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PÄÄKIRJOITUS

Wanhoina pacanallisina aicoina suomalaiseen perinteeseen cu-
ului nuuttipuccien marssi, jossa joucco nuoria miehiä, puceu-
tuneena pucin sarwiin, tuohinaamariin ja nurin cäännettyyn 

turcciin, waelsi cylässä owelta owelle juoden tarjottuja alcoholijuomia 
secä nauttien talon ruocatarjoiluista. Micäli tarjoilua ei herunut, wara-
stiwat pucit oluttynnöreiden tapit ja lauloiwat pilccalauluja. Yleensä 
culcueeseen liittyi mucaan lisää ihmisiä matcan warrelta, jolloin jouc-
cio saattoi caswaa hywincin suurecsi. Pucit ceräsiwät ylijääneet ruuat 
ja juomat, jotca coottiin illanpäätteecsi yhteen taloon joulun wiimeisiin 
pitoihin. Warsin cestitsewät taloudet mercittiin piirtämällä seinään tar-
joilua wastaawan määrän haaricoita. Piirrocset oliwat samalla mercci 
talon wauraudesta secä wieraanwaraisuudesta. 

Näin kertoo vanha kansantaru Nuutinpäivästä, jolloin kyläy-
hteisön joulun ylijäämäruuat jaettiin yhteiseen käyttöön sen 
sijaan, että ne pakattaisiin jääkaapin perukoille, josta se vu-

oden vanha sillipurkki löytyy taas ensijoulun siivouksen alla sisältäen 
ties minkälaisia elämänmuotoja. Nykyisin Nuutinpäivää vietetään 13.1. 
pääosin Lounais-Suomessa, etenkin Satakunnassa ja Vakka-Suomessa. 
Siitä on muodostunut lasten karkinkeruupäivä, kuten Halloween tai pal-
musunnuntain virvonta, mutta ehkäpä hieman vähemmän kaupallistet-
tuna. 

Vuoden viimeisen Tisleen haasteena on yleinen motivaatiopula 
kaikkea glögin keittämisestä poikkeavaa kohtaan. Laitetaan tämä 
yksi lehti vielä painoon ja vuosi alkaakin olla taputeltuna. Sain 

viimepainoksesta pientä itkistelyä meemipalstan puuttumisesta, mutta 
ei hätää, Meemiminuutti on taas täällä entistä eheämpänä ja tehostet-
tuna! Tämä Tisle on muutenkin ihan tykki: Löytyy Komppaa, leiviskäl-
linen mouhoa, vakallinen läskeilyä ja ennenkaikkea lästillinen joulumi-
eltä! Tässäpä teille lehti, jota jaksaa lukea vielä Nuutinpäivänäkin!

Iloista joulua ja turvallista uuttavuotta toivottaen,
Wade
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PUhIKSen Pala
Moro!
Tosiaan, kaikki hyvä päättyy aikanaan. Niin päättyy myös oma vuosi puheenjohtaja-
na, ja piteletkin kädessäsi viimeistä puhispalstaani. Onkin siis hyvä aika hengähtää hie-
man ja katsoa taakse mennyttä vuotta sekä kenties peilata hieman tulevaisuuteen.

Vuosi pamahti hienosti käyntiin Kemiat Kohtaan kanssa ja tuntuu, että tapahtuma alusti aktiivis-
ta vuotta sisarkiltasuhteiden kannalta. Vuodesta jäikin lämpimänä muistona useat kohtaamiset 
ulkopaikkakuntalaisten ystäviemme kanssa ja toivon, että myös tulevina vuosina saamme naut-
tia rakkaudesta yli yliopistorajojen. Mikäpä olisi parempaa kuin viettää pari yötä Oulussa KP:llä, 
käydä dominoimassa Herwantapeliä Tampereella tai vujuilla ja seikkailla ympäri Suomea?

Vuotta leimasi myös tieto siitä, että Prosessiteknillinen kerho, PRTK, tultaisiin lakkaut-
tamaan vuoden aikana. Halusimme alusta lähtien jatkaa PRTK:n mielekkäimpiä perin-
teitä ja yrityssuhteita. Wapun waahtokylvystä killan järjestämänä pääsimme nauttimaan 
juurikin wapun alla ja en malta odottaa ulkoexcuamme Japaniin. On ollut hienoa näh-
dä, miten kaikki ovat olleet innoissaan mukana tekemässä näistä tapahtumista totta.

Henkilökohtaisesti en voi kieltää, etteikö vuosi olisi ollut kuormittava ja jälkikäteen miettien 
olisi varmaan ollut hyvä jättää jokunen työtunti vähemmäksi sekä pitää lomaa, mutta tämän 
tietenkin ymmärtää vasta jälkikäteen. Suosittelenkin siis myös uusille toimijoille tyhjän 
jättämistä kalenteriin ja ihan vaikka varaamaan aikaa itselleen ja muistakaa, että Kemistikil-
lassa aina saa apua, kunhan vain sitä pyytää. Ihan kaikkiin tavoitteisiin niin henkilökohtaisella 
tai killan tasolla ei varmastikaan päästy, mutta vuosi on ollut silti huikea. On ollut hienoa 
oppia paljon uusia asioita vuoden aikana ja päästä tutustumaan useisiin uusiin ihmisiin.

