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PÄÄKIRJOITUS
Miten tässä taas kävi näin, että deadlinet paukkuu ja editoin Tislettä 
jälleen aivan viimehetkillä, jotta julkaisu tapahtuisi ajallaan? Syyskuu 
pamahti töitä tehdessä ohi niin, että korvissa soi vieläkin. KP oli aivan 
loistava, mutta vanhalle neljän päivän verkostoituminen vaatii jo kah-
deksan päivää palautumiseen. Onneksi Tisleen tuottaminen, Coro-
na-cupin järjestäminen sekä tyttöystävän sisäänmuuton viimeistely 
ovat pitäneet tämän koneen käynnissä - ehkä nyt voisi sitten keskittyä 
siihen opiskeluunkin. 

Opinnoista puheenollen: Onnittelut kaikille kesän jälkeen valmistu-
neille! Näin lokakuussa näyttäisi olevan valmistujaisia joka viikonlo-
pulle, ja mikäs sen mukavampaa kuin ilmaisen skumpan nauttiminen 
hyvässä seurassa. Lokakuussa tapahtuu lisäksi vaikka mitä muutakin! 
Tätäkin lehteä ensimmäisenä lukevat istuvat mukavasti Hydrolysi 
128,5:n pöydässä nauttimassa lukkareiden tähtikattauksesta sekä ehkä 
parista ravusta. Neon Ravet laittaa volyymin kaakkoon 26.10., joka sat-
tuu hyvin lauantaille eli valmistuneista työllistyneilläkin on mahdolli-
suus päästä paikalle.

Seuraavaksi pari mainoslausetta:

- Historiikkitoimikunta hakee tekijöitä ja tiedon-
jyväsiä killan, kohta 130-vuotiaasta, historiasta.

- Vaalit (ja toimarihaut) lähestyvät, joten ala jo 
pohtia itsellesi sopivaa pestiä. Hyviä hommia 
löytyy niin uudemmille kuin vanhemmillekin 
opiskelijoille. Ehkäpä Tisleen päätoimittajan vir-
ka voisi sopia juuri Sinulle? 

Wade Välitalo

Hyvää rapujuhlaa ja syssyn jatkoa toivottaen,
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Moro kaikille uusille ja vanhoille kiltalaisille!

Syksy on taas saapunut Otaniemeen ja tuntuu kuin koko paikka oli-
si herännyt taas eloon uusien opiskelijoiden myötä. Olen ilokseni 
saanut huomata, että kiltiksellä on pyörinyt uusia kasvoja ja vanhat 
huonekalutkin ovat löytäneet paikkansa taas syksyn tullen. Ja mikä 
parasta, coronaa on taas päässyt pelaamaan ihan urakalla ja cuppikin 
pärähtää käyntiin.

Mitäpä syksy olisi ilman killan huikeaa kotimaan pitkää. KP suunta-
si tänä vuonna pohjoiseen ja vietimmekin pari yötä Prosen vieraana 
Oulussa. Matkalta muistuvimmin itselleni mieleen jäi huikea vierailu 
Outokummulla Torniossa, sekä vierailu Kyrön tislaamolla. Kiitos hui-
keista automaatiopäivistä kuuluukin killan ysville, Tytille, ja koko to-
imikunnalle sekä erityisesti jokaiselle reissussa mukana olleelle. Te 
teitte matkasta ikimuistoisen.

Kilta tarjoaa syksyllä kyllä jäsenistölleen makeaa mahan täydeltä, kun 
Neon Rave räjäyttää jälleen Smökin uusiin sfääreihin. Toimikunta on 
ahkeroinut tapahtuman eteen ja taas on huikeat bileet tiedossa. Er-
ityisesti, jos harkitsee KIKin syysnaamiaisiin osallistumista, niin kan-
nattaa tulla puhdistautumaan Reivikappeliin seuraavana päivänä ja 
polkemaan Smökin perustuksia taas muutaman sentin alaspäin.

