


Moi taas kaikille!

Kesä oli ja meni ja kohta on jo joulu. Kaikki on lukuvuonna ennallaan ja mikään ei ole sa-
maa. On mursuja, peeteefukseja, dipolin remontti, opintotukien leikkaukset, Alepan vakio-
valikoima ja Teekkarikylän fb-ryhmä. Jollain tapaa aina odotan suuresti syksyä ja masennun 
viimeistään puolessa välissä kuitenkin työtaakkaan. “Olispa vielä kesätöissä”, pohdin. Kesällä 
kuumassa tehtaassa taas mietin päinvastaista, koska eihän koskaan voi asiat olla hyvin. Riit-
tää, että asiat ovat tasapainossa keskenään.

Olen jo pidempään harrastanut filosofointia. Tässä ote vuoden 2014 päiväkirjamerkinnästä, 
jota kirjottelin hallituksen kesäpäiviltä palatessa:

“Dislike: Oliivit, kala (tonno ja sei OK), jalopeno, maito, vesi, mehu, likaiset hiukset, karvat, 
liila väri, suomalainen musa, Riika, keitetty muna, oikeinkirjo-
itusvirheet, carnivalsipsit, cantaloupemelonit, sokericokis, tää 
tie, HIM, Jukka Poika, huominen, lumi, oksennus, turvavyöt, 
junat, sauna, hitaat ihmiset, lapset, siirappi, romanttiset ko-
mediat, läähättäjät, yks tyyppi, hiki, lahjakasvit, pekoni, riisi, 
tatuoinnit, intialaiset, ED lemon light, banaanii, sammumin-
en, ongelmat, nistit, vessahätä, selleri, hapankaali, ei suolaa 
ruoassa, lagaus, pilalle menneet maximit, krampit, työt, imuro-
iminen, insomnia, GOT, Rillit huurussa, jalkapallo, nuha vaattei-
den sovitus, ruokadarra. Elämä.

Like/me gusta: iPhone, raha, kamera, FB, House, Matrix, An-
drew Garfield, neekerit, musa, Lahti, Pärnu, kirjoittaminen, 
sudokut, maalit, bensa, tussit, liuottimet, laulaminen, karaoke, 
halpa baari, ilmaiset asiat, Deadmau5, Teekkarikylä, haalarim-
erkit, harmaa hiusväri, ajellut jalat, YOLO, Kommuuni, tuparit, 
jussi, onnistunut känni, jäätelö, kana, suola, skyr, fun light, pik-
kulusikat, piimä puuron seassa, tiskaaminen, aurinko, reissuas, 
maari, rutiinit, rainbow vadelma-carambola light, mansikat,    
gossip girl, south park, jackass, bam, gaordie shore ja charlotte, 

vitsit, laskettelu, luistelu, ruotsi, gorsu, yöt, aurinkolasit, hajuvesi, sininen väri, ukkonen, ka-
verit, yksin oleminen joskus, mutsi, koirat, porkkanat, a-luokan kalkkunanakit, salaattibuffet-
ti, ebin, laukut, kotibileet, ikea, kirsikkatomaatit, 3d-leffat, filmtown, dildoasu, ikkunoiden 
peseminen, konemusa, trampoliinit, ylikypsä ruoka, karvamatot, karvamatolla nukkuminen, 
laivan yläsänky, ruukku, serena, don huonot, industrial, justin timberlake, pisamat, pitkä hius, 
lyhyet ihmiset, kääpiöt, multitasking, nauraminen, spotify, piirtäminen, paita pois, harry pot-
ter, pokemon, tanssiminen, viheltely, potkulautailu, skeitti, muistot, loma, alepan aukioloa-
jat… and the list goes on.”

Kaikkea sitä.

<3 Kia
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Heimoi kiltalaiset!

Niin se kesä vain hurahti jälleen kerran ohi työn touhussa. Ainakin itsellä suurin osa kesästä 
meni odotellessa sitä kesää – säät nimittäin eivät suosineet Suomen maata edes heinäkuussa. 
Onneksi elokuun aurinkoiset viikot ovat jättäneet kuitenkin hyviä muistoja, eikä koko kesä 
olekaan mennyt ihan hukkaan.

Kesän rientojen jälkeen ainakin itse odotan innolla opiskeluiden alkua: opintotuki pärähtää 
jälleen joka kuukausi tilille, vaikkei juuri eväänsä liikauttaisikaan; saa nukkua useammin 
myöhään; käydä salilla ja pankilla asioimassa juuri siihen päivänaikaan kuin haluaa; lounas 
kustantaa vain 2,60; YTHS:lle voi taas mennä valittamaan vaivoistaan ja sosiaalinen elämä 
aktivoituu jälleen, kun näkee taas kaikkia opiskelukavereita kiltishetkien ja kivojen bileiden 
merkeissä!

Varsin kivoja tapahtumia onkin luvassa Kemistikillan syksyssä. Luvassa on takuuvarmat Neon 
Ravet ja Korkeakoulusitsit piKKujouluja unohtamatta. Tämän lisäksi on havaittavissa varmas-
ti juhlahumua 125 vuotisen killan taipaleen kunniaksi. Ensimmäisenä vuorossa ovatkin pu-
olivuotisjuhla Hydrolysin muodossa järjestettävät rapujuhlat. Skål!

Muitakin jännyyksiä tapahtuu tänä syksynä, sillä kilta huolehtii ensimmäisistä uusista maister-
ifukseista, eli CHEM-korkeakoulun maisteriohjelmien uusista, Aallon ulkopuolelta tulevista 
opiskelijoista. Uusien maisteriohjelmien myötä meillä on tiedossa uusia mielenkiintoisia kuvi-
oita Life Science Technologies –pääaineen kautta, sillä tästä lähtien killan tapahtumatarjontaa 
värittävät terveysteknologian alan opiskelijoiden tapahtumat. Tapahtumiin ovat tervetulleita 
kaikki alasta kiinnostuneet, ja luvassa on yhteistyötä mm. inkubiolaisten, tietokiltalaisten ja 
rakkaiden fyysikkojen kanssa. Stay tuned!

 
Vielä kesäisin terkuin, 

Reetta
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MUISTA RAHA 

Muista se! Aina!! Rykäiset tämän kesän kun-
nolla tappiin ja ota vastaan kaikki mahdolli-
set ylityöt. Vaikka töiden jatkuessa aamusta 
iltaan manailet työmäärääsi iltavuoron alus-
sa, heitä aivot narikkaan ja rykäise. Tai jos 
tarvitset jotain ajattelukykyä töissäsi, niin 
älä jätä järkeä narikkaan. Raha piristää pank-
kitiliäsi. Muista raha, kun et jaksaisi poistua 
kotoasi. Tai sitten jäät saikulle.

OLE KAVERI MUIDEN KANSSA 

Kaikkien kanssa ei tarvitse kaveerata, mut-
ta hermot siinä helvetti menee jos et kestä 
kuunnelle *sen erään tyypin* juttuja se-
kuntiakaan. Kannattaa opetella sietämään 
kaikkia edes jollain tasolla ja jättää selän 
takana paskan puhuminen vähemmälle, tai 
saat mulkun maineen. Vakkareilla on aina 
enemmän oikeutta kettuilla toisilleen kuin 
kesätyöntekijällä. Kukaan ei tykkää juorueu-
koista, mutta vakkareilta tällaista käytöstä 
hyväksytään paljon pidemmälle.

ÄLÄ OTA TURPAAN 

Jos työpaikaltasi kuitenkin löytyy se yksi 
aivokääpiö, joka kilaroi kaikesta ja sanoo 
sinua tyhmäksi, älä jankkaa hänelle vastaan 
vaan kerro suoraan esimiehelle. Tällainen 
löytyi omalta työpaikaltani, viime vuonna 
huusin vastaan, mutta nyt viisastuneena 
vasikoin tyypistä pomolle joka sitten piti pu-
huttelun huutelijalle. Sen jälkeen kaikki oli 
hyvin ja elimme loppukesän onnellisina so-
vussa.

HERÄÄ AIKAISIN

Herää kuusikymmentä eikä viisi minuut-
tia ennen bussin lähtöä. Näin ehdit herätä 
kunnolla. Käytä tunti suihkussa käymiseen, 
aamupalan tekoon ja safkailuun (kaurapuuro 
5/5) sekä ylimääräiseen meikkailuun tai ki-
vesten neppailuun. Plussaa jos ehdit juoda 
kahvinkin, sen jälkeen pärisee. Olet bussin 
loistavin tähti ja pomo tykkää, kun tervehdit 
iloisesti heti seiskalta aamulla.