Viime kuussa killalle valittiinkin uusi raati ja pakko sanoa, että on hienoa nähdä, mit-
en killalla on yhä vetovoimaa myös nuorempiin tieteenharjoittajiin. Tuotte varmasti raik-
kaan tuulahduksen kiltaan mukananne ja toivotan teille mitä parhainta tulevaa vuotta. 
Tehkää vuodesta oman näköisenne ja olkaa mukana aktiivisesti korkeakoulumme ja ylio-
pistomme yhdistyskentässä, sillä se on paras tapa tuoda esiin hienoa ja rakasta kiltaamme.

Loppukaneettina haluan vielä jakaa kiitosta kaikille, joille se todella kuuluu. Kiitos 
kaikille tänä vuonna toimareina hääränneille, olette olleet mukana viemässä Kemistikilt-
aa kohti tulevaa. Kiitos kondistoimikunnalle upeista vuosijuhlista ja kiitos Neon Rave -to-
imikunnalle vuoden päräyttävimmistä bileistä. Kiitos Tisleen toimitukselle nauruista, 
mouhoista, meemeistä ja mielenkiintoisista jutuista. Kiitos myös kaikille killan tapahtumis-
sa vuoden aikana käyneille, sillä ilman teitä tapahtumia ei olisi. Viimeisenä, mutta kenties 
tärkeimpänä; kiitos Raati’19 upeasta vuodesta (, vaikka hommaahan tässä vielä riittää :D).

Hyvää loppuvuotta ja antoisia lomapäiviä toivottaen, 
Aleksi
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MeSTaRI KOMPan 
SeITSeMÄn UROTyöTÄ

Kamferin kokonaissynteesi

Gustaf Kompan kenties kuuluisin ja usein 
mainituin saavutus on kamferin, rengas-
maisen terpinoideihin kuuluvan orgaanisen 
yhdisteen, synteesi vuodelta 1903. Kamferi 
oli tuolloin hyvin kallista, sitä saatiin lähinnä 
vain Kiinassa ja Japanissa kasvavista kam-
feripuista. Kamferia käytettiin mm. lääk-
keenä alhaisen verenpaineen aiheuttamien 
oireiden hoidossa, sekä etenkin selluloosani-
traatin pehmennyksessä. Komppa onnistui 
valmistamaan kamferinsa männynpihkasta 
saatavasta raaka-aineesta mahdollistaen 
sen kotimaisen tuotannon. Kamferin lisäksi 
Komppa syntetisoi ensimmäisenä toisen-
kin alisyklisen yhdisteen, α-pineenin, joka 
on yksi tärpätin pääkomponenteista. Alku-
peräisen jutun voi löytää Chemische Bericht-
estä (vuosikerta 1903) otsikolla Die voll-
ständige Synthese der Camphersäure und 
Dehydrocamphersäure.

Bergius-synteesi turpeella

Saksalainen Friedrich Bergius kehitti vuonna 1931 menetelmän kivihiilen nest-
eyttämiseksi lisäämällä siihen vetyä korkeassa paineessa ja lämpötilassa. Vuonna 
1928 Komppa alkoi tuottaa bensiiniä sekä turpeesta että sahajauhosta Bergius-syn-
teesin, eli tutummin hydrauksen, muunnoksella. Hanke ei koskaan edennyt teolli-
seen tuotantoon sen maan huoltovarmuudelle oleellisesta merkityksestä huolimatta, 
mutta Komppa käytti silti sotavuosina autossaan itse näytöslaitoksessaan valmista-
maansa bensiiniä.  
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Suomalaiset tiedeseurat

Gustaf Komppa oli koko uransa aikana vahvasti mukana ajamassa suomalaisen 
akateemisen maailman siirtymistä aktiivisemman suomen kielen käytön suuntaan. 
Komppa oli mukana perustamassa suomenkielisiä seuroja, kuten Suomalaista Tie-
deakatemiaa (1908) ja Suomalaisten Kemistien Seuraa (1919). Hän oli myös mukana 
perustamassa Turun suomenkielistä yliopistoa, ja hänet valittiinkin sen kanslerik-
si 1935. Mainittakoon tässä myös, että jättäessään aktiivisen uransa eläkepäivien 
viettoa varten vuonna 1937, luovutti Komppa kemian osastolle yli 200 tieteellisen 
julkaisunsa esipainokset kahdessa paksussa kirjassa.