Huhhuh, syksy on kyllä melkoista tykitystä alusta loppuun. Opiskel-
un, töiden ja kiltatoiminnan tasapainottelu on toki raskasta, mutta 
todella palkitsevaa. Havahduin tässä itsekin siihen, ettei vuotta ole 
enää hirveästi jäljellä. Vaalitkin ovat aivan nurkan takana ja toivon, 
että näen taas tänä vuonna uusia innokkaita ehdokkaita luotsaamaan 
kiltaa uuteen vuoteen. Raativuodet ovat henkilökohtaisesti olleet 
opiskeluaikani parhaita ja siksi juuri SINUN tulisikin harkita mukaan 
lähtemistä!

Pidetään homma freshinä,

Aleksi

Puhiksen pala
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Vinkit sovellettuihin 
rapujuhliin

Alun perin Ruotsista tulleet rapujuhlat piristävät monen suomalaisen 
alkusyksyä. Laulut raikaavat, napseja nautitaa joka pyrstölle ja juhlatun-
nelma on kaikin puolin katossa. Mutta entä, jos rapujuhlat järjestettäisi-
in muualla kuin Suomen mantereella? Tässä muutama näpsäkkä vinkki 
sovellettuihin rapujuhliin:

              ¡Viva México cabrones!

Jos suomalaiset rapujuhlat iskettäisiin 
meksikolaiseen kulttuuriin, olisi mo-
nen vatsa koetuksella. Vodka-shotit 
vaihtuisivat automaattisesti autentti-
seen tequilaan, kenties jopa mezclaan 
eikä sitruunoilla käsiä pestäisi, vaan 
huuhdottaisiin tequila alas. Tämäkin 
tosin ainoastaan, jos tequilan kauniit 
aromit tuntuvat kurkussa liian voi-
makkailta.

Voiko ruokaa sanoa meksikolaiseksi, 
jos siinä ei ole chiliä? EI. Ravut siis 
keitettäisiin chililiemessä, jotta rapu-
ja maistellessa jokainen muuttuisi 
oman elämänsä liekkejä syöksyväksi 
lohikäärmeeksi. 

Paahtoleivän voi myös unohtaa pakkasen perukoille, sillä tämä korvat-
taisiin itsetehdyillä maissitortilloilla. Ja turha murehtia voita tortillalle, 
muhkeat avokadot pöytään ja limeä kyytipojaksi!
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Vive la France

Tässä rapujuhlamuunnoksessa on tärkeää panostaa juhlien viinivaliko-
imaan, kaikki tietenkin ranskalaisia, makunystyröitä hiveleviä aateliaita. 
Myös shotit voi unohtaa: ranskalaiset rypälejuomat voidaan tarjoilla niin 
kunnollisista viinilaseista, kuin shottilaseistakin. Paahtoleipä korvataan 
patongilla ja raitapaita ja baskeri ovat pakollisia, jotta juhlapaikalle saa 
sisään astella. Jotta juhlissa ei olisi liian rahvas tunnelma, olisi myös hyvä 
ne perinteiset ravut unohtaa ja hankkia juhlaväen arvolle paremmin sopi-
vat hummerit! Makuelämys kruunattaisiin tietenkin mehevillä varpaan-
välijuustoilla.

God bless America

Jos Meksikossa paahtoleipä vaihtuu tortilloihin, niin suurta Amerikkaa 
varten tulee hankkia sitä kaikista vaaleinta paahtoleipää mitä kaupasta 
löytyy! Samalla kauppareissulla on hyvää ostaa myös riittävän monta pur-
kkia peanut butteria ja jellyä, jottei leipien päälle surullisesti olisi pelkkiä 
rapuja. Mitä rapujen kypsennykseen tulee, ne heitetään sulavasti Airfry-
eriin. Ravut tulisi myös leivittää asiaankuuluvasti. Alkoholin laatua ei ole 
tarkoin määritelty, mutta sitä on oltava kuitenkin riittävästi koko illaksi ja 
vielä seuraavaan päiväänkin. Onnistuneita amerikkalaistettuja rapujuhlia 
kuvaa Project X:n kaltainen, rauhallinen partyfiilis.
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Ni hao, rapuja, xiè xie

Kiinalaisessa ruokakulttuurissa eivät ravut varsinainen ihmetys ole, 
mutta tietynlaiset muutokset on tehtävä, jotta saadaan aikaan rapujuh-
lan tunnelmaa. Ensimmäinen askel kohti juhlatunnelmaa on paperiset 
kynttilälyhdyt, joilla koko tila täytetään. Siivoaminen kannattaa muutoin 
jättää välistä, sillä illan päätteeksi olet saanut vastalahjaksi uuden, ravun-
jäämistä koostuvan maton. 

