 
vesilaitos, jonka jalona tehtävänä on huoleh-
tia, että Tallinnan asukkaat eivät kuole janoon. 
Tallinnan juomavesi valmistetaan meikäläisestä 
poiketen pintavedestä. Maku on hieman eri-
koisempi (paikallinen XQ-emäntä vertasi vettä  

Uusi Uljas päivä 
Kukonlaulun aikaan virkeä seurueemme herää taas 
valmiina jatkamaan matkaa. Nousemme bussiin, 
joka suuntaa tänään kohti Lehmjan kylää hiukan 
Tallinnasta itään. Bussissa nautitaan aamiaista ja 
valmistaudutaan henkisesti tuhoamaan mahdol-

lisimman suuri 
määrä virolaista 
suklaata. 

AS Kalev
Suklaata! Odo-

tamme kädet täristen kuunnellessamme luentoa Kalevin historiasta, 
markkinoista ja tuotteista. Tämän jälkeen lähdemme tehdaskierroksel-
le, jossa näemme suklaamassan muuttuvan herkuiksi. Ympärillä vel-
lova taivaallinen haju saa meidät euforian partaalle, kokemattomim-
milla on jopa hiukan paha olo. Ei ole vettä, nielaisen ensimmäisen 
konvehdin kuivana. Millisekunnissa sokeri virtaa kaikkialle suoniini, 
olen taivaassa…
Sokerihumalassa vaellamme läpi tehtaan ja tutustumme laadunval-

”Device For Waking Persons From Sleep”

Tallinnan vesivarannot – kuin Aurajoesta

Katsokaa! Kirhavi!

Kuparisen kiiltävät mäskäysastiat

Aurajoen veteen). Eräät 
uskaliaat seikkailijat ereh-
tyivät jopa maistaneet pai-
kallista vettä. Viimeisim-
män tiedon mukaan kaikki 
ovat yhä elossa.   

Saku Õlletehas
Sokerina (ja hiivana) poh-
jalla on Sakun panimo. 
Olo on kun pikkulapsel-
la joulupukin verstaas-
sa. Kuparisen kiiltävät 
mäskäysastiat ja suuret 
teräksiset käymisastiat 
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saavat veden herahtamaan kie-
lelle. Pullotusosasto on jo liikaa 
herkille mielillemme. Kaihoten 
katsomme täysien pullojen vie-
rivän sivusuun (...ja virheellisten 
menevän hylkyyn!).
Onneksi kohta suuntaamme Sa-
kun baariin, jossa pääsemme 
maistelemaan yhtiön tuotteita ja 
rentoutumaan.

Saunailta
Illalla suuntaamme Tallinnan keskustaan, josta Tallinnalaiset ovat va-

ranneet meille 
Saunan. Rankka 
XQ on mukava 
sinetöidä sau-
noen ja lillumalla 
poreammeessa. 
Kippis! Tervi-
seks! Virolainen 
ystävämme Jür-
gen paljasti sai-
raalloisen kiin-
n o s t u k s e n s a 
hiuksiin ja sai 
illan aikana 
kymmeniä lem-
pinimiä: Jörkkä, 

Jykä, Jysky… Juomalaulut raikaavat kaikilla kielillä ja viini muuttuu 
vedeksi.  

Epilogi
Rankka retki on vihdoin saatu päätök-
seen ja viimeisen päivän seikkailijat 
viettävät Tallinnassa kierrellen. Kan-
namme selkä vääränä sotasaaliin vii-
kinkilaivaamme ja käännämme kokan 
kohti kotia. Viro on vallattu. 

”Electric Resistance Lighter”

Pullotuskone

Vahvistettu XQ-ryhmä. Taustalla muutama pullo.

Poreammeessa.

Jürgen, Jüge, Jörkka jne.

XQ:a sponssasi:
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”Novelty Sun Glasses With Information Display Members Having the Form of Moose Antlers”

Vastine Tisleessä 3/2007 julkaistuun kirjoitukseen
Edellisessä Tisleessä (3/2007) Olli Pyylampi (nimi muutettu) kirjoitti jutun, jos-
sa hän keinotekoisesti mukamas haastatteli Minua. Valitettavasti tilanne on se, 
että koko haastattelu on kirjoittajan oman, vääristyneen mielikuvituksen tuotet-
ta. Todennäköisesti tulen nostamaan tästä kunnianloukkaussyytteen sekä ju-
tun kirjoittajaa Olli Pyylampea että päätoimittajaa Heikki Harjua (nimi muutettu) 
vastaan.

