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Tein-itse-ja-säästin -teeman mukaisesti tämä kirjoitus on kaksik-
ielinen, sillä Tisleen budjetti ei riittänyt tulkin palkkaamiseen ja oma 
aikani on vain rajallinen. Kuten myös ulkoasusta huomaatte, meillä 
ei ollut käytössä graafikkoa, joten kaikki piti tehdä ihan itse. Lisäksi 
tulemme harrastamaan juttujen kierrätystä kiertotalouden nimissä; 
mm. viimevuoden hitti, Mouhopalsta, palaa jälleen kuvioihin.
 
Suurenmoisen pressikoneistomme ohjaamisen lisäksi olen näin 
alkukeväästä vältellyt kandin kirjoitusta erityisen hyvin olemalla 
mukana Kemioiden Kohtaamisen järjestämisessä. Tapahtumalla 
oli lähes ennätyksellinen osanotto varsinkin ulkopaikkakunnilta, 
ja nikkeliä tuntui riittävän runsaasti jokaiselle. Ensi vuonna komi-
at kehtaavatkin jälleen Oulussa. Onko se sitten pilalla vai pilalla?

Here's a new year, a new editor and a new Tisle but the song re-
mains the same except that this year Tisle will be taking a step 
closer towards the non-native audience. Our goal is to have at least 
one English article in every issue – yeah, I know the bar has been 
set quite high but we'll try to manage it. The other hot topic of the 
week besides the launch of this awesome Tisle is our 128th annual 
ball Kondensatio where I will be serving as one of the lukkaris. 
How exciting! Of course, you already know this by the time you're 
reading my text. Anyways, I hope all of you had a blast at the ball!

One more thing! Remember to grab a partner and sign up 
for the 4 player Corona tournament, the Neluricup. ASAP.

Yours truly,

Wade

PÄÄKIRJOITUS
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Heipä hei!

Vuosi on pärähtänyt käyntiin varsin toiminnallisissa merkeissä. Killan osalta 
vuoden alkua ovat tahdittaneet Kemiat Kohtaa ja Kondensatio peräkkäisillä 
viikoilla helmikuussa. Kemiat Kohtaa viettää tänä vuonna sen 10. juhlavuotta 
ja onkin ollut hienoa nähdä sen kasvavan tänä vuonna aivan uusiin mittoihin. 
Kiitos kaikille, jotka ovat olleet järjestämässä Kemiat Kohtaa -tapahtumaa ja 
Kondensatiota. Kumpaakaan ei olisi ilman teitä.

Itselle vuoden alku on ollut myös täynnä kesätöiden hakua, hajoilua opintoihin 
ja tulihan sitä Komppa cupissakin nopeat Porvoot kierrettyä. Katseet onkin 
siis suunnattava kevään neluriin, mikäli nimensä historian kirjoihin haluaa. 
Vuosikokouskin tuli pidettyä, jossa hieman myös viilasimme kunnia- ja ansi-
omerkkiohjesääntöä samalla. Ehkä maaliskuussa kerkeäisi hetken hengähtää 
alkuvuoden tykityksen jälkeen ja voisi suunnata katseet myös tulevaan kevää-
seen ja syksyyn. Raadin kanssa meillä on hyviä ideoita tulevasta ja pääsem-
mekin näkemään, mitkä ja miten ne toteutuvat vuoden aikana.

On myös ollut mahtavaa nähdä, miten paljon uusia ja vanhoja tekijöitä on läht-
enyt toimareiksi. Ja onkin tärkeää, että kilta tekee juurikin sen tekijöidensä 
näköistä toimintaa. Jos siis killan mielestäsi tulisi olla mukana jossain, tai 
haluat lähteä järjestämään tiettyä tapahtumaa, ota yhteyttä allekirjoittanee-
seen tai muuhun raatiin.

