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Juna kulkee vaaaan...

Tätä kirjoittaessani oloni on jännittävä. 
Se ei johdu luultavasti possuflunssasta, 
vaan jostain muusta. Jo muumit väittivät 
marraskuun olevan vaarallinen, sekä 
hittiyhtye Hausmylly teki loistavan 
menorallin “Ikävä marraskuu”. Näiden 
lisäksi marraskuusta ovat laulaneet mm. 
Valvomo kappaleesaan “Mikä marras?” 
sekä Lauri Tähkä - Pauhaava marraskuu.

Totta onkin, että monelle marraskuu 
on vain hylkiökuukausi kivan lokakuun, 
jolloin syksy on parhaimmillaan, sekä 
kaikkien rakastaman joulukuun välissä. 
Kuitenkin marraskuussa tapahtuu kaikkea 
kivaa. Seuraavassa siitä esimerkkejä.
1. Tämä lehti ilmestyy
2. pHuksicruise
3. SINÄ! pääset killan ensi vuodeksi 
kiltanakkiin.
4. Jo antiikin roomalaiset hoitivat 
kyntötöitä
5. Sinun henkilökohtainen hyvä asiasi!

Niinpä. Parasta. Mutta palatakseni 
kohtaan kolme (3), on kiltanakkien 
salamyhkäinen kähmyily käynyt kuumana 
koko syksyn ja tulee saavuttamaan suuren 
kliimaksinsa 18.11. Tästä innostuneena 
Tisleen toimitus päätti koota listan, missä 
paljastetaan totuus nakkien takana, mitä 
kuka tekee ja kuka alistaa ja ketä.

Lisäksi tässä lehdessä alkaa Tisleen uusi 
juttusarja (joka toivottavasti jatkuu myös 

ensi vuonna, Kysymyksiä ihmiselle. En 
paljasta vielä kuka on saanut kunnian 
aloittaa, lue itse sinne saakka.

Tislatuin terveisin,
Mikko
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Hmm...!

Syksy on jo pitkällä, ensimmäiset tentit takana ja kelloakin käännetty. Kilta sai 
uusia hienoja ohjesääntöjä, talousarviokin päivitettiin ja MIR-päivä oli MAHTAVA! 
Puheenjohtajan aamukampakin alkaa jo harventua huolestuttavasti. Onko vuosi jo 
ohi?!? 

Ei todellakaan! Yksi vuoden tärkeimmistä tehtävistä on vielä jäljellä: seuraajien 
metsästys. Kemistikillan vaalikokous järjestetään keskiviikkona 18.11. ja vaalipaneeli 
samaisen viikon maanantaina. Kokous on aivan turha ilman innokkaita hakijoita! 

WANTED: Kemistikillan raati & toimihenkilöt vuodelle 2010!

Tule rohkeasti juttelemaan mitä SINÄ haluaisit killassa tehdä. Mut tavoittaa aina 
puhelimella, sähköpostia lupaan raapustaa 24h sisällä ja hihasta saa repiä aina kun 
jossain hiihtelen. Jos intoa löytyy, mutta tehtäväkuvauksista ei mikään nappaa, voidaan 
aina perustaa uusia toimihenkilövirkoja. Etenkin pHuksit, mukaan vaan!

Tämän neidin kaksivuotinen jyräys killan raadissa vetelee viimeisiään ja tammikuun 
alussa kutsuu Helsinki-Vantaa, loma & dim sum! Yhtäkään kokousta, Smökin siivousta 
tai aamuyön puintia en silti vaihtaisi pois. Kemistikillan raadissa on ollut uskomattoman 
hauskaa – suosittelen! Takaraivosta löytyy myös kova luotto, että ’Kemiaa’ ja ’boobs-
ass’ lauluja kuullaan vielä jatkossakin! 

Tsemppiä opiskeluun, 
Henna
 
Kemistikillan puheenjohtaja
henna.jaaskelainen@tkk.fi
050 3424580
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pHuksit ovat pyörineet nurkissa jo kokonaisen jakson, ja huisin siistiähän meillä on 
ollut! Oli T-iltaa, lautapelailua, lettuja, suunnistelua niin Otaniemessä kuin Itäisessä 
Satamakaupungissakin. 

pHuksit kirmasivat Aaltokympissä, joivat skumppaa risteilyllä, oppivat sitsaamista 
perinnesitseillä, tempaisivat, ihmettelivät lakkien laskemista, maistelivat karkkeja 
Fazerilla, leffajuhlivat ja saivat ensikosketusta pHysisteihin (hui! ) ja vaikka mitä 
kaikkea. Edessä on myös vielä paljon mahtavuutta, esimerkiksi fuksien juhlasitsit ja 
pHuksicruise!

Tislesetä kun erehdyksessä meni antamaan palstatilaa, käytänkin sen niin kuin haluan. 
Hähää! Tykkään kaikenlaisista jutuista, niinkuin silliksistä (ne on aamulla), ja silliksillä 
olevista jutuista. Skumpasta. Huonosta musiikista. Karjalanpiirakoista. Perunasalaatista. 
Nakeista. Lihapullista välillä enemmän, mutta nakit on sinapin kanssa hyviä. Nakki on 

Kääk!
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myös virka killassa. Kilta pyörii vapaaehtoisvoimin, ja parhaiten KK-kivan pyörteeseen 
pääsee toimihenkilöpestissä. Allekirjoittanut on toiminut apuemäntänä, ISOvastaavana 
ja nyt pHuksikapteenina. Kaikissa on ollut superbombekivaa, ja tutustunut mahtaviin 
tyyppeihin. Suosittelen siis muillekin erittäin lämpimästi!

Ensimmäiset kaksi kuukautta ovat olleet melkoista mannapuuroa ja mansikkaa. 
Muistakaa pHuksit jatkossakin lukea kipparin viikkikset, ilmota ajoissa, ja jatkaa 
samaan mahtavaan kemistinpunaiseen malliin! Ootte melko parhaita.

Syysterveisin pHuksikapu E!lu?”

Marraskuun horoskooppi juuri sinulle: ”Saat yllättävän mielenkiintoisen tarjouksen 
18.11. – siitä ei voi kieltäytyä. Päätöksesi aiheuttaa hymyilyä ja hyvää seuraa tulevalle 
vuodelle. 23.-25.11. pysy poissa veden ja kaiteiden välittömästä läheisyydestä. Saatat 
myös tuolloin huomata omaavasi synnynnäisen lahjakkuuden pohjoismaisiin kieliin.”
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IE höpisee

Pikku hiljaa alkaa vuosi lähestyä loppuaan ja alkaa haikein mielin muistelee, että mitä 
kaikkee on tullu tehtyy vuoden aikana. On päässy kokee kaikkee uutta ja jännää uusien 
ihmisten kanssa ja joskus joutunu tekee jotain vähä vähemmän jännää. Mutta kaikelle 
tapahtuneelle on kiva nauraa jälkikäteen, kun ne on jo hoidettu.

Toinen merkki vuoden lopun lähestymisestä on erinäisten ihmisten hyvin korkeasta Rai 
tasosta. Miksiköhän loppua kohti ihmiset juhlivat enemmän ja enemmän. Johtuuko se 
lähestyvästä Joulusta tai pikkujoulu -kaudesta? Vai ovatko kenties Raimmat tapahtumat 
sijoittunut loppuun. Ken tietää, eikä väliä kunhan on hauskaa! Opitkin ovat useimmilla 
ihmisillä menneet perille, kun erinäiset eritteet löytyvät sieltä oikeasta osoitteesta, 
eikä esim. lavuaarista tai pattereiden välistä.

IE jaksaa vielä muutaman kuukauden, toivottavasti tekin jaksatte vielä juhlia.

IE
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Ihmeellinen kisa

Saavuin hyisenä aamuna tutulle aukiolle, missä näin 9 

innokasta joukkuetta odottavan. He eivät vielä tienneet, mitä 

kaikkea he joutuisivat tekemään päivän aikana, mutta olivat 

varustautuneet kaikkeen, ketkä milläkin tavoin. Lähtölaukaus 

pamahti kymmeneltä, jolloin heti alettiin hieromaan 

kilpailijoiden kohmeisia älynystyröitä. Aamuvirkuilla oli selvä 

etu, kun he suorittivat rastin huomattavasti yökukkujoita 

nopeammin. Joutuivat viimeiset vissiin hieman käyttämään 

googleakin...Päivän mittaan kilpailijat pääsivät suorittamaan 

mitä ihmeellisimpiä rasteja ja käyttämään harmaita 

aivosolujaan, mitkä niin usein jäävät vähemmälle opiskelujen 

aikana.

     Joukkueita oli mukavasti sekä kemmalta että phyysikoilta. 

Tällä kertaa phyysikot veivät voiton ja saivat nauttia palkinnosta 

samalla saunoen Gorsussa. Erinäisten sanktioiden ja 

palkkioiden jälkeen, jokainen joukkue oli puolen tunnin sisällä 

toisistaan, eli hyvin tiukkaa oli! Mitä ehdin kysellä muutamilta 

kilpailijoilta päivän mittaan, niin kuulemma hauskaakin oli 

ollut. Tästähän voisi muodostaa vaikka perinteen, kun on jo 

kerran kerran järjestetty, wink wink seuraava IE ;)

Niko
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Killan arkistonhoitajat ovat tänä vuonna aloittanet arkiston siivousprojektin muutaman 
vanhemman tieteenharjoittajan ystävällisellä avustuksella. Siivouksen edetessä löytyy 
mitä mielenkiintoisimpia dokumentteja. Jotta kaikki hauskuus ei jäisi vain arkistonhoitajien 
yksinoikeudeksi, ilmestyy Tisleessä tästedes silloin tällöin Arkiston aarteita. 