Nyt pieni kiltalainen varmasti miettii, että miten tämä nyt muka on voinut vai-
kuttaa Minun elämääni. No, jospa lähdetään liikkeelle tuossa jutussakin maini-
tusta kirjoittamastani kirjasta, entisestä Nobel-ehdokkaasta. Tuon jutun jälkeen 
kirjakauppaketju toisensa jälkeen on peruuttanut kaikki ennakkotilauksensa 
ja käytännössä varma kirjallisuuden Nobel (1,1 milj. euroa) meni jollekin brit-
timummolle. Pelastaakseni mestariteokselleni edes jonkinlaisen myynnin, olen 
joutunut kääntämään koko kirjan englanninkieliseksi. Sen ansiosta olen saanut 
myytyä sitä Japaniin, jossa tuo lehtijuttu on tietyissä piireissä auttanut myyntiä.

Eikä pidä unohtaa nousujohteista uraani laskuharjoitusassistenttina. Eipä ole 
sitä uraa enää. On vain tyhjiä lupauksia paremmasta huomisesta. On pidettävä 
todennäköisenä, etten myöskään tuon jutun julkaisemisen jälkeen tule enää 
pitkään jatkamaan opintojani TKK:lla. Siten Olli Pyylampi on aiheuttanut Mi-
nulle käsittämättömän elämänmuutoksen ja joudun luultavasti tekemään töitä 
elättääkseni itseni.

Mitä tulee jutussa käytettyyn kuvamateriaaliin, oli se alun perin tarkoitettu vain 
kuvien haltijan Olli Pyylammen henkilökohtaisiin itsetutkiskelutarkoituksiin. 
Kuvien julkistaminen tällaisessa mittakaavassa osoittaa kyseiseltä henkilöltä 
erityisen kieroutunutta mielenlaatua. Olen kyllä kuullut Pyylammen näitä kuvia 
myös ahkerasti itse hyödyntäneen. Sen toki suon sille pikku pervertikolle.

Tunne vastuusi lukijana – Polta oma kopiosi viime Tisleestä! Juha ”Mäntsälä” Salminen
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”Shaving Apparatus ’The Laser Razor’”

Victor Heinänen, Heikki Harju

Captain Planet
Käyttää aseenaan luontoa.

”By your powers combined I 
am Captain Planet. The po-
wer is yours!”

Heman
Aseinaan miekka & Misu kisuli.

”I’ve got the power!”

Link
Toinenkin miekan kanssa viuhtova 
hyypiö. Näyttäisi käyttävän myös kil-
peä.

”Ih”

Teräsmies
Teräsmies on niin kova jätkä, 
ettei kättäpitempää tarvita.

”Yes Lois, YEEEESSSS!”

Kuten vanha sananlasku kertoo: ”Takatukastaan 
sankari tunnetaan!” Tisleen toimitus keräsi muu-
tamia tunnettuja supersankareita ja listasi heidän 
aseistuksensa ja tunnuslauseensa. Äänestä suo-
sikkiasi lähettämällä spostia osoitteeseen bada-
boom@jippii.fi	 Huomautamme	 lisäksi,	 etteivät	
lehden sivut riittäisi kaikkien sankarien listaami-
seen, joten voit äänestää myös muita kuin tässä 
esiteltyjä. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 
palkintoja. Legendaarisimman perustelun laatinut 
saa erikoispalkinnon!
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Goku
Tapellessaan Goku käyttää koko kroppaansa, aevan mahot-
tomia lihaksiaan sekä tietysti hervottomia, galakseja tuhoavia 
testosteronisäteitä.
Kaikille sayianeille tyypillisesti Gokullakin on hervoton taka-
tukka. Muihin sankareihin verrattuna hän on jopa niin legen-
daarinen tapaus, että tukkaankin löytyy useita eri asteita:

NormitakatukkaGoku

”AAAAA...”

SupertakatukkaGoku

”AAAAAAAAAA...”

Superkingsizemegahy-
pertakatukkaGoku

”AAAAAAAAAAAAAAA...”