Ja ennen kaikkia naperoiset nappisilmät muistakaa nauttia keväästä: lo-
skakeleistä ja lumen alta paljastuvista koiran kakoista (ehkä se auringon 
valo ja vihertyvä luonto on myös jees). Muistakaa ladata akkuja mahdolliseen 
Wappuun ja opiskelkaa fiksusti.
      Sillis terveisin,
      Aleksi

Puhiksen pala
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Raati esittäytyy
Hyviin tapoihin kuuluu esittäytyä, varsinkin näin silliksellä freesissä seurassa. 
Valitettavasti toimittajan psykoosien takia pikkujouluisat haastattelut jäivät 
tekemättä, minkä lisäksi osa haastatteluista käytiin kolmella eri kielellä. 
Tisleen toimitus esitti seuraavat kysymykset vuoden 2019 raadille:

1. The best southern destination to travel? 
 / Paras etelän matkakohde?

2. What is your horoscope and what does it predict? 
 / Mikä on horoskooppisi ja mitä se ennustaa?

3. Har du koll på dina vaccineringar? 
 / ???

4. Describe on a scale, how handsome do you dare. 
 / Kuvaile asteikolla kuinka komiana kehtaat.

5. Is Toto Africa? 
 / Onko Toto Africa?

6. What are your goals for your year on the board 
 / Mitä tavoitteita sinulla on raativuodellesi?

Aleksi Heikkinen
Chairman

1. Uusi-Seelanti

2. En harrasta

3. ja ja en fisk.

4. Asteikolla Hanko - Inari: Oulu

5. Kanada.

6. -30kg, 60op, hyvä mieli, parempi kilta
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Pekka Perkiö
Treasurer

1. Jos yksi pitää valita, niin sanotaan Ouagadougou Burgina Fasossa. Suomen talvessa 
Afrika on mielentila, johon ei ole helppo päästä.

2. Olen horoskoopiltani vesimies ja minulle Seiskan 2019 vuosihoroskooppi alkaa 
seuraavilla sanoilla: "Alkutalvi kuluu mukavissa merkeissä, eikä sinun kannata huolehtia 
pienistä takkuiluista talouden suhteen. " 

3. Mikäli rokotuskattavuus laskee tarpeeksi alas menetetään alueellinen laumaimmu-
niteetti. 

4. Taidanpa kehdata varsin paljon, joten jos tätä voidaan pitää määrittävänä mittarina, 
niin komiasti vastattu.

5. Uijuijuijui. Ihana biisi. Olen joskus istunut Afrikan sydämessä bussiin keskikonsolilla ja 
katsellut auringon laskua kuunnellen biisiä toistolla. Good times. Good times indeed.

6. Katsellaan pari kuukautta eteenpäin, josko keksisin jonkin parannettavan asian. Mutta 
pyrin jättämään seuraajalleni killan talouden yhtä hyvässä tilassa kuin se käsiini uskottiin.

Damla Serper
International and Master’s officer

1. France

2. Sagittarius predicts that I'm the per-
son to go for partying

3. What vaccine

4. I'm assuming how beautiful I am, I 
reflect my inside 😂😅🙈

5. Sure

6. Making great improvements and being 
part of this amazing culture
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Jakke Anttila
Host1. Etelä-Helsinki

2. Neitsyt, " Nyt on suotuisa hetki tehdä tule-
vaisuudensuunnitelmia. Pyydä ystäväsi mukaan 
ja toimikaa yhdessä. Pääsette pikaisesti hyvinkin 
merkittäviin tuloksiin." -is.fi (12.02.19)

3. Javisst.

4. pKa 40

5. Se on mm. bändi tai hevoskilpailussa pelattavaa 
vedonlyöntiä.

6. Tutustua hyvin toimareihin, raatiin ja toteuttaa 
yhdessä porukalla mieleenpainuva vuosi

Nea Möttönen
Hostess

1. Espanja, Mallorca, Alcudia ja suoraan rantabaariin

2. Kaksoset, ”suurin haaste on oppia pitämään suunsa kiinni”

3. Samma på finska tack

4. Kehtaa ja tosi Komiasti kunhan kehtaa

5. On!!

6. Kunhan kukaan ei joudu ruokien allergeenien perusteella 
sairaalaan niin sanoisin että vuosi oli onnistunut

Tytti Jämsä
PR-officer

1. Amudsen-Scott

2. Leijona, rakkauden kesää

3. Självklart

4. Pohjalaisen itsevarmuuden verran

5. Liikaa.

6. Tää perinteinen eli selvitä
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Ville Ukkonen
Information secretary

1. Emmää tiärä, en oo käyny kauheen etelässä

2. Kaksonen, horoskoopit ei ennusta mitään ;^)

3. Jag kommer inte ihåg men jag är inte död, så jag antar att jag har tagit mina vacciner

4. Asteikolla rumasti-komiasti kehtaan todella komiasti

5. Toto on Africa ♥

6. Tavoitteeni on tehdä asiat vähintään yhtä hyvin kuin edeltäjäni

Kim Eklund
Study secretary

1. Kotimaassa varmaankin legendaarinen aurinkoisen etelärannikon kesäkaupunki 
Kotka, Euroopassa Keski-Italia ja joku kiva viinitila, koko maailmassa Etelämanner. Ihan 
vaan, koska niin etelässä on kylmä.

