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Pääkirjoitus
Sitruunaisen pirskahtelevaa wappua sinulle, Tisleen 
lukija! Tällä kertaa wapunajan Tisle-numero on saanut 
nimensä ja teemansa tältä kevään kiistattomalta 
ykköseliksiiriltä. Kellertävää, kuplahtavaa, sekä hieman 
sitruunaa kyljessä. Sima liitetään usein maamme rajojen 
ulkopuolella hunajaviiniiin, mutta suomalaiselle simalle 
tyypillistä on sokerin käyttö hunajan sijaan, ja yllättäen 
kotimaiset tuotokset ovat usein alkoholipitoisuudeltaan 
ulkomaisia serkkujaan miedompia. Ja niin, tottakai itse 
sokerin valinnalla on merkittävä vaikutus lopputuotoksen 
maulle, värille ja koostumukselle. Meille kemisteille 
simalla onkin varmasti erityinen paikka sydämissämme, 
sillä onhan selvää, että kyseinen keltaliemi on jokaisen 
oman elämänsä fermentoijan ensimmäisten kokeilujen 
listalle. Ja miksipä ei, onhan raikkaan ja virkistävän 

siman valmistaminen wapun ajan mielentilan saavuttamisen avaimia. Olkoot simassanne 
leijuvat rapertuneet rusinat vain ja ainoastaan varoituksena nestetasapainon tärkeydestä 
niin wapun kuin muiden juhlienkin aikana. 

Wapun aikaa on jälleen tänäkin vuonna varjostanut vallitseva pandemia, mutta silti sen 
tunnelman ja hengen on voinut aistia Otaonnelassa kaikin aistein. Ja onneksi myös 
killan wapunalun tapahtumat, kuten kotikeittokisa taikka saunahetki vanhan PrTK:n 
haamun kanssa telttasaunassa ovat auttaneet löytämään sen aidon wappufiiliksen. 
Kotikeittokisasta pääseekin lukemaan tämänkin lehden sivuilta. Siinä ohessa on sitten 
myös killan uusien kansainvälisten jäsenten wappufiilistelyä, matkareportaasia niin 
Saksanmaalta kuin Kymenlaaksosta, sekä parhaat vinkit orastavan kesän krokettikentille. 
Tämän Tisleen kanssa suosittelen ehdottomasti nauttimaan simaa, joko itsetehtynä 
tai markettilaatuna, ja reippaan kasan munkkeja tahi tippaleipää. Sikäli mikäli eiliset 
Walpurinpäivän koitokset ovat syöneet mieltä ja kehoa, tarjoaa Tisle varmasti myös 
piristävän ruiskeen ja startin tähän juhlavaan päivään. 

Ja vielä kerran, oikein erinomaista wappua!
Kim



 

 

Puuhispalsta 
 
Mitä puuhiksessa piileekään? Muodostuuko kirjaimista muutakin kuin 
sanoja ja lauseita? 
 
Huu kuinka aika riEntää! Kevät on eDennyt ryTinällä kOhti kesää, ja  
Apua, lukukausi oNkin edennyt siihen pisteeseen, kUn mieli alkaa olla 
Uudestisyntynyt, kEveämPi ja koulUkin tältä Erää nipIn napin paketissa. 
Sinua juuri tarvitaaN! Hallitus on kehitellyt uusia taPahtumakonsepteja 
Kevään aikana, muTta nyt on parhain aika aukaiSta idea-arkku, mitä 
Ajanvietettä killan piTäisi ensi syksynä järjestää! Hyvät ideat saatetaan 
Aukottomasti  toteuttaA ja huonot ehkä jopa sitÄ todennäköisemmin. 
 
Wappua odotellessa, Keskiviikkoisin kiltaiAisia ovat puhuttaneet 
Ajankohtaiset kiltakeskuStelut, mieltä paInaivista asioista, kuten 
Parhaista jäätelömauista sEkä labrasähellyKsistä, sillä näiden aiheiden 
Puintipaikka kiltis on vieläkin Suljettu.  HalLitus on kaivanut telttasaunan 
Ulkoilmaan  ja valmistautunuT lähestyVään Wappuun harjoittamalla 
Asiaankuuluvasti telttasaunankaSaustaiToja. 