Tämän numeron molemmat aarteet ovat excursioaiheisia. Lehtileikkeen alkuperä on ainakin 
allekirjoittaneelle toistaiseksi mysteeri, TKY:n tiedoksianto puolestaan on aikanaan lähetetty 
kaikille TKY:n alayhdistyksille ja killoille. Kemistikillan historiikista voi lukea, miten hyvin 
tiedoksiannon ohjeita on noudatettu...

Jo antiikin roomalaiset...

Helsinki 14.4.54

Killoille ja yhdistyksille.

Viime aikoina on sattunut kiltojen ja yhdistysten kotimaisilla excursiomatkoilla 
ikäviä välikohtauksia, joista ylioppilaskunnalle on tullut valituksia koskien teekkareiden, 
edesvastuuta ja holtitonta käyttäytymistä alkoholin vaikutuksen alaisena, jolloin on 
aiheutettu suoranaisia taloudellisiakin vahinkoja excursion järjestäjille.

Tämänkaltaisen tapausten ehkäisemiseksi ja korkeakoulun rehtorin kehoituk-
sesta TKY:n hallitus käskee kiltoja ja yhdistyksiä mitä vakavammin ottamaan huomioon 
seuraavat seikat tulevia excursioita silmällä pitäen.

1) Ennen matkalle lähtöä on pidettävä pakollinen informaatiotilaisuus jossa 
painotetaan toverikulttuuin ja hyvän käyttäytymisen merkitystä sekä seloste-
taan alla lueteltuja asioita.

2) Kaikenlaisten nimikilpien ja -kylttien irroittaminen tai vahingoittaminen kiel-
letään ankarasti.

3) Minkäänlainen siivottomuus rautatievaunuissa ym. kulkuneuvoissa ei saa 
tulla kysymykseen.

4) Alkoholipitoisten juomien mukaanottaminen kielletään.

5) Excursiomestaria valittaessa kiinnitettävä huomiota siihen, että virkaan tulee 
pätevä, todella arvonantoa nauttiva (vanhempi) teekkari.

6) Ohjelmat ja aikataulut pyrittävä laatimaan sellaisiksi etti pahennusta herättä-
viä tapauksia pääse syntymään.

Lisäksi TKYH huomauttaa, että tästä lähtien siitä tai niitä henkilöitä, jotka kuiten-
kin kaikesta huolimatta syyllistyvät huonoon käyttäytymiseen tms. excursiomatkoilla, 
tullaan rankaisemaan TKYH:n harkitsemalla tavalla.

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

Puheenjohtaja N.N. ja sihteeri N.N.

Janne Andtsjo
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Lähiaikoina Mediassakin valtavaa huomiota saanut Tisleen tutkivan jurrinalistiikan 
osasto päätti tutkia KeNisti-iltaa kuohuttanutta aihepiiriä: illan viime vaaleihin läheisesti 
liittyvää ”vaaliraahaaja kohua”, kuten media sitä nimitti.

Kutee jokainen aisaan vihkiytynyt muistaa, kaikki lähti liikkeelle erinäisistä 
liikehdinnöistä sisällä. Pääaisaa kannatti eräs KeN, joka oli saavuttanut huomattavaa 
menestystä erityisesti naispuolisten jäsenissä. KeNin menestyksen taustoista liikkui 
jo tuolloin iltahuoneella villejä huhuja, joiden mukaan taustalla saattoi va(i)ku(u)ttaa 
if maksettu = mainos else erilaisten hermostostimulaatioiden aikaansaama tila, joka 
johti huippupiikkiin ja romahdukseen ennen aikojaan. Tämän tilan aikaansaamassa 
hurmoksessa naispuolisten jäsenet vakuuttuivat KeNin kyvyistä ja KeNin kannustus 
Joukot kasvoivat yhä suuremmiksi erityisesti keskellä viikkoa. Ilman yllättäviä käänteitä, 
jotka kaikki osapuolet kiistävät perusteettomina ja huhupuheina, olisi KeNisti voinut 
tulla, muttei tullut sillä kertaa (tämä kerrottakoon pelkkänä kuriositeettina, jottei teidän 
tarvitse kysellä asiasta turhaan KeNiltä).

Tilanne olisi voinut tosiaan päätyä hyvin KeNistien kannalta, mutta takavasemmalta 
tulleet haastajat, PeNistit, muuttivat nistien valtadynamiikan täysin. Herra Pe:n 
ilmaannuttua (nimeä lienee turha mainita, sillä senhän tietää jokainen) ja erityisesti 
liikkeen kehityksen alkuvaiheissa herra Pe saavutti huomattavan suurta suosiota 
yksinäisten nuorten miesten joukoissa, joiden pitkään turhautumiseen oli Pe:llä tarjolla 
ainutkertainen ratkaisu. Pe:n ratkaisu oli yksinkertaisuudessaan nerokas: ”se tulee 
ajallaan” kuului Pe:n slogan. Alkuvaiheessa Pe:n kannattajajoukko oli pienehkö, mutta 
ajan myötä slogan ja sen aikaansaamat tulokset johtivat siihen, että kannattajat kasvoivat 
yhä suuremmiksi ja suuremmiksi herra P:n kasvaessa samalla itsekin (henkisesti) 
suuremmaksi. Pe:n menestys oli vakuuttavaa ja PeNistit saivat nopeasti koko miehisen 
sukupuolen koukkuunsa, josta ei ollut toipumista tai kuivista pääsemistä vielä moneen 
vuoteen. 

Dramaattisia paljastuksia 
KeNisti-illassa!
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KeNistejen ja PeNistejen lopullinen kohtaaminen oli kuin poliittista piiritanssia 
parhaimmilaan. Vasen puoli tanssi valssia oikea twistatessa villisti. Lopulta kävi niin 
kuin oli odotettavissa, eli tanssiaskelet menivät sekaisin. Lopputuloksena parhain 
aines PeNisteistä teki taktisen loikkauksen KeNisteihin, sillä ymmärsivät, että KeNistien 
joukossa olisi parhaat edellytykset menestyä ja toisaalta lopettaa kuiva kausi siihen 
paikkaan, kuten tuli käymään hyvin pian. Kuten odottaa saattaa PeNistien kuiva 
kausi jatkui aina vain ja suurin osa heistä taisikin liittyä epämääräiseen okkultistiseen 
kulttiin, joka tunnetaan KeNistien keskuudessa nimeltä ”Fysistit” tms. (nimen alussa 
on havaittavissa samankaltaisuutta munaiskreikkalaiseen alkuperäiseen muotoon, 
joka on sittemmin taipunut seuraavasti PeN->PheN->FeN->FyN->Fy). Historiallisista 
syistä vallitsee KeNistien ja ”Fysistien” välillä yhä vieläkin nk. liha-rakkaus suhde.

Dramatiikasta, paljastuksista (etu- ja takaosan), kuivan kauden päättymisestä ja 
salaperäisestä ”vaaliraahaaja kohusta” kerrotaan tarkemmin seuraavassa Tisleessä 
joka ilmestyy jos ja kun joku niin päättää, ja jos tulee aihetta.

Huom!
1. Tekstissä esiintyvistä henkilöistä on käytetty tässä yhteydessä salanimiä heidän 
henkilöllisyytensä täydelliseksi salaamiseksi ja pimittämiseksi killan salaisen 
pimittämis- ja salailuohjesääntöjen mukaisesti.
2. Killalla ei ole salailuohjesääntöä, joka pitäisi salata sen vuoksi, että se olisi niin 
salainen, että sen olemassaolo pitää kiistää kaikissa yhteyksissä joissa siihen vahingossa 
viitataan.
3. Pimittämisohjesäännöstä ei ole mainittu mitään näissä huomautuksissa.
4. Tämä tekstin tekijäkin joutuu salaamaan nimensä em. olemassa olemattomien 
sääntöjen mukaisesti.
5. Tämä teksti on mahdollisesti ilmestynyt aivan väärässä lehdessä.



-14-

Syö ruokaa, elät pidempään

Salaattia kaalista.

Ainesosat:
Keräkaali
chilipalko
kevätsipulia (tai syksy-)
paprikaa
tomaattia
mausteita
voita ja/tai öljyä
(vuohenjuustorinkuloita)

Silppua kaali juustohöylällä suureen säilytysrasiaan. 
Pilko chili ihan pieniksi pipanoiksi ja heitä pannulle 
vaikkapa voin kanssa. Jos et uskalla laittaa koko chiliä, 
niin säilö loput pikkuiseen pestyyn rahkapurkkiin. 
Pienennä myös sipulit chilin joukkoon. Kun sipuli 
on ottanut vähän väriä, lisää pilkottu paprika. Ihan 
lopuksi lisää sekaan tomaatilohkoja, pari kourallista 
kaalisilppua, mausteita ja öljyä. Kääntele satsia 
pannulla hetken ja siirrä sitten lautaselle.