2. Horrorskoopini eli Das Horrorskop sanoo tällä päivämäärällä, että "Durch ihren las-
terhaften Lebenswandel ist ihr Immunsystem geschwächt. Vermeiden Sie Reisfleisch 
und Faschiertes." Varsin surun_linen gneissi siis ilmeisesti. 

3. Jag tror att de flesta av mina vaccinationer är finskspråkiga, så jag är inte säker.

4. Komiat kehtaa varmaan asteikolla yhdestä kahteen ainakin magnitudilla kaks ja puoli. 

5. Se on. 

6. Meemikulttuurin ylläpito ja vaaliminen, sekä vaarallisten karsinogeenisten meemien 
leviämisen torjuminen kiltiksellä ja sen ympäristössä.
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Oltermannin tervehdys
Alkuvuodesta Kilta lähestyi minua pyytäen uudeksi olterman-
niksi. Mitäpä siinä muuta kuin kiitin kunniasta ja nyt yritän 
olla luottamuksenne arvoinen. Eli tervehdys uudelta olterman-
nilta! 

Siitäpä onkin aikaa, kun olen viimeksi kirjoittanut Tisleeseen! 
Se oli joskus 1990-luvulla omana opiskeluaikanani. Silloin 
Kemistikilta tuli tutuksi ensin rivijäsenenä ja sittemmin vielä 
kahtena raativuotena - olen toiminut vuoden sihteerinä ja tois-
en puheenjohtajana vanhassa kunnon Kemistikillassa.

Olen siis Teknillisen korkeakoulun kasvatti, ja työurani on kul-
jettanut minua erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä. Nykyi-
sin olen Aallon kalustoa ja toimin vanhempana yliopistonlehto-
rina Teknillisen kemian alalla. Kandipuolella minä tulen tutuksi 
reaktiotekniikan kurssilla ja master-opinnoissa minuun törmää 
yleisimmin Chemical&process engineeringin kursseilla Ope-
tustöiden lisäksi olen mukana muutamassa tutkimusprojektissa, 
jotka liittyvät mm. katalyysiin ja biomassan hyödyntämiseen.

Ollaan yhteydessä, etenkin opintoihin liittyvissä asioissa! Ja 
muistakaa että te opiskelijat olette parhaita asiantuntijoita 
niiden kurssien suhteen, joita te suoritatte. Olkaa siis aktiivisia 
ja antakaa palautetta opettajillenne kursseista - se on parasta 
antia, kun kehitämme kursseja, pääainekokonaisuuksia ja jopa 
koko tutkintoa. 

Aurinkoista alkukevättä teille kaikille!

Reetta Karinen
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Kootut Coronan Lyöntiasennot
Tisleen viime numerossa (4/2018) oli kovaa arvuuttelua siitä, 
kuka tulee viemään Corona Cupin voiton. Ennustuksen vastaises-
ti, kovan taistelun jälkeen Cupin voittajaksi selviytyi Mika! Tisle on saa-
nut eksklusiivisen tilaisuuden tehdä artikkeli uunituoreen voittajan kans-
sa eri lyöntiasennoista, jotka saattavat tulla vastaan Coronapöydän ääressä.

Stänssi
Tämä on melko perinteinen lyöntiasento, 
jossa ollaan jalat haarallaan ja tukevasti 

maassa. Jalkojen levittäminen laskee lyö-
jän pelipöydän kanssa samalle silmäkorke-

udelle ja pöydälle on helppo nähdä.

Takastänssi
Tässä asennossa jalat ovat peräkanaa 
ja jaloilla saadaan hyvä ja tukeva ote 
maasta. Voittajan mukaan asento käy 
ihan jalkatreenistä, asentoa käyttämällä 

voi siis säästää yhden salikerran.  