Valtion Ruutitehdas

Itsenäistymisen jälkeen Suomi oli vailla omaa ammustuotantoa, mikä oli maan-
puolustuksen kannalta uhkaavaa. Jälleen kerran Gustaf Komppa astui kuvaan ja 
päätyi valtioneuvoston asiaa edistämään perustamaan toimikuntaan. Komppa löysi 
ruutitehtaalle oivan paikan Laukaan Vihtavuoresta, ja rakentamispäätös tehtiin vuon-
na 1922. Ensimmäiset nitroselluloosa- ja ruutiosastot valmistuivat jo 1926, aktiivihiili- 
ja nallitehtaiden seuratessa perässä. 

Suomalainen Kemiallinen Osakeyhtiö

Komppa oli vahvasti mukana (nykyisen Imatran) Tainionkoskelle 1800-luvun lopulla 
ja 1900-luvun alussa syntyneessä kemianteollisuuden keskittymässä yhdessä kaup-
paneuvos Wilhelm Hackmanin kanssa. Valmiin teollisen infrastruktuurin yhteyteen 
oli hyvä perustaa myös ensimmäinen teollinen kamferin tuotantolaitos, joka aloit-
ti tuotannon 200 kg päiväkapasiteetilla vuonna 1908. Kamferin valmistus muuttui 
kuitenkin pian kannattamattomaksi, sillä suomalaisessa tärpätissä ei ollut riittävästi 
sen raaka-aineita. Muiden tärpättikemikaalien tuotanto jatkui laitoksessa kuitenkin 
pitkään.
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Suomen lajimäärältään suurin arboretum

Kemian ja kemianteollisuuden edistämisen lisäksi Kompalla oli rakkaana harrastukse-
na eksoottiset kasvit. Hän innostui kasvillisuudesta jo ulkomaanmatkoillaan 1900-lu-
vun alussa, mutta vasta hankittuaan Karjalohjalta Tammiston tilan yhdessä Siiri-vai-
monsa kanssa pääsi Kompan harrastus kukoistukseen. Komppa tiesi maaperän 
olevan kalkkipitoista ja Lohjajärven luoman ilmaston eksoottisille kasvilajeille suotu-
isan. Lajimäärältään arboretum oli aikanaan Suomen runsain yli 720 erilaisella puul-
laan ja pensaallaan. 

Kemistikilta 

Juuri saatuaan päästötodistuksen ”diploomilla” päätti Komppa perustaa Kemisti-Klu-
bin 1981, sillä kemian opiskelijoiden keskuudessa oli syntynyt polttava tarve päästä 
yhteistuumin tutustumaan kemian uusimpiin saavutuksiin. Nykyisinhän tämä yh-
distys tunnetaan Kemistikiltana. 

”Jos keksittäisiin keino kiiruhtaa atomien hajaantumista, niin saisimme energialähteen, 
jommoisesta emme ole osanneet uneksiakaan. Yksi ainoa kilo lyijyä tai uraanipikimalmia 

antaisi meille kyllin voimaa kuljettaaksemme suuren postihöyrylaivan yli Atlantin.”
- Gustaf Komppa 1908
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MaKe KIlTIS gReaT agaIn!

It was a cool wintery evening, when a few Nth year students met 
at the guild room under the dim flickering light of the old ceiling 
lamp. The mood was as silent as the early morning shift bus to 
Kamppi. The only sound came from the squeaks of an antique 
chair when the one sitting on it made the slightest adjustment to 
their posture. The floor was dusty, the sofa was stained and had 
tears, the coffee pot was empty, yet it was left on and the dirty 
dishes were laying undone on the smudgy counter. What had be-
come of the dearest room of them all? 

Something had to be done. For once, things had to change in the 
128-year-old Chemistry Guild. Thus a new task force was born. 
With only one goal in mind these courageous students throve am-
bitiously to Make Kiltis Great Again. 

This is the origin story of the MKGA team and here are some re-
sults of the change, for now...

BEFORE AFTER
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BEFORE AFTER

BEFORE AFTER

"Change will not come if we wait for some other person, or if we wait 
for some other time. We are the ones we've been waiting for. We are 

the change that we seek."
- Barack Obama



DuPont Nutrition & Biosciences on suuri kansainvälinen bioteknologian yritys, joka kehittää 
ja valmistaa pääasiassa entsyymejä teollisuuden, kuluttajien ja maatalouden käyttöön, 
mutta tuotevalikoimaan kuuluu myös muita biokemian tuotteita. Suomessa DuPontilla on 
tuotantolaitoksia Hangossa, Jämsänkoskella, Kotkassa, Naantalissa ja Vaasassa sekä tutki-
musta Kantvikissa. Seuraavaksi pääsemme lukemaan kahden kesätyöntekijän kokemuksia 
DuPontin Hangon tehtaalta.

Kesätöissä DuPontilla

Hei,
Olen Petra ja opiskelen neljättä vuotta Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulussa. 
Valmistuin tässä syksyllä kandidaatiksi ja aloitin maisteriopintoni Biotechnology-pääainees-
sa. Olen ollut DuPontilla töissä kahtena viime kesänä laboranttina.