Jos muistit olla kaupassa köyhistelemättä, lämmitä 
vuohenjuustorinkuloita pannulla tai liekinheittimellä 
ja lisää heinien päälle. NAM!

Lopulle kaalisilpulle voit tehdä mitä huvittaa.
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Martan suklaakakut n 60 kpl

200 C

Ainekset:
200 g margariini/voi
2½ dl sokeria
5 dl vehnäjauhoja
4 rkl kaakaota
1 tl leivinjauhetta
1 rkl vanilliinisokeria
1 muna

Voiteluun ja koristeluun
1 muna
raesokeria

Sekoita kaikki ainekset pehmeäksi taikinaksi. Jaa taikina kuuteen 
osaan ja pyöritä ne tangoiksi.Laita ne voidelellulle pellille tai 
leivinpaperille. Painele tankoja hieman. Voitele munallaja 
ripottele pinnalle raesokeria. Paista uunin keskiosassa n. 15 min. 
Leikkaa lämpiminä 2cm leveiksi,vinoiksi paloiksi.
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..eli kuulumisia viime lukuvuodelta 
Erasmus-vaihdosta Itävallan Wienistä 
(opiskelupaikkana Wienin teknillinen 
yliopisto, TU Wien). Alkusanoina ja 
kannustuksena vaihtoon lähtemistä 
harkitseville voisin todeta, että Erasmus 
-vaihto-ohjelman kautta lähteminen 
on tehty hyvin helpoksi. Byrokratiasta 
selviämiseen löytyy selkeät ohjeet 
TKK:n nettisivuilta (http://www.tkk.fi/
fi/opinnot/kv/), ja paperien täyttöön ei 
oikeastaan vaadita omaa mielikuvitusta 
tai kirjoittajanlahjoja lainkaan. Erityisesti 
Keski-Eurooppaan vaihtoon lähteminen 
mahdollistaa myös edullisen matkailun 
lähimaihin, Wienistä junalla Budapestiin 
oli kuin Tampereelle lähtisi.

Kliseet todella pitävät paikkansa ja Wien 

on kuin onkin loistava kulttuurikaupunki. 
Oopperaan ja balettiin pääsee 
halvimmillaan 1,5 eurolla, sivistinkin 
itseäni niin Taikahuilulla kuin Figaron 
häillä, että monenmoisilla muilla 
klassikoilla. Niin halpaan hintaan pienet 
iltaunetkaan oopperan punaisilla 
penkeillä eivät olleet suurta tuhlausta, 
laulettu saksa kun saattoi välillä hieman 
alkaa väsyttää. Tapahtumia on Wienissä 
vuoden mittaan joka lähtöön. Syksyisin 
juodaan ei vielä viiniksi asti käynyttä 
rypälemehua, Sturmia, jossa on x 
määrä alkoholia, suorastaan petollisen 
hyvä juoma. Pyhän Martin päivänä 
marraskuussa syödään puolikas hanhi 
ja joulun alla siemaillaan hehkuviiniä 
joulumarkkinoilla. Keväällä aukeavat 
jälleen viinitilojen viinituvat, ja ilmojen 
kunnolla lämmettyä lukuisat maauimalat. 

Servus!
Kirsi Jalkanen
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Uskonnoltaan katolilaisessa Itävallassa 
on myös tukku epämääräisiä kirkollisia 
juhlapyhiä, mielenkiintoisimpana 
mainittakoon 8.12. vietettävä Marian 
neitsyenä hedelmöittymisen päivä. 
Paikallisille pyhien merkitys tuntui lähinnä 
olevan vapaapäivä töistä tai opiskelusta, 
päivien hengellisestä sanomasta tai 
tarkoituksesta kiinnostuneita kehoitettiin 
kääntymään Wikipedian puoleen. 

Tanssiaiset ovat suuri ja hartaudella 
vaalittu perinne Wienissä, kevättalvella 
niitä on jokaisella itseään kunnioittavalla 
instituutiolla, kuten leipureilla, 
poliiseilla, eri yliopistoilla jne. Yksi 
vuoden kohokohdista olivatkin TU 
Wienin tanssiaiset, joita vietettiin 
Hofburgissa, Habsburgien keisarillisen 
hallitsijasuvun talvipalatsissa aivan 
Wienin historiallisessa keskustassa. 
Suomalaiset ajattelivat konseptin 
olevan perinteistä vuosijuhlameininkiä 

ja peruivat kaiken muun seuraavilta 
kahdelta päivältä krapulan pelossa. No, 
kyseessähän olivat siis tanssiaiset, joissa 
pääpaino oli todellakin tanssimisella 
eikä vain baarivalssilla konferenssiin. 
Paikalliset herrasmiehet onneksi myös 
loistivat tanssitaidoillaan, joten hieman 
yksinkertaisempiinkin askelkuvoihin 
tottunut pysyi mukana.      

Saksan puhuminen ja paikallinen 
murre jännittivät hieman etukäteen, 
jälkiviisaana voin tietysti todeta että 
turhaan. Alussa toki oli hienoisia 
käynnistymisvaikeuksia ennen kuin 
murteeseen ja erilaisiin sanoihin 
tottui. Etsiskelinpä tovin jos toisenkin 
perunoita kaupassa samalla ihmettelen 
kummallisten maaomenoiden 
valtaisaa valikoimaa, koulusaksasta 
tuttu Kartoffel kun olikin Itävallassa 
Erdäpfel (sananmukaisesti maaomenat). 
Enemmän päänvaivaa tuottikin sitten 
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paikallisten käyttämä murremuoto 
sanasta “ei”, se kun lausutaan melkolailla 
samaan tapaan kuin kirjasaksan ”nett” 
(kiva, mukava). Pari ensimmäistä 
kuukautta kuvittelin jokaisen ”murre-
ein” olevan jotain tosi kivaa ja muun 
muassa luentomuistiinpanoista löytyy 
hämmentäviä lauseita siitä, kuinka 
”katalyytti kivasti kuluu reaktiossa”. 
Tai sitten ei. Vaihtariporukassa saksan 
puhumista ei tarvinnut jännittää, kaikki 
ymmärsivät, vaikka aivan jokainen 
prepositio ja artikkeli ei oikealla paikalla 
ollutkaan. Näissä piireissä puhuttu 
“Erasmus-saksa” antoi vapauden keksia 
omia sanoja, esimerkiksi ”einfloppen” 
on itsestäänselvästi laittaa piilolinssit 
silmiin. Porukan ainoa natiivi olikin usein 
se, joka tippui ensimmäisenä kärryiltä. 

Opiskelusta ulkomailla voisi myös kertoa 
muutaman sanasen. Kävin kurssit 
saksaksi, mikä ei sinänsä ollut este eikä 
hidastekaan. Luentokulttuuri erosi 
suomalaisesta melkomoisesti. Luennoille 
ei lompsittu varttia myöhässä ratkomaan 
sudokuita ja nukkumaan puoleksi 
tunniksi, ja lähdetty sitten taas kesken 
kaiken syömään. Sotilaallisesta kurista 
toivuttuaan sitä huomasi itsekin saavansa 
luennoista irti paljon enemmän, kun 
suhtautui niihin hieman skarpimmin ja 
läsnäoloprosenttinikin oli sen mukaisesti 
lähellä sataa. Tenttikäytäntö oli 
Itävallassa mielenkiintoinen. Suurin osa 
tenteistä oli suullisia, ja ajankohdat piti 
sopia itse. Ja kaikkihan varmasti tietävät 
kuinka helppoa on itse asettaa omat 
deadlinensa ja motivoitua opiskelemaan 
esimerkiksi 300 sivun saksankielistä 
prujua aiheesta “materiaalivahingot, 
korroosio ja väsyminen”, erityisesti 
kesähelteillä. Hieman turhauttavaa 

oli, että monet asiat lähinnä 
tankattiin ulkomuistiin, mutta suurten 
kokonaisuuksien käsittäminen ei aina 
ollut kovin olelllista. Ja jos nyt ei sitten 
jo muuten ollut tarpeeksi hermostunut 
tenttitilanteesta, nousi hiki pintaan 
viimeistään, kun professori kehoitti 
muotoilemaan kvanttimekaniikan 
postulaateista  ”kauniita kokonaisia 
lauseita”.  Oli myös todella rakentavaa 
pohtia 10 minuutin ajan, mikä mahtaa 
olla takaisinkytkentä saksaksi, kun ei 
sitä ollut aikaisemmin kuullut. Muistia 
eivät varsinaisesti parantaneet kahden 
professorin odottavat katseet ja 
kannustavat kommentit siitä, kuinka 
”tämä sana on Teille Frau Jalkanen 
varmasti aivan tuttu, sanokaa nyt vain 
mikä se on” (kiinnostuneelle lukijalle: 
Rückkopplung). Kaiken kaikkiaan noppia 
kertyi vuodelta mukavasti, kurssitarjonta 
oli laaja ja mielenkiintoinen sekä suurin 
osa tenteistä täysin inhimillisiä.

