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pääkiRjoitUs

Jatkuva tuntuu olevan 
tämän ajan muotitermi eri 

muodoissaan: jatkuva muutos, 
itsensä jatkuva kehittäminen 
ym. termit ovat kaikille jo 
tuttuja ilmiöitä. Jatkuvuus sen 
sijaan on kovan paineen alla, 
sillä se ei varsinkaan jatkuvaan 
muutokseen ole kovin helposti 
sovitettavissa. Näin tiedekunta- 
ja innovaatioyliopistomyllerrysten keskellä 
on ollut kunnia ottaa vastaan yhden hyvin 
jatkuvan perinteen toteuttajan paikka 
Tisleen päätoimittajana. Onhan nyt alkanut 
vuosikerta jo neljäskymmeneskolmas.

Tisle, Kemistikillan äänenkannattaja, on 
saanut täksi vuodeksi itselleen upouuden 
toimituskunnan. Toimituskuntalaiset ovat 
sitoutuneet kuluvan vuoden ajaksi pitämään 
yllä Tislen laatua, tuottamaan sille sisältöä 
ja toimimaan lehtemme säälimättöminä 
totuudentorvina. Mutta kuten aina ennenkin, 
jutut myös kaikilta muilta kiltalaisilta ovat 
enemmän kuin tervetulleita päätymään 
lehtemme kansien väliin.

Tämä lehti pitää sisällään kertomuksia 
muutamista näkyvimmistä ja tunnetuimmista 
Kemistikillan perinteistä. Pääsette 
tutustumaan mm. ihmeelliseen coronaan, 
tuohon kemistiteekkarien perinnelajiin. 
Voitte myös lukea, millaisia ajatuksia 
pHuksiristeily herätti eräässä pHuksissa 
vuosimallia -07. 

Tisle testaa -artikkelisarja jatkuu taas 
tässä lehdessä. Siitä kiitos kuuluu ex-
puHiksellemme Vicille, sekä hänen 
kasaamalleen pelottomalle testiraadille. 

Tisleen Kuvalehdessä alkaa myös 
uusi pakinasarja, kirjoittajanaan 
enemmän tai vähemmän tunnettu 
Pyry Pajunen.

Tätä lehteä varten juttujen 
kirjoittajia ei tarvinnut ruoskia, 
siitä teille kaikille kiitos. 
Myös innokkaiden kirjoittajien 
määrä teki minuun positiivisen 

vaikutuksen – kiltalaiset todella tuntuvat 
kokevan Tisleen omakseen. Siispä toive: 
seuraava Tisle on tarkoitus julkaista vielä 
tämän kevään aikana, olkaa aktiivisia myös 
tuon tuotoksen suhteen.

Hyvää huomenta 117. Kondensaation   
väsyttämille kiltalaisille, sekä lukuiloa 
kaikille muillekin lukijoillemme toivottaen

Antti Karkola
Tislesetä -08

P.S. 
Haluaisin vielä kiittää edeltäjääni, Heikki 
Harjua, todella kattavista ohjeista ja 
monista korvaamattomista vinkeistä Tisleen 
toimittamiseen.

DI  Flink, Heli-Maarit Kem-4

KesKuudesTamme PoisTuneeT
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Tisleen KuvalehTi    nro 1/2008

pUHiksen pUHinat

Heipä hei!

Suurin osa minut varmaan tunnistaakin, 
mutta kerrataan nyt vielä. Olen Kemistikillan 
tämän vuoden puheenjohtaja Janne Andtsjö. 
Olen tällä hetkellä kolmatta vuotta kemmalla, 
vaikka opintoja ei vielä olekaan kovin paljoa. 
Idean lähteä puheenjohtajaksi sain jo viime 
keväänä, vaikken sitä juuri kenellekään silloin 
kertonutkaan. Nyt on jo muutamia viikkoja 
kulunut hommissa, eikä ainakaan vielä ole 
lannistumisen merkkejä havaittavissa. Välillä 
kyllä tuntuu siltä, ettei aika vain riitä kaikkien 
hommien hoitamiseen. Tarkemmalla asioiden 
priorisoinnilla ja aikataulutuksella tästäkin 
kuitenkin selviää ja hommat alkavat luistaa. 

Vuoden �008 raati vaikuttaa aivan loistavalta 
ja osaavalta porukalta, ja luulenkin että 
vuodesta tulee mahtava. Ja tämä ei tarkoita 
pelkästään sitä, että raadilla olisi hauskaa 
keskenään, vaan myös sitä, että positiivisuus 
ja tekemisen meininki näkyy kaikille 
kiltalaisille. Tarkoitus ei siis ole linnoittautua 
raadin koppiin ja eristäytyä kiltalaisista, vaan 
toiminta pyritään pitämään lähellä kiltalaisia. 
Tämän toimimiseksi on ensiarvoisen tärkeää, 
että raati saa toiminnastaan palautetta, jota voi 
antaa joko suoraan raadin jäsenille tai killan 
nettisivulla olevan palauteboksin kautta. 

Lueskeltuani vanhoja puhisten pulinoita, 
arvelin, että minunkin pitää sanoa pari sanaa 
jatkuvuudesta. Jatkuvuustoimikunta saatiin 
vihdoin vuosi sitten käyntiin, ja ainakin itse 
koen, että jääristä on ollut raadin jäsenille 
hyötyä. Tapaamisia ei ollut viime vuonna 
kuin kolme, mutta ne olivat antoisia ja minulle 
on ollut hyötyä toimikunnan postilistasta jo 
tämänkin vuoden puolella. Eipä siis lainkaan 
ihme, että toiminnassa aktiivisesti mukana 
olleet Jani Turku ja Antti Hasanen saivat 
kultaiset ansiomerkit Kondensatiossa.

TKK:n tiedekuntauudistuksen 
voimaanastuminen ja sen vaikutuksiin 
vastaaminen työllistää tänä vuonna 
HalOpEdeja ja opintovastaavaa tavallista 
enemmän. Onneksi puikoissa on osaavia 
ihmisiä, joten eiköhän tästäkin myllerryksestä 
selvitä kunnialla. Ensi vuonna sitten päästään 
ihmettelemään yliopistojen yhdistymistä ja sen 
tuomia muutoksia ylioppilaskunnan ja kiltojen 
asemaan. Asian pohtiminen aloitetaan jo tänä 
vuonna. Uusimmista käänteistä tiedotetaan 
myös kiltalaisia, jotta kaikki tietäisivät mitä 
tulevaisuus tuo tullessaan. 

Mielestäni hyvä foorumi tiedotukselle ovat 
kuukausikokoukset, joita järjestetään aina 
tarpeen tullen. Kuukausikokoukset ovat 
avoimia kaikille kiltalaisille ja tarkoitus on, 
että kokoukset olisivat interaktiivisia, eli 
kiltalaiset saisivat esittää omia mielipiteitään 
ja kysymyksiään raadille, joka taas vastaa 
parhaansa mukaan.

Vuosi �008 on lähtenyt lupaavasti käyntiin, 
toiminnassa on mukana runsaasti aktiivista ja 
osaavaa porukkaa ja paljon hauskaa on vielä 
edessä. Kemistikillan tulevaisuus näyttää siis 
valoisalta vielä 117. ikävuoden jälkeenkin.

Kemistikillan raadin puheenjohtaja
Janne Andtsjö
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pHUksikapteenin teRkUt

Kohti kevättä ollaan jo vauhdikkaasti 
menossa ja se tarkoitta myös, että 
maaliskuun pHuksijäynä lähestyy! Se 
saattaa olla kevään hauskin tapahtuma, 
joten kaikki pHuksit sankoin joukoin 
mukaan! Muistakaa, että pHuksijäynä on 
pakollinen piste ja se vie _koko_ päivän. 
Jännää…

Syksy meni yleisesti ottaen tosi hyvin. Olen 
itse erittäin tyytyväinen ja toivottavasti 
tekin olette. Välitarkastuksessani 
selvisi, kuinka moni teistä pHukseista 
saattaisi (mahdollisena) Wappuna oman 
puhtaanvalkoisen kuusikulmaisen lakin 
hankkia ja luku näytti hyvältä. Jos pisteitä 
vielä puuttuu, no hätä! (Mahdolliseen) 
Wappuun on vielä jonkin aikaa eli 
pHuksipisteitä voi vielä kerätä. Mutta 
älkää jättäkö sitä viime tippaan, koska 
(mahdollinen) Wappu tulee kuitenkin 
nopeammin kuin uskotkaan! :)

Keväällä saattaa itse kullakin olla paljon 
tekemistä ja päässä suhisee kaiken uuden 
- ja vanhankin - tiedon jälkeen. Älkää 
kuitenkaan stressatko; muistakaa relata 
myös välillä! Tämän on todettu toimivan. 
:)

Ja vielä viimeinen vinkki: Pukeutukaa 
lämpimästi, niin ette saa ikävää flunssaa. 
Kohta tulee taas aurinko ja ihana kevät!