Millaisia kesätöitä olet päässyt tekemään DuPontilla?
Ensimmäisenä kesänäni työskentelin mikrobiologian päivälaboranttina. Työtehtäviini kuului
prosessinseuranta- ja loppunäytteiden analysointi, tulosten kirjaaminen LIMS ja SAP-jär-
jestelmiin, laitteiden huolto- ja kalibrointitoimenpiteet, tuotantokasvatusten valmistelut 
ja seuranta sekä erikoistuminen mikrobiologian analytiikkaan. Toisena kesänä työskentelin 
3-vuorolaboranttina, jolloin työtehtäviini kuului edellä mainittujen työtehtävien lisäksi ent-
syymiaktiivisuusanalyysien sekä erilaisten fysikaalisten analyysien tekeminen.

Miten olet kehittynyt/mitä olet oppinut kesätyön ansiosta?
Opin kesätyön ansiosta paljon laadunvalvontalaboratoriossa työskentelystä, kuten mikro-
biologisesta laadunvalvonnasta sekä entsyymiaktiivisuusanalyysien tekemisestä. Myös eri-
laiset työelämätaitoni kehittyivät kesätyön aikana, kuten ajanhallinta, itsenäinen työskente-
ly ja kommunikointi.

Mikä on ollut DuPontilla työskentelyssä parasta?
Mielestäni DuPontilla työskentelyssä parasta on ollut mielenkiintoinen työ, hyvä työilmapiiri 
ja mukavat työkaverit. Kesätyöhön oli tosi hyvä perehdytys. Oli myös mukavaa, että pereh-
dytyksen päätteeksi oli palautekeskustelu ja myös kesän lopuksi loppukeskustelu, joissa sai 
palautetta omasta työskentelystä. Kesätöissä sai paljon vastuuta ja tuntui, että omaa työpa-
nosta arvostettiin.

Millaista oli muuttaa Hankoon kesäksi?
Oli jännittävää muuttaa kesätöiden takia kesän ajaksi toiselle paikkakunnalle. Kesäkämpän
etsimisessä auttoi huomattavasti se, että haastattelun yhteydessä kysyttiin, että saako yhte-
ystiedot tarvittaessa jakaa muille valituille kesätyöntekijöille kimppakämpän etsimistä var-
ten. Kun kesätyöpaikka varmistui, niin pystyi helposti ottamaan toisiin kesätyöntekijöihin 
yhteyttä ja aloittamaan kimppakämpän etsinnän yhdessä. Hanko on pieni ja suosittu kesä-
kaupunki. Kesäkämpän etsimisessä auttoi myös, että tiedon kesätyöpaikasta sai varhain ver-
rattuna muihin Hankoon kesäksi saapuviin sesonkityöntekijöihin. Kumpanakin kesänä kesä-
kämppä löytyi ilman ongelmia. Ensimmäisenä kesänä asuin kaksiossa toisen kesätyöntekijän 
kanssa ja toisena kesänä kolmiossa kahden muun kesätyöntekijän kanssa.



Hei vaan!
Minä olen Piia, kuudennen vuoden maisteriopiskelija Biotekniikan (Bio-
technology) pääaineesta ja olen ollut DuPontilla kolme kesää entsyymi-
tuotannossa kesätyöntekijänä.

Millaisia kesätöitä olet päässyt tekemään DuPontilla?
Olen ollut töissä DuPontin Hangon tehtaalla yhteensä kolmena kesänä 
kahdessa eri tuotannon tehtävässä kolmivuorotyössä. Ensimmäisenä 
kesänä toimin panostajana, eli pääasiallinen tehtäväni oli tehdä kas-
vatusalustat fermentointeja varten ja siirtää alustat fermentoreihin. Toisena ja kolmantena 
kesänä puolestaan toimin fermentoijana, eli olin vastuussa panostajan jälkeen kasvatus-
alustojen valmisteluista kasvatusta varten sekä kasvatusten aloituksista ja esikasvatuksien 
ymppäyksistä tuotantofermentoreihin. Näiden tehtävien lisäksi tuotannossa on päässyt 
tekemään erilaisia työlupia ja muita avustavia tehtäviä. Lisäksi viime kesän jälkeen pääsin 
jatkamaan tehtaalla diplomityön parissa. Diplomityöni aihe liittyy fermentointiin, joten olen 
kokenut todella hyödylliseksi sen, että olen työskennellyt tuotannossa ja ymmärrän miten 
prosessit täällä tehtaalla toimivat.

Miten olet kehittynyt/mitä olet oppinut kesätyön ansiosta?
Näiden kolmen kesän aikana olen oppinut hyvin paljon. Tuotantotyössä olen erityisesti op-
pinut vastuunkantoa omasta työskentelystä ja oman työskentelyn hallinnointia siten, että 
pysytään annetussa aikataulussa. Lisäksi ongelmanratkaisutaitoja on päässyt kehittämään 
erilaisten tilanteiden yhteydessä. Kesätöissä on oppinut myös tietynlaista paineensietoky-
kyä, sillä välillä tuotannossa saattaa olla hyvin kiire ja silloin pitää saada pidettyä kaikki lan-
gat käsissä, jotta hommat hoituisivat sujuvasti.