Kesäduunit - mitä tänä vuonna taas opin? Ainakin vahvistin vanhoja rutiineitani, kuuntelin 
taukohuoneessa porua säästä/painosta/talouskriisistä/päivän ruoasta, tein paljon töitä, tein 
vähän töitä = täyttelin sudokuja, heräilin liian aikaisin, en unohtanut työavaimia kertaakaan, 
nukuin työmatkoja ja pidin omaa turpaani kiinni. Omalla kohdallani tämä kesä meni todella 
nopeasti töissä, kun työsoppari oli vain 12 viikoksi ja paikka oli viime vuodelta tuttu. Hajotuk-
sia syntyi silti ja nyt setä jakaa kanssanne neuvot, miten itse selviydyin työelämän karikoista 

tänäkin vuonna.

NUKU PALJON 

Kun herää aikaisin, on myös nukuttava kun-
nolla. Vuorotöiden harrastajille nukkumin-
en voi usein olla hankalempi juttu järjestää, 
mutta yötyöputken jälkeen pitää nukkua 
aina kun on mahdollista. Itse kehitin nope-
asti töiden alettua päivärytmin, jossa menin 
aina samiohin aikoihin nukkumaan, heräsin 
samaan aikaan, nukuin päikkärit töiden jäl-
keen, kävin salilla ja menin takaisin nukku-
maan. Vedä mel-
atoniininappulaa 
naamaan, jos 
unimuikkunen 
ei illalla meinaa 
tulla.

ELÄ VIIKONLOP-
PUJA VARTEN 

Viikonloppuisin 
on kiva viettää 
pari päivää ka-
verien kanssa 
baardeissa, mut-
ta sunnuntai 
on hyvä pyhit-
tää lepäämiselle. Kaikista paskin kombo on 
viikonloppufestarit + maanantaiaamu. Hyi. 
Itse en tänä vuonna mennyt ollenkaan festa-
reille, kun oli niin hirveitä muistoja maanan-
tain liskodiskoista parin tunnin yöunien 
jälkeen sorvin äärellä. Ei enää koskaan. Älä 
tee sitä! Tee viikonloppuisin kuitenkin mui-
ta sinua kiinnostavia asioita ja liiku paljon. 
Säästä afteribisset viikonloppuhin ja käy salil-
la arkena. Tämä palkitaan selvänä profittina 
syksyllä, kun muilla on kaljamahat ja sinulla 
sairas sixpack.

HYÖDYNNÄ TYÖSUHDE-EDUT 

Jos työpaikallasi on kiinteähintainen (ja mie-
lellään edullinen) ruoka, ota niin paljon kun 
jaksat kerralla vetää. Hyödynnä työpaikan 
kuntosali tai mahdolliset liikuntasetelit. Jos 
työterveyspalveluihin kuuluu myö ei-kiireel-
liset vaivat, käy kesällä hoidattamassa kihtisi 
tai vaivasenluusi. Vedä ilmaista kahvia niin 
kauan, että kyllästyt. Ei sitten tarvitse syk-
syllä vetää enää ollenkaan, kun kahvikiintiöt 

ovat paukkuneet 
reippaasti yli. 
Koita hyödyntää 
työaikaa muiden 
asioiden hoita-
miseen - saat 
palkkaa siltä ajal-
ta hurraa!

ÄLÄ NUOLESKELE

Älä nuoleskele 
pomojen tai 
t y ö k a v e r i e n 
t a k a m u k s i a . 
Paitsi jos todella 
nautit siitä. Lau-

seen vertauskuvauksellisessa merkityksessä 
tarkoitetaan kuitenkin ärsyttävää toimint-
aa, joka tähtää pelkkien bonushommien 
ansaitsemiseen. Kaikkia ärsyttää! Ei kanna-
ta myöskään olla aina yltiöpositiivinen, sillä 
varsinkin tuotannon hommissa kirjoileminen 
on erittäinkin sallittua. Nuuska vielä huuleen 
ja näytät kunnon vakavasti otettavalta tyä 
ukolta. Jos kirves putoaa varpaallesi, älä jää 
hymyilemään kiltisti vaan silloin saa ähkäistä 
kunnolla ja hakea saikkua loppuviikoksi. 
Marttyyreille ei ole ensi kesänä töitä.

“Taas näitä suatanan kalakepakoita!! Mä pyydystin viime
viikolla virvelillä paremman makuista kumisaapasta!“

   - Pirkko, 54 (nimi muutettu)

 PR0TIPS: TYÖ-EDITION
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Möläytin kesällä jotain väärää Jyväskylän sijainnista kartalla, ja päädyin sen innoittama 
tekemään maantietotestin. Mut ei ollu helppoo... ei koulussa pakotettu ikinä opppimaan 
Suomen paikkakuntia, Euroopan joet ja Afrikan maiden pääkaupungit kyllä otettiin haltuun.

Myötähäpeää saattaa lisätä se, että toimittaja on itse käynyt osassa näistä paikkakunnista.
Älkää ottako henkilökohtaisesti! Oikeat vastaukset näet sivulta X.

Jaa deadline lähestyy taas. Kusivirtaa pitäis siis pukata ulos. Hmmm.. kusivirta tuntuu voimis-
tuvan. Tällä kertaa korjaan kirjoitusvirheeni ja ehkä jopa mietin joidenkin lauseiden muotoi-
luja. Vois kirjoittaa jopa jostain asioista! Alotetaan kaikella mindblow-setillä mitä vaan tulee 
mieleen. Esim. unet. Periaatteessahan ihmiset näkee kokoajan unia nukkuessaan. Okei, wiki-
pedia-check-tauko. Ei löytyny yksiselitteistä selitystä (yo dawg), mut periaatteessa kun nukut 
---> olet unessa. Ja niin. Eli kun nukutaan nähään unta. Mutta unista muistetaan vaan ne, jois-
ta herätään. Toisin sanottuna, kun näkee unta, jonka muistaa, herää kohta! Mut toisaalta ei 
voi tietää mitä muistaa etukäteen tai siinä hetkessä. Tää vähän niinku kusi heti alkuunsa.. No 
mut esim. selkouni; kun hiffaat näkeväs unta, niin tiiät myös et heräät kohta. Tai saatat herätä 
heti if you can’t handle the shit. Kandee opetella to check the reality so the dream won’t 
collapse. Ja muuta Inception-paskaa. No täst ei tullu mitään järkevää ulos, joten siirrytään 
seuraavaan aiheeseen.

Kemisteinä me ollaan siinä mielessä etuoikeutetussa joskin myös epäkiitollisessa asemassa, 
että me tiietään (ei sotketa filosofiaa tähän vielä) et kaikki koostuu atomeista. Niinku ihan 
kaikki. Paitsi sit on kvarkit jne, pHysistipaskaa. Mut nii kuitenkin, tälleen niinku merkitsevällä 
tasolla kaikki koostuu atomeista, ja se missä olomuodossa eri aineet on riippuu täysin at-
omien järjestyksestä ja elektronien energiatasoista vai mitä olikaan. Eli ootko ihminen vai 
koira vai ihminen, joka luulee olevansa koira, it’s all about atoms. Ja atomit ja elektronit et 
cetera haluu sinne alimmalle energiatasolle, mikä aiheuttaa liikettä. Liikettä, joka on seuraus-
ta liikkeestä, kun viereen on vapautunu alempi energiataso, mikä taas on loppujen lopuks 
seurausta Alkuräjähdyksestä. The Big (Gang) Bang. Anyways, kun kaikki koostuu atomeista, 
ja periaatteessa se et ootko ihminen vai ihminen, joka luulee olevansa koiruli, voi olla kiin-
ni vaan parista atomista, jotka on muodostanu aivoihin tällasen kytkennän. Kaikki on siis 
periaatteessa mahollista, riittää vaan et atomit on oikeessa suhteessa. No tietty on sit eri asia 
et kuinka energiatehokasta tai ylipäänsä Evoluutiota miellyttävää on kaikki rakenteet. Esim. 
Godzilla. Sen kokonen jättiläislisko vaatis ihan jäätävän määrän energiaa toimiakseen. Ellei 
sen suomut oo aurinkopaneeleja ja se oikeesti pystyy extractaa hiiltä orgaanisia toimintojaan 
varten ilman hiilidioksidista. Paitsi, jos se ei ookkaan hiilestä rakentuva orgaaninen elämän-
muoto. Mitä jos Godzilla onkin täysin fysikaalis-kemiallinen otus? Selittäis sen et se voi ampuu 
tyyliin jotain laseria suustansa. Hyödyllinen taito ihan arkielämässäkin btw. Joka tapauksessa, 
Godzilla ois periaatteessa atomitasolla ihan mahdollinen otus, mut evolutiivisessa mielessä 
ei kovin kannattava kyhäelmä. Ja muutenkin energiankäytöltään Godzilla ois, jos ihmiset ois 
ledejä, niin Godzilla ois varmaan hehkulampputehdas.