Sitä odotellessa,
Siiri
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keMistikillan Raadin

psykoanalyysi

sigmund freud

KirjoiTTaja on iTävalTalainen PsyKologi

Tisleen Kuvalehti julkaisee poikkeuksellisesti jo edesmenneen kirjoittajan artikkelin.
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Tisleen KuvalehTi    nro 1/2008KemisTiKillan raadin PsyKoanalyysi

”Olen puheenjohtaja Janne Kaj 
Lennart Andtsjö ja lempihedelmäni on 
rambutan (Nephelium lappaceum).”

Lukijalle selvennettäköön, että kyseessä 
on ruma etäisesti kiveksen näköinen 
hedelmä.

Kysyessäni hänen suhdettaan eläimiin 
saan seuraavan vastauksen: 

”Joidenkin eläimien tarkoitus on 
auttaa ihmistä pyrkimyksissään, 
esim. krokotiilit ovat hyödyllisiä 
kopiokonefirmoja vastaan taistellessa. 
Jotkut muut eläimet ovat kuitenkin 
suunniteltu älykkäästi estämään 
ihmisten pyrkimyksiä. Esimerkiksi 
vihaiset tappajakirahvit eivät kunnioita 
ketään, oli sitten kopiokoneen käyttäjä 
tai myyjä.”

Hypnoosissa potilas tunnustaa 
heikkoudekseen kukkakaalikeiton ja 
rommikolan yhtäaikaisen nauttimisen sekä 
pelkäävänsä eniten harmaita marsuja.

Hän käsittelee myös avoimesti 
johtajuuttaan: 

”Johdan edestä ja takaa, tarpeen 
vaihdellessa puolelta toiselle. Erilaisia 
syvyysmittareita olen kokeillut, mutta ne 
antavat varsin epäluotettavia tuloksia. 
En siis tiedä miten syvältä johtamiseni 
on. Testaus jatkuu vielä. Suurimpana 
esikuvanani pidän tietenkin suurta 
sotaveteraania ja rauhan instrumenttia, 
John J. Ramboa.”

Hypnoosi joudutaan kuitenkin 
keskeyttämään, sillä kohde uskoo 
joutuneensa tappajakirahvien 
hyökkäyksen kohteeksi.

Hän lainaa tuntemattoman kuuluisan 
miehen sanoja 

”Isän, pojan ja pontikan nimeen täällä 
kaikki vannotaan”

Tiettävästi kohteella ei kuitenkaan ole 
poikaa, vaikka varattu mies onkin.

andtsjö

janne kaj lennaRt

pUHeenjoHtaja

Diagnoosi: Paranoidinen johtajuuskom-
pleksi.
Lääkitys: Vinku-nuija ja lemmikkieläin 
(ei saa käyttää sekaisin).
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”Mä oon Antti ja mun lempihedelmä 
on meloni, koska siihen voi uittaa esim. 
absinttia. ”

Potilas on selvästi turkulainen, ympärillä 
leijuva aurajuuston aromi on kuvottava. 
Muitakin vaivoja löytyy. Potilaalla on 
selkeä käänteis-oidipiaaninen miehinen 
syndrooma, joka ilmenee killan tirehtöörin 
vilpittömänä ihailuna. 

Haastattelun edetessä paljastuu 
alkoholiongelma. Huomioin myös 
selkeän yhtäläisyyden killan emännän 
vastauksiin:

”Elämän tarkoitus on juoda enemmän 
kuin eilen. 

Pelkään, että aamulla herätessä 
maailmasta on kadonnut kaikki jallut 
ja kalja - ja myös niiden tekemisessä 
tarvittavat taidot.”

Potilas on silminnähden humalainen 
ja erittäin aggressiivinen. Hänellä on 
kuitenkin selkeät perussuomalaiset arvot. 

”Vannon äidin, suomalaisen 
olutkulttuurin ja tissien nimeen.”

aHRelMa

antti

isäntä

vaRapUHeenjoHtaja

Diagnoosi: Orastava alkoholismi, vakava 
turkulaisuus.
Lääkitys: Antabus®-kuuri ja vihreä 
Wunderbaum®. Varataan aika puhetera-
peutille.
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Tisleen KuvalehTi    nro 1/2008KemisTiKillan raadin PsyKoanalyysi

”Olen Henna Jääskeläinen, kemman 
emäntä. Lempihedelmäni on sitruuna, 
koska se jaksaa aina yllättää.”

Potilas on ensi näkemältä varsin normaali. 
Hänen vaatteensa ovat jauhon peitossa ja 
hän pitelee kaulinta kädessään. Hän kertoo 
olevansa kiireinen ihminen ja pitävänsä 
siitä mitä tekee. Pian kuitenkin alkavat 
padot murtumaan.

”Vaihto-oppilasvuoden aikana 
perjantai-illan ohjelmaan kuului 
vakiintuneesti tunti pornovideoita 
vähintään viiden miehen seurassa.”

Potilas kertoo olevansa nykyisin sinkku, 
mutta myöntää olevansa kiihkeästä 
irtosuhteessa Porvoo – Helsinki välin 
joukkoliikenteeseen.

Potilaan suhde ruokaan ja juomaan 
vaikuttaa myös oudolta.

”Eniten ärsyttää että Mud cakea ei voi 
syödä kokonaan voimatta pahoin … 
Elämän tarkoitus on juoda enemmän 
kuin eilen …”

Kaiken tämän kuulemma selittää: 

,
( )

viina in out masussa
d Humala F F Ruoka

dt
= − −  

jääskeläinen

Henna

eMäntä

Diagnoosi: Epäilty ylensyönti / -juonti 
(oireita ei näy).
Lääkitys: Kalanmaksaöljyä.
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”Oon Mikko, pHuksikapteeni. Jos mä 
oisin hedelmä, niin mä oisin peruna, 
koska kun se vanhenee tarpeeks nii siin 
alkaa olla jotai itua.”

Nuori Kuopiolainen paljastaa heti 
kättelyssä pelkäävänsä karvaisuutta. 
Kuulemma hänen pahin pelkonsa on 
joskus päätyä yhtä karvaiseksi kuin apinat 
tai killan isäntä.

”EI! EI! EI!”

Hän kertoo vinkiksi lukijoille, että pisteitä 
on hepoin kerätä marja pussyssä – Mikko 
on mielestään hyvä siinä. 

Ensivuoden pääpointteina Mikko summaa 
että:

”Paras rankaisukeino on tunnetusti 
isällinen keskustelu henkilön kanssa 
siitä, mikä meni pieleen. Palkinnoksi 
on sitten hyvä antaa namia. Jokaisen 
pHuksin tulee tietää kuka on ja missä 
asuu, tai ainakin missä asuu. Näin 
Anttia ei vituta niin paljon etsiessään 
niille kotia yön pimeinä tunteina sitsien 
jälkeen.”

Tivatessani elämän tarkoitusta, potilas 
ei millään osaa päättää onko se numero 
4�, suvunjatkaminen vai aurinkoisilla 
kedoilla juoksenteleminen.

Epänormaali käytös selviää hypnoosissa 
kun Mikko myöntää synkän 
menneisyytensä:

”Olen harrastanut nuorena 
salibandya, yleisurheilua ja pesäpalloa 
- kaikkia maksimissaan kahden (2) 
harjoituskerran verran.”

Katsoessaan tulevaisuuteensa Mikko 
näkee apokalyptisen näyn ja järkyttyy:

”Kaukana horisontissa siintää 
tuntemattoman maan rannikko, sitä 
ennen on kuitenkin satoja metrejä 
merta, missä uiskentelee haita, valaita 
ja muita mertemme verenhimoisia 
nisäkkäitä.”

peURa

Mikko

pHUksikapteeni

Diagnoosi: Pelkotilat, tarkkaillaan lisäksi 
pHedofilian varalta.
Lääkitys: Vanhempien tuttujen turvallis-
ten naisten seura.
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Tisleen KuvalehTi    nro 1/2008KemisTiKillan raadin PsyKoanalyysi

”Mä oon Lartza – kärsimyshedelmä”

Potilaalla on selkeästi suuri hoivavimma. 
Elämän tarkoitusta kuvaillessaan hän saa 
suustaan lähinnä kummaa höpinää:

”Tähystää kuin tähystäjäkoira 
(sellainen pieni söpö luppakorva  
karvapallo, joka pitää  
huostaan ottaa jos tulee kadulla 
vastaan). ”

Potilaan vähintään kummallinen 
suhtautuminen eläimiin jatkuu hänen 
kertoessaan vannovansa täti-Moonikan, 
apinan ja gorillan nimeen. Potilaassa 
havaitsee myös aggressiivisia sekä 
paranoidisia piirteitä hänen kertoessa 
vahvuuksikseen toisten syyttelyn, 
raivoamisen ja luovien haukkumanimien 
keksimisen. 