John J. Rambo
Kaikkien oikeasti kovien jätkien kantaisä Ram-
bo tappaa ketä vaan, kuinka monta vaan ja millä 
vaan.

”They drew first blood!”

”Safety System For Removing a Rider From a Vehicle by Deploying a Parachute”
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”Armor with Rollers”

Angus McGyver
Kaikkien pikkupoikien ja ja-
noisten sankari McGyver 
tunnetaan viekkaasta jee-
susteipin ja Sveitsin armeijan 
linkkuveitsen (sekä käpyjen, 
kuolleiden oravien, esse-leh-
tien yms.) käytöstä.

”If I had some duct tape, I 
could fix that!”

Kaikkien kolonnien ylimmäinen mestari ja ainearvolasken-
nan guru ei enempää aseita tarvitse...

”BILEET”

Mutta mistä voimmekaan tietää, että Flow-
Batmanilla on takatukka? Hänhän käyttää 
hupullista maskia! Tisleen toimitus onnis-
tui kuitenkin pitkällisen kyttäyksen ja tutki-
muksen jälkeen löytämään kuvan, jossa 
sankarin todelliset kasvot paljastuvat...
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Heipähei rakkaat lapsukaiset!
Koska Namusedän viimekertainen artikkeli sai aikaan lähinnä 
kuvotusta ja värillisiä röyhtäisyjä tulin siihen tulokseen, että 
minunkin pitää vähitellen vaihtaa kohderyhmääni (tai ainakin 
laajentaa sitä). Olin pitkän aikaa kuullut huhuja kemistikillan 
pHukseille järjestettävästä skumpparisteilystä, johon ottaa 
osaa maamme nuoren ikäluokan Valioita™. Olen aina ollut hy-
vin kiinnostunut siitä kohdasta josta maito tulee sekä erilaisista 
lypsytekniikoista, joten päätin ottaa osaa risteilylle ja jakaa op-
pimiani asioita myös yleisölle. Heti risteilyn aluksi sain kokea 
kuitenkin karvaan pettymyksen, sillä eihän siellä ollut mitään 
asiaa ”maidosta”. Minut oli johdettu harhaan! Sen sijaan ristei-
lyn emäntä tunki väkisin jokaiselle jotain keltaista ja nestemäis-
tä suuhun pantavaa heti laivaan astuttaessa. Olin onnessani 
ja annoin anteeksi! Istuuduin erääseen pöytään, jossa minulle 
esittäytyi viivytyksettä pari kaunista, rintavaa ja nuorta pHuksi 
tyttöä sekä muutama hyväkroppainen, pinkeä  ja nuori  pHuksi 
adonispoika. Nuoret pHuksit puhelivat alusta alkaen hyvin avoi-
mesti ja jutustelu lähti sulavasti liikkeelle. Kuten kaikki tietää, 
risteilyillä on aina erittäin hauskaa, ja tälläkin kertaa tunnelma 
lähenteli kattoa jo alusta alkaen. Katto oli matalalla. Kun sen (ei 
katon) hinnasta oli erilaisten laulujen ja riitasointujen saattele-
mana sovittu pHuksien kanssa ja saatu pari rauhoittavaa satsia 
alle, tuli aika esittää muutamia oleellisia, perinteisiä tee - ”se” 
- itse- minulle tyyppisiä kysymyksiä pahaa aavistamattomille 
pHukseille erääseen alan julkaisuun…

Kysymykset ?

1. Kuka?
2. Mitä teet (namusedän/lukijan kanssa)?
3. Vinkki mitä (namusetä/lukija) vois tehdä.

Vastaukset!

1. Salla P.
2. Vaikka mitä!
3. Mitä vaan!

Ihan milloin vaan… 

1. Miikka
2. Kehittelen vetypommeja! 
3. Ovikelloja

Kinky!