Limbo
Tämä on variaatio Stänssi asennosta, jossa 
pelaajalla on vahva takakeno lyödessään. 
Asennon käyttö voi johtua tilan puuttees-

ta, mutta tämä on kuitenkin joidenkin 
henkilöiden peliasento of choice. Toimitus 
ei suosittele tätä asentoa heikkoselkäisille, 
sillä asennolla voi olla huonoja vaikutuksia 

pelaajan selkään ja Coronaura voi jäädä 
toivottua lyhemmiksi.

Venyttelijä
Tämä peliasento on hieman mod-
ifioitu versio takastänssistä, jossa 
pelaaja pistää venyttelyksi pelin 
aikana. Tämä pelaaja hyödyntää 
kaiken mahdollisen ajan ja ottaa 
paljon tilaa pelilaudan ympäriltä. 

Pelaaja on kuitenkin todennäköisesti 
notkeaa sorttia, jos pelaa ahkerasti 

Coronaa kiltahuoneella.
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Fuksi
Tässä asennossa on havaittavissa 
epävarmuus peliä kohtaan. Coro-
napelejä ei välttämättä ole mon-
takaan pelaajalla takana, mutta 

älä anna sen hämätä! Voihan tämä 
pelaaja olla maailman luokan biljar-
din pelaaja ja bilistaidot saattavat 

välittyä myös Coronaan.

Sikari
Asennossa pelaajalla on kepin pak-
sumpi pää edellä ja hän etenee 
pelissä kovalla rykimisellä. Toisessa 
kädessä saattaa olla havaittavissa vir-
vokkeita, riippuen pelaajasta ja hänen 

mielentilastaan.

Kikkakutonen
Kikkailevien asentojen tekijä ei 
ota Coronaa aina niin tosissaan ja 
muistaa nauttia pelitilanteista. Kik-
kakutostelija uskaltaa kokeilla uusia 
tapoja pelata peliä ja hän on toden-
näköisesti edelläkävijä ja trendset-
teri kiltahuoneella. Asennontekijää 
voidaan kuvata hauskuuttajana joka 
piristää pelikumppaneidensa päivää 

tempauksillaan.

Monitoimihenkilö
Pelaajan asennosta on havaittavis-
sa, että hän pelaa toisella kädellä ja 
toisella tekee jotakin muuta. Tämä 
voi olla joko puhelinen näperrystä, 
Tisleen lukemista tai vaikka kotite-
htävien palautusta. Pelaaja ei muiden 
kiireiden sattuessa anna aina täyttä 
panostaan pelille. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, etteikö pelaaja olisi taitava 
pelaamaan, Mikan sanoja lainaten 
”Merin kyllä voittaa vaikka lukemalla 

Tislettä samalla kun pelaa.”
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Being born in India, and 
never been abroad made it 
quite an experience for me. 
While choosing Finland and 
opting Aalto University as 
a place for Master’s Studies, 
there were many reasons to 
support this amazing de-
cision such as the value 
added quality education. 
 However, people 
usually get surprised when 
they hear this, as one of  
the reasons to be here in 
Helsinki. Whenever they 
ask, “Why Finland?” and 
I respond to them, “I am 
here because of  Poets of  
the fall.” and they al-
ways react, “Mitä Vittua!” 
that’s what I love the most.
 To my surprise, this 
globally renowned Finn-
ish rock band from Hel-
sinki, is not very well 
known in their own home-
town. Although, they are a 

Sugam Shukla
Master’s Student
Chemical Engineering

A(broad) Understanding
big hit, back in India. 
 Another noteworthy 
mention is the student cul-
ture or as they call it ‘The 
Teekkari Life’ which is more 
about equality between 
students and teachers.
 Here in Finland, it 
came to me as a biggest sur-
prise when I referred to a 
Lecturer by addressing him 
‘Sir’. His response to it was, 
“I am not that old. You can 
call me by my name.” and 
do trust me, he was in his 
late 30s. In contrast to In-
dian student culture, where 
you must to address your 
seniors by some sort of  sal-
utation such as Sir/Ma’am.
 Living in Finland, 
and not mentioning Sau-
na would be considered as 
a social crime. Whenever 
one talks about the (true) 
Finnish culture, one must 
mention ‘Sauna’, ‘Avan-
to’ and ‘Palju’ with real-
ly weird games they play 
while relaxing such as 
‘Gollum’ and ‘Pomppa’.
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P.S.  Here are  some words 
one might f ind useful 
(especial ly for  students) :

Saatana
Perkele

Helvett i
Jumalauta
Anteeksi

Kiitos

may not initiate conver-
sations, but if  you ask for 
help they will do what-
ever they can in their ca-
pacity to help you out. 
 My decision to come 
to Finland is one of  the 
best decisions and defi-
nitely life changing ex-
periences I ever had.