Suurimmiksi peloikseen hän mainitsee 
itsensä ja maailmanrauhan loppumisen. 

Sisäisestä eläimestään potilas kertoo 
seuraavaa:

”Jääkarhu. Syö ihan mitä vaan, 
milloin vaan, kuinka paljon 
vaan. Myös nukkuminen ja  
peuhaaminen on siitä kivaa!! ”

Lisäksi potilas luulee että iglussa on 
ikkunoita. 

Lopuksi hän lyö pöytään sanoen:

”Killan pitäisi ulkoistaa ainakin 
tietotekniikan hallinnointi ja ylläpito, 
siivous, vartiointi, työterveydenhoito, 
tuotteiden valmistus, sihteeripalvelut, 
muotoilu ja eläkejärjestelyt.”

pälve

laURa

Ulkovastaava

Diagnoosi: Potilas elää tämän todellisu-
uden ulkopuolella.
Lääkitys: Lepositeet, pehmolelu ja tylsiä 
värityskyniä.
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Juho Perälä, tiedottaja-sihteeri. Pidän 
jalostetuista hedelmistä, joissa ei ole 
siemeniä. 

Henkilöllä selkeästi voimakas 
läheisyydenkaipuu, hänen halutessa, 
että hänet etsitään käsikopelolla ja 
väittäessään että sinkkuus on repeatilla 
oleva väliaikainen tila. Ilmiö tunnetaan 
piireissä nimellä repeating transition 
state. Potilaan suhtautuminen eläimiin on 
hyvinkin realistinen

”Eläimien tarkoitus on juosta iloisina 
metsissä ja savanneilla. Myös kalat 
ovat eläimiä, mutta ne kuolevat 
savanneilla tuntematta iloa. Niiden 
koti on meressä. Myös delfiinit elävät 
meressä, mutta eivät ole kaloja. Silti 
ne kuolevat savannilla tuntematta iloa. 
Eläimiä voi toki syödä, mutta silloin ne 
itkevät ja niiltä pitää poistaa pää.  

*surullista mutta välttämätöntä*

Päitä ei yleensä syödä vaan ne 
haudataan tai jätetään muiden eläinten 
ruoaksi (sitä sanotaan ravintoketjuksi). 

Sanotaan: ”Ketju on niin vahva kuin 
sen heikoin lenkki” 

Tässä tapauksessa savannilla oleva 
delfiini on heikoin lenkki. Elämämme 
tarkoitus on kai jollain tavalla vähän 
samantapaista.”

Potilas kärsii selkeästi hallusinaatioista 
ja suurista mielenterveysongelmista 
– hän kertoo punaisista, eläinten päitä 
syövistä elefanteista, edessä olevasta 
tyhjyydestä sekä chilipaprikan tuottamasta 
mielihyvästä oikeinkäytettynä. 

Selviä sihteerin piirteitä potilaassa 
kuitenkin on, sillä hän vannoo oikoluvun 
ja maitokahvin nimeen. Potilas myöntää 
suureksi uhakseen korkeat korkokengät, 
mikä ei sovi hänen muuhun profiiliinsa. 

Sekava tapaus.

peRälä

jUHo

tiedottaja-siHteeRi

Diagnoosi: Hallusinaatiot, kirjoitus-
virheet  sekä läheisyyden kaipuu.
Lääkitys: Silmälasit ja henkilökohtainen 
avustaja.



KemisTiKillan raadin PsyKoanalyysi

13

Tisleen KuvalehTi    nro 1/2008KemisTiKillan raadin PsyKoanalyysi

”Mä oon Isa ja mä tykkään 
päärynöistä.”

Muutoin rauhallinen potilas näyttää 
tuntevan sairaalloista kiintymystä 
pöydällä lepäävään lompakkoon ja se 
joudutaan pian siirtämään pois näkyvistä. 
Potilas rauhoittuu ja ryhtyy kertomaan 
itsestään. 
Selviää että eniten hän pelkää pulujen 
joukkokapinaa. Pian keskustelu kääntyy 
taas sivuraiteille. 

”Teen sen kotona tietokoneen ääressä 
tunnusluvut kädessä.”

Sairaalloinen rahanhimo näyttää saaneen 
vallan potilaasta.

”Parhaiten sitä saa lisää kun sisään 
tulee paljon enemmän kuin ulos … Ja 
vartioida pitää! … Kaksi dobermannia, 
yksi saksanseisoja ja marsu (tai mursu) 
on parhaaksi todettu yhtälö.” 

Hoitaja ottaa ruiskun ja rauhoittaa 
potilaan, hän ei muista mitään.

 

laMpinen

isa

RaHastonHoitaja

Diagnoosi: Maaninen rahannahneus.
Lääkitys: Monopoly®:a kerran viikossa, 
suoraan suoneen.
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”No hei! Mä oon Minna. Pidän 
viinirypäleistä.”

Potilaan tunnistaa jo kaukaa neuroottisesta 
naurustaan. Hän myöntää nukkuneensa 
liian vähän. Asia alkaa vähitellen selvitä. 

”Pisteitä on helpoin kerätä yöllä 
sängyssä.” …

”Paras keino arvosanan korottamiseen 
on kertaus yöllä sängyssä.”

Vähitellen kohde rentoutuu ja kertoo että 
hänen sisäinen eläimensä on:

”Delfiini. Se syö kalaa. PAALJON 
kalaa.”

Potilas käyttää salaisena aseenaan kaulinta 
ja paljastaa suurimmaksi uhkakseen 
sienet. 
Hän myöntää myös pelkäävänsä 
ylipäätään kaikkea.

”… Yöllä sängyssä.”

Tulevaisuus näyttää kuitenkin kuulemma 
valoisalta.

väkevä

Minna

opintovasvaava

Diagnoosi: Opintoneuroosi ja pimeän-
pelko / unenpuute.
Lääkitys: Yölamppu ja Pupu Tupana -sa-
tukasetteja.
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”Mä oon Marika Mandariini hei!”

”Marakatti syö mandariineja” 

Potilaalla on huomiota herättävä, pitkä, 
vaalea tukka. Hän kertoo ärsyyntyvänsä 
stressistä ja että karkit ja tieto aiheuttavat 
hänelle pahoinvointia liian suurina 
annoksina. Potilas tunnustaa olevansa 
blondi.

Tiedustelen mikä tämä PR on, mutta hän 
ei ilmeisesti ymmärrä:

”Please Repeat - kerralla kun on 
mahdotonta muistaa mitään ja 
kertaushan on opintojen äiti, niinku 
sanotaan...”

Yhtäkkiä potilas rupeaa kinuamaan rahaa 
johonkin vuosijuhlaan. Mistä on kyse?

Ponsorointi - on vähän kuin 
supliikkimies ilman supliikkia, eli 
vähän niin kuin polleana pörräämistä 
paikallaan, eli yhtätyhjänkanssa! 

Huomaamattani potilas hivuttaa kätensä 
kohti pöydälläni olevaa lompakkoa 
ja panee sen taskuunsa rynnäten ulos 
huoneesta hysteerisesti nauraen.
 

HellMan

MaRika

pR-vastaava

Diagnoosi: Kleptomaani.
Lääkitys: Tarpeeton (potilas on parantu-
maton).
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tRavelleRin päiväkiRja

maroKKo, agadir
joonas Paavola, anu varTiainen
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Kuten huhut ovat joillekin jo kertoneet 
(nehän ovat Niemessä ainoa nettiä 

nopeampi asia) viettivät travellerit J&A 
joululoman viimeiset hetket Afrikan 
maaperällä, Marokon Agadirissa.

Yleissivistävänä johdantona todettakoon 
Marokon sijaitsevan luoteis-Afrikassa. Se 
on tarkemmin sanottuna noin avokadon 
muotoinen, Suomea hieman isompi 
pläjäys Atlas-vuorten ja sen ison meren 
välimaastossa. Itse Agadir sijaitsee maan 
eteläosissa.

Lähtö tapahtui hieman väsyneissä 
tunnelmissa aamuyöstä 10.1. ja lomailua 
jatkui aina paluupäiväämme 17.1. asti. 
Matkalle alkutaival sujui järjestelyiden 
puolesta huomattavan hyvin ja olokin 
oli turvallinen Finnairilla lentäessä. 
Yllättävän pirtsakat virkailijat ja 
vähemmän humoristiset tullimiehet 
hoitivat hommansa mallikkaasti, eikä edes 
hienoisesta ylipainosta (siis laukkujen) 
tullut sanomista.