”Portable Nasal Mucus Removing Device”

Namusetä
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Huojuvan risteilyn jälkeen päädyimme ammattilaisten suosimalle 
”kauppatorille” , joten tuli aika keskustella mahdollisesta jatkopaikasta 
huvinsa maksaneille. Päätimme yksissä tuumin (2,54cm) jatkaa jou-
kolla matkaa erääseen vasta-avattuun alan liikkeeseen itäisessä sa-
tamakaupungissa nimeltään KY(*)-klubi, jossa kuuleman mukaan on 
upeat valikoimat erilaisia tuotteita asiakkaan mieltymyksen mukaan. 
Valikoimiin tutustuttuani päätin kuitenkin jatkaa jo valittua sekä perin-
teistä rauhoittavien aineiden linjaa koko loppuillan, kuten moni muukin 
paikalle kerääntyneistä alan harrastajista taisi tehdä.  Jatkot loppuivat 
melko pian klo 2 tienoilla, kun Espoon pääkonttorille kaivanneet työläi-
set olivat saaneet haluamaansa. Itsekin päädyin jonnekin pääkontto-
rin läheisyyteen, jossa pelattiin perinteistä 6 hengen räsypokkaa kello 
kuuteen aamulla. Kaiken kaikkiaan ilta oli erittäin onnistunut siitäkin 
huolimatta, vaik’ en oppinut maidon tulemisesta kovinkaan paljoa.

Huojuvin terveisin,
Namusetä

ps. pahoittelen mikäli kuvat eivät menneet kohdalleen tai sinne päin-
kään, mutta ette tekään olisi siihen kyenneet seuraavana aamuna,  
(*)=Karvattomat Ystävämme

1. Aino S. 
2. Leivon jotain tarpeellista…
3. Elämä paranee panemalla!

Ei ole lisättävää…

1. J-P
2. Keittelen pontikkaa humalassa ja juon 
selvinpäin
3. Kokeilla jotain uutta, esim. olla >2vrk sel-
vinpäin 

Mieluummin päin kuin ilman.

1. Joonas
2. Tehoilen
3. Paneminen on vähän kuin panisi rahaa 
pankkiin!

Entä rahasta paneminen?

”Controlled Self Operated Vacuum Cleaning System”
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Macgyver on sankarini
Lastenkutsuilla pienet kemma-, aASi- ja pHysistilapsoset täyttivät iloi-
sin mielin tekemääni ystävänkirjaa. Jostain vastauksista selvisi kat-
somattakin, mistä killasta kyseinen lapsokainen on kotoisin. Lappuja 
sain täytettynä takaisin 46 kpl, tässä, arvon lukijat, kooste. Mitä pien-
ten lasten päässä oikein liikkuu?

Henkinen ikäsi? 3-77v., keskiarvo 13,3v., muuta ”liikaa”, ”vaihtelee”, 
”3 sekuntia”

Miten kuvailisit itseäsi (kolme sanaa)? esim. ”lintsari, velociraptor, 
überbra” (FK), ”rohkea, komea, viisas” (FK), ”minä olen fyysikko” (FK), 
”rich little bitch” (KK), ”päältä pehmeä sisältä tahmea” (AS), ”kolme! 
aliarvioitte minut” (FK), ”hassunkurinen, tetraedri, omena” (KK), ”seko-
pää” (KK), ”rationaalinen pessimistinen tarkkailija” (FK)

Mieluisin uni-
lelusi? 10:llä 
on yöllä sylis-
sä nalle, muil-
la ”tyttö” (AS), 
”Aku Ankka, 
seiloripuvussa” 
(KK), ”Orga-
nic Chemistry” 
(KK), ”pieni vaa-
leanpunainen 
krokotiili” (FK), 
”se eka, mut nyt 
sen maha on 

revennyt” (FK), Lohikäärme Larka” (KK), ”Sihi-käärme” (FK)

Mitä sinusta tulee isona? 19,7%:stä tulee Diplomi-insinöörejä, kah-
desta tulee vain insinöörejä, 15,2%:sta tulee isompia, 4,3%:sta tulee 
viisaampia, 21,7%:ia ottaa itselleen kunnon ammatin (mm. ”hyttisii-
vooja” (FK), ”Pepin sihteeri” (KK), ”iso setä, joka tekee öljyä” (AS), 
”lääkäri, sitä tykkään kovasti leikkiä” (AS)), mutta 8,7% on jo hävittyjä 
tapauksia (”puistokemisti” (KK), ”superpummi” (FK))

Oletko supermies? 52,2% on supermiehiä/-naisia, 13,0%:n super-
miehisyys on
rajattu jollain lailla (esim. ”kunhan saan haalarin päälle” (AS)), 8,7% 
ei ole supermiehiä, vaan muita sankareita (esim. ”Mä oon Batman!” 
(KK)) ja 19,6% ei ole superihmisiä.