Äh, oikeasti ajattelin että olis ehtiny puhua vähän moraalista, tietoisuudesta, näennäisestä 
valinnanvapaudesta ja siitä miten länsimainen hyvinvointi perustuu täysin siihen et kehitys-
maissa jengi tekee yheksän sentin tuntipalkalla töitä (kyllä, just sun peniksenmitan ne tienaa 
tunnissa). Sen sijaan puhuin Godzillasta. Enkä ees keskittyny kirjotusvirheisiin. No mut such is 
the work of a human mind. Ihmismieli, tuo Evoluution tulos ja vanki. Kiitos.

Pispis
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 MAANTIETOTESTI  KUSIVIRTA



Naisten asemassa ei kuitenkaan ole mitään pohtimista.  Vanhat kulttuurit ovat usein käsit-
täneet naisen tehtävät täysin oikein, mutta nykyinen new age höpinä on korottanut naisen 
aseman aivan liian korkealle.  Naisen luonnollinen asema heikompaa osapuolena on yleensä 
kotona.
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Ihmiset miettivät usein paikkaansa ja tehtäväänsä elämänsä aikana. 

Miten sitten nykyinen tilanne on lipsunut niin kauas totuudesta?

Tilanne alkoi kärjistyä sen jälkeen, kun naisille sallittiin sanavapaus.  Ihan kuin joku haluaisi 
kunnella sitä löpinää..  Sanavapauden jälkeen naiset ovat päässeet esittämään mielipiteitään 
ja henkilöt kuten Simone de Beauvoir, ovat nostaneet naisten asemaa liian korkeaksi.

Miten tälläisen virhetilanteen voi sitten korjata?

Miesten tulisi kouluttaa omaisuuttaan.  Seuraavaksi tulevia ohjeita on noudatettava tarkkaan.

1. Ensin on miehen tiedettävä naisen todellinen paikka. Se on keitiössä tai sängyssä, ja 
olla turpa kiinni ja tehdä niinkuin mies sanoo.

***

2. Miehen on koulutettava tämä omalle naiselleen, ja yleensäkin miehet vastaavat 
naisten koulutuksesta.  Naisten ei voi kuitenkaan luottaa tajuavan asioiden todellista 

laitaa itse.  Koulutus tulisi aloittaa ensin selittämällä asioiden todellinen laita.  Jos koulu-
tettava osoittautuu vaikeaksi, siirrytään tehokkaampiin koulutusmenetelmiin.

***

3. Koulutusvälineinä on hyvä käyttää esimerkiksi teippiä ja nippusiteitä.  Hyviä koulutus-
menetelmiä ovat arestit, ja liikkumavapauden sekä puhekyvyn rajoittaminen.

***

4. Jos koututettava ei omaksu uutta tietoa tarpeeksi nopeasti tai hyvin, voidaan koulutuk-
sessa käyttää rankempia välineitä, kuten nyrkkiä ja raippaa.

***

5. Äärimmäisissä tapauksissa voidaan turvautua voimankäyttövälineisiin, kuten OC kaa-
suun ja teleskooppipatukkaan. (Varoitus: teleskooppipatukan käyttö voi johtaa tavano-

maista pahempaan älykkyysvajeeseen)

Koulutettu nainen taas on helppo ja kätevä työkalu, jota voi säilyttää vaikkapa kaapissa.  
Narun tai kahleiden käyttö on suositeltavaa.  

Useampia välineitä on suotavaa säilyttää eri tiloissa.  Nainen tarvitsee myös säännöllistä huol-
toa, tai menee pysyvästi käyttökelvottomaksi.  Nainen huoltaa itse itsensä, kun hänelle antaa 
siihen välineet, esim. ruokaa ja vettä.

Nyt kun sinäkin tiedät miten asioiden tulisi olla,
voit auttaa luomaan tasa-arvoisemman maailman!

Enemmän aiheesta kiinnostuneet voivat hankkia lisätietoa kirjasta; ”Kuinka hyvä aviomies voi 
kesyttää pahan vaimonsa? tuntematon (1898)”

Linkki; http://www.doria.fi/handle/10024/85742

@SuomenSovinismiKlubi
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 UNIVERSAALI TOTUUS



Kesä on perseestä: liian kuuma, liian kylmä, 
sataa, ötököitä ja pitää tehdä töitä. Onneksi 
kesällä voi pelata rantalentopalloa kaverei-
den kesken lenttistä. Mikäs sen ihanampaa 
kuin paistatella auringossa ja lätkiä vähän 
palloa. Jos sattuukin sadesää, niin se ei 
menoa haittaa, eipähän aurinko häikäise 
ja pieni ripsottelu vain viilentää mukavasti. 
Lenttis on tullut yhä suositummaksi viime 
kesien aikana, mihin on varmasti vaikuttanut 
kulttielokuvan maineeseen noussut action-
pläjäys Top Gun.

Kuten kaikessa muussakin urheilussa urhei-
luvälineiden laadulla on iso merkitys lajin 
nautittavuuteen. Marketista kuin marketista 
löytyy halpoja rantalentopalloja, joilla pe-
laamalla moni saakin lajiin ensikosketuksen-
sa. Tässä on se huono puoli, että lähes aina 
halpa pallo osuessaan sattuu melkoisesti 
käsiin, mikä saattaa heikentää aloittelevan 
pelaaja mielenkiintoa ottaa palloja vastaan, 
kun käsivarret tulevat yhä kipeämmiksi ker-
ta toisensa jälkeen. Laadukkaalla ammatti-
laispallolla pelattaessa tilanne on täysin eri. 
Jokainen kosketus on niin hellän kevättuulen 
puhallus ja pelaamista voi jatkaa loputto-
miin.

Eli ei muuta kuin laadukas lentopallo kai-
naloon ja kohti kenttää. Siitä alkaakin lajin 
haastavin osuus, nimittäin vapaan kentän 
löytäminen. Otaniemessä kenttiä on kolme 
kappaletta, tosin yksi näistä on sorakenttä, 
josta verkko on otettu pois. Jäljellä olevista 
kahdesta parempi sijaitsee smökin vieressä 
ja on huippuunsa varusteltu sisältäen oikean 
verkkokorkeuden, rajaviivat, verkossa olevat 
rajakepit, suojaverkot sekä reilusti laadukas-
ta hiekkaa. Tällä kentällä tuntee itsensä tosi 
ammattilaiseksi taitotasosta riippumatta. 
Kakkoskenttä sijaitsee miinusmaalla, mutta 
siellä verkko on hieman matalampi ja rajat 
täytyy piirtää itse. Hiekkaa on onneksi tänä 
vuonna tuotu kentälle lisää, joten syöksyessä 
ei tee enää yhtä kipeää kuin ennen.

Valitettavasti 
nämä kentät 
ovat hyvin usein 
varattuna, jol-
loin pitää etsiä 
vaihtoehtoisia 
pelipaikkoja. 
Otaniemeä 
lähimmät 
kentät löytyvät 
Lauttasaaresta 
(1) ja Haukilah-
desta (2). Laut-
tasaaren kenttä 
on suhteellisen 
laadukas, mutta 
saattaa olla 
myös varattuna, 
eikä mikään 
ärsytä niin 
paljoa kuin 
turhaan ympäriinsä reissailu tyhjien kenttien 
perässä. Haukilahden kentissä taas on 
molemmissa omat ongelmansa, mikä on 
varmaan osasyynä sille, että sieltä lähes 
aina vapaan kentän löytää. Rantakahvilan 
vieressä oleva kenttä on normaalia pienem-
pi ja verkko varsin matala. Kaiken kukkuraksi 
kenttää ympäröi ruusunmarjapensaikko, 
jonne pallo lentää vähintään kymmenisen 
kertaa pelien aikana.