Suomen loskakelit unohtuivat nopeasti,  

kun kuuden tunnin lennon jälkeen 
meitä perillä tervehti +��°C -asteinen, 
aurinkoinen ilmanala. Tämä säätrendi 
jatkui myös koko matkan ajan ja juuri 
kelien puolesta paikkaa voi suositella 
lämpöä kaipaaville jopa näin talvella. 
Illat toki olivat sitten hieman viileämpiä, 
mutta kun matkaan oli tarttunut myös 
muutama pitkähihainen paita, se ei 
muodostunut ongelmaksi. (Ainahan toki 
nyt olisi voinut hieman lämpimämpikin 
olla. Toim.Huom!)

Hotelliksi nimetty asuntolamme (Sud 
Bahia) oli myös positiivinen yllätys. 
Vaikka kyseinen majatalo oli saanut 
Aurinkomatkojen oppaassa vain kaksi 
tähteä, oli se mielestämme runsaine 
aamiaisineen arvioitua tasoaan 
laadukkaampi.

Paikalliset asukkaat ova keskimäärin 
ystävällisiä, tosin mukaan mahtui 
muutama hieman erikoisempikin 
persoonallisuus. Suurin ”uhka” turisteille 
Marokon kaltaisessa maassa ovat 
”päällekäyvät” kauppiaat, jotka eivät 
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tunnu turistin bongattuaan luovuttavan 
sitten millään. Tinkimistaidot on hyvä 
pitää tuoreessa muistissa ja kaupantekoon 
varata riittävästi aikaa, ettei sitten joudu 
maksamaan itseään kipeäksi. Kuitenkin 
sanottakoon suurimman osan kauppiaista 
olevan siedettäviä ja rahan vaihtaneen 
omistajaa kumpaakin osapuolta 
miellyttäneissä määrin. 
Jokunen tuote toki jäi tiskille/kojuun, 
mutta sillehän ei aina voi mitään (lue: 
ketään).

Hinnat ovat turistialueella Suomen 
tasoa jonkinverran alhaisempia, mutta 
lähdettäessä hieman kauemmas, ns. 
”paikallisten alueelle”, tuntui esim. ruoka 
olevan jo lähes ilmaista. 

Harrastusmahdollisuuksia Agadirissa 
riittää pilvin pimein jos jonkinlaiseen 
makuun. Travellerin niin halutessa on 
mahdollista lähteä joko suomalaisten 
matkatoimistojen tai paikallisten 
järjestämille retkille, pelata golfia, 
surffata, ajaa mönkijällä/vesijetillä, 
ratsastaa kamelilla jne. Testasimme 

sekä Aurinkomatkojen kamelisafaria, 
että paikallisten organisoimia 
aavikkomönkijäajeluita ja molempiin 
olimme tyytyväisiä. Kommelluksia ja 
inhimillisiä virheitä sattui molempien 
järjestäjätahojen seurassa, mutta ne eivät 
olleet kovin vakavia ja vastoinkäymisistä 
selvittiin naurulla.

Kokonaisuutena matka oli todella 
miellyttävä kokemus (voinee tosin 
riippua matkaseurasta) ja sen ollessa 
kokonaishinnaltaan myös opiskelijoiden 
kukkarolle sopiva, suosittelemme 
Marokkoa  muillekin itämaiden ihmeitä 
kaipaileville. Jos kuitenkin sattuu 
vieroksumaan edellämainittuja seikkoja, 
kannattanee valita toinen määränpää.

T: Joonas & Anu
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Paljon on koettu viimeisen Tisleen jälkeen. 

Reportteri kertoo nyt, mikä on kuuminta 

hottia. Omat kokemukset eivät varmasti riitä 

kaikille tiedonnälkäisille, mutta Masa, Pera ja Jaska Kalliosta kertoivat villejä huhuja 

pintaliitäjistä.

Kiinnitämme tällä kertaa huomiota pääkaupunkiseudun naispuoliseen jakaumaan sekä 

uuteen tarjontaan ravintola-alalla.

Rymy-Eetun suosio on noussut huippulukemiin heti avajaisten jälkeen. Paikkaa sisältää 

muun muassa sähköteekkareista koostuvia ihmissuihkulähteitä, jotka suihkuavat 

komeasti kuin itse Manta. Seuranhakupalveluihin paikka on varsin oivallinen - varsinkin, 

jos on kiinnostunut vanhemmasta seurasta.

Tästä pääsenkin varsinaiseen epäkohtaan - miksi pääkaupunkiseudulla suurin osa 

miehistä on sinkkuja naisten ollessa varattuja, vaikka täällä onkin naisasukkaita 

enemmän kuin miehiä? Baareissa kuulee usein kieltäviä vastauksia naisten suusta, joten 

joko seura on valittu väärin tai naiset vehkeilevät pahanlaisesti meitä raukkoja kohtaan. 

Ei elämä hymyile.

Miesten aseman ollessa heikko, lähden tekemään asiasta tutkivaa journalismia Turkuun 

ja aina Ruotsin aluevesille saakka. Laitamyötäiset terveiset aina ensi kertaan saakka, 

setä lähtee GooMille parantelemaan darraa.

    

pöydän alta
Pyry Pajunen
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tisle testaa

sPurguviiniT

Ja vitut alkuvalmisteluista. Oltiin PIK:n 
kerhotilassa, Murjussa, Tatun isännöimänä.

Päätettiin aloittaa punaisesta Markiisista. Syy 
valintaan oli väri ja sokeripitoisuus. Heta avasi 
pullon ja hehkutti makeaa tuoksua. Kuulemma 
antelias tuoksu – Nallekarkit gone bad! Väkevä 
viini Pedobearin makuun ;)

Heikki kaatoi. Lasissa tavara ei haissut 
nallekarkeille, vaan viinalle, jossa on 
nallekarkkeja! Maku ei ole yhtä makea 
kuin haju. Piilopuolukat huudettu! Maistuu 
kotiviinille ilman hiivaa – Kiljusima siis! 
Tilanne, johon juoma sopisi olisi enemmän 
rankaisuun ja seurusteluun huonon TV-
ohjelman edessä. eHtalla [nimi muutettu] 
heräsi pervot primitiivivaistot. Takamaku on 
marjaisen hapan, kuin puolukka tai pihlaja. 
Joonas pohti mihin punaista Markiisia 
käyttäisi. Hänen mukaansa tavara sopisi 
ennemmin boolia varten kuin ekoille treffeille. 

Värin puolesta hän jatkaa. Heikki haluaisi 
maistaa Markiisia kossuvissyssä. Kaikkien 
mielestä viimeinen kulaus maistuu pahalta! 
Siemailtaessa maku on tosin siedettävä.

Heikki hyväili Sanelmaa ja kopautti perseeseen. 
Suu aukesi, kaula oli vielä ehjä. PERSIKKAA 
Tatu tokaisi! Ei välttämättä pahempaa kuin 
edellinen, Heta jatkaa. Peruspersikkaesanssi 
Lappeenrannasta. Tuoksu muistutti raadin 
mielestä persikkashampoota, Haribon namuja 
ja ”jotain esteriä jota tehtiin joissain labroissa 
joskus yläasteella”. 

Sanelma tuoksuu miellyttävämmältä kuin 
Markiisi miehet toteavat. 

Markiisi tuoksuu sukkahieltä siinä missä 
Sanelma tiskivedeltä. Tampereen jostain 
baarista oli jotain puhetta. Ilmeisesti 
jollakin kaverilla ei ollut ”kaikki koeputket 
telineessä”. Paljon parempaa kuin Markiisi, 

Tisle PääTTi TesTaTa alKon väKeväT mausTeTuT viiniT eli niin sanoTuT ammaTTilaisjuomaT. 
HintaHaarukasta 4,5 – 5,5 € niitä löytyy alkon sivujen mukaan kaHdeksan: 

jorma (4,90 €), doris (5,00 €), valdemar (5,00 €), sorbus (5,15 €), markiisi punainen 
(5,22 €), markiisi valkoinen (5,22 €), sanelma (5,29 €) ja aperita (5,50 €). 

joonas Kävi sellon alKossa, jossa KerroTTiin eTTei aPeriTaa enää myydä ja eTTä 
doris oli vienyT niin moneT sydämeT eTTä oli loPPuunmyyTy. PeloTTomaan TesTiraaTiin 
KuuluivaT PhuKsi, nainen, saTunnainen KilTalainen, Kääliö ja raPPiojuoPPo. 
raaTi KirjoiTTi KoKemuKsisTaan PöyTäKirjaa, joKa on Täysin sensuroimaTTomana 

seuraavassa.
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kunnes hiivan maku tulee jälkijäristyksenä 
paikalle. Alkumaku on neutraali, mutta 
lopussa iskee raa’an leivän maku. pHuksi 
sanoo, että parempaa kuin punainen Markiisi. 
Heikki teilaa molemmat. Heta esittää 
käänteisen mielipiteen. eHtan mukaan Vici on 
varautunut. Heikki  lisää  hänen varautuneen 
IT-moonin vereen siivekkeellisillä ultraohuilla 
terveyssiteillä. Hän voi siis käyttää niitä 
huomaamattomasti piukimmissakin paikoissa! 
Joonaksella ei ole haluja (juoda). Sanelma 
toimii ehkäisyvälineenä.