Mitä harrastat/haluaisit harrastaa? ”Haluaisin harrastaa jotain mis-
sä saa kavereita” (FK), ”tikanheittoa ruotsalaisittain (häviäjä toimii tau-
luna)” (KK), ”alkoholismi” (KK), ”jotain, jossa saisi katsella MAISEMIA” 
(FK), ”rugbya, jos uskaltaisin” (FK), ”pistinnypläystä” (FK), ”sirkuskou-
lua” (KK), ”valkoisia sakkoja” (KK), ”laskuvarjohyppyä” (AS), ”kuvio-
kelluntaa” (FK)

Kehen sarjakuvahahmoon samaistut parhaiten? 21,7% samaistuu 
Disney-hahmoon
(esim. Mikki Hiiri (FK), Hansu (KK, AS)), 6,5% Nalle Puh -hahmoon, 
8,7% supersankariin (esim. Hämähäkkimies (AS)) 6,5% Karviseen ja 
Jereen; muita Nemi (KK), ”Wagner, kun se on niin sika” (FK), ”Minä 
luen Aku-Ankkaa” (AS)

Miksi tänne eikä sinne? 26,1%:n mielestä täällä on kivempaa/haus-
kempaa, 6,5%:n mielestä ”siksi”, 4,3% ei tiedä, 4,3% koska oli jo tääl-
lä, 8,7% koska täältä sai kakkua/nakkeja; muita ”täällä on sauna” (FK), 

pH-kapu Siiri

”Soup Bowl Attraction”
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”sinne minne 
nenä nenä 
osoittaa, ja tuu-
li tuuli kuljet-
taa” (KK), ”sin-
ne tänne” (AS), 
”miksi teille 
eikä meille?” 
(FK), ”sinne 
on pitkä matka 
ja mopo meni 
jo puuta päin” 
(FK)

Paras vitsi, 
jonka kuulit 

tänään? ”litium-
läppä” (KK), ”Fyssalaisten seurassa? Ja äitiäs kanssa” (?), ”kerroin 
sen itse, en voi valitettavasti toistaa, perustui tositapahtumiin” (FK), 
”Kuulin vaan jotain huonoa matikkaläppää.” (AS), ”Mikä pitsa on kas-
vimaassa? No kurpitsa” (AS), ”TKK:lle (erityisesti fysiikalle) tarvitaan 
lisää nörttejä (kai se oli vitsi, häh?)” (KK)

Nukkumaanmenoaikasi? 13,0% menee nukkumaan Pikku Kakko-
sen jälkeen (”laitan
silmät kiinni kun heitetään unihiekkaa” (KK)), 39,1% klo 21-24, 17,4% 
24->, 6,5% ”liian myöhään”; muita ”kun huvittaa (kun äiti käskee)” 
(AS), ”20 min matikan kurssikirjan avaamisen jälkeen” (KK)

Milloin suklaa maistuu parhaimmalta? 17,4%:n mielestä aina; mui-
ta ”kun saa syödä koko levyn itse” (AS), ”hyvässä seurassa” (KK), 
”kun on surullinen” (FK), ”jouluna” (AS), ”kun vain muilla on sitä”(FK), 

”firman	metsäkeikoilla”	(KK),	”kun	siinä	on	monta	reikää”	(AS)

Käykö hammaspeikko luonasi? 23,9% pesee hampaitaan liian har-
voin, koska hammaspeikko käy visiitillä, 17,4% on joskus hammaspei-
kon uhreja, 54,3%:n luona peikko ei käy, koska ”ei se uskalla enään” 
(FK), ”isi ei anna sen tulla” (AS), ”jos tulee annan sille turpiin” (FK), 
”salainen osoite” (AS), ”se pelkää krapulapeikkoa” (AS), ”peikot pel-
käävät minua” (KK)

Voiko katseella tappaa? 47,8% on sitä mieltä, ettei voi, 15,2%:n mie-
lestä voi, 32,6% mielestä kyllä, jos on mm. supermies, kyklooppi tai 
ninja.