Ravut heitetään pataan kokonaisena mausteiden kanssa, jotka on valit-
tu tarkoin satoja vuosia vanhojen perinnemausteiden joukosta. Pataan 
saattaa livahtaa myös perinteisen lääketieteen kyseenalaisia rohtoja, jos 
tämä koetaan tarpeelliseksi. Keitetyt ravut kasataan tarjoiluastialle isok-
si keoksi, osa kokonaisina, osa ruumiinosittain paloiteltuna ja osa täysin 
murskattuna. Tarjoilun kruunaa muutama keossa mönkivä elävä rapu. 
Pitäähän ruoan tuoreus todistaa! 

Paahtoleipä on tarpeeton, sillä nämä ravut syödään puikoilla, riisikeit-
timessä valmistetun riisin kera. Jos vieraille halutaan olla erittäin vieraan-
varaisia, tarjotaan myös linnunpesiä. Musiikista on turha stressata, sillä 
ruokailuhetkeä säestää kaunis röyhtäilyjen kuoro.
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Historiikkitoimikunnan puheenjohtajan 
kohuttu puhelinsoitto Ukrainaan vihdoin julki!

Historiikkitoimikunnan tiedotustoimikunta julkaisi muistion toisen 
historiikkitoimikunnan puheenjohtajan, Iiris Hakasteen, kohutusta 
puhelinkeskustelusta Ukrainan Kemistikillan historiikkitoimikunnan 
puheenjohtajalle. Puhelussa hän pyysi puheenjohtaja Zelenskyyltä tietoja 
Petri Kostian toimista eri Kemistikilloissa ympäri maailmaa. Hakaste on 
tällä hetkellä syytettynä toimivaltansa käyttämisessä henkilökohtaisen 
edun hankkimisessa ensi vuoden puheenjohtajakisassa Kostiaa vastaan.

 President of History Commission

Zelenskyy of University of Ukraine

Secretary of History Comission

How nice to hear from you Mr. President! I must concratulate you on finishing your great 
history! I heard there was many problems with the press but you worked hard and ended up 
finishing easily. You did a terrific job. It’s a fantastic achievement. Congratulations.

You are absolutely right Mrs. President. We did win big and we worked hard for this. We 
worked a lot but I would like to confess to you that I had an opportunity to learn from you. 
We used quite a few of your skills and knowledge and were able to use it as an example for 
our layout and yes it is true this was an unique history. We were in a unique situtation that 
we were able to make a unique succes. I’m able to tell you the following; the first time, you 



called me to congratulate me when I won my presidential election, and the second time you are 
now calling me when we finished our history. I think I should run more often so you can call 
me more often and we can talk ovet the phone more often. 

[laughter] That’s a very good idea. I thing your University is very happy about that.

Well yes, to tell you the truth, we are trying hard because we wanted to have our history 
layed down to everyone. We brought in many many new people. Not the old historians, not 
the typical historians, because we want to have a new format and ne type of history. You are a 
great teacher for us and in that.

Well it’s nice of you to say that. I would like you to do us a favor though because our guild 
has been through a lot and your guild nows a lot about it. I would like you to find out what 
happened with this whole Petri Kostia situation. I guess you have one of your own of these 
people... the enroller, they say Ukraine has it. There are a lot of things that went on, the whole 
situation. I think you’re surrounding yourself with the same person. I would like to have Ge-
neral Investigator of History Commission Kosri Pettia to call you or your people and I would 
like to get to the bottom of it. Also Petri Kostia went around bragging he faked stories to your 
History so if you could look into it... It sounds horrible to me. I would like to see him brought 
to the justice from his crimes. It’s just horrible what he does. Just dreadful.