Kaikkea ennen, varmat WapunmerKiT ovat ilmassa! Kotikeittokilpailu ja 
Ihan vähän erilainen wapun waahtOkylpy ovat virittäneet viimehetken 
Lennokkaat  wappusielutkin   henkiiN. Viimeistään, kun olet saavuttanut 
Tisleen takakannen, loppuwapun fiilIs on taattu! 

Ajattelit sitten Wapun jälkeen laittaA 
Loma-,  opinto-  tai  kesätyövaihteeN 
Armottomasti silmään, nauttikaa nyT 
Ihmeessä wapusta, 
Skumps   hömps  ja  wabeti  wabs ! 
 
Eritoten kesällä: syökää, JuoKaa Ja VoiKaa hyviN! 
Toivoo, Hanna 
! 
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Pasilan miehen dipparöökit

Vapaaherrailua on tullut tänä lukuvuona 
harrastettua suurissa määrin, olutta on juotu ja 
kuumoiteltu saako diplomityöaihetta ollenkaan. 
Lopulta mielekäs aihe jäi koukkuun, siima 
kireäksi ja töihin, olut on vaihdettu vissyyn jonka 
runsaan kulutuksen näkee kuvaajasta Kuva 1. 
Kirjallisuus osa on juuri palautettu, mutta siitä 
saatiin maksaa suuri verotus mielenterveydessä 
sillä tilanteen absoluuttista röökiytymistä kuvaa 
hyvin se miten paljon diplomityön aikana joutuu käyttämään arvokasta 
työaikaa esim turhanpäiväisten kokousmuistiinpanojen täydellisyyksiin 
hieromiseen, tämä on kemian tekniikan korkeakoulu eikä mikään 
kreikkalainen kylpylä jossa hierotaan eteerisiä öljyjä kehoon. 
 

Kuva 1. Diplomityön vissyn kulutus ajan funktiona

Seuraavaksi luvassa on kokeellinen osuus, joten tuon kirjallisuus katsaus 
skeidan saa hetkeksi jättää taakseen. Opiskelutovereilta olen kuitenkin 
kuullut kauhutarinoita siitä miten kyseisessä firmassa kokeelliset osuudet 
näyttävät aiheuttavan suuria määriä viivästymisiä ja perkelöitymisiä, 
odotan innolla tupakan tupruttamista ongelmien parissa. Huutis-arvoa 
nostaa myös se, että teknologia, jonka pariin pääsen työskentelemään, 
on varsin uutta eikä sitä ole oikeastaan vielä kunnolla testattu, joten 
voinee olla mahdollista, että koko pönttö räjähtää saatana. Kirjoittajan 
kuollessa lahjoitan jääkapissani kirkastumassa olevat nelisen litraa kiljua 
Kemistikillan käyttöön.
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International wappu feelings

As the pandemic situation has changed plans for many, we wanted to 
know how the international students of Chemistry Guild have been af-
fected by the unusual (shit) times. So the reporters of Tisle interviewed 
three of our new students and we asked them:

What are your overall feelings about 
wappu?
Totem drink?
Will you be getting a teekkari cap?
Summer plans?
Favourite course from 2020-2021?
Draw your own interpretation of Walpuri

Mulex Asikka

Overall feelings about wappu?
Really waiting for my first wappu as a teekkari. How-
ever, it’s a pity that the circumstances don’t allow us 
to celebrate wappu as usual. Hopefully, next year it 
could be possible and if not, postponing my studies 
may become necessary (like it is already).   

Totem Drink?
Beer, of course. There is no better feeling than on a 
hot summer day drinking fruity IPA. 

Will you be getting a teekkari cap?
Of course, although I need to eat noodels for the 
rest of the spring because of the hefty price of the 
cap.

Summer plans?
Work, work and work. This year I’m having my first official summer holiday! However, I 
think I’m only capable of spending two weeks of it. Also, it would be nice to go back to 
the office, because my apartment is like a sauna on hot summer days. 

Favorite course from 2020 – 2021?
Medicinal Chemistry, because that’s the course I got best grade from
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Nadine Best

Overall feeling about wappu? 
I am more than exited about my first Wappu. Every day 
it will get more light and more sunny, so the good mood 
starts to take over. I would have been happy about see-
ing you all in the park, but let’s keep the glass half full. 
Some day we will all meet again and celebrate all night. 
Maybe I should buy some Aspirin in advance. 