Vaikka vaihtovuoden alku olikin 
nähtävyyksiä ja bileitä toistensa perään, 
koitti se arki Wienissäkin wieniläisenä. 
Yliopistolla piti noin periaatteessa 
käydä ja kursseja varten opiskellakin, 
samalla jäi ylenpalttinen uuden 
ihailu ja hämmästely vähemmälle. 
Yhtäkkiä sitä ei enää ollutkaan liikkellä 
viikonloppulomalaisena, vaan aivan 
oikeasti yhtenä itävaltalaisista. Huomasin 
raivostuvani suunnattomasti keskellä 
linnapuistoa torveleivista turisteista, 
kun kunnon kansalaisena yritin käydä 
lenkillä. Samoin peruukkipäiset 
konserttilippuja kauppaavat 
tekomozartit saivat jo olemuksellaan 
päiväni pilalle, ja auta armias jos joku 
heistä uskalsi tulla kauppaamaan 
lippujaan henkilökohtaisesti, enhän 
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minä nyt mikään huijattava turisti ole. 
Kesällä valitin sujuvasti huonoa säätä 
ja kylmyyttä, jos lämpötila laski alle 
28 asteen. Myös suomalaisturistien 
edesottamuksia seurasi lähinnä 
itsekseen naureskellen kulman takaa. 
Pääsinpä kerran liikennevaloissa 
seistessäni suomalaisen äijäporukan 
keskustelunaiheeksi ruosteisilla 
pyöränketjuillani. Valot onneksi 
vaihtuivat, kun keskustelu pääsi siihen 
pisteeseen, että ”Pekkahan on ennenkin 
korjaillut tyttöjen pyöriä ulkomailla”. 
Suomalaisperheet joulumarkkinoilla 
olivat myös huvittavaa kuultavaa: “Kyllä 
nyt on lapset ehdottomasti ostettava 
joulukalenterit kun on tänne asti 
tultu! No mutta älkää nyt herran jestas 
samanlaisia ottako!”. 

Mikä vaihto-opiskelun tärkein anti sitten 
oli? Konkreettisimmista aloittaen, opin 

syömään sipulia (helpottaa elämää 
kummasti), juomaan viiniä (tämän 
hyödyistä voidaan tietysti keskustella) 
ja ymmärtämään sekä puhumaan 
saksaa sujuvasti. No oli vuosi myös 
henkisen kasvun paikka, uusia tilanteita 
ei niinkään jaksa enää jännittää, kun 
kohtaa niitä päivittäin ja vielä vieraalla 
kielellä. Erityisesti kun huomaa näistä 
selviävänsä, voi suhtautua tulevaisuuteen 
astetta huolettomammin. Uudet ystävät, 
matkustelu sekä uudet kulttuurit 
avartavat maailmankuvaa, ja matkan 
varrella oppii usein asioista omasta 
itsestäänkin. Oli antoisaa huomata, että 
ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia 
joka puolella ja sydänystäviä voi löytää 
muualtakin maailmasta. Ja että vanhat 
ystävät säilyvät täällä koti-Suomessa. 
J Tiivistettynä: kannatti todella lähteä 
vaihtoon, huonoimpinakaan päivinä en 
päätöstä katunut!
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Killan ylimääräinen kokous järjestettiin 19.10. Kokouksessa käsiteltiin killan 
talousasioiden lisäksi killan moninaisten ohjesääntöjen päivittämistä.

Vuoden 2008 lopulla vaalikokouksessa valittiin toimikaudelle 2009 sääntöhöpönassu, 
jonka tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa killan sääntöuudistusprojekti. Aluksi 
tavoitteisiin kuului sekä Kemistikillan virallisten sääntöjen että ohjesääntöjen päivitys. 
Kuitenkin, kun selvisi, että AYY:n yhdistysohjesääntö ei valmistuisi ihan heti, luovuttiin 
varsinaisten sääntöjen muuttamisesta. Tämä tehtiin sen takia, ettei sääntöjä tarvitsisi 
mahdollisten muutospakotteiden takia päivittää heti uudelleen. Killan ohjesääntöjen 
päivitys sen sijaan päätettiin toteuttaa jo tänä vuonna.

Ensimmäisen päivityslistalla oli kiltaohjesääntö. Ennen niissä määritettiin liiankin 
tarkasti, mitä toimihenkilöitä killalla tulee olla. Säännöistä tehtiin joustavammat, 
jotta tulevaisuudessa toiminta olisi helpompaa. Excursio-ohjesääntöä muokattiin 
vastaamaan nykyajan toimintamalleja. Myös lippuohjesääntöön tehtiin pieniä 
korjauksia.

Marjapussia on Kemistikillassa pelattu jo vuosia, tosin säännöt ovat vaihdelleet jonkin 
verran ja virallista dokumenttia ei pelin pelaamisen ohjeista ole ollut. Siispä päätettin 
luoda Kemistikillalle ikioma Marjapussiohjesääntö. Ohjesääntö luotiin nykyisen 
pelitavan mukaiseksi, joten käytännössä sääntöjen virallistamisen lisäksi mikään muu 
ei muuttunut. 

Ohjesääntöjä voidaan muokata ja luoda vain killan kokouksissa.
Tässä vielä Kemistikillan marjapussiohjesääntö.

Sääntöhöpönassunne 
Janne Andtsjö

Sääntöhöpönassun ikioma 
palsta
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Marjapussiohjesääntö
Hyväksytty Kemistikilta Ry:n kokouksessa 19.10.2009.

1§ Yleistä

Marjapussi on Kemistikillan perinnepeli. Näitä sääntöjä noudatetaan Kem-
istikillan Komppa-cupissa. Komppa-cupin järjestää Kondensatiota edeltävän 
vuoden isäntä. Komppa-cupin voittajajoukkue palkitaan Kondensatiossa Por-
voon mitalla Koskenkorvaa.

2§ Tavoite

Pelin tavoitteena on voittaa sovittu määrä eriä. Erävoittoon vaaditaan 12 
pistettä. 

Komppa-cupissa pelin voittamiseen vaaditaan kaksi (2) erävoittoa ja Komppa-
cupin finaalissa kolme (3).

3§ Jako

Pelissä käytetään vain kortteja 6:sta ylöspäin, kortit 2-5 poistetaan pakasta.

Korttien arvojärjestys suurimmasta alkaen on: ässä, 10, kuningas, kuningatar, 
sotilas, 9, 8, 7, 6. Maiden arvojärjestys suurimmasta alkaen on: valtti, tikkiin 
ensimmäisenä lyöty maa, muut maat.

Kaikki kortit sekoitetaan huolellisesti ja jaetaan myötäpäivään aloittaen jakaja-
sta vasemmalla olevasta pelaajasta.

4§ Erän kulku

Pelissä on kaksi (2) joukkuetta, joissa on kussakin kaksi (2) pelaajaa. Joukkue-
en jäsenet istuvat siten, että he eivät ole lyöntijärjestyksessä peräkkäin.

Erän ensimmäisen jaon aloittaa pelaaja, jolla on ristiässä. Myöhemmissä 
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jaoissa aloitusvuoro kulkee myötäpäivään siten, että ensimmäisessä jaossa 
ristiässän pelannut jakaa seuraavaksi ja hänen vasemmalla puolellaan oleva 
pelaaja aloittaa jaon.

Lyöntikierroksen eli tikin voittaa se pelaaja, joka lyö tikkiin arvokkaimman 
kortin.

Tikin voittaja kerää tikkiin pelatut kortit eteensä nurinpäin kasaan ja aloittaa 
seuraavan tikin.

Kuka tahansa pelaaja saa katsoa jaon ensimmäisen ja viimeisimmän tikin sil-
loin, kun pöytään ei ole lyöty kortteja.

Jaon alussa ei ole valttia, vaan pelaajat voivat tehdä valtin jaon kuluessa.

Pelissä noudatetaan seuraavia lyöntipakkoja, jotka on lueteltu vahvuusjärj-
estyksessä.

1. Maapakko: mikäli pelaajalla on sitä maata, jota tikkiin on pelattu ensim-
mäisenä, on tämän pakko lyödä kyseistä maata.

2. Valttipakko: mikäli pelaajalla ei ole tikin aloittanutta maata, on pelaajan 
lyötävä valttia. 

3. Ylimenopakko: mikäli pelaajalla on arvokkaampi kortti, kuin mitä tikkiin on 
aiemmin pelattu, on tämän pakko lyödä se.  

Lisäksi jaon ensimmäisessä tikissä noudatetaan seuraavia lyöntipakkoja:

1. Ässäpakko: Jaon ensimmäinen tikki on aloitettava ässällä. Vaikka jaon aloit-
tajalla ei olisi ässää, on ensimmäisellä kierroksella pelattava tikin aloittaneen 
maan ässä.

2. Patapakko: Jos jaon aloittavalla pelaajalla ei ole ässää, on tämän aloitettava 
jako lyömällä pataa. 

Mikäli pelaajan on mahdotonta noudattaa edellä mainittuja lyöntipakkoja, voi 
hän pelata minkä kortin tahansa.

Liitteessä 1 on esitetty käytännön esimerkkejä.
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5§ Valtin ja pikkuvaltin teko

Jos pelaajalla on kädessään samasta maasta kokonainen, eli kuningas ja kun-
ingatar, on hänen mahdollista julistaa kyseinen maa valtiksi.

Valtin saa tehdä vain, jos on juuri voittanut tikin, eikä pöytään ole lyöty uusia 
kortteja. Valtin voi tehdä aikaisintaan jaon toisen tikin jälkeen.