 Singing is a big 
part of  Finnish culture. 
Whether in saunas’, sit-
sits’ or in a Karaoke 
bar, Finns love to sing.
 Often considered as a 
very introvert society, you 
can find the most exuber-
ant Finns in sauna and in a 
bar. Finns love to drink and 
when I say ‘drink’ I mean 
they drink a lot. One can’t 
be an alcoholic as long as he/
she is a student and come as 
a part of  their student life. 
 They even have a 
word to express their love 
towards drink: ‘Kalsarikän-
nit’ which translates to ‘the 
feeling when you are going 
to get drunk home alone 
in your underwear – with 
no intention of  going out’.
 Finnish culture in 
really different from mine. 
Whether it’s in terms of  
education, social stand-
ards or public servic-
es. However, I never felt 
unwelcomed or left out.
 Although, Finns 
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Kurssipalaute
KK-K.2019 Vuosijuhlien järjestämisen peruskurssi, Kondensatio 128

Nimi:  Peppi Vilén    

Kuinka meni näin niiku omasta mielestä?
Oliko kurssin sisältö odotuksien mukainen?
Haittasiko kurssin laajuus töissä käymistä/muita kursseja?
Oliko muu ryhmä hyvin mukana ryhmätyössä?
Haittasiko n. 1500 km etäisyys parityön valmistumista?
Aiheuttiko vuosijuhlien järjestely ahdistusta?
Oliko kurssi kuitenkin käymisen arvoinen?   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Täysin eri mieltä     Täysin samaa mieltä

Vapaa sana kurssista (max 10 000 sanaa):

Lähdin työhön kevyellä jännityksellä, mutta suurella innolla. Vaikka 
pyrimmekin tekemään kaiken hyvissä ajoin, jotkin asiat veivät enemmän 
aikaa kuin luulimme ja jäivät kuitenkin viime tippaan aiheuttaen kevyttä 
stressitason nousua. Ja totta kai matkalla ilmeni myös asioita, jotka olivat 
meinanneet unohtua. Nautin suuresti kaikesta suunnittelutyöstä ja siksi 
löysin itseni turhan usein suunnittelemasta kondisjuttuja, kun piti tehdä 
jotain ihan muuta. Kaiken kaikkiaan koin, että homma pysyi hyvin 
hallussa ja kun itse olin kiireinen, Jenna otti enemmän roolia, sekä toisin 
päin. Pystyimme myös delegoimaan hyvin eri tehtäviä, koska meillä oli 
mukana aivan loistava toimikunta, joka otti isoa roolia juhlan eri osista, 
mikä kevensi huomattavasti Jennan ja minun työtaakkaa.
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Nimi:  Jenna Arponen    

Kuinka meni näin niiku omasta mielestä?
Oliko kurssin sisältö odotuksien mukainen?
Haittasiko kurssin laajuus töissä käymistä/muita kursseja?
Oliko muu ryhmä hyvin mukana ryhmätyössä?
Haittasiko n. 1500 km etäisyys parityön valmistumista?
Aiheuttiko vuosijuhlien järjestely ahdistusta?
Oliko kurssi kuitenkin käymisen arvoinen?   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Täysin eri mieltä     Täysin samaa mieltä

Vapaa sana kurssista (max 10 000 sanaa):

Kurssi meni nopeammin läpi kuin kuvittelin. Jos sen nopeutta pitäisi 
kuvailla sanoin, niin se kului nopeammin kuin skumppa juhlahumussa. 
Harmittaa kyllä todella, etten päässyt nauttimaan kurssin hedelmistä 
itse kliimaksissa. Jos ei puhistelu, niin sitten tämä kurssi lyhensi hetkit-
täin elinikääni, mutta kaikki oli kyllä sen arvoista. Toivottavasti eniten 
sydämentykytyksiä aiheuttaneet korttipakat näyttävät hyvältä ja tulivat 
ajoissa perille. Muuten kaikki on hanskassa, vaikka homma muuten voi 
olla hukassa. Ilman luottoparia tätä työtä ei olisi saanut maaliin kunnial-
la tai edes aluillekaan. Tämä projekti summaa hyvin sen lausahduksen 
”mitä killan eteen ei tekisikään”. Nauttikaa <3

”Ai tonko kanssa mä joudun tekee tän kurssin?”