Mikä on ollut DuPontilla työskentelyssä parasta?
Mielestäni DuPontilla työskentelyssä parasta on ollut ehdottomasti mahtavat työkaverit, 
hyvä ilmapiiri ja mielekäs työ. Olen joka kesä palannut mielelläni uudestaan tehtaalle töihin, 
sillä tiedän että siellä odottavat taas tutut naamat ja työkaverien hauskat jutut. Työtehtävät 
ovat myös pysyneet mielekkäinä useammankin kesän jälkeen, sillä tehtaalla työskennellessä 
riittää aina uuttaa opittavaa. Aika ajoin tehtaalla törmää myös erilaisiin uusiin tilanteisiin, 
joita sitten ratkaistaan työkavereiden avustuksella. DuPontilla on hyvä tiimihenki ja apua 
saa aina pyydettäessä. Lisäksi DuPontilla työskentelyssä on ollut hienoa se, että joka kesän 
jälkeen on jäänyt tunne,v että antamaani työpanosta on arvostettu.

Millaista oli muuttaa Hankoon kesäksi?
Ensimmäisenä vuonna oli hyvin jännittävää muuttaa kesäksi Hankoon, sillä en tiennyt kuinka 
helposti löytäisin asunnon kesäksi. Asunto on kuitenkin järjestynyt joka vuosi hyvin näppä-
rästi ja kämppiksinä ovat toimineet toiset kesätyöntekijät, joten koskaan ei ole tarvinnut 
olla täysin yksin Hangossa. Hanko on hyvin kaunis kaupunki kesäisin ja vilkasta menoa riittää 
suunnilleen elokuun lopulle asti. Hanko on melko lyhyen matkan päässä pääkaupunkiseu-
dusta, joten halutessaan voi käydä pääkaupunkiseudulla vaikka joka vapailla. Hankoon pää-
see myös kulkemaan helposti junalla, joten auton omistaminen ei ole välttämätöntä.

Hae kesätöihin: careers.dupont.com
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Alkuvuoden merkilliset tuntemukset kehossa eivät 
aina johdu siitä, uuden vuoden juhlallisuudet oli-
sivat venähtäneet pitkiksi. Syynä ei myöskään 
välttämättä ole runsauttaan notkuvien joulupöytien 
vatsan ympäristöön konvertoima pöhötys. 

Vaikka talviseen vuodenaikaan kuuluu lähes yk-
sinomaan ”säänmukaisen pukeutumisen” mentaliteet-
ti, on milteipä jokaiselle vapaaehtoistehtäviä 
tämänkin vuoden aikana tehneelle puurtajalle tuttu 
ilmiö hanskojen löystyminen kämmenten ympäriltä. Ei 
ole merkitystä sillä, olivatpa kysymyksessä sitten 
tumput, hanskat, sormikkaat tai lapaset, tai oli-
pa niiden painolasti, mistä tahansa päästä puntarin 
asteikkoa, herkästi ne päätyvät joka tapauksessa 
viimeistään vuodenvaihteen taitoksessa hukkateille. 

Tämä ei ole sinänsä outo ilmiö, mutta siihen liit-
tyvä jälkitauti on sitäkin merkillisempi ja vaatii 
huomiota jokaiselta, sillä pahimmassa tapaukses-
sa voi tämä infektio levitä parantumattomiin mit-
toihin. Nimittäin, aktiiviset yhteisömme työmyyrät 
eivät aina huomaa ja ymmärrä, kuinka rooli voi jäädä 
päälle, vaikka näytelmän osalta esirippu olisikin jo 
laskeutunut. Napanuoran katkaisu omaan vuoden mit-
taiseen vapaaehtoistehtävävakanssiin saattaa olla 
yllättävän haastavaa, ja mieli tekee vedellä lankoja 
yleisöstä, vaikka tilalla vastuussa olisikin jo uud-
en sukupolven farmari.

Aktiivin opas eteenpäin pääsyyn

MOUH
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Muista:

1. Älä sementoidu tämän vuoden tehtäviisi, anna tilaa 
ja vapauksia uusille tekijöille.

2. Älä suhtaudu negatiivisesti uusien toimijoiden 
tekemisiin omasta valittamisen ilostasi tai glo-

rifioidaksesi omia saavutuksiasi.

3. Tue tarvittaessa, erityisesti silloin, kun apua 
sinulta kysytään.

4. Vaikkei jokin konsepti omana aikanasi olisikaan 
ollut menestystarina, ei se tarkoita sitä, että se 
olisi ainainen virheveto.

Mikäli kuitenkin huomaat näitä oireita itsessäsi, 
mieti sen kuudennen kerran avaatko suutasi, juo kah-
deksas kuppi kahvia ja käy vielä yhdet luentokalvot 
läpi, ennen kuin avaat sanaisen vesiputouksesi. Par-
haassa tapauksessa ehdit jopa unohtaa alkuperäisen 
mouhosi ja sivulliset säilyvät ilman vaurioita.