Mikä on paras saamasi lahja? ”robottilelu” (AS), ”niistä ei puhuta!” 
(KK), ilmakivääri” (FK), ”ensiapupakkaus” (KK), ”barbien matkailuauto” 
(KK), ”legoavaruusukkula!!” (AS), ”Osiksen hiuslakka” (FK), ”lasipöllö 
<3” (KK)

Rakkautta vai toimintaa? 32,6% haluaa rakkautta, 13,0% toimintaa 
ja 41,3% molempia

Mitä kotitöitä vihaat eniten? Lapsoset vihaavat tiskausta (10,9%), 
siivoamista (15,2%), imurointia, (17,4%), roskien viemistä (4,3%) ja 
ruuanlaittoa (4,3%)

Mikä on kropsu? ”Kropsu on makaronilaatikko, joka on kypsynyt jää-
kaapissa 4vkoa ja kun sitä raapii kauhalla lautaselle kuuluu vain krops, 
krops” (KK), ”Kroppasuudelma, niitä aikuisten hommia” (KK), ”sukasta 
valmistettu kroisantti” (KK, FK), ”vähän mädäntynyt eläin” (AS), ”kark-
ki, joka paukkuu suussa” (FK), ”neliulotteinen hirvi” (FK), ”kropsut on 
semmosii kovia leipiä joita mummot syö kahvin kanssa” (AS), ”sama 

”Wearable Device For Feeding and Observin Birds and Other Flying Animals”
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kuin		ropsu	(vrt.	krapu	~rapu)”	(FK),	”rapea	keksinami”	(KK),	”se	mitä	
kävystä jää kun orava on syönyt sen” (KK)

Kuka on sankarisi? 28,3%:n sankari on perheenjäsen, muita sanka-
reita Macgyver (AS, FK), Robin Hood (FK), John Rambo (AS), ”mies, 
joka loi silikonipohkeet” (KK), Iso-Arska (”kelaa nyt: itävaltalaisesta 
bodarista Kalifornian kuvernööriksi!”, AS), Petri ’Litium’ Pihko (KK), 
Jack Bauer (KK), ”Franz Kafka ja sinun äitisi” (FK); muuta ”sankarit 
on heikoille” (FK)

Missä paikassa haluaisit käydä? 10,9% avaruudessa/kuussa, muita 
paikkoja Mount Everest (KK, FK), infon kiltahuoneessa (AS), tiibetiläi-
sessä buddhalaisluostarissa (FK), Porvoossa (KK), tulivuoren keskus-
tassa (KK), Keski-Maassa (KK)
 
Minkä haaveesi haluat toteuttaa tulevaisuudessa? ”tehä taidetta, 
joka noteerataan jollain mielekkäällä tasolla” (FK), ”mennä avaruu-
teen soittamaan bluesia” (FK), ”tehdä laskuvarjohypyn” (KK), ”hankkia 
oman kämpän” (AS), ”musta tulee nobelisti” (FK), ”maailmanympärys-
matka” (KK)

Millä nettisivulla käyt päivittäin?	 Mm.	 google,	 facebook,	 kk.tky.fi,	
ircquotes.net, cuteoverload.com

Oletko saanut elämänohjeita, joita olet noudattanut? Osa on saa-
nut, osa ei, osa noudattaa, osa ei, esim. ”ei saa syödä talvella keltaista 
lunta” (AS), ”syö aina, kun on ilmaista ruokaa tarjolla” (AS), ”mikä ei 
tapa, vahvistaa” (FK), ”älä koskaan pidä märkiä sukkia” (?), ”älä res-
saa” (FK)

Kuka on mielikuvitusystäväsi? 54,3%:lla on mieliku-
vitusystävä, loput eivät paljasta tai heillä ei ole, esim. 

”R2D2” (FK), ”Perttu (se on kyllä mun kaktus)” (FK), ”Harri, mörkö, 
joka ajaa mopolla” (KK), ”Rampa Dilbert” (KK)

Aamu, ilta vai yö? Suurin osa on yö-ihmisä (32,6%), ilta- ja aamu-
ihmisiä on yhtä paljon, loput on hihhuleita.

Uskotko joulupukkiin? 21,8% on menettänyt uskonsa joulupukkiin, 
6,5% uskovat joskus ja 54,3% uskoo totta kai! Kommentteja: ”On asi-
oita, joita ei kannata mennä kiistämään” (FK), ”joo mut oikeesti se on 
isi” (AS); kaksi paljastuivat itse joulupukiksi!!