Totem drink?
A Finnish or an overall one? If you would ask about a 
Finnish totem drink, it would be Minttu for me. But over-
all tequila always wins. Arriba!

Will you be getting a teekkari cap?
Of course I will get a teekkari cap. It is beautiful and a real eye catcher. For me that 
will be an alternative graduation hat since my home university does not have any 
formal graduation traditions. 

Summer plans?
Well the priority thing might be finally graduating and getting the master’s degree in 
July. But honestly, sitting at a lake at late night in the sunshine, swimming in the Baltic, 
hiking and traveling to Tampere, Turku and Lahti would describe my plans a bit better. 

Favorite course?
My favorite course at Aalto in 2020/21 was the new course „Polymers in Medical Tech-
nologies“. It is amazing to look at how materials are used in medicine. Might be a good 
way to work with medicine related topics without having contact to annoying people ;)

Mr. Pascal

Overall feelings about Wappu?

In my home country in Germany the 1st of May is also a national holiday and this day 
often is used for hiking while getting really drunk, especially with wine. However this is 
just one day and after it you mostly really have to fight your hangover and get back to 
work. Here in Finland Wappu is not restricted to just one day rather it is its own time 
in a year when everybody seems to have this very special Wappu mind set. I am really 
fascinated about to see what all kind of projects for example the Jäynä jokes like the 
“Evergreen” blocking the underpass have appeared on the campus during the weeks 
before Wappu. Apart from that it seems like during this time in the year everyone has 
something to give away for other people to enjoy like the Wappu starter or free beer and 
food. Also, I really like the Wappu challenges because they bring some variation in our 
everyday life of studying and Corona and I also start to get quite hyped about Wappu. I 
just tried Sima and I have to say I really like it although I haven’t tried anything compa-
rable before. I am really looking forward to the 1st of May and I’m curious to see what 
other events are going to happen before and after it. I really like that here in Finland are 
so many different student traditions and I think Wappu is one of the most important. I 
am a little bit sad that Corona restricts the events to be mostly held online, but I am very 
grateful that there are so many people who work quite a lot to also ensure that this year 
there is going to be an amazing Wappu for all of us. 
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Totem drink?
I really like a lot of different drinks, but I think the one I would the most identify myself 
with or even others would identify me with is a Daiquiri. Once I started drinking Daiquiri 
cocktails I probably do not stop the whole evening drinking them, no matter what flavour 
they have. Therefore, I think I really can consider Daiquiris as my totem drink.

Will you be getting a teekkari cap?
Yes, as I said I really like this student culture that Finland and Aalto University have and 
I am really pleased that also exchange students have the possibility to obtain a teekkari 
cap. Getting the points on the teekkari point card was really fun and also a kind of guide 
what I should try out here in Finland. I am really looking forward to Wappu, when I am 
hopefully getting my own teekkari cap.
 
Summer plans?
If everything works out as planned I should be able to finish all my courses until the mid 
of May. After that, if it is possible due to Corona, I want to use the rest of my time I have 
in Finland to travel, do some road trips and explore the country to get more expressions 
of all the nice nature and cities Finland has to offer. I really like Finland’s countryside with 
all these lakes and forests, so I am looking forward to visiting different national parks 
all over in Finland. For example Koli is a destination that I am going to visit for sure. 
Furthermore, I really enjoyed when in the winter me and my friends booked a cottage 
with a sauna and we could cool down in the snow. I hope we are going to repeat that 
and then we maybe can jump and swim in a lake. 

Favourite Course from 2020-2021?
As exchange student, but that is maybe just due to my home university, I was not really 
restricted with my course choices. Therefore, most of the courses I picked for this year 
really matched my personal interests and I also picked some courses I was sure that I 
am not going to be able to pick them at home. One of these course was a course about 
the introduction to wood properties and wood products. Wood wasn’t a topic I really 
have thought so much about before and I found it quite interesting to find out more 
about it. My most favourite course in this year I think however was quantum mechanics 
and spectroscopy. This course directly addresses my personal interests and also is part 
of what I have specialised myself in my chemistry studies at home. Furthermore, I think 
it was a really nice held lecture and didactic learning concept. I really can recommend 
this course for every one that is interested in physical chemistry. 