Kun vapaa kenttä on löytynyt, on aika aloit-
taa pelit. Amatööreille on suositeltava, että 
pelaajia on kolme tai neljä per puoli. Tällöin 
pallon verkon yli saamisen todennäköisyys 
paranee ja pelistä tulee mielekkäämpää. Pa-
rasta lenttiksessä ei ole voitto vaan laadukas 
peli, jossa pallo pysyy pelissä pitkään. Tämän 
takia on suositeltavaa, että pallo laitettaisiin 
verkon yli vasta kolmannella kosketuksella. 
Tärkein sääntö tosin on, että passari passaa 
aina!

Nyt tiedät mitä vastata, kun seuraavan ker-
ran kaveri pyytää sinua kaljalle.

Nykyään on muotia käydä salilla hankkimassa kyntökuulaa hauikseen tai fitnesspebaa. Ala 
sinäkin salimakeksi tai -makuliinaksi. Tisleen bodausvinkit 101 ohjaavat sinut perille asti

hikisellä tiellä.

1.	Raahaa	salikassia	mukana	kaikkialla,	myös	salin	ulkopuolella.	Vaikka	Otahallilla	on	kiel-
letty	kassien	tuominen	salille,	älä	anna	v***uakaan	sillä	säännöt	eivät	kosketa	sinua.

2.	Muista	levätä	salilla	tarpeeksi.	Voit	hyvin	istuskella	laitteilla,	vaikka	sinulla	ei	olisi	aiko-
mustakaan	tehdä	treeniä	sillä.

3.	Hörpi	1,5	litran	pullostasi	koko	ajan	vettä,	jotta	olisit	uskottavan	näköinen.

4.	Voit	myös	levittää	vettä	yllesi,	jotta	olisit	hikisen	näköinen.

5.	Puolentoista	litran	vesipullon	sijaan	voit	myös	käyttää	Fitnesstukun	juomapulloa.	Muis-
ta	myös	kaupanpäälliseksi	saamasi	t-paita.

6.	Ota	joka	käyntikerralla	pari	selfietä	peilistä.	Ei	haittaa	vaikka	vähän	salama	välkkyy,	
onhan	sinun	lihaksesi	ikuistamisen	arvoiset.	Älä	ahkeroi	liikaa,	jottet	näytä	kuvassa	liian	

punaiselta	tai	väsyneeltä.

7.	Muista	ähkiä	tarpeeksi!	Äiä	ilman	sotahuutoja	ei	ole	oikea	Salimake.	Jos	olet	naispuo-
linen,	päästä	sänkypuuhista	tuttuja	ääniä	kovalla	intensiteetillä.

8.	Neuvo	aloittelijoita.	Ja	aloitteli-
joita	ovat	kaikki,	jotka	nostavat	
vähemmän	penkistä	kuin	sinä.	

Muista	siis	myös	tarkkailla	muid-
en	painoja.

9.	Hikoile	hikoile!	Anna	sen	näkyä	
ja,	mikä	tärkeintä,	tuntua.	Anna	
seuraavan	kaverin	tuntea	hikesi	
käsillään	ja	takareisillään.	Pyyh-
kiminen	on	vauvojen	äideille.

101.	“Onks	sul	viel	monta	sarjaa	
jäljel?”	Älä	pelkää	kysyä	sitä,	
vaikka	toisella	olisi	liike	kes-
ken.	Ei	kannata	mennä	välissä	

treenaamaan	muualle,	vaan	asiat	
pitää	tehdä	juuri	suunnitelemas-
sasi	järjestyksessä,	koska	vihkos-

sasi	ne	ovat	niin.
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 LENTOPALLON VIEMÄÄ  NÄIN OLET: SALIMAKE



Terve vaan täältä Juankosken työ maalta,,, arska porottaapi suoraan silmiin saatuna 
ku vietetään viimisiä tunteja ponssen kyyrissä(olovi 3 maistunu kyllä tässä ajellessa 

ja raktori korttiki hyllyllä mutta eihän sitä kortilla ajella kjeh kjeh ;)) Kuulin tuossa 
huhua että, teillä on siellä joku yli opisto.?? ja siellä opiskellaan jotain kemiikkaa ja 
ongelmatematiikkaa yms yms??? kuulkaas tohma järven ammatti koulussa kovat 
jätkät poltti norttia eikä laskenu millään helevatan aakkosilla(Ei se x vieläkään oo 
numero, täh??) Tosi miähet ei missään toimistossa laske aakkosilla vaan mittailee 

putket silimä määräsesti(jos ei toimi niin lekaa tottelee kaikki kjeh kjeh ;),,,)

ja kemiikasta ainoo tietdettävä juttu on että: kalia on paras molekyyli ja kossu J

Ja hei vysiikka se vasta miästen tiede on… ei muuten nousis penkistä 100kg olovi 
päissään jos ei omena ois tippunu sen kikkara pään päähän(kiitos 1666-luku)

(Siinä teille elämän ohojetta)

Muistakeehan te rillipäät siellä että: paras koulu on kuitenkin elämän koulu !! eipä 
tuu tälläsiä miähekkäitä konerasva tahroja ja nortin värjäämiä tyyli kynsiä missään 

laskimen ääressä !!
 

nonnii tulihan avauruttua helevata… nyt ponsse parkkiin ja pirkka kalia kaupan 
kautta syömään mämmiä ja saunomaan aah !!! kyllä tekkee eetwarttia(tekis teillek-

kin kemikaali hemmoille!!)!! kelepaa taas kankkus päissään hypätä koneen selekään 
aamulla klo 7 ( tai niinhän mie pomo miähelle väitän heh,,,)

Pitäkeehän poijjaat ja emännät lippu korkeella ja muistakaa syörä makkaraa(pittää 
miähen tiellä + pirkka/olovi 3) ja tehrä mehtä hommia(helepottaa rapula olo tilaa !!)

 

t. Juankosken Kalervo (58:vuotta)
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Koska pHuksipisteet ja ISOpisteet ovat historiaa on aika lanseerata Setäpisteet. Setäily on 
häviävä luonnonvara, joten sitä on pidettävä yllä hassunhauskojen pisteiden avulla. Pisteet 
on jaettu neljään osioon: TrueSetä, WanhaSetä, PerusSetä ja KivaSetä. Kaikki TrueSetä- ja 

KivaSetäpistesuoritukset ovat 10 op:n arvoisia ja WanhaSetä- ja PerusSetäpistesuoritukset 5 
op:n arvoisia. Valmistuakseen SeDI:ksi on kerättävä vähintään 120 op, SeTähtori:ksi valmis-

tumiseen taas vaaditaan 180 op ja SuperSedäksi (SS) päästäkseen pisteitä on
saatava yli 180.  

Pisteet on kerättävä marraskuun loppuun mennessä ja pistevihko on palautettava
Tisleen toimitukselle viimeistään maanantaina 1.12. Setäpalkinnot jaetaan PiKKujouluissa

perjantaina 4.12.

Leikkaa viivaa pitkin, täytä ja säilytä!

Oma kuva

Nimi: ____________________________________

Setäryhmä: _______________________________

Vuosikurssi: _______________________________

Kuva ois kiva =)
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 VAINTYÄMIÄSJUTUT

 SETÄPISTEKORTTI



TrueSetä	(60	op)
S Setäilyanomus 
S 10 op  
S Vedä biisi sitseillä 
S Auta IE:tä tapahtumassa 
S Ulise raatilaiselle
S Pelaa Tetristä tunti putkeen 
 

WanhaSetä	(50	op)
S Tanssi Cancanin riveissä
S Esitä valepHuksia
S Assaripiste
S Hae pHuksikapteeniksi
S Hyttisuunnistusrasti
S Pelaa pHuksin kanssa Neluricupissa
S Juokse pHuksien perässä Aalto10
S"Silloin kun minä olin pHuksi"
S Sheivaa naama pHuksibileitä varten
S Kerro pHuksille, että tämä näyttää ikäistään 

vanhemmalta.
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PerusSetä	(40	op)
S Hanki pHuksin/mursun numero
S Tunge itsesi jatkoille pHuksin asuntoon 5 kertaa
S Tarjoa pHuksille yöpaikkaa
S Tarjoa pHuksille juoma
S Käy treffeillä pHuksin kanssa
S Saa pHuksitytöltä turpaan
S Mursupiste
S Hanki 10 pHuksifbkaveria

KivaSetä	(60	op)
S Siivoa pHuksilaatta
S Huolehdi huonovointisesta pHuksista
S Muistuta säännöllisesti ettei pHuksia kuksita
S Hengaile pHuonella
S Auta pHuksia 
S Ole pHuksiryhmän aktiivisin ISO



Selvä syksyn merkki on se kun kiltakaverit lähtevät maanpakoon ties minne. Tänä syksynä 
uusia maisemia lähtivät katselemaan Ella lämpimään Meksikoon ja Sussu jääkarhujen maa-
han Huippuvuorille. Tisle ei kuitenkaan anna neitien nauttia vaihdosta rauhassa vaan aikoo 

ahdistella heitä kuulumisilla. Tässä ensimmäinen satsi!