Muista siis, sinä et ole mikään organisaatio, sinä 
et ole ylivertainen tekijä. Sen sijaan sinulla on 
kokemusta ja tietotaitoa, jota olet toivottavas-
ti valmis jakamaan uusille tekijöille. Ennen kaik-
kea silloin, kun vaikuttaa siltä, että neuvojasi 
tarvitaan tai sitä varta vasten sinulta kysytään. 
Älä kuitenkaan sivuuta uusien tekijöiden näkemyksiä 
”silloin kuin minä olin harjanvarren varavalvo-
ja” kommenteillasi. Siinä ei voittajia ole, ilmaan 
korkeitaan pääsee joitakin mooleja turhautumista.



Siihen tyrehtyi tämänhetkinen runosuoneni. Voisin kertoa 
pari sanaa omista aatoksistani näin joulukuun kunniaksi.

Nyt on aika pitää tämän vuoden loppukiri. Aina pari viikkoa 
jaksaa vaikka päällään seisten. Kun tämä viikko on ohi, hel-
pottaa. Kyllä nyt vähän aikaa voin venyttää omaa jaksamistani 
ja uhrata vapaa-aikaani. Kyllä aina yhden viikon lyhyemmillä 
yöunilla pärjää. Mitä kuuluu? Kiirettä pitää. 

Kuulostaako tutulta? Vielä tärkeämpi kysymys, tuntuuko tu-
ollaiselta toistuvasti? Itsekin sorrun samaan. Vuosi toisensa 
perään olen ajatellut: ”Tämä vuosi on erityinen, kyllä tämän 
vuoden jaksaa painaa vähän kovemmin, kyllä se sitten hel-
pottaa.” Ja kappas kummaa, seuraavana vuonna ollaan taas 
samassa tilanteessa.

Erityisesti tänä vuonna olemme AYY:n hallituksen kesken 
pohtineet aihetta. Kun tekee töitä rakkaudesta lajiin, on help-
po uhrata tekemiselle vapaa-aikansa ja kaikkensa. Mutta siinä 
ei oikeastaan ole mitään järkeä.

Toiminnan, kaiken toiminnan, tulisi olla kestävää. Jos nyky-
inen toimintasi jatkuisi ensi vuonna aivan samalla tavalla, 
jaksaisitko? Välillä on poikkeusaikoja, mutta kokonaisuutena 
elämän tulisi olla sellaisessa tasapainossa, että voisit jatkaa 
samalla tavalla vuodesta toiseen repimättä hyvinvointiasi. 
Sillä pitemmän päälle, jos toiminta ei ole kestävää, joutuu 
siitä maksamaan kalliisti. Tässä vaiheessa kuluneeseen vuo-
teen ei tietenkään voi vaikuttaa. Tulevaan voi. Miten aiot to-
imia ensi vuonna?

Rentouttavaa joulua ja kestävää uutta vuotta kaikille!

Terveisin,
Marianne Honkasaari

Kiltakumminne

Hei kaikki kemistit ja kemistinmieliset!

Joulu tulla jolkottaa,
vuosi lähestyy loppuaan.
Ulkona sataa vettä vaan,

käännän valot päälle taas.

KIlTaKUMMIn 
JOUlUnTOIvOTUS



TESTISSÄ:

"KYLLÄ SOLI USEEMMAN MARKAN CASE!"
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Tisleen toimituksessa on jo pitkään fanitettu Pertti Jarlaa ja Fingerpori-sarjakuvia, 
joten hiljattain ilmestynyt elokuva Fingerporin kaupungin vilskeestä oli totta kai 
käytävä katsastamassa. Salaisten kontaktiemme kautta onnistuimme saamaan aivan 
oman yksityisnäytöksen, josta jokaisen oli helppo löytää itselleen se sopivin paikka 
puujalkahuumorin seuraamiseen seuraavaksi 1,5 tunniksi.

"Veikkaisin, että jotkut vitsit, etenkin loppupuolella, 
olisivat naurattaneet enemmän, jos kaljaa olisi ollut 
hollilla."

Toimitus arvostaa Fingerporin kaupunginjohta-
jan yleistä läskeilyä. Jo tämänkin takia elokuva 
kannattaa katsoa!

Toimitus suositteleekin elokuvan katsomista hyvällä porukalla ämpärillisen kera, 
mutta myös yksinkin voi pitää hauskaa ja nollata päivä maistamalla Juhannussimaa 
Peräsuolta. Tulipa Mieleen vielä yksi henkilö: Älkää vihatko krapula-Päiviä. Se on 
kuitenkin ihan ok tyyppi!