Yes it is very important for me and everything you just mentioned earlier. For me as a Presi-
dent, it is very important and we are open for any future cooperation. We are ready to open a 
new page on cooperation in realtions between the Finnish and Ukrainian students. For that 
purpose, I just recalled our exchange student from Aalto and he will be replaced by a very 
competent and very experienced exchange student who will work hard on making sure our 
two guilds are getting closer. The issue of the investigation of the case is actually the issue of 
making sure to restore the honesty so we will take care of that and will work on the investiga-
tion of the case. On top of that, I would kindly ask you if you have any additional information 
that you can provide to us, it would be very helpful for the investigation to make sure that we 
administer justice in our University. Thank you very much Mrs. President for your call. I will 
look forward on my visit to Otaniemi.

Than you Mr. President. I look forward to seeing you in Otaniemi. I will wait to hear from you. 
Bye-bye Mr. President.

Petri Kostiaa vastaan ei ole löytynyt tutkimuksissa mitään liitoksia ulko-
maisten kiltojen toimintaan. Tisleen toimitus yrittää selvittää totuuden 
Petri Kostian ja muiden Kemistikillan historiaan liittyvien asioiden 
taustoista. Jos teillä lukijoilla on jotakin informaatiota Kemistikillan 
historiasta, esimerkiksi hauskoja tarinoita kiltikseltä tai legendaaristen 
kemistiasioiden synnystä, suosittelemaan ottamaan suoraan yhteyttä 
Historiikkitoimikuntaan Kemistikillan puheenjohtajan kautta: 
puheenjohtaja@kemistikilta.fi
 

MAKSETTU MAINOS BY 

HISTORIIKKITOIMIKUNTA



Prahaan pääsee lentämällä parissa tunnissa, mikä tekee siitä suositun matkai-
lukohteen eurooppalaisille. Minulla ei ollut oikeastaan minkäänlaisia ennak-
kokäsityksiä Prahasta, tai Tsekistä ennen vaihtoa. Tämä oli jälkikäteen ajatel-
tuna erittäin hyvä asia; Asuin koko opiskeluajan Vltatava joen pohjoispuolella 
lähiössä, jossa meno oli suurimman osan ajasta mukavan rauhallista, mutta 
välillä ambulanssi kävi hakemassa nistejä pois kuolemanporteilta (yksittäista-
pauksia). 

Koulunkäynnissä oli joitakin yhtäläisyyksiä Aaltoon verrattuna, kuten kurssien 
vaikeustason vaihtelu, opettajien tason vaihtelu ja tenttien vaikeustason vai-
htelu. En sanoisi koulun opetusta erityisen hyväksi ja uskon että yliopisto oli 
hyvin pitkälti tutkimuspainotteinen ja opetuksen tarkoituksena oli karsia jyvät 
akanoista. 

Tsekissä oli helppoa matkustella niin maan sisäisesti lähikaupunkeihin, kuin 
myös Keski-Euroopan kohteisiin. Tsekki on varsin pieni maa, joten etäisyydet 
olivat pieniä ja päiväretkillä pääsikin kokemaan hyvin suurimman osan ki-
innostavista kohteista. Pääkaupungin lisäksi suosittelen läheistä Karlstejnin 
linnaa, Kutna Horan luisevaa kappelia, Plzenin panimokaupunkia ja Tsekin 
korkeinta kohtaa Snezkaa. 