Jatketaan vihreällä pullolla, Sorbuksella, 
pHuksin ehdottamana. Taustalla soi Doris!!! 
Radiosta saatiin se, mitä Alkossa ei ollut. Vicin 
mielestä mieto tuoksu, Joonas ei vain kestä! 
Ei kuulemma hyvää mitenkään päin. Tuoksu 
on lasista parempi. Alkuun ei maistu miltään, 
sen jälkeen tulee pihlajanmarjat Heikin 
mukaan (ei varmaankaan sattuma). ”Kyllä 
tätä juoda pystyy!” Tatu tokaisee. Puhuttiin 
tatuoinneista. Juttu lähti ilmeisesti Tampereen 
äpärästä. Se on ihan fine! Puhuttiin myös 
yhteiskunnallisista asioista ja munantappajista. 
Yritettiin ahdistella eHtaa seksuaalisesti. 
Ehtaa ei kiinnostanut, hänellä on Sorbusta! 

Helikopteri lentää, taikuri sillä saapuu näyttäen 
meille ilmaiseksi filmejä. Totally drinkable! 
Naistaikurit ryöstävät miesten rahat (15 senttiä 
kerrallaan).

Konsensus vallitsee: Seuraava uhri on valkoinen 
Markiisi! ”Hetkinen, taas persikkaa!” tokaisee 
Tatu korkattuaan neitseellisen Markiisin. 
Joonaksen mukaan paras tuoksu tähän 
mennessä. Karrkimainen ja pirteämpi, ei niin 
imelä kuin Sanelma. Tuoksu on oleellisesti 
kuin maku. Perkele! Heta [nimi muutettu] 
aiheuttaa oleellista pahennusta kaatamalla 
omia juomia Vicin lasiin. Heikki, Tatu, Heta 
ja Vici olivat Sorbuksen voiton kannalla. 
Joonas (pHuksi!) puhuu valkoisen Markiisin 
puolesta. Pidetään kokous- ja tupakkatauko. 
Joonaksella kestää kauan imeä spaddua 
(imupuoli falskaa). Joonas ei kuulemma 
ottanut poskeen, vaan keuhkoon. eHtalla 
repesi riemu.

Vici sai kunnian olla Jorma kädessä 
ensimmäisenä. Mausteinen, ehkä hieman 
yskänlääkkeinen avaajan mielestä. Joonas piti 
tuoksua karkkimaisena, mutta viinaisempana 

Valdemar menee hyvin Aidon Lihan [nimi 
muutettu] kanssa

Joonas kokee angstia Sorbuksesta



��

Tisleen KuvalehTi    nro 1/2008 Tisle TesTaa Tisle TesTaa

kuin muut. PIPARIA huutaa Tatu. Piparit ja 
Jormat on selvästi mennyt sekaisin. Kategorian 
halvimpana Jorma kyllä vetää täydet. Vivahdus 
ferraa, pizzamaustetta (oreganopaskaa) ja 
luontaistuotekauppaa. Maku on aivan hirveä. 
Maussa ei edes ole hiukkaa ferraa, vaan 
ihan helvetisti! Etiketti sanookin juoman 
olevan yrttisen marjaisa. Joonas mankuu ja 
kritisoi, muut puolustelevat Gambinalla ja 
poskeenotolla. Vain teollinen prosessi antaa 
ruualle maun, Jormassa prosessointia on ollut 
ihan liikaa. 

Sorbus on paras tähän mennessä: Vici, Heikki, 
Tatu ja Heta. Joonas lobbaa edelleen valkoisen 
Markiisin puolesta (myös henkilö X). Ei polku 
tää vie mihinkään. Maarit ja Jäätelökesä valtasi 
huoneen! Viron yllättäjä, Pihlaka, aukesi 
ja tuoksu täytti huoneen. Haju oli kaikkien 
muiden kuin Vicin mielestä huono. 

Vicin ja Hetan mielestä 7 vuotta sitten 
vanhentunut pihlajaviini maistui sherrylle. 
Muutaman mielestä sitä pystyi juoda! Pullo 
jätetään hätävaraksi jos sille tarvetta edes on.

Valdemar on hauska kumppani. Heikin 
mielestä vermutimainen. Vici ihmetteli 
pöydältä löytynyttä esinettä, se oli hänen 
Jormansa. Todella makea, marjaISA ja ennen 
kaikkea vadelmainen. Mitä serkumpaa, sitä 
herkumpaa! Etumaku on hyvä, mutta jälkimaku 
on kuin kivekset karhuraudassa. Maku on 
oikeasti vadelmainen ja helppo. Hävyttömän 
helppo jopa! X sai wasabia haavoihin.

Joonas: 
Valkoinen markiisi, Valdemar, Sorbus, 
Punainen markiisi, Sanelma, Jorma
Vici:
Sorbus, Valdemar, Jorma, Punainen markiisi, 
Valkoinen markiisi, Sanelma
Heikki:
Sorbus, Valdemar, Valkoinen markiisi, 
Punainen Markiisi, Sanelma, Jorma
Tatu: 
Sorbus, Valdemar, Jorma, Valkoinen 
markisiisi, Punainen markiisi, Sanelma
Heta: 
Sorbus, Valdemar, Punainen markiisi, Jorma, 
Pihlaka, Valkoinen markiisi, Sanelma.

Vici haluaa Jormaa suuhunsa

Tatu haistaa persikkaa
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5p So, So, So, So, VM
4p V, V, V, V, V
3p So, J, VM, J, PM
�p PM, PM, PM, J, VM
1p S, VM, S, VM, PM
0p J, S, J, S, S

S orbus 23p
V aldem ar 20p
V alk oinen m ark iis i 12p
P unainen m ark iis i 10p
Jorm a 8p
S anelm a 2p

S orbus [3]+ 5+ 5+ 5+ [5]= 15
V aldem ar [4]+ 4+ 4+ 4+ [4]= 12
V alk oinen m ark iis i [3]+ 2+ 2+ 2+ [1]= 6
P unainen m ark iis i [5]+ 3+ 2+ 1+ [1]= 6
Jorm a [3]+ 3+ 2+ 0+ [+ ]= 5
S anelm a [1]+ 1+ 0+ 0+ [0]= 1

Yksiselitteinen tulos on, että Sorbus voitti 
kiistatta raadin mielestä testin. Kiistattomana 
ja erittäin hyvänä kakkosena (heheh) on 
Valdemar! Tilastollisen epätarkkuuden 
johdosta kolmas sija jaetaan markiisien ja 
Jorman välillä. Jos joku haluaa riitauttaa 
tilanteen, voidaan valkoinen markiisi nostaa 
hieman muita kolmosia ylemmäs. Ehdottomasti 
huonoin juoma oli Sanelma. 