Draw your own interpretation of Walpuri
Walpuri, as explained to me is the Wappu Saint, and my first thought after that was: How 
can interpret a saint? A person I do not know anything about. Now I think it is not about 
a (real) person. Walpuri rather is the spirit of Wappu time and is build up from these 
many different, very personal and special experiences everyone gains during Wappu. 
Therefore, I am not very surprised that Wappu can have a lot of divers meanings for dif-
ferent people and with it there are also as many different interpretations of Walpuri. For 
some people Wappu might be the time of meeting new and old friends, put even more 
effort in their voluntary tasks to create another unforgettable time for everyone or even 
to just get drunk without feeling bad since it is Finnish tradition ;). For myself I have to 
say that I am still in the process of building up my own interpretation of Walpuri. So far 
I would link Walpuri to a feeling of being excited and experiencing something new and 
really unique and I am really looking forward to expanding this interpretation with many 
new interesting and fascinating aspects.
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Mitä Münchenissä voi tehdä?
Harrastusmahdollisuudet koronavaihdon aikana

Nuorena ja naiivina sitä ajatteli, että 
olisi hienoa, kun pääsisi vaihdossa 
pelaamaan paikallista koriksen 
kalijadivaria. Olisi upeaa vaikka aloittaa 
joku paikallisten suosima urheilulaji. Tai 
vähintäänkin jokin paikalliskulttuurin 
aktiviteetti. Suunnitelmia oli tehty 
ja näistä epätoivoisista haaveista 
yritettiin pitää kiinni vielä kohteeseen 
saapumisenkin jälkeen. Vasta viiden 
kuukauden täyssulku palautti jalat 
takaisin maan pinnalle ja ajatukset 
realistisiin harrastusmahdollisuuksiin. 

Täyssulku tarkoitti, että kaikki aikuisten 
yksilö- ja ryhmäharrastaminen loppui 
kokonaan ulkoilua lukuun ottamatta. 
Jäljelle jäi itselleni mielekkäistä vaihto-
ehdoista vain lenkkeily, calisthenics 
ja vaeltaminen. Salireenit ja koripallo 
vaihtuivatkin iltalenkkeihin Münchenin 
Englischer Gartenissa ja leuanvetoihin 
ulkosalilla. Uudeksi rakkaudeksi 
osoittautui kuitenkin vaeltaminen 
Baijerin Alpeilla. 
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Toisin kuin vaeltaminen tuntureiden Lapissa, vaeltaminen Saksassa 
ei vaadi kummoista varustusta, omaa autoa, koko viikonloppua tai 
edes kummoista kuntoa. Jalkaan 60e Decathlonin vaellustohvelit, 
mukaan muutama kaveri, taskuun kympin maksava junalippu ja 
sunnuntaivaeltaminen voi alkaa. Netistä löytyy satoja reittejä muutaman 
tunnin perheretkestä kovemman luokan eräilyyn ja näistä käytännössä 
kaikki ovat saavutettavissa enintään kolmen tunnin junamatkalla. 

Itselleni tyypillinen vaelluspäivä on 
aamukasista iltakasiin käsittäen pari tuntia 
junassa suuntaansa sekä keskikokoisen 
vuoren 1500-2000m korkeudessa. Nousua 
tulee lähemmäs kilometri ja kävelyä 
ehkä 15km. Päivän päätteeksi palkintona 
haetaan dönerit ja seuraava päivä 
pötkötetään sängyssä. Mukaan kun lisää 
vielä kovimpienkin juutuubi-influensserien 
kriteerit täyttävät panoraamakuvat, on 
kokonaisuus täydellinen. 