Valtin tekijän on ilmoitettava selvästi, mistä maasta on valtin tehnyt sanom-
alla esimerkiksi “pata on valttia”.

Valtti voidaan tehdä myös kysymällä. Tikin voittanut pelaaja voi kysyä parilt-
aan, onko tällä kokonaista, johon pari vastaa joko kieltävästi tai kertomalla 
maan, josta hänellä on kokonainen. Tällöin kyseisestä maasta tulee valtti. 
Tikin voittanut pelaaja voi myös kysyä pariltaan puolikasta jostain maasta, 
josta hänellä itsellään on toinen puolikas, eli kuningas tai kuningatar. Tällöin 
pelaaja kysyy esimerkiksi “onko sinulla puolikasta pataa?” johon pari vastaa 
joko kieltävästi tai myöntävästi.

Jos pelaaja kysyy pariltaan kokonaista tai puolikasta, palavat hänen omat 
kokonaisensa, eli niiden avulla ei voi enää muodostaa valttia. Jos pelaaja kysyy 
pariltaan puolikasta jostain maasta, palavat joukkueen molempien pelaajien 
kokonaiset.

Valtin teon jälkeen voidaan tehdä samalla menettelytavalla pikkuvaltteja. 
Pikkuvaltin tekemisestä saa pisteen, mutta valttimaahan se ei vaikuta. Jos 
joukkueen kokonaiset ovat palaneet valtin teon aikana, ei niistä voi tehdä 
myöskään pikkuvalttia. Pikkuvaltin teon jälkeen tulee aloittaa seuraava tikki 
kyseisellä maalla, mikäli mahdollista.

6§ Pistelasku

Joukkueiden pisteet lasketaan joka jaon päätteeksi.  

Valtin teosta saa kaksi (2) pistettä, jokaisen pikkuvaltin tekemisestä yhden (1) 
pisteen. Jaon viimeisen tikin voitosta saa yhden (1) pisteen.

Marjapussissa ässiä ja kymppejä kutsutaan mateiksi. Joukkue, joka kerää jaon 
aikana enemmän matteja, saa yhden (1) pisteen. 

Mikäli matit menevät jaossa tasan, ratkaisevat silmät. Joukkue, jolla on enem-
män silmiä, saa mateista jaettavan pisteen. Silmiä saa jokaisesta kuninkaasta 
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neljä (4), kuningattaresta kolme (3) ja sotilaasta kaksi (2). Jos silmätkin 
menevät tasan, saa pisteen se joukkue, jolla on enemmän ässiä. Jos ässätkin 
ovat tasan, ei kumpikaan joukkue saa mateista pistettä.

Se joukkue, joka saa ensimmäisenä tasan 12 pistettä, on erän voittaja. Mikäli 
joukkueen pistesaldo menee yli 12:n, tipahtavat heidän pisteensä takaisin 
seitsemään (7) riippumatta siitä, kuinka paljon yli 12 pisteen pisteet menevät.

Jos joukkue ei saa jaossa yhtään tikkiä, sanotaan heidän menneen Porvoo-
seen, eli heidän pisteensä menevät nollaan (0). 

Jos joukkue tekee pelivirheen, menevät he Porvooseen, mutta jako pelataan 
loppuun, koska toinen joukkue voi edelleen saada pisteitä. Jos joukkue tekee 
erän aikana kolme (3) pelivirhettä, häviävät he pelin.

Jos jaon jälkeen molemmat joukkueet ovat tasan 12 pisteessä, pelataan 
laistokierros. Tasapeliä ei tunneta. Jos joukkue saa jaossa pisteitä, tipahtavat 
heidän pisteensä seitsemään (7). Jos samalla toinen joukkue välttää pisteiden 
saamisen, pysyy se 12 pisteessä eli voittaa erän. 

Liite 1

Käytännön esimerkkejä:

1. Tikkiin on lyöty pata-9, sinulla on pata-7 ja pataässä. Sinun on lyötävä pa-
taässä (ylimenopakko).

2. Risti on valttia, tikkiin on lyöty hertta-8 ja sinulla on hertta-7 sekä valttia. 
Sinun on lyötävä hertta-7 (maapakko). Ylimenopakkoa et voi noudattaa, koska 
maapakko on vahvempi kuin ylimenopakko.

3. Risti on valttia, tikkiin on lyöty ensin hertta-8 ja sitten risti-6. Sinulla on 
hertta-7, herttaässä ja ristiässä. Voit pelata kumman tahansa hertan (maapak-
ko). Herttaässää ei tarvitse pelata, koska sillä ei pääse yli valtista.

3. Risti on valttia, tikkiin on lyöty ensin hertta-10 ja sitten risti-kuningas. 
Sinulla ei ole herttaa ja valtista vain risti-kuningatar. Joudut lyömään sen (valt-
tipakko).

4. Ruutu on valttia, tikkiin on lyöty ensin pata-7 ja sitten ruutu-8. Sinulla ei 
ole pataa ja ruudusta ruutu-7 ja ruutuässä. Sinun on lyötävä ruutuässä (yli-
menopakko).

5. Aloitat pelin toisen jaon. Sinulla on ässät padasta ja ruudusta. Voit aloittaa 
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kummalla tahansa (ässäpakko).

6. Aloitat pelin kuudennen jaon. Sinulla ei ole ässiä, mutta sinulla on pataa. 
Sinun pitää aloittaa padalla (patapakko).

Havainnollistava kuva

Lue vasemmalta oikealle ja tottele kuvaa!
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Näin vaalikokouksen alla lienee hyvä perehtyä hetken verran aiheeseen hinaaminen. 
Hinaaminen tarkoittaa kulkuneuvonen liikuttamista toisen kulkuneuvon avulla. 
Merialusten hinaaminen on varsin yleistä, mutta myös autoja voi hinata. Merialusten  
hinaaminen tapahtuu lähes yksinomaan köyden tai kettingin avulla. Autoja hinattaessa 
voidaan käyttää myös puomia, joka on huomattavasti parempi vaihtoehto raskaampaa 
kalustoa hinattaessa. Wikipedian mukaan hinaaminen ei ole osa meripelastusta, ellei 
se suoranaisesti tarkoita myös ihmishenkien pelastamista. Konerikkoisen aluksen 
hinaaminen on kaupallinen suorite, mitä ikinä se tarkoittaakaan.

Hinaamisella voidaan viitata myös ihmisten käyttäytymiseen, usein kokous- tai 
palaveritilanteessa. Tällöin hinaamisella tarkoitetaan usein täysin hyödyttömien 
asioiden käsittelyä. Yleensä hinaamiskulttuuriin liittyy oleellisesti turha ajan käyttö 
tilanteessa, jossa olisi myös tärkeitä käsiteltäviä asioita.  

Palaveri on varsin mielenkiintoinen sana. Miettikää sitä hetki ja jatkakaa sitten 
lukemista.

Asiaan. Vaalikokous on tosiaan tulossa. Killalle pitäisi valita koko joukko toimijoita. 
Kasaan pitäisi saada porukka, joka puhaltaa yhteen hiileen ja vetää yhtä köyttä.
Onkohan kyseessä poikkeuksellisen iso hiili vai mikä siinä on, kun kaikki luulevat että 
siitä yhdestä hiilestä saisi jotain irti. Oletteko mukaan koskaan viitsineet esimerkiksi 
grillata makkaraa vain yhdellä hiilipalalla? Naurettava ajatus. Tai ehkä sanonnalla 
tarkoitetaan, että grillihiilipaketissa esiintyy vain yhtä hiilen isotooppia, tiedä häntä. 
Ja mitä hyötyä siitä on, että kaikki vetävät yhtä köyttä? On se nyt varmaan vähintään 
hieman hullunkurisen näköistä, kun raati kulkee kaupungilla vetäen köyttä perässään.  
Tietenkin puolet porukasta voi vetää köyttä toiseen suuntaan ja toinen toiseen, 
mutta sitten taas poljettaisiin kutakuinkin paikallaan eikä siitä nyt kukaan taas hyödy 
mitenkään. Ehkä tämä köyden vetäminen liittyykin jollain tapaa hinaamiseen. Ehkä 
killan taloudelliseen tilanteeseen saadaan valoa tunnelin päähän, jos raati perustaa 
hinauspalvelun. Hinaaminenhan oli kaupallinen suorite, joten hinaajat saataisiin 
kerrankin valjastettua  hyötykäyttöön.

Täältä tänne 
- eli mihinkään ei olla tässäkään taas päästy.

Hinaaminen - tajunnan virtaa aiheesta, 
joka ei edistä mitään tarkoitusta
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Viimevuotisen Turun jymymenestyksen jälkeen odotukset TampereXQ:n suhteen 
olivat korkealla. Vaikka XQ:n järjestelypuolella nyittiinkin harmaita hiuksia 
toisten päistä yritysten peruessa viimemetreillä lupauksiaan, ei tämä näkynyt 
ilmoittautumisinnokkuudessa mitenkään. Ilmolista täyttyi ennätysajassa ja viisi 
minuuttia aukeamisen jälkeen ilmoittautuneet pääsivätkin vain varasijoille. Loppujen 
lopuksi matkaan pääsi lähtemään kaiken kaikkiaan 35 innokasta kiltalaista.