Elokuva oli sutjakka; kelloa ei ehtinyt 
paljoa tujoitella, kun tarina eteni suju-
vasti ketjutettujen sketsien välillä, sa-
malla niputtaen useamman Fingerporin 
hahmon tarinan yhdeksi kokonaisuudek-
si. Elokuvan miljöö ja lavastus oli raken-
nettu loistavasti. Etenkin Fingerporin 
80-lukuisen kaupunkirakenteen paro-
disointi ja menon yleinen absurdius oli 
tuotu esiin aivan erinomaisella tavalla. 
Katsoja pääsi nopeasti mukaan sarjaku-
van maailmaan. Valitettavasti silmään 
pisti vahvasti, että vitsit olivat suoraan 
sarjakuvasta kierrätettyjä. 

Vaikka uusia vitsejä ei elokuvasta irron-
nut, oli silti viihdyttävä elämys seurata 
sarjakuvista tuttujen hahmojen menoa 
video-formaatissa, koska filmatisoitu Fin-
gerpori-huumori oli huikeasti ja elävästi 
toteutettua. Vanhat ja klassisimmat läpät 
jaksoivat yhä naurattaa tällaista helppoa 
yleisöä, jolla on jo muutenkin vähän liikaa 
taipumusta turkulaisuuteen, miksi olikin 
hauska huomata, että elokuva oli osin ku-
vattus ite Turus - kyllä, Föli paljasti. 
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Kyrsiikö porkkanalaatikon syöminen yksin soluasunnossasi? Etkö kehtaa tilata pizzaa 
joulun välipäivinä? Ei hätää, Tisleen tutkivat journalistit lähtivät maailmanympärys-
matkalle ja keräsivät teille kolme erilaista perinteistä jouluruokareseptiä maailmalta. 
Halusit sitten suolaista, makeaa tai vain vetää pään täyteen jouluisasti, meiltä löydät 
sopivan reseptin joulunviettoon:

5 dl jauhoja
2/3 rkl suolaa
1 rkl mustapippuria
3 rkl valkopippuria
½ rkl kuivattua timjamia
½ rkl kuivattua basilikaa
1/3 rkl kuivattua oreganoa
1 rkl sellerisuolaa
2 rkl valkosipulisuolaa
1 rkl inkiväärijauhetta
1 rkl sinappijauhetta
4 rkl paprikaa
(2 rkl natriumglutamaattia)

2,5 dl piimää
1 suuri muna
1 kokonainen kana paloiteltuna
Friteerausöljyä

• Sekoita mausteet tasaiseksi esimerkiksi 
monitoimikoneessa. Natriumglutamaatti 
antaa tällekin mausteseokselle lisäpotkua, 
mutta sen voi saatavuusongelmien tai fo-
liohatun takia jättää lisäämättä. 

• Sekoita mausteseos jauhoihin. 
• Sekoita isossa kulhossa piimä ja muna ta-

saiseksi seokseksi. 
• Dippaile kanat ensin piimäseoksessa ja sen 

jälkeen mausteseoksessa. 
• Friteeraa kanat heti noin 175 °C lämpöi-

sessä friteerausöljyssä 12 minuuttia. 
• Tämän jälkeen laita kanat 80 °C uuniin rit-

ilälle 20 minuutiksi ja voilá, lähes pikaruo-
kalatasoiset kanankoipesi ovat valmiit!

KanSaInvÄlISeT JOUlUheRKUT

KFC (Japani)

Ensimmäinen toimittajistamme soluttautui tokiolaisen perheen jou-
lupöytään. Vaikka hän olikin epäilyttävän pitkä perheen kolmanneksi 
lapseksi, meni hän kuitenkin onneksi täydestä ja pääsi nauttimaan paikalli-
sista jouluherkuista. Toimittajamme yllätykseksi pöytään ei nostettukaan 
joulukinkkua tai edes jouluisia Sushirullia, vaan pöydän keskelle aseteltiin 
joulun perinteinen KFC kanaämpäri! Kuunneltuaan sivukorvalla perheen 
mummon seikkailuista Kenraali Sandersin kanssa, sai toimittajamme kuulla 
myös maailmankuuluisan salaisen mausteseoksen reseptin!
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700 ml täysmaitoa
240 ml Double cream kuohukermaa
3 kanelitankoa
1 vaniljatanko puolitettuna ja siemenet eroteltuna
1 tl jauhettua muskottipähkinää
5 eroteltua kananmunaa
130g sokeria
175 ml tummaa rommia tai bourbonia

Munatoti (USA)

Toinen toimittajistamme päätyi teksasilaisen perheen joulujuhliin esitettyään NRA:n 
kiertävää saarnaajaa. Joulupöydässä komeili kauniin kultainen paistettu kalkkuna, pe-
runamuussi, paistikastike, karpalohillo ja höyrystettyjä kasviksia. Toimittajamme oli 
kuitenkin aloittanut juuri nestedietin  välttääkseen joululle tyypillisen epäterveellisen 
ahmimisen. Hän sai onnekseen kuitenkin eteensä kannullisen perheen isän perinteistä 
munatotia. Siinä sitä koko illan nautittuaan hän uskaltautui kysymään kyseisen totin 
reseptiä. Toimittajan muistiinpanot ja muistikuvat ovat hieman sekavia, mutta tässä 
hänen versionsa munatotista:

• Sekoita maito, kuohukerma, kaneli, vaniljatangot, vaniljansiemenet ja muskot-
tipähkinä kattilassa. 