Tähän mennessä on tullut huiputettua vajaa 
kymmenen vuorta ja tavoitteena olisi nousta 
ainakin Saksan korkeimmalle vuorelle Zugspitzelle. Virheitä on tullut 
tehtyä ja kantapään kautta opittua: ensimmäisellä vaelluksellani emme 
huomanneet työmaamerkkejä ja kokonaismatka venyi kymmenellä 
ylimääräisellä kilometrillä. En ollut varautunut kuin kahdella litralla 
vettä, myslipatukoilla ja suolaistakin suolaisemmilla pähkinöillä, joten 
niin neste- kuin kalorivajekin oli niin ankara kotiin päästessä ettei pari 
döneriä ja puoli koppaa kaljaakaan olisi riittänyt. Vaeltaminen onkin hyvä 
vastapaino mallaspitoiselle baijerilaiselle ruokavaliolle. 
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Kotikeittokilpailun lyhyt historia
Monelle kemistille on jos-
sain elämänsä vaiheessa tullut 
mieleen oman kotikeittoisen si-
man tahi muun alkoholipitois-
en tuotteen valmistus kotikon-
stein. Pöntöt on hankittu ja 
käymisprosessi opiskeltu, mut-
ta vanha lappo on parin käyt-
tökerran jälkeen jäänyt kel-
lariin pölyttymään ja puolikas 
pussillinen salamahiivaa lojuu 
unohtuneena kuiva-ainekaapin 
perällä. Kemistikilta haluaakin 
rohkaista jäseniään puhdistama-
an käymisastiansa edes kerran 
vuodessa, minkä takia 2018 al-
kaen on Wapun alla järjestetty 
jokavuotinen kotikeittokilpai-
lu, jossa hiivaisimmat kemistit 
pääsevät panemaan kilpaa kes-
kenään.

- "Wappuisin meillä on sima käymässä."

- "Pyydä käymään meilläkin."

"Moottori käy bensiinillä,

kilju hiivalla ja

kemisti kakalla."

Kalja-sarja: 
Black IPA
by Jakke

Kilju/viini: 
Short Island Ice Tea
by Emilia, Piia, Lotta

Hässäkkäkategoria: 
Kirsikkanautinto
by Wade

Sima: 
Ingenjörs Ingenvär
by Nea
____

Kunniamaininta: 
Hyvin muhinut hunajaviini
by Olli

Ei maistunut tuomaristolle: 
Vegaaninen Jallupiimä
by Jänis

Tisleen toimitus 
onnittelee voittajia!

2021 Kotikeittokilpai-
lu järjestettiin tois-
tamiseen etänä, mutta 
tuomariston ei onneksi 
tarvinnut jäädä täysin 
kuivin suin. Osallis-
tuvia juomia oli 20 
sorttia, minkä takia 
ne jaettiin muutama-
an eri sarjaan. Tuom-
ariston makunystyröitä 

miellyttivät eniten:



Vuosien varrella tuomaristo on arvioinut mitä erilaisempia 
oluita, viinejä, kiljuja, seoksia sekä muita hiivaisia yr-
ityksiä SWOT-analyysin, sex-appealin sekä jo vakiintuneen 
dokabiliteetti-asteikon perusteella. Alta löydät koosteen 
vuosien aikana kertyneestä dokabiliteetin tasosta:

"Moottori käy bensiinillä,

kilju hiivalla ja

kemisti kakalla."
"Jos se haisee hiivalta, maistuu hiivalta ja näyttää 

hiivalta, kannattaa käydä lääkärillä."

Kotikeiton tuomarointi
on ihan parasta!



Krokeporttien ABC
Kevät ja kroketti alkavat molemmat samalla 
kirjaimella, sattumaako? No luultavasti kyllä, 
mutta sehän ei estä meitä kaivamasta esiin 
krokesettejä kämppien nurkista, kun lämpötila 
nousee kaksinumeroisiin lukuihin ja aurinko 
pilkistää pilven takaa. Kevät kutsuu sekä vanhat 
että uudet innokkaat lajin ääreen krokeratoja 
rakentamaan. Kroken parissa voit viettää 
viikonlopun etkoja, mutta myös työpäivän 
aftereita, sillä pelin fyysisyyden päätät sinä 
itse omilla porttivalinnoillasi. Tämän artikkelin 
luettuasi osaat valita maastosta kuin maastosta 
porttien parhaimmat paikat juuri omaan peliisi, 
koska artikkelin portit on valittu edustamaan 

erityyppisiä portteja, mutta myös sakkojen maksimoimista ja luovuutta on 
priorisoitu. Portit toimivat etenkin kaljakrokessa sakkojen takia, mutta myös 
kaljaton pelaaminen on sallittu. Kaikki portit ovat sijoitettu smökin ympäristöön.