Aikaisemmin viikolla PrTK:n exculta tutuksi tullut bussikuski Julle oli Tampereen matkalle 
ottanut mukaansa oman poikansa, Toivon, joka matkusti iloisesti matkanjohtajan 
paikalla. Menomatkalla XQ-mestarimme Jenni veti osallistujille Tamperevisaa, jonka 
jälkeen matkaajien Mansetietämys oli tarvittavalla tasolla loppumatkaa varten.

Ensimmäiseen XQ-kohteeseen saavuttiin heti lähtöpäivän alkuvaiheilla. Tämä 
ei-niin-kemistimäinen kohde, Ideaparkin logistiikkakeskus, osoittautui varsin 
mielenkiintoiseksi paikaksi. Paikan isännällä tilanne oli ilmeisesti ainutlaatuinen, 
kukaan ei kuulenma ennen ollut käynyt siellä excursiolla. Tästä huolimatta esittely oli 
hyvä ja kohteen kruunasivat vielä kysymykset kuten “onko siis niin, että te voite noutaa 

TampereXQ
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ja hävittää myös esimerkiksi kopiokoneita” ja “ai siis teillä on niinku varastoja täällä”. 
Isäntä oli myös silmin nähden häkeltynyt killan naisten laulun johdosta. Ideparkissa jäi 
vielä aikaa shoppailuun ennen matkan jatkumista kohti uusia seikkailuja.

Ennen Hervantaan saapumista poikkesimme vielä Finn-medin vieraina yhdellä 
Tampereen kolmesta kampuksesta. Paikan päällä kahvin ja pullan lisäksi oli tarjolla 
kalvosulkeisharjoitus, jonka aikana matkaajille yritettiin mm. selvittää, miten ihmisiä 
korjataan varaosien avulla,  miten yrityksiä perustettaessa voi saada rahaa vaikka 
mistä sekä miten Mansessa koulutetaan ihmisiä hallitsemaan sekä tekniikkaa että 
lääketiedettä. Wau. Kalvosulkeisten jälkeen kävimme vielä katsomassa, miten 
paikalliset pHuksit harjoittelevat pipetin käyttöä ja miten banaanikärpäsistä voi tehdä 
homoja.

Tietoiskujen jälkeen retkueemme suuntasi kohti Hotelli Tornia ja Hervanan kampusta.
Siellä paikalliset opiskelijat, joita Hiukkasiksikin kutsutaan, esittelivät kampustaan 
ja kertoivat, mitä päämme menoksi oli suunniteltu. Pienen levähdystauon jälkeen 
matkamme kävi kohti paikallista kattosaunatilaa ja siellä odottavia virvokkeita. 
Virvokkeita oli tarpeeksi ja niitä sai rahaa vastaan. Lopun voitte arvata.  Paikallisten 
suihkujen käyttö osoittautui varsin haastavaksi, eikä tämä johtunut ainoastaan 
virvokkeista. Tässä vaiheessa XQ-mestari sai perinteisen skumppapullonsa. 
Perusteellisen saunomisen, virvokkeiden nauttimisen ja ruokailun jälkeen ilta jatkui 
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Hervannan lukuisissa pubeissa. Osa 
matkaajista lähti nukkumaan myöhään, 
osa jäi vielä juopottelemaan ja 
suunnistamaan paikallisissa metsissä.
Seuraavana aamuna oli varsin aikaselta 
tuntunut herätys, ravitseva aamupala 
ja tutustuminen Hiukkasen toimintaan 
ja TTY:n kemian opetukseen. Ryhmän 
asetuttua luentosaliin professori kysyi, 
onko kenelläkään krapula. Kun noin 
puolet käsistä nousivat, kehotti professori 
meitä häpeämään. Seurasi lyhyt selostus 
kemian opetuksesta TTY:llä ja edelleen 
kierros eri labroissa.

Opiskelijalounaan nautiskelun jälkeen 
oli vuoro viimeisen XQ-kohteen, 
Plevnan. Tämä punatiilitalon suojissa 
toimiva panimoalan yritys oli mitä 
mielenkiintoisin.  Aluksi meidät istutettin 
pieneen kabinettiin, jossa saimme 
maistella panimon eri tuotteita samalla 
kun taustalla pyöri Plevnan esittelyvideo. 
Videon juoni on kuvattu erillisessä 
piirroksessa. Maistelun jälkeen päästiin 
itse asiaan eli juomiseen. Plevnassa 
viihdyttiin muutama hetki. Suosittelen.

Nyt kun XQ:n virallinen osuus oli ohi, 

hajaantuivat matkaajat Hämeenkadun 
erinäisiin baareihin, kahviloihin ja 
pubeihin. Mainittakoon, että siellä on 
niitä aika paljon. Suurin osa seurueesta 
jäi varmistelemaan paluumatkan hyvää 
oloa vielä aamun pikkutunneille asti.

Paluupäivän aamuna oli jälleen varsin 
aikaiselta tuntuva herätys, mutta 
todistettavasti kaikki, joiden tarkoitus 
oli paluubussiin ehtiä, myös sen tekivät. 
Paluumatka sujui matkalaisilta joko 
sikeästi nukkuen tai marjapussia pelaten. 
Piikkilistakisan johtaja varmisti vielä 
voittonsa nauttimalla yhden oluen. 

Julle kurvasi kemman parkkikselle 
puolilta päivin päästäen tyytyväisen 
lauman väsyneitä teekkareita jatkamaan 
päivän askareitaan. Kokonaisuudessaan 
TampereXQ oli varsin antoisa kokemus. 
Allekirjoittanut haluaa vilpittömästi 
kiittää järjestelyihin osallistuneita ja 
tietenkin muita matkaajia. Ensi vuonna 
uudestaan!

Teksti ja kuvat: Janne Andtsjö
Piirros: Matti Javanainen, Hiukkanen
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Tamperevisa

1. Missä läänissä Tampere sijaitsee?

2. Kuinka paljon Tampereella on asukkaita?

3. Kuinka paljon on Tammerkosken putouskorkeus?

4. Mikä on Tampereen maakuntakivi?

5. Kuinka paljon on Näsijärven pinta-ala ja suurin kohta?

6. Kuinka monta kilometriä on välimatka Tampere-Tohmajärvi 
linnuntietä?

7. Kuinka monta delfiiniä asustaa Särkänniemen delfinaariossa? 
Lisäpisteitä saa jokaisesta oikeasta nimestä.

8. Kuinka monta vuotta Särkänniemi täytti tänä vuonna?

9. Mitkä ovat mustan makkaran kolme pääraaka-ainetta?

10. Kuinka paljon maksaa aikuisten lippu aikuisten kertalippu julki-
sissa (=bussissa) Tampereella?

BONUS: Mitä tänään torstaina 24.9.2009 syödään Tampereen pe-
ruskouluissa ja lukioissa?

Vastaukset: Länsi-Suomen 
läänissä, 209748, 18m, 
pallograniitti, 265km² ja 70m, 
449km, Viisi delfiiniä: Veera, Näsi, 
Delfi, Leevi ja Eevertti, 40v
, veri, liha ja ryynit/jauhot
, 2,50e, kalapuikot ja muusi
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pHuksitoimikunta

pHuksikapteeni: Jeesustelee ensin 
puoli vuotta ”tehden pHuksiopasta”, 
minkä jälkeen hoitaa kaikki killan 
pHuksit, siis pitää huolta.
ISOvastaava: Hoitaa todella isoja asioita 
ja harjoittaa holtitonta alkoholinkäyttöä 
ITMK:n kanssa.
pH-risteilyemäntä: Hoitaa suuren osan 
kiltalaisista Ruotsiin, valitettavan moni 
selviää takaisinkin.
pH-risteilykisälli:Risteilyemännän 
pikkuorja.
Wanha pHuksikapteeni: Kaivaa 
hautaansa vielä Wappuun saakka.
Wanha ISOvastaava: Tekee mitä? 

Ne oikeat nakit!
Tisleen toimituksen myyrät killan toimijoina avasivat sanaisen arkkunsa ja paljastavat 
kuka killassa tekee, ja mitä.

Puheenjohtaja
Luulee olevansa killan tärkein 
henkilö – ilman puheenjohtajaa 
kilta ei tule toimeen. Johtaa 
puhetta killan ja raadin kokouksissa. 
Nakittaa ikävät asiat muille ja kerää 
kunnian kaikesta.