Mikä	on	paras	ruoka	mitä	olet	syönyt?

Norjalaiset tacot :) Alan pitää paikallisesta salsa-lime-chili mauste-
kombosta. Meksikolainen barbeque (carne asada) 

oli tosi hauska kokemus ja ruokakin oli hyvää. 
Opin tekemään quesadilloja (tortilla juustolla) 

ja “oikeaa” guacamolea. Kävin kertaalleen myös 
Monterreyn parhaaksi väitetyssä taco-ravintolas-
sa ja olihan se hyvää. Ainut heikko puoli ruuassa 
on, että kasvissyöjä joutui taipumaan tavoistaan, 

koska täällä ei vain saa järkevää kasvisruokaa 
helposti.  

Kivoin	juttu	mitä	tähän	asti	on	tapahtunut?

Kelluntapuvuilla harjoittelu Grönlanninmeressä! Skeittaus 
(longboard) pai-
kallisten kanssa 

oli hauskaa. 
Ajettiin kaupungista etelään, mentiin 

vuoren rinteessä olevalle umpikujatielle 
ja laskettiin sieltä alas. Paikka oli käytän-
nössä viidakkoa ja autoja ei tullut vastaan 

lainkaan. Myös meksikolainen barbeque 
oli todella hauskaa. Opittiin ruokalajeista, 

paikallisista tansseista ja tärkeimänä syötiin 
paljon.   
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	 Minkälainen	kämppä?

Pieni söpsä 10 neliön soluhuone parakissa. Kämppä on yksityiseltä vuokrattu 
kolmen hengen opiskelija-asun-
to. Kaikilla on omat huoneet ja 

kylpyhuoneet. Lisäksi on keittiö 
ja olohuone. Asuntoalueella 
on grillipaikka ja uima-allas 

ympäröivine palmuineen sekä 
leppoisat vartijat “vahtimassa” 
kulkua. Itseltäni ei ole koskaan 
kysytty lupaa alueelle, mutta 

se johtunee vaaleasta ihosta.    

	 	 Minkälaiset	kämppikset?

Kämppikset on toppen :) Naisia ja miehiä 50:50 ja 
Islantia lukuun ottamatta Pohjoismaat on hyvin 

edustettuna: 1 tanskalainen, 2 norjalaista, 3 ruot-
salaista ja 5 saksalaista. Plussaa siitä, että vessa/
suihkukämppis muistaa aina jättää vessanpöntön 

istuimen alas.

Kämppikseni ovat meksikolaiset 
siskokset sekä heidän adoptiokoiransa. Siskoksia 
ei ihan hirveästi näy, mutta he ovat oikein ystäväl-
lisiä ja avuliaita, kuten kaikki ihmiset täällä. Koira 
on jäätävä idiootti. Kotiintullessani saan yleensä 

haukut ja murinat. Pariin otteeseen rakki on 
kuseskellut keittiön lattialle. Molemmilla kerroilla 

olen kävellyt kuseen paljain jaloin. 

Mitä	kaikkia	eläimiä	on	näkynyt?

Maitovalaita! Naaleja, vihamielisiä 
kiirunoita ja poroja on kaikkialla. Ei vielä 

jääkarhuja :(

Eläimiä ei täällä kaupungissa ihan hirveästi ole, 
mutta kampuksella on eksoottinen eläinkunta. 

Tánä aamuna näin Otaniemestäkin tutun oravan, 
mutta muuten täällä pyörii sorsia, ankkoja, han-

hia sekä muita vastaavia lintuja. Riikinkukoistakin 
saa välillä pöytäseuraa. Oudointa on kuitenkin 

kampuksen kauriit. Niitä on vain pari, joten ihan 
joka päivä niihin ei törmää. Välillä ne kuitenkin 
köpöttelevät ihan silitysetäisyydelle ihmettele-

mään. 
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 Kemistit maailmalla



	 Vapaa	sana	ja	omat	fiilistelyt,	miten	vaihto	on	lähtenyt	käyntiin!

Huikeaa! Maisemat ovat pökerryttävän upeita 
ja ihmiset reippaita ulkoilmaihmisiä. Jännittävää 
kuitenkin, että alkoholi on noin puolet halvempaa 

kuin Suomessa.

Meksikossa on kivaa ja ruoka on hyvää. Koulu on 
hieno ja täällä on paljon liikuntamahdollisuuk-
sia, joka on tosi mukava juttu. Opiskelu on aika 
lukiomaista, mutta en ottanut montaa kurssia, 

joten ehdin puuhailla kaikkea muutakin. Ihmiset 
ovat ystävällisiä ja puheliaita. Välillä toivoisi jopa, 
että saisi olla vähän enemmän itsekseen. Pakko 

myöntää, että pieni koti-ikävä on. 

Ps. Ei tunnu turvattomalta tai vaaralliselta, vaikka 
koitan kyllä välttää yksin ulkoilua pimeällä. 

	 Loppukevennys

Ja jee lopuksi ruotsalaisilta opittu snapsvisa, joka 
lauletaan bileiden lopuksi (melodia “Högt över 

havet”):

Finland är Finland och Finland är bra.
Dom har en pipeline med sprit från Moskova.

Bada bastu, piska med ris,
hacka hål i is!

Ruokasanasto:
Taco = Pieni tortilla (ei kova), jonka voi täyt-
tää kaikella kananmunista (yleensä aamu-

palalla) papumössöön. Taco taitetaan 
puoliksi täytteiden päälle. Ei rullata. 

Burrito = Yleensä kait isompi kuin taco 
ja rullataan eli siis se meidän tortil-

laksi kutsuttu asia.  
Quesadilla = juustotaco
Tortilla = pelkkä lätty
Totopo = maissisipsi

Nacho = maissisipsi juustolla
Chilaquile = Maissisipsit 

salsalla. Tämä on ruokalaji, 
eikä sellainen dippailtu 

sipsi. :D
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1)	Mille	opintolinjalle	vaihdoit?	Mikä	sai	vaihtamaan?
RYM	(Rakennus-	ja	ympäristötekniikka).	Vaihdoin,	koska	alun	perin	ajattelin	
mennä	opiskelemaan	alaa	(kemmaa),	jolta	valmistuneilla	on	hyvät	työllisty-
mismahdollisuudet,	mutta	joka	ei	kuitenkaan	kiinnostanut	niin	paljon.	Toise-
na	vuonna	sit	huomasin,	että	ois	pitäny	valita	se	kiinnostavampi	xD

2)	Onko	parempi	näin	vai	kaipaatko	kemmalle	takaisin?
On	parempi	näin	ainakin	oman	motivaation	kannalta	:D

3)	Onko	opiskelijatoiminta	parempaa	siellä?
En	ole	osallistunut	opiskelijatoimintaan	uudella	alalla	käytännössä	lainkaan.	
Pienen	otannan	perusteella	aika	samanlaisia	bileitä	kuitenkin	jne.

4)	Osallistuitko	aktiivisemmin	toimintaan	kemmalla
vai	uudella	opintolinjalla?
Sama	vastaus	kuin	edelliseen	kysymykseen.

5)	Vapaa	sana	kemmalaisille
Älkää	sohlatko	koeputkillanne.	t.	liibalaaba,	koska	kuulin	ton	joskus	joltain	
mun	tädiltä	XD

 LINJANVAIHTAJA KERTOO
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Cosmopolitanin artikkeli vuoden tärkeimmästä DIY-taidosta (KVG) oli keväällä kiltahuoneella 
sensaatiomaisen suosittu. Syksyn saapuessa on moni kiltailainen edelleen yksin, kun kesä-
työpaikkojen puumat eivät osoittautuneetkaan kertaa tai kahta pidempiaikaisiksi kumppa-
neiksi. Markkinoilla olevat yksinäisyyden lievittäjät tuppaavat kuitenkin olemaan turhan hin-
tavia opiskelijan budjetille. Niinpä Tisleen lahjomaton, satunnaisotannalla valittu raati kokosi 
Tisleen lukijoille yksinäisen syksyn piristykseksi opiskelijabudjetille sopivan kokoelman kemis-

tin lähistöltä löytyviä esineitä. 