Kenelle haluaisit sanoa terveisiä? Minkälaisia? ”äidille tietty: en 
valvo myöhään” (FK), ”kaikille mukaville henkilöille: saa tulla jutte-
lemaan!” (FK), ”Pepi ’Litium’ Pihko: Astu kaapista ja ilmaise itseäsi” 
(KK), ”kaikille tietysti: Hyvää joulua näin etukäteen!” (FK), ”kaikille lap-
sille: kasvakaa nyt hyvät ihmiset aikuisiksi! (or not)” (KK) 

Fyssan tyttö AS-pojalle: ”AS:llähän tunnetusti ei ole naisia. Mihinkö-
hän ne kaikki robotit tehdään?!”

”Toy Colonic Gas Fired Missile and Launcher Assembly”
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”Phallic Object Worn on Users Chin Used For Erotic Practises”

Tee SE Itse
Onko seksielämäsi kuivaa? Eikö tumppu tunnu hyvältä? Sekoi-
tatko sormesi koeputkeen? Onko Pohjois-Tapiolan Hot Lipsin 
valikoima tutumpi kuin Keskisen taulukot? Ei se mitään, sillä 
maailmassa keinoja tähän vanhan vitsauksen poistoon riittää. 
Keräsimme juuri SINUA varten niistä makoisimmat ja saatoim-
me testata. Mitään emme myönnä. Artikkeli saattaa sisältää 
synkkää materiaalia ja sitä ei suositella perheen pienimmille, 
eli kuopukset HUS!

Tapa 1 ”Vanha kunnon syväkurkku” (M)
Osta paikallisesta ravitsemusliikkeestäsi kunnon Kinnusen 
Heksan mainostama suomalainen kurkku, tai espanjalainen jos 
tykkäät latinosta. Kaiverra lusikalla kurkku ontoksi oman miehi-
syytesi mukaan ja laita se mikroon n. puoleksi minuutiksi, jotta 
se lämpenee ja pehmenee sopivasti. Tumputa menemään.

Tapa 2 ”Kurkku…taas” (F)
Osta/lainaa kaverilta sähköhammasharja. Kaiverra kurkku so-
pivasti jotta hammasharja pysyy tiukasti paikallaan eikä heilu 
liikaa. Kannattaa työntää melko syvälle kurkkuun (siis vihan-
nekseen). Vedä kondomi päälle jos pelkäät raskautta ja työnnä 
syvälle, tuntuu hyvälle!

Tapa 3 ”Tee SE itse…oikeesti” (M)
Seuraavaan niksiin tarvitset hieman PVC-putkea ja jotain liu-
kastetta, jos sitä on tarjolla. Leikkaa putki sopivan pituiseksi, 
jotta se yltää suustasi haaroväliin ja leikkaa sitä auki, jotta jät-
timäinen miehuutesi mahtuu sisään tiukasti, ettei ilmaa pääse 
vuotamaan. Ime samalla putken päätä kun hierot rakkauden 
valtikkaasi. Ime kunnes olet tulossa, tai jos tykkäät mausta niin 
ALL THE WAY!

Tapa 4 ”Rakkauden rantapallo” (F)
Lainaa pikkuveljesi rantapalloa ja täytä se ilmalla noin puoleen-
väliin asti. Laita jalkaasi sopivan tiukat housut ja aseta pallo 
haaroväliisi istuessasi tuolilla tai sohvalla. Tunnustele ja sää-
tele ilmanpainetta, jos siltä tuntuu. Pyöritä, hinkkaa ja puriste-
le palloa allasi! Muutaman minuutin päästä tunnet mahtavan, 
pääsi räjäyttävän ja ainutlaatuisen SUPERORGASMIN! Varo 
kuitenkin hajottamasta palloa, ettei tarvitse selitellä pikkuveljel-
le, miksi pallo on mennyt pallojen taivaaseen.

Tapa 5 ”Miksi orgaanin labrahanskat ovat si-
sältä keltaisia?” (M)
Ota sukka (kämppiksen) ja rullaa se donitsiksi. Laita orgaani-
sen labroista lainattu lateksihanska sukkaan ja täytä se liukas-
teella. Sovita ja anna palaa!

Palautteen voi tavalliseen tapaan ohjata osoitteeseen:
o a r o cc.hut.fi

Jorma Heijari & Aimo Mälli