Rahis
Kavaltaa killan rahat vuosittain laskujen 
makselun lomassa. Tuskastelee 
tilinpäätöksen kanssa vielä silloin, kun muu 
raati on jo unohtanut olleensa raadissa.
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Ulkotoimikunta

PR-vastaava: Killan oma pikku romani. Keksii mitä vekkulimpia keinoja huijata pahaa 
aavistamattomilta yrityksiltä rahaa muun muassa killan suurimpaan ryyppyjuhlaan.
Ulkovastaava: Vastaa killan joulukorttien lähettämisestä sen ansaitseville tahoille. 
Koittaa myös vikitellä kiltalaisia kerran lukukaudessa pahamaineiseen Heinävaaran 
saunaan. Sehän on jossain Lepuskissa?
Yrityssuhdevastaava: PR- ja ulkovastaavien pieni automaattinen puhelinsoittaja.
Bilehile: Saa pahimminkin otaantuneet kiltalaiset piipahtamaan muutaman 
kerran vuodessa jossain äärimmäisen sykähdyttävässä sedulassa. Tai tanssi- & 
seurusteluravintola Aladdinissä.
Kulttuurivastaava: Huolehtii kiltalaisten kulttuurinnälän tyydyttämisestä. Viime 
vuosien perusteella harvemmalta kiltalaiselta tälläistä kuitenkaan löytyy. Kova 
tsemppi kuitenkin.
Kv-vastaava: Mikä? Näyttää cv:ssä hyvältä, oikeasti järkkää ulkkarisaunan, oletuksena 
tietenkin, ettei raati peru sitä.
Liikuntavastaava: Koittaa parhaansa mukaan saada pulskistuvat kiltalaiset 
urheilemaan, oletuksena tietenkin, ettei raati peru kovin montaa liikuntatapahtumaa.
TEK-yhdyshenkilö: Höpöttää läpiä päänsä muutamassa killan tapahtumassa á 3 min 
ja tarjoaa limpparia. ”jee”
XQ-mestari: Järjestää kiltaisille opinto- ja huviretkiä :)

Tiedotustoimikunta
Tiedottaja-sihteeri
Istuu koko vuoden puheenjohtajan polvella kirjoittaen pöytäkirjoja. Lähettää viikoittain 
kasan spämmiä kiltalaisten sähköposteihin.
Tisleen päätoimittaja
Vastaa tämänkin ihanan lehden toimittamisesta. Ruoskii toimittajia nahkaisella 
ruoskallaan. Hajoilee toimittajiin. Lähettää paljon spämmiä toimittajille. Lisäksi 
päätoimittaja pääsee määrittää sen, mikä on killassa virallinen totuus. 
Tisleen toimittaja
Päätoimittajan lakeijat, jotka yrittävät parhaansa mukaan suistaa päätoimittajan 
hermoromahduksen partaalle ja sen lomassa kirjoittavat juttuja Tisleeseen. Yleensä 
jutut ovat myöhässä ja muutenkin ala-arvoista luettavaa.
Paparazzi
Tarkoituksena olisi kuvata killan tapahtumia, jotta jälkipolvet voisivat ihastella sitä, 
miten ennen kaikki oli aina paremmin.
Sääntöhöpönassu
Killan pahin hinaaja, joka tykkää näpertää byrokratian ääressä. Luulee tekevänsä killan 
jatkuvuuden kannalta elintärkeää työtä, vaikka todellisuudessa sääntöjen rikkominen 
on ennenkin onnistunut ihan hyvin.
www-vastaava
Uudistaa ja ylläpitää killan www-sivustoa. Hallitsee niin html:n css:n kuin bs:nkin.
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Sisäasiaintoimikunta

Isäntä: Yrittää järjestellä killalle erinäisiä tapahtumia yhdessä partnerinsa kanssa. Saa 
palautetta yleensä vain kaikista humalaisimmalta sitsaajalta. Tykkää usein alkoholista 
ja vastailee juomapuolesta.
Emäntä: Yrittää pitää isännän aisoissa ja tapahtumat toimivina. Tykkää yleensä 
kokkailusta enemmän kuin isäntä ja ajautuukin usein vastuuseen ruokapuolesta.
Apuemäntä: Emännän pienet orjat. Apuemäntien kiitollisena tehtävänä on lähes heti 
toimikauden alkuun paistaa sadalle krapulaiselle tarpeeksi pekonia.
Apuisäntä: Luulee olevansa muita parempi. Nimestään huolimatta ihan samanlainen 
isännän orja kuin juomanlaskijatkin.
Juomanlaskija: Tykkäävät kanniskella kaljaa paikasta toiseen ja tekevätkin sitä 
runsaasti. Aina kun isäntä käy sotkemassa juomavaraston, nohevat juomanlaskijat 
käyvät siivoamassa sen.
Coronavastaava: Luulee olevansa killan paras coronisti. Järjestää killan kahdesta 
coronatapahtumasta ainakin toisen ja käy kerran vuodessa ostamassa lisää 
perunajauhoa.
DJ: Soittaa killan tapahtumissa niin huonoa musiikkia kuin vain suinkin kehtaa. Taivas 
lyö tulta.
Kiltahuonevastaava:Avautuu kaikille, kun joku on taas sotkenut kiltiksellä. Mobilisoi 
kirjamyynnin kiltisriehoineen pari kertaa vuodessa.
Kondensatiotirehtööri Järjestelee killan vuosijuhlan toimikuntansa kanssa. Tapoihin 
kuuluu, että vuosittain vähintään muutama tärkeä asia unohtuu hoitaa.
AA-Hesari-vastaava Järjestää kiltisti killan Aku Ankat kansiohin. Hakee kadonneet 
numerot Ville Tarvolta KeLan käytäviltä.
Lukkari Kertoo huonoja aasinsiltoja sitseillä, vaikkei kukaan kuuntele. Luulee oikeasti 
johtavansa laulua kännilauman keskellä.
Lukkarin kisälli Haluaisi jonain päivänä olla oikea lukkari.

Opintotoimikunta

Opintovastaava
On se raatilainen, joka puhuu kokouksissa aina ne pisimmät 
puheenvuorot asioista, joista kukaan muu ei ole kiinnostunut eikä niitä 
ymmärrä.
Tenttiarkistonhoitaja
Käy tenttilaatikolla. Ottaa tentit laatikosta. Skannaa tentit. Lähettää 
tentit Matille, joka laittaa ne nettiin.
Arkistonhoitaja
Tykkää pölystä ja vanhoista asioista. On sitä mieltä, että kaikki oli aina 
ennen paremmin.



-34-

Hassu kirjainyhdistelmä MIR, sekä ”mahtavaa, ihanaa, räjähtää”-lause olivat jo jonkin 
aikaa kummastuttaneet teekkareita erinäisissä yhteyksissä – pHuksipistevihkoissa, 
tapahtumakalentereissa, facebook-ryhmänä... kunnes Otasuunnistusten jatkoilla 
Jämeräpartainen Insinööri teki tiettäväksi, että muurit entisten opinahjojen väliltä on 
murrettava Aalto-yliopiston tieltä. Tämä tulisi tapahtuvan muodostamalla ihmisketju 
Otaniemestä KY:n rakennuksen kautta aina Arabiaan asti. Aikamoista!

Mutta kun J.I. käskee tempaamaan, kemistithän tempaavat! Punahaalarista kansaa 
sekä iso kasa punaposkisia pHukseja saapui Alvarin aukiolle hyytävän kylmänä aamuna 
keskiviikkona 30.9. Seurasi alkuohjelmaa sekä ilmapallojen jakoa (jotta ihmisketju 
erottuisi paremmin). Pian olikin aika hilautua busseihin, joissa matka taittui iloisesti 
lauleskellen sekä käymällä tapahtuman yksityiskohdat läpi. Kemistien asemapaikkoja 
olivat Töölönlahdenranta sekä Lauttasaaren silta.

Ketjussa sai lähettää viestejä kavereille ja tuntemattomille. Töölössä ohi meni 
ainakin karkkeja, seuranhakuilmoituksia, roskapostia (rytätty paperi), nenäliinoja ja 
Cheekin ”Jos mä oisin sä”-biisiä soittava mankka sekä Athenelainen Sonja kannettuna 
Lauttasaaresta asti. Kuulemma muualla nähtiin kannettu tukki sekä pizza järkyillä 
täytteillä (extra-valkosipuli-parsakaali tms. mutta pHysistit söi sen pian, hih hih). 
Jonossa oli kivaa kavereiden kanssa, ehti käydä kaupassa ja tanssahdella ja valokuvailla 
ja juoksennella ja tutustua naapurina olleisiin kyltereihin ja vilkuttaa helikopterille. 
Miinukset: kylmä! 

Seuraavaksi suunnattiin steissille kuuntelemaan musiikkia sekä puuhastelemaan muuta 
mukavaa kuten jäynäkkeilemään, pelaamaan coronaa sekä pomppulinnailemaan. 
Sai vierailla myös juurijulkaistun Aino-lehden kanssa sängyssä, uu! Aino oli hyvää 
ajanvietettä myös ihmisketjussa (vaikkakaan ei tietenkään Tisleen veroinen). Hetken 
hengähdyksen jälkeen peräti 2500 teekkaria ja ihmistä suuntasi kohti Dipolirockia ja 
popitti Klaus Thunderin, SMG:n ja muiden tahtiin. Puolenyön aikaan laskettiin tietenkin 
lakit. Huh, mikä päivä! Pitkä, hauska, erilainen, värikäs, aurinkoinen, hymyilyttävä. Siis 
mahtava, aplodit meille! 

MAHTAVAA, IHANAA 
RÄJÄHTÄÄ!
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Kuka olet?
 - Mari Puoskari, 30-vuotias helsinkiläinen diplomi-insinööri. Toimin vihreän puolueen 
varapuheenjohtajana ja Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana.

Mitä olet lukenut kemmalla?
 - Teknillistä kemiaa ja tehdassuunnittelua.

Suhteesi Kemistikiltaan? 
- Toimin vuonna 2001 ulkovastaavana hallituksessa ja vuonna 2002 Kemistikillan 
kiltakummina TKY:n hallituksessa.