Vorteksori
Tämä monen labran perusvaruste toimii erityisesti muoviseen 10 ml koeputkeen yhdistet-
tynä. Laitteessa on laaja skaala, josta valita itselle sopiva pyörimistaajuus. Oikean kulman 
ja asennon löytäminen voi viedä hetken, mutta tulos on sen vaivan arvoinen. Raatimme 
mielestä tämä laite parhaimmillaan korvaa suorituksessaan pikaisen keskivertomiehen.

Nainen, parisuhteessa, 23

Erlenmeyer	imulla
Tässä on loistava vaihtoehto miehille! Imua voi säädellä, jolloin onnistuu löytämään juuri 

itselleen sopivan voimakkuuden. Tämä väline vaatii toimiakseen letkun sekä sopivin ulokkein 
valetun vesihanan, joita sijaitsee esimerkiksi useimmissa lafkan labratiloissa. Jos julkinen 

tominta antaa sinulle lisäpotkua, on tässä oiva tilaisuus yhdistää kaksi intohimoasi. Sitäpait-
si, on sitä oudompiakin assareita nähty.

Mies, naimisissa, 28

Allihn	jäähdytin
Oi että, on lupaavan näköinen vekotin! Kaikenlaisia kyhmyjä. Ulompi lasipinta on onneksi ir-
roitettavissa erinäisiä naisille ergonomisesti viihtyisämpiä leikkejä varten. Sopivan musiikin 
tahtiin venkuttamalla tämä sauva tuottaa nautintoa kireimmilläänkin olevalle naiselle. 
B-rapun vakiovieraille tämä toimii sekä sileäpintaisena versiona että kumparelaskun unel-

maratanakin. Varmista, etteivät naapurisi ole kotona!  
Nainen, sinkku, 22
Mies, kaapissa, 25

Niin paljon eri vaihtoehtoja... mikä on Sinun suosikkisi?

Mittapullo
Jokaisen labran perusväline, josta on saatavilla useita eri kokoja. Saatavuutensa ja vaihtele-
vuutensa takia siis erittäin suositeltava vakiokalu(ste) jokaisen kemistinaisen ja -miehen vii-
hdytysrepertuaariin! PItkä kaula ja pyöreä alaosa tuovat vaihtoehtoja, joista löytyy sopiva 
jokaiseen aukkoon ja henkilökohtaiseen mieltymykseen. Todennäköisesti jopa Magic Mike 

XXL:ää tehokkaampi nautinnon tuottaja!
Nainen, valmistumassa, 32

Kolmikaulakolvi
Marginaalisempaan makuun arvostettu raati esittelee monijakoisen löydöksen: kolmi-
kaulakolvi. Tämän rinnalla kalpenee jopa Two girls, one cup. Tälle orgaanisen laboratorion 
perusvehkeelle löytyy niin monta käyttökohdetta, että raati antaa tässä vaiheessa lukijalle 
mahdollisuuden käyttää artikkelin johdosta stimuloitunutta, likaista ja äidiltä piilotettavaa 

mielikuvitustaan.
HIV-positiivinen, 21

Upea ja tyydyttyneeseen hiilivetyyn rinnastettava raatimme
toivottaa nautinnollisia hetkiä laboratooriossa!
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 INTIIMIHYÖDYKETESTI



Teksti: Emma Mehik / Kuvat: Susanne Lindholm, Otto Köylijärvi

Prosessiteknillinen kerho järjesti tapansa mukaisen ulkomaanexcursion keväällä kohteena 
Amerikan Yhdysvallat. Reissu alkoi (yllätys, yllätys) Helsinki-Vantaalta neljäs päivä toukokuu-
ta aikaisin aamulla, kun 26 innostunutta exculaista unihiekkoja silmistä hieroen poseeraa Oak 
Barrelin edessä heti sen auettua kello kuusi. Uskaliaimmat nauttivat jo ensimmäiset matka-
juomatkin. Tai oikeastaan excu oli aloitettu jo noin vuosi sitten syksyllä 2014 suunnittelun ja 
järkkäilyn merkeissä. Lähes kaikki osallistuivat yhteisen excun tekemiseen eri tavoilla, kuten 
talkoilla, yhteistyökumppaneiden hommaamisella ja bloggaamisella. Erityisen hyvänä koetti-
in Kemira-projekti, jossa osa exculaisista teki Kemiralle projektityön, joka oli hyödyllinen sekä 

Kemiralle, exculle, että sen tekijöille oppimismielessä (näitä lisää!!).

Matka kohdemaahan sujui hyvin ja lopulta laskeuduimmekin Texasin Houstoniin. Pienten vas-
toinkäymisten jälkeen pääsimme kaikki turvatarkastuksesta vihdoin läpi (toiset hitaammin, 
toiset erittäinkin liukkaasti) ja hostellille. Ensimmäinen ilta meni lähiympäristöön tutustuen 

ja ruokaa metsästäen.  

Matkan ensimmäinen kaupunki oli Houston Texasissa. Reissu alkoikin huikeilla excuilla heti 
alkuunsa. Ensimmäisenä kokonaisena päivänä suunnattiin Freeport:iin exculle DOW Chem-
icalsille, jossa meitä isännöi Matti. Excu oli erittäin mielenkiintoinen ja jättimäinen teh-
dasalue vähintäänkin vaikuttava. Opimme paljon ja yksi hauskimmista faktoista oli teh-
dasalueen ulkoreunalle aidatusta 300-päisestä Texas Longhorn –sarvipäälaumasta, joiden 
aitaus ympäröi prosessialueen, joten ympäristöystävällisen imagon lisäksi sarvipäät tekee 
alueesta myös verotuksellisesti katsoen maatilan, nerokasta! Illalla jakauduttiin hyvinkin 

sukupuolirooleittain kahteen erilaiseen 
”excukohteeseen”, tytöt suuntasivat Victo-
ria´s secretiin ja pojat Hoo-
tersiin. 

Seuraavana päivänä huikeat excut jatkuivat, tie-
dossa oli kokopäivän excursio Jacobsille sekä Exx-
onMobilille, jossa meidän emäntänä toimi Jennif-
er (<3<3<3). Päivä alkoi Exxonilta, missä Pamela 
arvuutteli materiaalien alkuperää niin vaipoista 
ketsuppipulloon, kun suklaasta hammassuoji-
in, kyllä kaikkiin näihin käytetään polymeerejä 
(yllätys!). Excusta erityisesti mieleen jäi piiiiiitkät 
poliitikkojen kommentteja lähentelevät vastauk-
set kysymyksiin, ylitseampuva turvallisuudesta hu-
olehtiminen ja hyvien hitsaajien kovat palkat. Teh-
dasaluetta kiersimme bussilla, ja se olikin valtava, 
se vain jatkui ja jatkui ja jatkui... Tästä matkasimme 
kohti Houstonia Jacobsin konttorille. Jacobs 
osoittautui laajemmaksi kuin mitä Neste-Jacob-
sin toiminnoista on saanut ymmärtää. Osaamista 
löytyy petrokemian lisäksi myös Infrastruktuurin, 
biopolttoaineiden ja avaruusteknologia puolelta. 
Iltapäivä oli erittäin mielenkiintoinen, siisteintä oli 
päästä juttelemaan nuorien insinöörien kanssa. Näin päästiin juttelemaan sekä koulutukses-
ta ja työkulttuurista että menovinkeistä loppuexculle. Töitä tuntui löytävän hyvin paikallisille 
nuorille insinööreille ja he ihmettelivätkin miten meillä lähes kaikki lukee itsensä maistereiksi 
asti. Ilta kului paikallisiin juomiin tutustuen.

Kolmantena päivänä  excukohteena oli KBR.  Täällä isäntänämme toimi Larry ja kolme muuta 
eri toimialoilla työskentelevää kemiantekniikan ja konetekniikan insinööriä. Ensimmäisenä 
aiheena oli yhdysvaltalaiseen teemaan kuuluvasti turvallisuus. Tätä seurasi KBR:n toiminnan 
esittely ja isäntien tarkemmat kertomukset omista työuristaan. Excu oli erittäin mielenkiintoi-
nen vaikka varsinaisesti nähtävää ei ollut kuin maisemat pilvenpiirtäjän ikkunasta. Keskustelu 
oli luontevaa ja exculaiset selkeästi kiinnostuneita keskusteltavista aiheista. Tärkeimpiä esille 
tulleita asioita olivat Pro/II:n hyödyllisyys ja Aspen plussan kalleus. Illalla ohjelmassa oli Tur-
tle Racing, jossa kilpailtiin ihka oikeilla kilpikonnilla. Allekirjoittanut voitti kaksi kertaa, mutta 

illan kohokohta taisi kuitenkin olla pääsy bucket babeksi. Vain Amerikassa!