Täysin eri mieltä     Täysin samaa mieltä



Dipped into 
palju

Skinny-
dipping 
at palju

Stay at the sillis 

until the end

Give a hug to 
a KK's board 

member

See someone 
having worse 
hangover than 

yourself

Serve some juice 
for a friend

Didn't sleep at 

home before Sillis

Made it 
to Sillis

Have the 
feeling of never 
drinking again

See the 

performance
Go to sauna

Tap some 
organizer to the 

back saying 
"Well done!"

Fall asleep 

at Sillis

Share a memory 
from a former 
Kondensatio

Taste delicious 
bacon (also, 
carrot will do)

Talked with some-
one from another 

university

Have a glass of 
sparkling wine

Promise to join 
Kondensatio 130

Give a speech or 
tell a joke to the 

glorious 
sillis-people

Have yesterdays 

clothes still on

Listen to 
Toto - Africa 

at Sillis

Had no sleep 
between 

Kondensatio and 
Sillis

Perform the 

keperkuikka

Remember to 
take a towel 
to the Sillis

Post a photo 
to IG with 

#Kondensatio128

SILLISBINGO
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"yo / tp"

"Oispa silliksellä jatkuvatoimi-
nen appelsiinimehusekoitin."

"Totuus sattuu / 5"

"Kyllä muaki hajottais."

"Joka. ikinen. kerta."

"Vihaan aina, kun tää tapahtuu."



"Oispa silliksellä jatkuvatoimi-
nen appelsiinimehusekoitin."

Phenolphthailure.jpg 

"Aiheutti PTSD:n laukeamisen."
"Vihaan aina, kun tää tapahtuu."

"pV / T meme khyl"

"Tää on varmaa sit se 4 / 5"

"0 / 5 tai 5 / 5 ei voi tietää" "Aika radikaali meme."
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Kuten monet viime vuonna kiltiksellä ja killan tapahtumissa hengailleet 
saattoivat huomata, vuoden 2018 raati nautti, ja nauttii edelleen, hyvin 
paljon Toton African kuuntelemisesta. Tämän upea korviahivelevä kap-
pale on jopa niin tärkeä hallitukselle, että siitä tehtiin ajan yksikkö ku-
vaamaan kokouksien pituutta. 
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KKH'18 Kokouksien pituus Toton Africoissa

Voisi siis sanoa, että kulunut vuosi oli hyvä Africa-vuosi. Näin ei täysin 
kuitenkaan ollut, sillä vuotta varjosti hyvin synkkä varjo. Tämä varjo joh-
tui Pitbullin tekemästä järkyttävästä coverista, joka ei tehnyt kunniaa ar-
vostamallemme biisille.

Onneksi kuitenkin vuosi 2019 näyttäisi lähtevän 
hyvin käyntiin, sillä Namibian suurelle aavikolle 
on pystytetty taideinstallaatio, joka soittaa
Africaa loopilla.

2018: Toton African vuosi Sohvasurffarin päiväkirjat – Kemian koulu edition
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Vapaan ja lähes boheemin elämäntyylini vuoksi, erilaiset sohva-
seikkailut ovat tulleet itselleni tutuiksi. Sohva siellä säkkituoli 
täällä, sanoi jo Aristotelefooni aikanaan. Vietettyäni taas viikon-
lopun kiertävänä filosofina Näshvillen hervottomilla kaduilla, 
olin leponi ansainnut. Kuitenkaan ei (l)epoa ilman työtä, kuten 
Norjan hiihtomaajoukkueen slogankin käy. Oli siis aika etsiä 
autuiain leposija elävälle ruumiilleni.