Tsekin kieli muistuttaa muita slaavilaisia kieliä ja sitä voi olla välillä vaikea 
erottaa esim. venäjästä. Koulu tarjosi kielen alkeiskurssia ja osallistuin itsekin 
sille. Kielikurssia voin ehdottomasti suositella, koska oli kivaa oppia, mitä 
näyteikkunoissa lukee ja kuulla ravintoloissa neuvoja ääntämiseen, kun yrität 
tilata kaljista. Paikalliset olivatkin suurimmaksi osaksi ystävällisiä, vaikka poi-
kkeuksiakin tästä löytyi. Varsinkin vanhemmat ihmiset saattoivat olla hieman 
varauksellisia ulkomaalaisia kohtaan ja heidän kielitaitonsa saattoi rajoittua 
äidinkieleen. Tsekkiläiset järjestäjät olivat lähes pakollinen lisä joillakin ret-
killä yms., koska kaukobussiin ei välttämättä olisi pystynyt ostaa lippuja en-
glanniksi.

”Dam si pivo”
- ja muut viisaudet

Santeri Kuokka



Vinkit kulinaristeille: 
Hyvää olutta ja liharuokaa. Paikalliset keitot ovat 
myös hyviä. Vegaanit kääntyvät lihansyöjiksi 
huonon vegetarjonnan takia.

Mihin kannattaa mennä: 
Prahan linna, Vysehrad, Tanssiva talo, Karluv Most aikaisin/myöhään, 
Trojsky, Stromovkan puisto Namesti Mirun liukuportaat.

Mihin ei kannata mennä (turistirysiä): 
Prahan linna, karluv most, vanhakaupunki yleisesti

”Dam si pivo”
- ja muut viisaudet



Den bästa snapsvisor 
med kräftor

Syksy on rapujen luvattua aikaa. Tietosanakirjojen mukaan, ravut vi-
ettävät mieluiten viileneviä syysiltoja kylpemällä kiehuvassa vedessä. 
Tämän jälkeen äyriäisten ajanviettoon kuuluu tillipedillä lepäilyä ja 
siitä suoraan ortopedisten operaatioiden kautta juhlakansan ener-
gialähteeksi päätymistä. Parhaan nautinnon ravuista saa tietystikin 
juhlallisesti esitettyjen laululurautusten kanssa. Vinkit näiden valintoi-
hin tarjoaa Tisleen toimitus.

Illan alkuun: Se kolmas vesilaulu
Rapujen taltuttaminen vaatii usein kehon altistamista tillille ja liuotti-
mille. Tämän operaation aiheuttamia toisinaan fataalejakin seurauksia 
kannattaa yrittää lähteä ehkäisemään jo alkuillan tiimellyksissä Päijän-
teen lahjalla espoolaisille veronmaksajille. Helpottanee myös huonoista 
Yli koskien -aasinsilloista selviämistä.

Pääruuan kylkeen: Lyökäämme lasit pojat yhtehen
Tässä vaiheessa illan niin sanottu päävastustaja liene jo taiston kohtee-
na. Tähän auttaa vain agresiivinen sekä päämäärätietoinen vääntely 
ja kääntely. Reipasmieliset säkeet saavat mielen ylhäiseksi ja rapujen 
selkärangan taittumaan. Kitiini on heikkoa, kun mieli on eheä.
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Isännän ja emännän riemuksi: Henkilökunta
Koskaan ei liene huono hetki muistuttaa siitä, kuka tämänkin illan 
menestystarinan / katastrofin (voit vaikuttaa tähän itse) jäljet pääsee 
siivomaan. Pitkin syksyä nämä raskaan työn raatajat ovat uittaneet 
rapumertoja ympäri Ossinlampea ja saalis onkin ollut mitä mainioin. 
Bravo!

Pääruuan jälkeen: Pas de quatre
Kun ravut alkavat olla selätetty ja pöydässä seisova yksijalkainen on 
kaadettu kumoon jo merkittävän usein, sopii vaihtoehtoiseksi aivo-
nystyröiden jumppailuksi tämä värssy. Kyseisen tapauksen kohdalla 
kuitenkin sanat menevät sekaisin kuin silmät PI-kaaviota lukiessa. Var-
maa hupia siis loppuiltaan!

Jälkiruuan kylkeen: Tähdistä kirkkain
Makunystyrät lienevät tässä kohtaa jo 
poltettu, mutta äänihulien värähtelyl-
le on toivottavasti vielä kapasiteettia 
jäljellä. Rauhoittaa hyvin raikuvam-
paakin puheensorinaa ja valmistaa 
hyvin tulevaan DI-tutkintoon sekä 
useimmille ajankohtaisempaan pikku-
joulukauteen.