Pelottomat koe-eläimet: Tatu, eHta [nimi muutettu], Heikki, 
Vici, Joonas

Sanelmahan menee vaikka katuojassa



�4

Tisleen KuvalehTi    nro 1/2008 ihmeellinen corona ihmeellinen corona

KilTiKsellä, Kun hengailee, näKee monenmoisia coronan lyönTiasenToja. ToiseT ovaT 
eriKoisemPia Kuin ToiseT. joTKuT ToimivaT, joTKuT Taas ei.

sain Kolme innoKasTa coronan Pelaajaa näyTTämään minulle erilaisia lyönTiasen-
Toja, joTKa Tässä esiTTelen Teille. naisPuolinen PelaajaKin esiTTää oman lyönTiasen-
Tonsa. iTsellesi jää TehTäväKsi yhdisTää nimi ja lyönTiasenTo. nimeT ovaT esimerKKejä, 
eiväTKä siis TarKoiTa, eTTä nämä henKilöT olisivaT ainoaT lyönTiasennon KäyTTäjäT. 

ja matkia saa! :)

iHMeellinen CoRona
siiri viljanen

1 - Perusasento

A. Sami Tuomi
B. Tatu Raunio, Antti Metsälä
C. Antti Metsälä
D. Henrikki Matilainen
E. Joona Malmivaara
F. Sini Jokisaari
G. Kaikki
H. Kaikki, jotka seisovat seinän edessä
I. Vesa Haapa-aho
J. Huono(t) häviäjä(t)
K. Lyhyet tytöt

 - Pidä hartiat paikallaan
 - Voima tulee hauiksen ojentajasta
 - Lyö keskelle moloa

miKä lyönTi on?
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2 - Reverse-asento 3 - Sami-asento: lyödään paskalla 
istuen

4 - Leveä asento isolla L:llä
5 - Tyttölyönti

 Viattomia pHuksikapteeneja ei
 ole olemassa.

termodynamiikan -3:s pääsääntö
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7 - Seinää vasten 8 - Strutsiasento

6 - Hema-asento
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9 - Takakenoasento 10 - Champion (herkkusieni) 
-asento

11 - Huono häviäjä

1-G, �-I, 3-A, 4-B, 5-K, 6-D, 7-H, 8-C, 9-F, 10-E, 11-J 

oiKeaT vasTauKseT
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Työ Π

PiParkakkutalon valmistus elementtimenetelmällä

tekn.yo karvakuonovomPatti

71551t

Mittaukset tehty: 30.1.2008

selostus jätetty: 11.2.2008
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1. Johdanto

Työn tarkoituksena oli valmistaa elementtipiparkakkutalo.

2. Teoreettinen Tarkastelu

Piparkakkutalo voidaan valmistaa joko valmiista 
tai itsetehdystä taikinasta uunissa paistamalla. 
Talon kokoaminen tapahtuu sulatetun sokerin avul-
la ja koristelu käyttämällä vesi-tomusokeriseo-
sta. Halutut värit koristeisiin saadaan elintar-
vikevärien avulla. 
Talo pystytetään tasaiselle samasta materiaal-
ista valmistetulle alustalle, johon voidaan li-
ittää myös muita komponentteja kuten puita tai 
henkilöhahmoja.

3. Koelaitteisto ja mittausten suoritus

Talon kaavojen piirtämiseen (Kuva 1.) tarvittuja 
välineitä olivat viivain, leivinpaperi, kulmaviivain, pyörösaha, vähintään 3 
kynää, harppi, riittävän monta besserwisseriä, askartelusakset, muutama työn-
johtaja, värikynät, Maol-taulukot ja graafinen laskin. 
Taikinan prosessointi onnistui välineistöllä, joka sisälsi riittävän monta 
käsiparia, kaulimen, jotain kättä pidempää, mielikuvitusta, Vicin loistavat 
neuvot sekä taiteellinen näkemys sekä 1,5 kg Sunnuntai piparkakkutaikinaa.
Elementtien paistoon käytettiin kolme leivinpaperiarkkia (valkoinen, Ser-
la), kahta uunipeltiä, joista toinen oli matala 
(ja hieman ruosteinen) ja toinen syvä, sekä UPO 
tasalämpöuunia. Paistolämpö oli 473 K ja aika 
432,3 s.
Elementtipiparkakkutalon tuhoamiseen käytettiin 4 
kpl pHuksin suita, 2 kpl ISOhenkilön suita, 3 kpl 
ISOtädin suita sekä yhtä ISOsedän suuta, joka vas-
tasi muutamaa, eli 2-99 kappaletta [1].
Piparkakkutalon koristeluun käytettiin 200g tomu-
sokeria (Dan Sukker, Kantvikin tehdas), elintar-
vikevärejä E131, E120, E104 ja E101, kidesokeria 
(Rainbow) sekä pakastepusseja (1,5 dm3, Pirkka).

Kuva 1: Kaavojen pi-
irtäminen tarvittavalla 
välineistöllä

Kuva 2: Piparikateuden 
aiheuttamaa mielipahaa
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4. Tulokset

Kuvasta 1 nähdään että kaavojen piirtäminen sujui 
tekniikan ylioppilailta kuin rasvattu, vaikkakin 
arkkitehtuurin opinnot olivat jääneet vähemmäl-
lä. Kelluvat tasot päätettiin jättää pois pohja-
piirustuksista, sillä ne ovat mahdottomia to-
teuttaa. Sen sijaan taikinan prosessointi yllätti 
haastavuudellaan ja koetteli itse kunkin hermoja. 
Myös keittiökiusaamista ja piparikateutta esii-
ntyi (Kuva 2). 
Elementtien paisto sujui suunnitelmien mukaan. 
Paiston aikana havaittiin syntyvän värittömiä 
ja haisevia kaasuja. Osa elementeistä kärsi li-
ian korkeasta kuumuudesta, mikä havaittiin osien 
värivirheinä, ulottuvuuksien katoamisena sekä ko-
kosuhteiden muutoksina. 
Talon kokoaminen oli työn vaarallisin osuus. Kuumuus sekä polttavat ainesosat 
aiheuttivat jatkuvia vaaratilanteita. Kokoaminen aloitettiin seinien pystyt-
tämisestä, minkä jälkeen katto kiinnitettiin paikoilleen. Lopuksi jäljelle 
jääneet osat aseteltiin tarkoin määritellyille paikoilleen. 
Talon koristelu aloitettiin tarkastelemalla raakaversiota ja kartoittamalla 
mahdolliset peitettävät epäkohdat. Koristelussa käytetyt ainesosat, vesi, to-
musokeri sekä haluttu elintarvikeväri, sekoitettiin keskenään ja pursotettiin 
pakastepussista tarkasti määrättyihin kohtiin. Koristelun viimeisessä vai-
heessa tomusokeria siroteltiin vielä lopputuloksen päälle (Kuva 3).

5. Virhetarkastelu

Työ onnistui täydellisesti. Virheitä, tai edes 
mahdollisuutta virheisiin, ei esiintynyt.

6. Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset

Tulokseksi saatiin 1 kpl piparkakkutaloja por-
saan (tai ehkä vompatin?) muotoiselle alustalle 
pystytettynä ja karvakuonovompatin suu makiaksi 
(Kuva 4). Työn tavoite siis saavutettiin ja työtä 
voidaan pitää onnistuneena. 

7. Viitteet

   1. Suomen laki 

Kuva 3: Talon koristelun 
viimeinen vaihe. Huomaa 
bessewissereiden arvos-
televat katseet.

Kuva 4: Työn lopputulos



työ Π

31

Tisleen KuvalehTi    nro 1/2008ie

i & e
eli Mitä, Missä, Milloin...

henna jääsKeläinen 
KemisTiKillan emänTä 2008, henna.jaasKelainen@TKK.fi

Hurraa!

Kemistikillan isäntä ja emäntä 
�008 potevat juuri molem-

mat kaameaa oloa, minä kotona 
tärinöissäni ja Antti oletettavasti 
Goomilla, joten en ota minkään-
laista vastuuta alla sijaitsevan 
tekstin korrektisuudesta tai 
oikeellisuudesta. 

Vuosi on alkanut railakkaasti 
sekä raadin että TKY:n Isän-
nistön ja Emännistön parissa, 
jonka vaihtoa voimme siis syyt-
tää tämän tekstin olemattomasta sisällöstä. Viral-
lisia ST:n järjestämiä tapahtumia meillä ei vielä 
ole ollut, mutta Lumisota, SKS-sitsit, vuosijuhla-
viikon ohjelma sekä tietenkin Kondensatio 117 
lähestyvät pelottavaa vauhtia. Tämän vuoden 
toimijaporukka näyttää lupaavalta ja työpHuksit 
ovat olleet innokkaita, joten ei epäilystäkään, 
ettei meillä olisi kevät täynnä loistavia tapahtu-
mia, joita ei kannata missata!

Minna Canthin päivänä, joka sattuu olemaan 
myös ulkovastaavamme syntymäpäivä, ryn-
nistäköön joukko epämääräiseen teemaan pukeu-
tuneita teekkareita ja pHukseja Smökkiin klo 
19:00. Kyseessä on Kemistikillan ja Prodekon 
järjestämät sitsit, joiden teemaa on aivan li-
ian aikaista paljastaa. Prodekolaisethan osaavat 
tunnetusti juhlia, eikä pidä unohtaa tosiasioita: 
tuotantotalous on edelleen yksi   kemistien suosi-
tuimpia sivuainekokonaisuuksia… Bonuksena 

mainittakoon seuraavana päivänä 
alkava pääsiäisloma.

Kotimaan excursiolta selvit-
tyämme viikko 14 näyttää näillä 
näkymin historialliselta: Kemis-
tikilta järjestää tapahtumia viikon 
jokaiselle arkipäivälle! Maanan-
taina ratkotaan NeluriCupin me-
starit Gorsussa, tiistaina sauno-
taan ulkkarien kanssa OK �0:ssa, 
keskiviikkona testataan pHuksien 
laulutaitoja, torstaina pyöritään 
VK:n, AS:n ja Athenen kanssa la-

vatansseissa Smökissä ja perjantaina päästetään 
Wanhat irti Gorsussa. Huh.