Sohvasurffarin päiväkirjat – Kemian koulu edition

Assignment 1 - Puunjalostajakilta

Päätin aloittaa koeponnistukseni Vuorimie-
hentien takaa, siellähän sellu on tunnetusti 
valkoisempaa ja metsäteollisuus biompaa.  
Metsänhoitoyhdistyksen varainhoitajan 
tavoin astuin sisään ja minut otettiin vas-
taan lämpimimmin ja paahdetuimmin 
juhlasanoin. Alkulämmittelynä osallistuin 
tarinointiin, jonka taso huiteli natiivien 
kiltalehden tasolla. Tilaa auettua, ryntäsin 
testaamaan istumalihaksillani valkoisella 
nahalla vuorattua laiskanlinnaa. Kooltaan-
han sohva ei havitellut vuoden kvantitatii-
vinen istuttaja -titteliä, mutta itse istum-
iskokemus sai itseni euforiseen tilaan. 
Yllätyin!

Tuomio: Miellyttävä istuttava, tilaa parille, 
hassulle tai ei niin hassulle. 
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Assignment 2 – Vuorimieskilta

Saatuani tarpeeksi biotuotepinnoista, suunta-
sin lähemmäs kotikontujani, paikkaan, jossa 
valonsäteillä ei ollut sijaa. Kirjaimellisesti, sillä 
sälekaihtimet olivat kiinni ja valaistusominaisuu-
det sen verran heikot, että itse Buddhallakin olisi 
tehnyt vaikeaa. Siitä huolimatta valahdin nopeasti 
kahdesta yksilöstä raihnaisemman sohvan syvy-
yksiin. Istumiskokemus siinä ei ollut kovinkaan 
luonteva, vaan sen sielu huusi täyttä kurkkua 
eutanasiaa. Toinen, Teemu Kerppu-tilan henkeä 
huokuva istuinosasto olikin sitten mieluisampi, 
mutta tarjosi parhaat kulmaominaisuutensa vain 
yhdelle istujalle.

Tuomio: Parhaat päivän takana, pimeys 
parantanee kokemusta.

Assignment 3 – Prosessiteekkarit

Harpoin suurieleisin askelin tilaan vanhana pääminis-
terinä ja julistin omaavani oikeuden testata surffauksen 
ehdottomasti suurikokoisimman kompleksin toimi-
vuuden. Näitä patjoja olen onnistuneesti päässyt itsekin 
kuluttamaan antaumuksella monen vuoden ajan ja ag-
gressiivinen käyttö olikin jättänyt jälkensä sen sisuksiin. 
Kierrettyäni sohvan ympäri ämpäri kuin kissa kuuman 
puurokattilan, välittyi kokonaiskuva tämän yksilön 
pro- ja contrapuolista. Korvaako määrä laadun vai laatu 
määrän, vaikea sanoa, mutta ainakin Luhangan kun-
nanvaltuusto olisi mahtunut yhdessä tuumin sen pariin 
istumaan.

Tuomio: Helppo istua alas, mutta helppo myös jämähtää 
Terveisin, kokemusta on.
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Assignment 4 – Minä, me, Kemistikilta

Samoojan matkani viimeinen etappi, 
määränpää, tuo Afrikan tähden Cairo tai 
Tanger, viimein olin asettanut askeleeni 
kohdalleen ja päässyt kiltahuoneemme 
syövään huomaan. Punaisen sohvankum-
majaisen suurin kirous eli kiltalaisten 
reput olivat taas vallanneet tilaa tähän 
istumalaan asettautumiselta. Kevyt miel-
lyttävä rötväys ja seuraavaksi huikeassa at-
mosfäärissä itse nahkajumalan syleilyyn is-
tumaan. Vastuun painamat selkänikamani 
olivat yhtä ruumiinrakennettani hellivän 
selkämyksen kanssa. Tässähän voisi viet-
tää vaikka koko päivän! Paitsi, että yhdet 
pikaiset koronat tähän väliin ja takaisin.

Tuomio: Tähän on hyvä pysähtyä ja taas 
jatkaa, joskus. Elävä ruumis elää taas.

Extra Assignment: Physistit

Erittäin luotettavan ja todellista no-
fake-news genreä edustava tietolähteeni 
internetin syövereissä, selvitti etukäteen, 
millainen sohva physisteillä olisi tarjota 
kokeneelle maailman sohvaajalle. Kuva 
kertoo vähemmän kuin kaksi kuvaa, 
mutta se riitti minulle todisteeksi. Ei 
kiitos, mutta ei kiitos, kuten kohteliaalla 
negaatiosuostujalla oli tapana sanoa.
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Jaahas, se olis taas pariton vuosi ja vituttaa taas niin huolella mitä 
on tulossa.