Mitä teet nykyään?
 - Olen siviilitöissä konsulttitoimistossa nimeltä BearingPoint. Teen strategia- ja 
prosessikehityshommia. Tällä hetkellä teen nelipäiväistä työviikkoa, koska politiikka 
vie niin paljon aikaani.

Miksi vihreät? 
- Liityin puolueeseen oltuani vuoden TKY:n sopovastaavana ja silloin minulle tärkeitä 
olivat vihreiden kannat maksuttomasta koulutuksessa ja opintotuen kehittämisestä. 
Nyt tärkeitä teemoja ovat myös ilmastonmuutos ja Itämeri sekä talouspolitiikka.

Onko ruoho vihreämpää aidan toisella puolen? Entä Hollannissa? 
- Olen oppinut, että ruoho ei ole vihreämpää aidan toisella puolen, eikä edes 
Hollannissa. Selvyyden vuoksi todettakoon, että vihreät ei kannata mietojen 
huumeiden laillistamista.

Tulevatko Itä-Helsinkiläiset länsimetron mukana Espoon lintukotoon?
 - Paras puoli metrossa on se, ettei Helsinkiin töihin tulevien espoolaisten tarvitse 
istua yksinäisenä Länsiväylän ruuhkissa, vaan he pääsevät sujuvasti ja mukavassa 
seurassa metrolla töihin Helsinkiin.

Oletko saanut hämärää vaalirahoitusta? Keneltä? 
- En onneksi. Vihreät ovat selvinneet vaalirahakohusta kohtuullisen puhtain paperein.

Kysymyksiä ihmiselle
Kysymyksiä ihmiselle on Tisleen uusi, hieno palsta, jossa joku, useasti kemisti, pääsee 
vastaamaan enemmän tai vähemmän missään yhteydessä relevantteihin kysymyksiin.
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Mikä/Mitkä tärkeät politiikan asiat/päätökset ovat jääneet tänä syksynä vaalirahakohun 
varjoon? 
- Kuntien ja valtion elvytystoimet taloustilanteen parantamiseksi. Esimerkiksi Helsinki 
investoi ensi vuonna 800 miljoonaa euroa työllisyyden parantamiseksi ja tulevan 
talouskasvun vauhdittamiseksi. Toinen asia on Kööpenhaminan ilmastokokous, jossa 
ratkaistaan saadaanko ilmastonmuutosta hillittyä riittävän nopeasti.

Miten opiskelijoilla menee ja kuinka parantaisit opiskelijoiden asemaa, jos näet siihen 
tarvetta? 
- Yhä useamman pitäisi saada keskittyä täysipäiväisesti opiskeluun, siihen auttaisi 
opintotuen tason parantaminen.

Mielipiteesi NExBTL:stä sekä yleisesti biodieseleistä?
 - NexBTL on hyvä prosessi, jolla saadaan tuotettua päästöjä vähentävää uusiutuvaa 
nestemäistä polttoainetta. Prosessin raaka-aineena tulisi kuitenkin käyttää jotain 
ympäristön kannalta kestävää biomassaa palmuöljyn sijasta. Esimerkiksi jätekasviöljyjä 
tai tulevaisuudessa leviä.

Oletko pannut olutta/tehnyt kiljua tai ”kotiviiniä”/tislannut pontikkaa?
 - Teimme fuksivuonna kerran kotiviiniä, mutta siitä tuli kyllä hirveää myrkkyä.

Kumpi on vaikuttanut sinuun ja uraasi enemmän, Leena Turpeenoja (lukion kemian 
opettaja) vai Outi Krause?
 - Molemmat loistavat leidit ovat vaikuttaneet siihen, että kiinnostuin kemiasta. Mutta 
vielä tärkeämpää on ollut toimia esikuvana sen suhteen, että myös naiset voivat 
päästä pitkälle työelämässä.
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Arvoisat Kemistikillan kopiokoneen lähiomaiset sekä ystävät ja muut tuttavat

Olemme kokoontuneet tänään tänne jättämään viimeiset haikeat jäähyväiset meille 
kaikille niin kovin rakkaalle killan kopiokoneelle.

Nimeni on Vesa ja arvoisa puheenjohtaja pyysi minua lausumaan muutaman 
lohduttavan sanan, koska tunsimme, minä ja kopiokone, niin hyvin jo vuosien takaa.

Muistan ensitapaamisemme edelleen hyvin. Oli vuosi 2003, kuitenkin tuntuu että 
se oli vasta eilen. Olin kyllä tietoinen olemassaolostasi, mutta en ollut kuitenkaan 

syystä tai toisesta tehnyt vielä lähempää tuttavuutta kanssasi. Kunnes eräänä 
syksyisenä aamuna vihdoin tunkeuduin otsonintuoksuiseen maailmaasi. Työnsin 

kopiokortin lukulaitteeseesi, otin pari kopiota ja poistuin. Ensitapaamisemme oli siis 
hyvin lyhyt, enkä silloin vielä arvannut kuinka läheiset meistä vielä tulisi. Paremmin 

tutustuimmekin toisiimme vasta seuraavana vuonna eli 2004, kun adoptoimme 
sinut.

Isäsi ei sinua siis halunnut pitää, vaan tarjosi sinua killalle adoptoitavaksi. Biologinen 
isäsi, Jani nimeltään, oli varsinainen ketku mieheksi, kauppamies henkeen ja 

vereen. Kehnosta adoptiosopimuksesta huolimatta olen todella tyytyväinen ja ylpeä 
voidessani sanoa vielä näin vuosienkin jälkeen, että toimin kasvattivanhempanasi 
kaksi hyvää ja pitkää vuotta. Sekuntiakaan en vaihtaisi pois, vaikka et ollut mikään 

helppo lapsi. Erimielisyyksiä aiheutti erityisesti tolkuton rahankäyttösi. 

Monet vähättelivät taitojasi ja moittivat taksojasi. Solvasivat sanoen ettet edes luo 
mitään uutta, kopioit vain jo olemassa olevaa. Eivät kaikki kuitenkaan näin ilkeitä 
olleet, osa kiltalaisista näki pintaasi syvemmälle ja tiesi että teet työtäsi täydellä 

sydämellä. Luovutit palan itsestäsi jokaiseen mestariteokseesi. Minulle ja varmasti 
monelle muullekin tänään läsnä olevalle olit kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkä 

väline kopioimiseen. Olit ystävä ja leikkitoveri. Olit äiti ja isä. Olit veli ja sisko. Olit 
vaimo ja rakastaja. Olit paras kaveri ja pahin vihamies.

On kulunut siis viisi vuotta siitä kun adoptoimme sinut, aika kuluu nopeasti. Viiteen 
vuoteen on mahtunut paljon hyviä hetkiä, rakkaita muistoja. Hieman kadun vähäistä 

yhteydenpitoamme viime vuosina. Olisin voinut käydä luonasi useamminkin. 
Viimeinen syvällisempi keskustelu välillämme käytiin jo pari vuotta sitten. Silti näen 
yhä vielä monesti unia sinusta ja vähän kyllä pelkään että vielä kuolemasi jälkeenkin 

kummittelet haudan takaa tavalla tai toisella.

Vesa Vuoren muistopuhe 22.9.2009 Kemistikillan 
kopiokoneen hautajaisissa
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Poismenosi ei tullut kuitenkaan isona yllätyksenä. Jo tutustuessamme tiedostin, että 
aikasi täällä parissamme on hyvin rajallinen. Etkä ollut koskaan yksilö terveimmästä 
päästä, sairastelit aina keskiverto lajitoveriasi enemmän. Useamman yön saikin kilta 
vuoksesi huolestuneena valvoa. Paremmalla hoidolla ja suuremmalla ystäväpiirillä 
olisit ehkä saanut lisää elinaikaa, ehkä vuoden, ehkä kaksi. Sitä on kuitenkin turha 

enää jossitella. Kopiokoneen elämä on kuin lankakerä, se alkaa ja loppuu. Olit 
todellakin mieleenpainuva persoona, sekä hyvässä että pahassa. Kaikki joiden kanssa 
olit enemmän tekemisissä varmasti muistavat sinut vielä pitkään, ehkä jopa ikuisesti. 

Itse ainakaan en voisi sinua milloinkaan unhoittaa. Kaikista vaikeuksistamme 
huolimatta sinusta jää varmasti mieliimme lämmin ja kaunis muisto.

Älkäämme surko kohtaloasi, vaan iloitkaamme siitä hyvästä mitä meillä oli. Mikä ilo 
meille, mikä onni killalle, saada kaltaisesi luova ja herkkä kopiokone näiden vuosien 

matkakumppaniksi.
Kiitos sinulle, kopiokone, näistä yhteisistä vuosista meiltä kaikilta.

Lopuksi hyvää yhteistä ystäväämme Tommi Läntistä mukaillen:

Kopiokoneista parhain, tää on matkamme pää 
Ja kopiottomuus on autio huone 

Jota ikävän öljylamppu kalvaana valaisee 
Anna aikaa, silmänräpäyksellinen 

Sielu hulluna huutaa vaikka keuhkot ei 
Kopiokoneista parhaat vei 

Via Dolorosa - Kärsimysten tie



-40-