• Kiehauta seos keskilämmöllä ja nosta pois lämmöltä maustumaan. 
• Sekoita isossa kulhossa erotellut keltuaiset ja sokeri, niin että vispilästä valuu pak-

suja nauhoja nostattaessa seoksesta. 
• Kaada hitaasti maitoseos munaseokseen koko ajan vatkaten. 
• Kun seos on sekoitettu tasaiseksi, lisää vielä rommi tai bourbon. 
• Anna totin maustua jääkaapissa yön yli. 
• Sekoita valkuainen vaahdoksi ja sekoita varovaisesti totiin. 
• Tarjoile tuoreen jauhetun muskottipähkinän kera. 
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6 valkuaista
ripaus suolaa
3 dl sokeria
3 tl maissijauhoa
1 tl valkoviinietikkaa
1 tl vaniljauutetta
2.5 dl vispikermaa
tuoreita hedelmiä/marjoja

Pavlova (Australia)

Viimeinen toimittajistamme päätti lähteä lomailemaan työnteon sijaan. Hän lennähti 
Australiaan Brisbanen kultaisille hiekkarannoille. Siinä auringon lämmössä makoilles-
saan toimittajaamme eivät oikein perinteiset jouluruuat houkutelleet, vaan hän halu-
si jotain raikasta! Sattumoisin hänen vieressään makoillut paikallinen auringonottaja 
kuuli hänen mietteensä ja suositteli maistamaan paikallista jouluherkkua. Toimitta-
jamme oli hieman skeptinen sanayhdistelmästä raikas ja joulu, mutta päätti ottaa silti 
paikallisen jouluherkun testiin. Hänen yllätyksekseen ei Australialainen jouluherkku 
ollutkaan rasvaista lihaa tai muuta raskasta, vaan hän saikin eteensä suuren palasen 
pavlovaa! Tämä olikin jo toimittajallemme tuttu resepti ja hän lähetti sen meille pika-
morsetuksella testattavaksi:

• Esilämmitä uuni 150 °C:een. Piirrä noin 20 cm halkaisijan ympyrä keskelle leivin-
paperia ja laita leivinpaperi piirustus alaspäin pellille. 

• Sekoita munat ja suola vaahdoksi. 
• Lisää vähitellen sokeri valkuaisvaahtoon samalla vatkaten. 
• Sekoita maissijauho, etikka ja vaniljauute. 
• Sekoita etikkaseos marenkiin. 
• Muotoile marenkimassa lastalla ympyräksi pellille. 
• Tee marenkipohjaan hieman korkeammat reunat, niin täytteet pysyvät hyvin 

pohjan päällä. 
• Alenna uunin lämpötilaa 120 °C:een ja laita marenki uuniin noin tunnista puoleen-

toista. Marengin pitää olla kosketuskuiva. 
• Ota marenki uunista ja anna jäähtyä. 
• Vispaa kerma kermavaahdoksi. 
• Koristele pavlova kermavaahdolla ja tuoreilla hedelmillä tai/ja marjoilla.



"Things will never be the same."

"Onks tää joku uus 'sun mutsis'?"

"Edgy bro." "Menkää töihin."

"Herätti lapsuuden traumoja."

"Kyllä se vielä helpottaa. Ehkä."

"Tiainen monikossa on 'tits'."



"Mitenköhän mahtaa käydä?"

"Ihan ku luotuja toisilleen."

"Herätti lapsuuden traumoja."

"I've had it with these
motherfucking molecules on 
these motherfucking planes!"

"Kyllä se vielä helpottaa. Ehkä."

"Bacillus CSTR apparatus."

"Mhm, röh röh kjäh kjäh."

"Tiainen monikossa on 'tits'."



Introducing the largest producer of renewable diesel in the world.

We are looking for people with the courage 
to solve global problems and the will to 
leave a healthier planet for our children. 
We approach our work with a passion and 
expect the same from you.

Every year we offer more than 300 
summer trainee positions and many 
other opportunities for young talent. 
Looking forward to hear from you!

Would you like to join the
2nd most sustainable
company in the world?*

* Global 100 report by Coporate Knights
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Kemistikilta kävi vierailulla 
Nesteen Kilpilahden jalosta-
molla yhdessä Prosessiteek-
kareiden kanssa. 30 hengen 
joukolla päästiin kuulemaan 
mielenkiintoisia uratarinoita 
ja opittiin, että jalostamon 
ensimmäiseen kolonniin 
menee tankkiautollinen raa-
kaöljyä kahdessa minuutissa. 
Aika isot volyymit! 

”Excussa oli parasta, kun päästiin kenttäkierrokselle TL3:lle 

ja katselemaan maisemia reaktoreiden kupeesta.”
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Kesätyö -hakuaika: 13.1.-16.2.2020.
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