Ensinnäkin, huhtikuussa saadaan nauttia mahdollisen Wapun vit-
sitkin jonkun ”hauskan” "julkaisun" muodossa, mitä niin vaikeaa 
on ihan perinteisessä lehdessä? Ihmiskunta on keksinyt eri fyysisiä 
formaatteja a) tiedonvälitykseen ja b) uhkapelaamiseen, ja siihen 
on ihan syy. 

Rahoja kerjäävä Wappulehden myyjä on kuitenkin helvetin pal-
jon parempaa seuraa kuin ääntä kerjäävä edustajistovaaliehdo-
kas, kun syksyllä oman elämänsä Paavo Väyryset kerjäävät tietään 
ylioppilaskuntapolitiikan ytimeen. Eikä ketään vaan kiinnosta. 45 
urpoa höpisee lämpimikseen mukavia kahden vuoden ajan ja 
äänestellään kerran vuodessa joku johtamaan sirkusta. 

Mitäköhän meaailmaamullistavaa siellä taas tammikuussa tapahtui...

#Mouho

ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aalto-universitetets studentkår
Aalto University Student Union

Kokousaika
Tidpunkt
Time

Kokouspaikka
Mötesplats
Location

Edustajiston kokous 1/2019
Delegationsmöte 1/2019
Representative Council 1/2019

24.1.2019 kello 17:15
24.1.2019 klockan 17:15
Jan 24th, 2019 at 5:15 pm

U8-sali, Otakaari 1, Espoo
U8-sal, Otsvängen 1, Esbo
Lecture hall U8, Otakaari 1, Espoo 



1. Kokouksen avaus 
-  Yllättävä, fasinoiva startti...

2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja 
läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen 
- Ja suurin osa edaattoreista antaa suurimman antinsa kokouksen kulkuun to-
teamuksella "paikalla", kannatti tehdä se vaalikampanja.

3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
- Draamaa.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen 
- Toinen kohta jossa pienellä edaattorilla on mahdollisuus tehdä itsensä tärkeäk-
si byrokratian jumalien edessä.

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 
- Juuh elikkäs.

6. Ilmoitusasiat 
- Monesko vuoden kokous on menossa ja millainen sää on ulkona?

7. Toimiston kuulumiset 
- Printterin ääntä ja paperiliittimien kilinää kuuluu, silloin tällöin myös käsien ja 
paperien pyörimisestä aiheutuvaa huminaa.

8. Muutos asuntoloiden ohjesääntöön 
- Linnikset ulos ja kiinnostuneet sisään, ensi vuonna veivataan taas toiseen su-
untaan kun on niin kivaa kehittää toimintaa.

9. Opiskelijakeskuksen kuulumiset 
- Jaa että pari miljoonaa uuteen taloon ja pari sataa tonnia vuodessa ylläpitoon 
jotta saadaan hiukan pienemmät tilat juuri remontoidun toimiston tilalle tuot-
tamattomana investointina, nyt kuulostaa vastuulliselta varainhoidolta.

10. Yhteisörakenneprojektin kuulumiset 
- Ylioppilaskunnan yhteisötoiminnassa on kolme ongelmaa: teekkarit, teekkari-
toiminta ja teekkarikulttuuri. 

11. Pääsihteerin rekrytointiryhmän edustajiston jäsenet 
- Pomo vaihtaa firmaa kun sieltä saa paremmin massia.

12. Lähetekeskustelu: Sääntö-ja ohjesääntömuutokset 
- Pomo pistää vanhan firman säännöt uusiksi ennen exitiä.

13. Edustajistovaliokuntien perustaminen 
- Tarvitaanhan tämän leikkikoulun valmisteluun vielä sopivat päiväkodit, kun ei 
tyhjän lätinä kerran kuussa riitä. 

14. Muut esille tulevat asiat 
- Pullo Jallua ja kolme penistä.

15. Kokouksen päättäminen 
- Taas on neljä tuntia hyvin käytetty.

Ja tämäkin sirkus pyörii minun rahoillani. Saatanan tunarit.