Viikonloppu oli pyhitetty Austinissa hengailuun, mikä osoittautuikin 
oikein hyväksi viikonloppuviettopaikaksi. Oli meillä yksi excukohdekin 
paikallinen pienpanimo Independence Brewery, joka oli aivan mahtava 
paikka. Keskellä ei mitään oli bileet pystyssä keskellä päivää. Panimon 
omistajat kierrättivät meitä olutlasi kädessä panimoalueella. Heistä 
huokui se, kuinka he todella tekivät juuri sitä mistä tykkäsivätkin. Al-
lekirjoittanut ainakin haaveili, että voi kunpa joku päivä minulla olisi 
oma pienipanimo, jossa olisi juuri samanlainen välitön ja rento tun-
nelma. Oluttakin maisteltiin ja oma suosikkini oli power and lite pale 
ale. Monet ostivat myös täältä matkamuistoksi t-paidan.

 PrTK:n Jenkkiexcu

Houston
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Austinista jäi erityisesti myös mieleen, viihtyisä hostellin takapiha, tinderöinnit (aha!, ahu! 
ahi!), 104 hanaoluen Banger’s-baari, Stubbs BBQ, bussiseikkailut ostarille, olutämpärit ja 
maineensa veroinen 6th street. 

Texasista lensimme Kaliforniaan. Lentokentältä 
hyppäsimme vuokra-autoihin, mikä oli varmasti 
excun jännittävimpiä kokemuksia, ajaa suuressa 
kaupungissa kuusikaistaisilla freewayllä, tähänkin 
tottui onneksi nopeasti. Losin ensimmäinen excu 
suuntautui USA:n kuudenneksi suurimmalle ve-
denpuhdistuslaitokselle Hyperionille, joka olikin 
iso (niin kuin kaikki tuolla puolen maailmaa), 
tehtaan kapasiteetti oli 280-980 miljoonaa gal-
lonaa vettä päivässä. Auditorioesittelyn lisäksi 

päästiin kurkkaamaan itse tehtaita. Liikuimme 
tehdasalueella hiennolla tour-bussilla ja nautimme 
vedenpuhdistamolle ominaisista tuoksuista. Myöhem-
min päivällä tutustuimme Losin nähtävyyksiin Holly-
wood-kylttiin ja Walk of Fameen. Illalla osa suuntasi 
baseball peliin, mutta meidän porukka meni nautti-
maan Venice Beachille auringonlaskusta.

Seuraavana päivänä  kohteena oli excun ainoa yliopis-
tovierailu, suuntana kaikille Big Bang Theorysta tuttu 
Pasadenassa sijaitsevassa California Institute of Tech-

nology eli kavereiden kesken Caltech. Ensimmäisenä ohjelmanumerona eräs Suomessakin 
vieraillut ja sieltä vaimonsa löytänyt professori esitteli meille Caltechin pähkinänkuoressa. 
Huomasimme että Caltech on perustettu samana vuonna kuin kaikille tuttu Kemistikilta. Vie-
railun aikana pääsimme tutustumaan pariin laboratorioon ja kuulimme myös opiskelijoiden ja 
professorien tarinoita. Yllättävää oli kurssien erilainen luonne omiin opiskeluihin verrattuna. 
Jo fuksit pääsevät kursseillaan mm. luomaan tyhjästä laitteen, jolla voi tunnistaa erilaisia ke-
mikaalivuotoja. Myös startup-kulttuuri kukoistaa kemian tekniikan alalla. Kiertelimme ympäri 
kampusta, joka oli kyllä erittäin viihtyisä. Missä on Aallon omat kilpikonnat?! Iltaa vietettiin 
taas jokainen omalla tahollaan, meidän auto oli syömässä korealaista BBQ:ta, nams! Jatkoon! 
Losin viimeinen päivä, kulttuuriin kuuluvasti, pyhitettiin kulutusjuhlalle eli shoppailuun, kun 
autot suuntasivat Camarillon outletparatiisiin, löytöjä tehtiin!

Excun viimeinen kohdekaupunki oli San Francisco, joka oli selkeästi kaikista eurooppalaisin 
kaupunki: ihmiset kävelivät paikasta toiseen, julkinen liikenne toimi, small talkin määrä oli 
maltillinen ja takki tuli tarpeeseen, eteenkin iltaisin. Koko reissun viimeinen excu suuntau-
tui San Antonioon Googlen kampukselle. Täällä pääsimme kuulemaan kahden suomalaisen 
kokemuksia työskentelystä Googlella ja yleisesti jenkeissä. Näimme myös muun muassa An-
droidien hautausmaan.

Los Angeles

San Francisco
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Loppuaika Friscossa menikin pääasias-
sa nähtävyyksien bongailuun, puistossa 
hengailuun ja beerbongin pelailuun hos-
telllilla. Nähtävyyksiä oli Golden gate 
(tietysti!), pier 39 (olisin voinut katsoa 
merileijonia vaikka koko päivän, jos ei 
olisi ollut niin kylmä), Twin Peaks (ne 
jotka jaksoivat sinne kiivetä, soosia!), lom-
bard street (se jyrkkä ja mutkainen katu) ja 
Lori´s Diner, joka oli huikea niin jenkki diner-
in kun voi vain olla. Oikein mukava kaupunki, 
voisin kuvitella asuvani täällä.

Kaiken kaikkiaan excu oli huikea! Mielen-
kiintoisia excukohteita, samaan aikaan niin sa-
manlainen ja kuitenkin erilainen kulttuuri, mahtavia ihmisiä, pikaruokaa, olutta, 
ryhmäkuvia, ja kasapäin unohtumattomia muistoja. Kirjoittelimme blogia (prtk.ayy.fi/excu) 
koko excu projektin ajan ja sieltä löytyykin tarinoita, niin ennen excua, kun excun jokaiselta 
päivältäkin, suosittelen, varsinkin jos haluaa lukea tarkemmin jostain. Kiitos kaikille mukana 
olleille ja erityisesti järkkääjille, jotka mahdollistivat tämän huikean reissun! Iso sydän! Lop-
puun vielä excujulkaisuunkin kirjoittamani kooste excusta numeroina:

·     26 innokasta excuilijaa
·     16 yötä
·     4 kaupunkia
·     6 nousua ja 6 laskua (selvisin kaikista!!??)
·     13 961 lentomailia (22 477 km)
·     30 h ja 20 min lentokoneessa
·     7 excukohdetta
·     1 vatsatauti
·     lukematon määrä käveltyjä kilometrejä
·     26 tyhjää tiliä
·     1 Golden Gate:ltä alas tippunut skeitti
·     4 miniväniä
·     18 eri pikaruokaketjua
·     60 blogitekstiä
·     miljoonittain unohtumattomia muistoja!!

 
 

Suurella rakkaudella,

Emma
excun vanhin (ei henkisesti!)
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Tajunnanvirtaa valtion aseellisesta siivouspalveluksesta
Teksti: Artturi Ropponen

On heinäkuun ensimmäinen viikonloppu. Turussa. Niin… ja ei edes tois puol jokkee. Silti etan-
olihuurua ja uppopaistettua rapeutta on ilmassa. Herään epämääräisiin huutoihin: ”Turri nyt 
tänne saatana!” jne. Noh, lopulta ryömin teltasta telttojen keskelle, paikalle kokoontuneen 
yleisön eteen, istumaan. Keritsijä iskee odottamatta takaapäin suoraan takaraivoon. En tiedä 
itkeäkö vaiko nauraa. Sanomattakin lienee selvää, että viimeistely jää päivän osalta kesken 
– onhan maanantaihin kuitenkin vielä reilusti toista päivää selviämisaikaa. Seuraa useampi 
tunti keräilyä ja jäljellä olevien haiventen laittoa. Lopulta meininki Ruisrockissa jatkuu ja saan 
päivän aikana osallistua mitä mielenkiintoisimpiin keskusteluihin, jotka etenevät jotakuinkin 
rataa: ”-Ootsä hävinny jonkun vedon? -Ei pahempaa… maanantaina inttiin…

Juuh elikkäs. Niin hyvin on käynyt, että allekirjoittanut on vaihtanut kiltiksen sohvan kulutuk-
sen Suomen valtion Upinniemen rantahotelliin täyshoitoon. Lafkan reseptsuunissa paikalla 
oltiin hiuksilla mallia kalju alkuiltapäivästä maanantaina 6.7.2015. Ensimmäisenä päivänä 
monet varmaan uskoivatkin vielä olevansa siviilissä rennon odottelumeiningin johdosta, 
vaikka vaatteet hitaasti vaihtuivatkin armeijan vihreisiin. Noh ne uskomukset vanotettiin 
kasarmin alimpaan kolkkaan alikersantin kautta heti seuraavan aamun herätyksen aikoihin. 
Koko ensimmäinen viikko meni aika pitkälti epätietoisen pyörimisen merkeissä. Kukaan ei 
oikeastaan tiennyt mistään mitään. Paitsi se, että laitathan aivot narikkaan, älä härvää, poraa 
katseellasi reikä ruokalan seinään aina ennen ruokailua ja muista että haluat laivastoon. 