Ennen mahdollista Wappua ehdimme vielä 
leikkimään puunjalostajien ja maanmittareiden 
kanssa perinteisillä Kolmen killan sitseillä 10.4., 
joiden luonteesta kannattanee kysäistä vanhem-
milta tieteenharjoittajilta. Loistavat bileet tie-
dossa! 

Tapahtumia siis riittää joka lähtöön ja tarkemmat 
päivämäärät, aikataulut ja kuvaukset löytyvät tu-
tusti nettisivuiltamme www.kemistikilta.fi. Ky-
sykää toki myös hihasta kiskaisemalla, kiltiksen 
sohva taitaa olla varmin paikka löytää meidät. 
Kaikki rohkeesti vaan mukaan ja törmäillään!
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palUU todellisUUteen -
tipattoMan tappajaiset 1.2.2008 

niKo Tuomisalo, aleKsi TuoKKo, jussi TaKalo

Tarinan henKilöiden nimeT ovaT muuTeT-
Tu ja iTse Tarina on suurilTa osin mieli-
KuviTuKsen TuoTeTTa ja loPuT on TäyTTä 
bs:ää! kuvat ovat rekonstruoituja ja 
Kuvien henKilöT eiväT liiTy iTse TaPahTu-
miin millään Tavalla.  

Warning! KerTomuKsen TaPahTumaT 
on TehTy TarKKaan valvoTuissa olo-
suhTeissa ja ensiaPuryhmän läsnä ol-
lessa.  henKilöT ovaT oman alansa 
ammaTTilaisia(cancan-
äijjiä).
älä KoKeile TäTä iTse!

14.15 

ANALyyttisen luento 
alkaa. Tarinan hen-

kilöt Jorma, Kaaleppi ja 
Adonis ovat pelaamassa 
pelien kuningasta, coro-
naa, kiltiksellä. Jormaa 
ja Adonista alkavat kum-
masti coronapöydän pot-
tujauhot kuivattamaan kurkkua. ”Olis 
varmaan kostukkeen aika!”

15.04
Alepan olutlaari sijoitettiin uudelleen 
Adoniksen lukaaliin. 
15.06
Valmistetaan haukea Adoniksen reseptillä 
(Varoitus! Vain ammattilaisten käyttöön 
sokerittomat pastillit.)

15.30
Hauki pääsi hengestään. Kaalepilla jäi 
ruoto kurkkuun.

15.31 
Vihdoinkin jaossa Hullut japanilaiset -
sarja! Oikean elämän tasohyppelypeli,   
Takeshi’s castle.
15.31
Tsiihhh… ”Juomapelit alkakoon!(Tätä 
ollaankin odotettu)”

Takeshi’s castle –
juomapelisäännöt: 
-Kun joku onnistuu → 
JUODAAN!
-Kun joku epäonnistuu 
→ JUODAAN!
-Naiskilpailijoiden ko-
hdalla → Tuplataan an-
nokset!
- Ylimääräinen juominen 
on suositeltavaa!

17.31 
Juomapeli jatkuu. Alepan olutlaari 
melkein tyhjä → Siirrytään K-marketin 
olutlaariin.

18.49 
”Onko aika pistää erotic-asusteet nis-
kaan?”
18.52 
(Vaatteiden kahinaa…)
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18.58 
Kertasimme legendan mittoihin paisu-
nutta koreografiaa → http://youtube.com/
watch?v=I1i6q46_nz0 ”Onneks on hyvä 
peba ja sixpackki!”
19.62
Olut loppui, joten lähdimme vip-vieraina 
Raksan isännän järjestämiin erotic-partyi-
hin ”Sieltä löytyy boolia!”
20.32 
”Uusi ennätys! Eksyimme vain kahdesti 
300 metrin matkalla.

20.41 
Saavuimme ”erotic”-partyihin.
”Hetkinen! Miksi kaikki muut ovat niin 
arkisen eroottisesti pukeutuneita???”
”Hei! Sieltähän ne eroottiset tanssijat 
saapuivatkin juuri parahiksi!” –Raksan 
isäntä
20.42 
Nyt nolottaa ja boolia kuluu…

22.43 
Jorma tarvitsee raikasta ilmaa. Ilma on 
liian ohutta… Painovoima vetää Jorman 

nelinkontilleen ojaan. Jorma alkaa kuulla 
ääniä, mutta mistä ne tulevat? 
”Onko kaikki kunnossa? Tarvitsetko 
apua?”
 Ei näköhavaintoa elävistä olennoista.
→Ääni taivaalta?
Jorma vastaa kutsumukseensa, pomp-
paa pystyyn ja juoksee…Takaisin bi-
lettämään!

00.30 
Porukka hajaantuu. Suurin osa lähtee à 
la Dineen jatkoille karaokea tykittämään, 
Adonis ja Kaaleppi mukana. Jorma lähtee 
harvojen valittujen kanssa jatkoille omal-
le kämpälle. 
00.34 
Mutta missä on Jorman kengät saati su-
kat?
02.00 
Jorma oppii illan päätteeksi, älä kutsu rak-
san tyttöjä härskeiksi!
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MUUt leHdet 
heiKKi harju

muuT lehdeT

PaiKallislehdeT ovaT Kiva asia. niiTä luKemalla myös KauemPaa TulevaT – KuTen 
alleKirjoiTTanuT – PääseväT seuraamaan KoTiseudun asioiTa. niissä myös esiinTyy 
valTamediaa enemmän huPaisia KirjoiTusvirheiTä ja muiTa PiKKu moKia, joisTa KalTaiseni 
KierouTuneen mieliKuviTuKsen omaavaT saavaT irTi joKaPäiväisTä riemuaan. KoKosin 

Tähän nyT muuTamia viime vuonna TalTeen oTTamiani lehTisammaKoiTa.

Hiphei! Kyllä minäkin tuosta riemuitsisin, mutten ehkä kuitenkaan lehden etusivulla 
– edes sellaisen paikallislehden kuin Koillis-Lappi, jonka numerosta ��.3.�007 
tämä lööppi on napattu. Tosiasiassa kyse oli kuitenkin Kemijärven übermahtavan 
jääkiekkojoukkueen Kemijärven Kiekon pääsystä kakkoseen – siis divisioonaan.

Ööh, tarkoitetaanko tässä 
Koillis-Lapissa 4.4.�007 
ilmestyneessä lööpissä, että 
vanhukset ovat niin sanotusti 
kuivaa lihaa, vai että ryhmäkodin 
asukkaat on ripustettu räystään 
alle kuivumaan ja valmistuivat 
sopivasti myyntiin? Tosiasiassa 
kyseessä olikin kaksi täysin erillistä lööppiä, jotka vain sattuivat vähän hassun näköisesti 
lehteen.
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MUUt leHdet 
heiKKi harju

…on ykkönen! Vai kuiva kakkonen? Kenties jopa nelonen – joka on tuplakakkonen… 
Ei sentään. Kyse on jälleen KeKistä, joka aloitteli ensimmäistä (itse asiassa varsin 
menestyksekästä) kauttaan kakkosdivarissa Koillis-Lapin numeron �7.9.�007 
ilmestyessä.

No niin on! Siitähän voi saada jotain tulehduksia ja… Öh, joo… Siis kyseessä tässä 
viime elokuun Yhteishyvässä – lehdessä joka uskomattoman kaksimielisellä nimellään 
ansaitsee ehdottomasti paikan tässä jutussa vaikkei paikallislehti olekaan – ilmestyneessä 
lehdessä oli kuitenkin kakkosauton hankinnasta. (Vaikka se toinenkin kakkonen voisi 
perheellisiä ehkä kiinnostaa…)
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pHUksin näkökUlMa 
joonas “ei voi KeTään!” Paavola

PhuKsin näKöKulma

PhuKsirisTeily

26.-28.11.2007

Talvenkirpeä aamu sarasti kaikille niin 
rakkaassa Otaniemessä maanantaina 

�6.11. Oli päivä, jolloin kaikkien huulilla jo 
lukemattomia kertoja liikkunut tapahtuma 
tulisi toteen: kyllä, oli pHuksiristeilyn aika!