Dagen efterille: Minne
Ei tarvitse perusteluja, voit yrittää 
kysellä asiasta seuraavalla viikol-
la raadilta, mutta tuskin heilläkään 
kristallinkirkkaita näkökulmia enää 
myöhäisillasta.
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KKKP2019

Maanantaiaamuna oli virkeä lähtö 7:30 kohti Jyväskylän Valmetia. Bus-
simatka valui hiljaisissa tunnelmissa. Jyväskylään saapuessa ihmiset ol-
ivat piristyneet ja valmiita kalvodioihin. Diojen jälkeen olimme valmiita 
tutkimaan paperikoneita. Valmetilta saimme lahjaksi kätevät pullokassit. 
Sitten alkoi matka kohti Oulua ja Proselaisten automaatiopäiviä. Bussi-
matka kului etupenkille ulkoexcuja suunnitellessa ja takapenkille huono-
ja juomapelejä pelatessa. Oulussa Prose otti meidät vastaan ja iltamenot 
alkoivat Teekkaritalon alakerrassa ja yläkerta jäikin nukkumatilaksi. Ilta 
kului BP:n, saunomisen, Prosen kiltahuone vierailun ja Baari Kuutiossa 
käymisen äärellä. Yöllä ihmisten nukkumaanmenon aikoihin nimeltä-
mainitsematon ryhmä ihmisiä alkoivat pelaamaan Gambiinan pyöritystä 
joka pikku hiljaa perkelöityi ja ”saattoi” estää ihmisiä nukkumasta. Vi-
iden pullon jälkeen pääsimme vihdoinkin nukkumaan. 

Aaro Lampinen
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Tiistaina uusi päivä ja kohti uusia excuja, tällä kertaa Kemiin Outokummun 
kaivokselle josta Tornioon Outokummun tehtaalle ja Tornion panimolle. 
Kaivoksessa Diaesityksemme oli noin 500m maanpinnan alapuolella ja 
saimme elämämmepelastavia täytettyjä sämpylöitä. Pieni kierros onka-
loissa ja kaivosporauskoneiden vierestä ja lähdimme lounaan kautta Tor-
nion tehtaalle. Tässä välissä löysimme Wernerin (nimi muutettu) bus-
sipysäkiltä ja päätimme ottaa hänet mukaan. Suojakamat portilta päälle 
ja takaisin bussiin, jossa huomasimme Sebastianin (nimi muutettu) 
nukkuvan takapenkillä, minne hän jäikin tehdaskierroksen ajaksi. Uusia 
dioja verkkokalvoille ja sulatolle katsomaan AOD-konverterin panostus-
ta, mikä oli erittäin kaunis näky. Kävimme myös katsomassa kuuma- ja 
kylmävalssauksen rakennukset. Harmittavasti kuumavalssausprosessi 
ei ollut käytössä. Illalla siirryimme Outokummun isäntien tarjoamalle 
Tornion panimo kierrokselle ja illalliselle. Kalja virtasi Isäntien muistel-
lessa wanhoja yliopistoaikojaan teekkarilaulujen säestämänä. Ilta jatkui 
myöhemmin taas Oulun teekkaritalolla proselaisten kanssa. Myös sitä 
kuuluisaa majokänkkyä kerkisivät monet maistaa. 
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Aamulla sanoimme Oululle ja Valtterille (nimi muutettu) hyvästit ja lähdimme 
kohti CABB:ta Kokkolaan. CABB valmistaa maatalouskemikaaleja, hieno kemi-
kaaleja sekä testaa ja suunnittelee prosesseja tilauksesta. CABB:n tehdas on 
Kokkolan suurtehdasalueella, joten näimme sitä myös hieman samalla. CABB:n 
isäntä näytti esimerkin prosessin suunnittelusta ja käytti meidät katsomassa 
valvomoa. Vierailun jälkeen bussin nokka otti kohteeksi Iso-Kyrön Rye rye oy:n 
eli Kyrö distillery companyn. Tehdaskierroksella kuulimme tehtaan ja yrityk-
sen historiasta sekä Ginin ja Viskin valmistuksen saloista. Kierroksen jälkeen oli 
maistelun aika ja meille kerrottiinkin, miten maistellaan oikealla tavalla juomia, 
ettei juomat menisi vain juomalla alas ilman kunnollista makutuntumaa. Kyrön 
maistelutilaisuudesta sai hyvää vauhtia läheiselle mökki-illalle kalliojärven ma-
joilla.  