PERUSPORTTI

Aloitetaan helpolla. Aivan tavallinen portti 
sopii sekä vasta-alkajan peliin, mutta tuo myös 
ammattilaistasolle mukavan väliportin. Erittäin 
hyvä taukoportti vaikeiden porttien keskelle, ja 
palauttaa nopeasti motivaation elämään monen 
tuskaisenkin portin jälkeen. Plussaa perusportti saa 
myös helposta sakkomahdollisuudesta, sillä kaverin 
pallo on helppo krokata tästä läpi väärään suuntaan.

MÄKIPORTTI

Vaikka tällainen krokeportti näyttääkin usein 
helpolta, tuo epätasainen mäkinen maa 
porttiin omat ongelmansa. Pallo ei useinkaan 
pysähdy lähelle porttia, vaan vierii alas mäkeä. 
Kun porttia yritetään lyödä läpi, lyönnin on 
pakko lähteä mäen alhaalta tai ylhäältä melko 
kaukaa ja onnistumisprosentti pienenee. 
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TUPLAPORTTI

Portteja kannattaa myös laittaa 
peräkkäin ja lähelle toisiaan. Välissä 
kannattaa käydä tosin pelaamassa 
muutama muu portti.  Tällä tavalla 
monta pelaajaa pystyvät pelaamaan 
lähekkäin, vaikka olisivatkin eri vaiheissa 
peliä, ja mahdollisuus krokkauksiin 
kasvaa. Toimittajan ehdotus: Hauskinta 
porteista saat, kun teet niistä myös 
mäkiportit. Mäen ylempi portti lyödään 
ylöspäin ja alempi portti alaspäin. Näin portit ovat haastavampia ja lähes 
pakottaa lyömään pallon molempien porttien läpi maksimoiden sakkojen 
määrän. Juomamäärä nousee jopa viiteen, jos lyöt palloa ylöspäin ja portit 
läpäistyään pallo vierii vielä molempien läpi alas.

KALLIOPORTTI

Smökin ympäristöstä löytyy hyvää kalliota, 
josta löytyy useampikin paikka krokeporteille. 
Korkeiden kallioporttien ominaisuuksiin 
kuuluu työläys nousta jyrkkää kalliota lyönti 
lyönniltä ylöspäin, ja jokaisella lyönnillä on 
mahdollisuus tippua takaisin alas ja aloittaa 
kipuaminen uudelleen. Hauskuutta lisää 
tietenkin se, että kalliolla ei ole liikaa paikkoja, 
joihin pallon on mahdollista pysähtyä, 
ja pallo valuu helposti kauas portista.

MAASTOPORTTI 

Maastoportin suunnittelussa kannattaa 
hyödyntää nimensä mukaisesti maastoa. 
Portteja saa laitettua muun muassa 
puihin, kantoihin ja kuoppiin. Muutkin 
maanmuodot sopivat tilanteeseen hyvin, 
kannattaa käyttää luovuutta. Tällaiset 
portit tekevät pelistä mielenkiintoisen, 
sillä joka maastossa on omat etunsa eikä 
turhaa toistoa porttien välillä tapahdu. 
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SÄÄPORTTI 

Vaikka kesä onkin tulossa, ei Suomen ilmastosta 
silti aina tiedä, milloin talvisää iskee. Siksi 
kannattaa hyödyntää näitä erikoisia hetkiä, ja 
pystyttää krokeportti vaikkapa lumihankeen. 
Lumi antaa hyvän alustan, johon pallo helposti 
uppoaa ja vaikeuttaa peliä. Lisäksi maasto 
muokkaantuu aina, kun joku kävelee lumen 
päällä, joten tämä tuo oman haasteensa 

porttiin.

REKVISIITTAPORTTI

Vaikka luonto tarjoaakin jo valmiiksi hyvää 
maastoa krokeporteille, on silti mahdollista käyttää 
muunlaista materiaalia rataa suunnitellessa. 
Tähän porttikategoriaan kuuluu esimerkiksi 
hyppyrit ja rampit, joita pitkin portti lyödään läpi. 
Mahdollisina rekvisiittoina on käytetty muun 
muassa liikennemerkkiä, puupaloja ja lumikolaa. 