Aamun luennoilla tunnelma oli käsin 
kosketeltava ja kaikkien katseet suuntautuivat 
jo kohti klo 1�00 alkavaa Haalarigaalaa. 
Tunnit vierivät hitaasti mutta varmasti ja 
lopulta ko. tapahtuma olikin  vierähtänyt 
ohitsemme. Saimme jokainen omat, 
kemianpunaiset haalarimme fiiliksen 
noustessa yhä edelleen korkeampiin 
sfääreihin. Kaikki luonnollisesti pukeutuivat 
välittömästi tähän jumalaiseen kostyymiin ja 
nenät suunnattiin kohti risteilyetkoja, jotka 
järjestettiin jo tutuksitulleessa Jämeräntaival 
1:ssä (mun kämppä! toim. huom.). Liuottimet 
virtasivat mukavaa tahtia pienen tovin, jonka 
jälkeen olikin, jokaisen tavallaan, jo aika 
hakeutua kohti Katajanokan terminaalia.

Risteilyalukseksemme oli monien vaativien 
ja lahjomattoman raadin hyväksymien 
testien jälkeen valikoitunut M/S Mariella 
-niminen loistoristeilijä. Laivaan siirtyminen 
sujui hyvässä järjestyksessä, köydet 
irroitettiin, höyrykoneet polkaistiin käyntiin 
ja näin oltiinkin jo matkalla kohti Ruotsin 
kuningaskuntaa.

Laivalla huomattiin, että lähes kaikki 
teekkarihytit oli plaseerattu lähelle toisiaan 
ja näin ollen kemut saattoivat oikeastikin 
alkaa. Lahjatavaramyymiön aukenemista 
odotellessamme kävimme sankoin joukoin 
tyhjentämässä paikallisen buffetin, jossa 

murkina osoittautui hyvinkin kelvolliseksi. 
Puodin puolella raha vahtoi useampaan 
kertaan omistajaa ja kaikille saatiin loppujen 
lopuksi ikäkysymyksistä huolimatta ostettua 
mieleisiä kulutushyödykkeitä. Tässä välissä 
sattuivat jo ensimmäiset konfliktit laivaa 
asuttavien, huomattavasti iäkkäämpään 
kansanosaan kuuluvien, kansalaisten kanssa, 
mutta niistä selvittiin toistaikseksi sen ilman 
sen suurempia selkkauksia.

Illan mittaan uudet kasvot tutustuivat 
hyvässä akateemisessa hengessä toisiinsa 
ja pHuksiporukkamme atmosfääri parani 
paranemistaan. Kuin luonnostaan, koko 
reilu satapäinen laumamme jakaantui 
laivasuunnistuksen alkaessa useampaan 
pieneen porukkaan, jotka suuntasivat 
lähtölaukauksen kajahdettua tahoilleen. 
Mitä mielikuvituksellisimmilla rasteilla 
saimme venyttää luovuuttamme yli 
kaukaisimpienkin rajojen ja toteuttaa ajoittain 
jopa mahdottomilta tuntuvia tehtäviä. 
Koiramolekyylit, musiikkirasti ja Simon 
ilmiömäinen lampaan matkiminen muistuvat 
allekirjottaineen mieleen varmasti vielä 
vanhoillakin päivillä.

Näiden hetkien jälkeen ajantaju himmeni 
monella huomattavasti ja ilta sujui erinäisten 
hyttibileiden, baarijuhlien ja yleisen 
entropien lisääntymisen tiimoilla. Tässä 
välissä itsetietoinen (kenties -riittoinenkin, 
toim. huom.) tekstimme huomaa venyvänsä 
jo turhan pitkäksi, joten hypähtäkäämme 
suoraan seuraavaan aamuun.

Raastavan riitasointuiset, epätahdissa 
huutavat herätyskellot riipivät lähes kaikkien 
pHuksien äänihermoja, kun tiistaiaamuna 
laivan kaiuttimista todettiin paattimme pian 
saapuvan Tukholmaan (a.k.a. Stockholm, 
toim. huom.). Suurin osa ihmisistä kuitenkin 
ryhdistäytyi, kuka milläkin tavalla, 
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pHUksin näkökUlMa

joonas  Paavola, KemisTiKillan vuoden 2007 “nyT Kävi näin!”
ja rantautui läntisen suurnaapurimme 
peilityyneen tiistaipäivään.

pHuksikapteenimme nöyrimpinä alaisina, 
lähdimme kyseenalaistamatta tallustamaan 
hänen perässään kohti Kungliga Tekniska 
Högskolania, jonne meille oli sovittu 
vierailu iltapäiväksi. Haalareihin pukeutunut 
ryhmämme herätti paikallisten asukkaiden 
keskuudessa suunnatonta ihmetyksen sekaista 
huvittuneisuutta ja jouduimmekin useampaan 
kertaan kertomaan heille mitä pukumme sekä 
erityisesti teksti ”Saa juottaa” tarkoittivat. 
Tilanteista selvittiin kuitenkin hyvän 
teekkarihengen vallitessa ja sujuvan ruotsin 
soljuessa ulos suistamme.

Kungliga Tekniska Högskolanilla (kavereiden 
kesken KTH, toim. huom.) meille tarjottiin 
perusteellinen kiertokäynti laitoksessa, 
räpsittiin paljon kuvia ruotsalaisten 
kollegoidemme läsnäollessa ja ihmeteltiin 
paikallisväestön suosimaa omituista 
arkkitehtuuria. Tulisiko kenellekään mieleen 
rakentaa esimerkiksi Otaniemeen talo, jossa 
ei ole yhtään suoraa kulmaa?

KTH-visiitin jälkeen koitti vapaa-aika, 
joka kuluikin ripeästi muonatankkauksen, 
kaupunkiin tutustmisen ja tuliaisten 
ostamisen merkeissä. Noin kello 
1400 pHuksien tiet kohtasivat jälleen 
Sergelintorilla, jonne ihanaiset (a.k.a. 
ihQpoXut, toim. huom.) ISOmme olivat 
järjestäneet ohjelmaa. Piirileikkejä seurasi 
pHuksiketjuksi järjestäytyminen ja marssi 
Tukholman läpi. Onnistuimme herättämään 
paikallisen mobiiliväestön keskuudessa 
sanoinkuvaamattomia aggressioita tukkimalla 
muutamia vanhankaupungin pienväyliä, mutta 
karaistunut teekkarikansahan ei tunnetusti 
moisesta hätkähdä.

Kaikki hauska loppuu tunnetusti aikanaan, 

ja näin oli myös Tukholman laita (tai no, 
kai se kylä vieläkin siellä maantieteellisesti 
ajateltuna on, toim. huom.). Kaikki 
jäsenemme ehtivät laivaan hyvissä ajoin ja 
kotimatka saattoi alkaa. Paluumatkaa leimasi 
kokonaisuutena ehkä pienoinen väsymys 
edellisen illan tiimoilta ja tunnelma jäikin 
näin ollen hieman laimeammaksi. Tämä ei 
luonnollisestikaan tarkoita, että meno olisi 
silti ollut huonoa tai muuten yliopistomaista 
(v***n humanistit, toim. huom.).

Illan kohokohta koitti kello �300 kieppeillä 
paikallista aikaa, kun ”När börjär CanCan?” 
-huudot raikuivat käytävillä. Pienen 
odottamisen jälkeen laivan discon lavalle 
ryöpsähtikin ammattimainen tanssiryhmä 
monipuolisine audiovisuaalisine esityksineen. 
Aivan hillittömän hyvän shown jälkeen 
väsymys kirposi monien mielistä lopullisesti 
ja karaokelaulanta (Kara Åke on myös 
Ruotsalainen erisnimi, toim. huom.) sai 
väistyä. Laivan oma DJ [de:je:] pyöräytti 
kaiuttimista muutamat pirtsakat humpat ja 
bilekansa kokoontui kuin vaiston saattelemina 
kannella 6 sijaitsevaan diskoteekkiimme. 
Näissä merkeissä ilta jatkui pikkutunneille 
asti, jolloin jäljellä olivat vain teekkareista 
urhoollisimmat ja valkolakeista väkevimmät.

Seuraavan aamun herätys oli vähintäänkin 
kaksinverroin edellistä hirveämpi. 
Korvakäytävien sulaessa ja äänireseptoreiden 
huutaessa Hoosiannaa, oli kuitenkin jokaisen 
pakko kammeta itsensä takaisin Itäisen 
satamakaupungin kamaralle. Ulkonäkömme 
oli kuin lekalla olisi päähän lyöty tai tulipalo 
ruuvimeisselillä sammutettu. Väsymyksen 
seasta pilkotti kuitenkin hyvä mieli 
onnistuneesta matkasta ja unohtumattomista 
yhteisistä kokemuksista. pHuksiristeily oli 
näin takana, mutta jokainen tiesi sen pysyvän 
mielissä vielä pitkän tovin! :)
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Menikö eilen

pitkään?

Jos otat, et aJa!

pärstäkerroin on pieniä tekoJa

          Liikenneturpa
          Trafikslärven

tisleen kUvaleHti

KemisTiKilTa