Viimeisenä aamuna lähdimme Lapuan Chemigatelle, joka valmistaa erikoistärk-
kelyksiä esim. perunasta ja viljasta. Saimme kunnon kierroksen käytännössä 
koko tehtaasta. Lähtiessä saimme lahjaksi kolme konttia kaljaa. 2h 30min pitu-
inen matka Tampereelle sujui mukavasti kuunnellessa soittolistaa joka koostui 
pelkästään Aavikon Torpedo boys -kappaleesta. Tampereella oli Kemionin, tu-
ottaa biohajoavia jäänsulatus ja pölynsidonta tuotteita, pääkonttori. Matkalla 
Kemionista takaisin Otaniemeen olimme jo sanoittaneet aikaisemmin main-
itun kappaleen pelkästään sanalla Automaatiopäivät. Päätimme laulaa tätä 
sanoitettua versiota mukavat 2h yhtä toistoa (eli loppumatkan). Otaniemeen 
saapui onneksi yhtä monta kuin lähtikin, vaikka yksi henkilö vaihtui.
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Test your knowledge!

The World Quiz

Do you recognize the famous Latin American locations?

a. Salar de Uyuni, Bolivia

b. Cementerio de trenes, Bolivia

c. Iguazún falls, Brazil/Argentina

d. Monserrate, Colombia

e. Rainbow Mountains, Peru

f. Floating Uros Islands, Peru

g. Machu Picchu, Peru

After all the crayfish has been eaten there’s really nothing else to do except some 
challenging puzzles that will help one to reminisce the enjoyment the crayfish 
once offered them. These puzzles can be found on the next spread and the solu-
tions are located on the last page.

The Crabby Crossword

1. Kiltis eli _______________
2. Matin neuvo
3. Kemistikillan vuosijuhla
4. Perinnepeli, jossa asia lentää
5. Perinnepeli, jolla on kiltiksellä oma pöytä
6. Syksyisin vietettävä juhla, jossa syödään veden antimia
7. Komppa Cupissa pelattava perinnepeli
8. Minä, me, _______________
9. Kemistikillan puolivuosijuhla

The Piccrab

A red ocean dweller can be found in this Japanese picross. The numbers resemble how 
many unbroken lines of filled-in squares there are in any given row or column. Multi-
ple numbers mean there are more than one string of squares to be colored. 
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Solutions:

The World Quiz:
1.b, 2.d, 3.a, 4.f, 5.c, 6.g, 7.e





Paista fysisti pienessä m
äärässä voita tai öljyä 12-15 tuntia 

keskiläm
m

öllä. Kääntele silloin tällöin ja kostuta tikkuviinalla.

Läm
m

itä uuni 523 K. Paista jäinen Tisle borosilikaatti
lasises-

sa vuoassa tai uunipellillä silikonoidun pergam
iinin päällä 

15-18 sekuntia.

Helppoa ja kunnollista! Kullanrapealla Tisleellä varm
i-

stat helposti herkullisen lukueläm
yksen. Toim

itus suosit-
telee sivulautaselle kalapaloja tai rapuja. Rapeim

m
an 

lopputuloksen saat, kun nautit kalan ohella akvaviitti
a 

painosuhteessa 1:7. 

Lätt
 och ordentlig! M

ed den här sprödbakad Tisle, m
an 

kan leva ett
 hygge liv. Vi rekom

m
enderar att

 ha kräftor 
m

ed akvavit för den sprödaste dagen efter. 