Niin laivasto. Kaikkihan haluavat Aku Ankka - asussa laivan kannen alle nukkumaan loppu-
palvelukseksi ja varmaan kuvittelivat palveluksen Upinniemessä johtavankin sinne. Totuus: ei. 
Pelipaikoille on järkyttävä kilpailu ja laivan kantta puunaamaan pääsee ehkä 30 % 

Upinniemeen kesällä saapuneista talvehtijoista. Siis tämähän on merivoimat, mutta yli puolet 
rämpii rannikkokaislikossa. Hienoa. Itse kuitenkin pidin toivoa yllä. Joka tapauksessa perusk-
oulutuskausi jatkui ja homman juoni valkeni pikkuhiljaa. Koulutuksessa keskiöön nousivat ly-
henteiden opettelu sekä jokapäiväinen päiväpeiton viikkaaminen ja siivouspalvelu. Asepalve-
luksessa nuori suomalainen oppii siis siivoamaan ja sijaamaan sänkynsä. Kuitenkin tärkeitä 
taitoja elämässä, eikö? Toki oheiskoulutuksena oli mm. rynnäkkökivääriammuntoja, tetsaus-
ta ja suojanaamarin pukemista helvetin nopeasti uskomattoman tiiviissä sadeasussa. Raskas 
oheiskoulutus tuntui aluksi hajottavalta ja harva se päivä teki mieli polttaa kaikki taisteluvar-
usteet, mutta yhtäkkiä oltiinkin metsässä ja puolijoukkue telttaa oli kasattu ja purettu put-
keen n. 15 kertaa. Totta puhuen Kiikalan alokasleirillä hikisenä ja hiekkaisena pelkkä häilyvä 
muisto kasarmielämästä tuntui taivaalliselta. Toisaalta jälkiviisaana eivät leirit tai muutkaan 
hajotukset tietenkään olleet juuri mitään. Heinäkuun saapumiserällähän kaikki oli helpom-
min kuin tammikuussa aloittaneilla puhumattakaan aikaisemmista vuosikerroista.

Jorina sikseen. Ehkä pitäisi keskittyä nykyhetkeen. Tätä kirjoittaessa allekirjoittanut hyväk-
sikäyttää veronmaksajien ruokarahoja jo kahdeksatta viikkoa. Jossain välissä täytin hakulo-
makkeen siitä minkä oheiskoulutuksen kanssa haluan jatkaa muiden jälkien siivousta loppu-
palveluksen. Tietysti laitoin sinne laivastohommia ensimmäiseksi, mutta koitin kaikin keinoin 
välttää vuoden keikkaa (virhe). Siinä lomassa myös kiltatausta puski jostain esiin ja huomasin 
istuvani haastattelussa merisotilastoimikuntaan sekä järkkäämässä joukkueelleni sotilas-
valapäivän bileitä minnekkäs muualle kuin Otaniemeen. Anyhow, hommassa kävi niin, että 
haaveet laivojen kansista sekä toimistohommista todellakin kaatuivat hieman ennen valaa ja 
päädyin ns. meva/veva -mieheksi eli käytännössä valvomaan merta. Kovasti yritti joukkueen 
johtaja sanoa edellisellä viikolla, että näillä pisteillä pääset sinne ja tänne johtajakoulutuk-
seen, mutta en nyt sitä vuoden kakkua halunnut syödä joten mielipide pysyi vakaana. Olisi 
pitänyt ehkä uskoa. Jatkossa valvon merta, kun te nukutte, noin seuraavat 203 päivää.

tl;dr Inttijuttuja. Turri palvelee 255 vrk ja kotiutuu toivottavasti 16.3.2016.
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          Before                         After

 IN THE NAV… EIKU!
ON THE SHORELINE!



Noin niinku omasta mielestäs

S Sain kahden kilon siian
S Sain edes jotain kalaa mato-ongella  
S Sain 
S Olin häissä
S Menin itse kihloihin/naimisiin
S Avasin skumppapullon
S Kävin terassilla 
S Saikutin ilman todellista syytä  
S Lauloin karaokessa 
S Kävin ulkomailla
S Sain kesäheilan 

S Kävin laivalla 
S Tein juoman- tai nuuskanhakureissun 
S Tein kouluhommia 
S Kävin mökillä
S Kesä oli parempi kuin edellinen
S Kesä oli paras tähänastisista kesistä
S Kuuntelin vapaaehtoisesti Pämppää-biisiä
S Kävin festareilla
S Sain uuden ystävän
S Lihoin
S Piti liikkua, mutta unohdin
S Kävin Hangossa
S Keräsin leffakorkkeja
S Söin yli 10 jäätelöä
S Kävin huvipuistossa
S Uin meressä
S Unohdin ruskettua

S Sain postitse muistutuksen ruotsin suorittamisesta
S Koin suurta tylsistymistä
S Koin ahdistusta syksyn lähestymisestä
S Vahtasin sääkarttaa
S Valitin säästä
S Tein jotain luvatonta ja ajattelin “yolo”
S Valvoin yli 24 h
S Kävin yksin elokuvissa
S Kuuntelin Antti Tuiskua
S Kävin afterwork(e)illa
S Koin viisastuneeni kesän aikana 

 MITEN KESÄSI MENI?
10 elämänohjetta teekkareille naisen kanssa elämiseen ex-poikamieheltä.

1. Teekkarivitsit eivät ole hauskoja, jätä ne kertomatta tai kerro muille kohtalotovereille.

2. Teekkarit ovat hulttioita ja juoppoja, myönnä se niin saat joskus juoda kaljaa kotona.

3. Kotona kannattaa aina olla varalta suklaata tai kukkia,
mikäli haluat selvitä helpolla siitä ajasta kuussa.

4. Wappu on vappu, silloin ei ryypätä vaan juodaan
sivistyneesti Mantan lakituksessa shampanjaa.

5. Enää ei kannata rillutella yömyöhään tai aamun pikkutunneille Teekkarikylän kellareissa, 
kellarit ovat elämässäsi nykyään vain häkkikellareita, siis tavaroiden säilytykseen.

6. Ihan sama mitä kerrot työ- tai koulupäivästäsi, siitä ei ymmärretä hölkäsen pöläystä.
Aihe sivuutetaan keskustelemalla seuraavan syksyn vaatetrendeista tai uusista kengistä. 

Nyökkäile naiselle kiinnostuneen oloisesti.

7. Kengät ja laukut ovat naisen lapsia. Sinä et saa koskea niihin tai nainen
hankkii lähestymiskiellon sinulle laukkuja kohtaan.

8. Tietokone on kone, sen täytyy naisen mielestä tehdä niin kuin käsketään.
Jos koneella on virus tai se takkuaa, se on sinun vikasi, ei koneen omistajan,

naisen, vika. Asenna koneelle lapsilukko.

9. Kannattaa sanoa, ettei koulussa ole kuin miehiä. Bileisiin lähteminen helpottuu.

10. Jätä Teekkarilakki piiloon, se ei miellytä naisen silmää esillä.
PROTIP: Nainen on yllättävän yksinkertainen olento, sitä ei tarvitse oikeasti pelätä. Nämä 

ohjeet auttavat teidätkin löytämään naisen Teekkarien ulkopuolelta.

Disclaimer: Älkää ottako tosissanne. QQ
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 EX-POIKAMIEHEN VINKIT