MITÄ HELVETTIÄ -PORTTI

Jokaisessa pelissä on hyvä olla yksi portti, 
joka saa pelaajat miettimään mitäs 
helvettiä, kenen idea tämä nyt oli. Portti 
tuottaa sekä kyyneliä, mutta myös suuren 
onnistumisen tunteen, kun sen läpäisee. 
Tällainen krokeportti on hyvä sijoittaa 
viimeisten porttien joukkoon, sillä jatkuva 
epäonnistuminen saattaa aiheuttaa 
turhautumista ja epätoivoa. Tässäkin 
portissa maasto on avaintekijä, ja sijainniksi 
toimii erinomaisesti patsaat ja maamerkit.

Kannustamme innokkaita pelaajia kokeilemaan tämän artikkelin portti-ideoi-
ta, mutta käyttämään myös omaa luovuutta ja inspiraatiota keksimään mitä 
ihmeellisimpiä krokeportteja. Mahtavia krokepelejä kaikille Tisleen lukijoille!
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Wisaisa Whiskinurkka
Craigellachie 13 Year Old Single 
Malt Scotch Whisky
 
Alue: Skotlanti, Speyside
 
Craigellachien tislaamo on perustettu 
Herran vuonna 1891, samana vuonna 
kuin rakas Kiltamme, jonka vuoksi pullo 
päätyi vuosijuhlaviikon viskiarvosteluun.
 
Alkon arvion mukaan tämä 13-vuotias 
on maultaan täyteläinen, aprikoosinen, 
kypsän hedelmäinen, kevyen pähkinäin-
en, hennon yrttinen, vohvelinen, tasa-
painoinen ja pitkä. 
Saatuani pullon käsiini muutama viikko 
sitten, olen päässyt maistelemaan tätä 
nektaria useammankin kerran hyvässä 
seurassa. Täydellisen mielipiteen saaminen juomasta on kuitenkin tuntunut 
sangen haastavalta lukuisista yrityksistä huolimatta, mutta kokeillaan silti. 
 
Väri: Kullankeltainen
 
Tuoksu: Hyvin mieto ja pehmeä, häivähdys toffeeta mukana.
 
Suutuntuma: Riippuen hieman mitä on aiemmin illalla maistellut, viskin voimak-
kuus (vahvuus 46%) voi yllättää, mutta ohittuu pian tuoden pehmeyden, joka 
hellii suuta ja kitalakea. Vahva mutta pehmeä.
 
Maku: Tamminen, makea, häivähdys suolaisuutta tai savuisuutta, merellinen.
 
Muuta: Sopii hyvin aloittelijalle.
 
Pohtiessani analyysiä tästä viskistä jälleen uudestaan, eräs valmistumista yrit-
tävä kemisti totesi, ettei se kovin pahaa voi olla, kun pullo on jo lähes tyhjä. 
Samainen kemisti totesi myös kyseisen viskiyksilön olevan (ehkä) jopa sangen 
dokattavaa, vaikkei viskeistä niin perustaisikaan. Tarkemmin mietittynä tämän 
viskin suutuntuma kuvaa myös 130-vuotiasta Kemistikiltaa: vahva ja elinvoi-
mainen, mutta samalla pehmeä ja lämminhenkinen. 
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Tisle road trip part 2:
Kymmenedalen grand prix

Taas on uuden Tisleen aika. Tilanne ei ole muuttunut edelleenkään. Virus 
jyllää, juuri mitään ei tapahdu ja lähes kaikki on peruttu. On siis jo aiemmasta 
numerosta tutun sankarikoplan uuden urotyön paikka. Tällä kertaa suuntana 
itä. Se pelottava muuntovirusten tyyssija eli pahamaineinen Kymenlaakso, 
sekä ekstrana Itä-Uudenmaan entisen maakunnan kovimmat menomestat. 

Mitenköhän tästäkin taas selvitään. 
10:41 ja sitä ennen
Lähdemme liikkeelle Otaniemestä menestyksekkään varikko-
operaation saattelemana. Nopean lähdön takasivat jämerät 
varikkomiehet W. H. ja K. E., sillä vain yksi rengas lähti 
karkumatkalle kesken vaihto-operaation. Myös V. W. kömpi 
vihdoin paikalle, ja matka saattoi alkaa. 

11:04 
Ennen poistumista pk-seudulta teimme vielä ylimääräisen 
varikkopysähdyksen Myllypurossa. V. W. totesi meidän olevan 
vaarassa. Tankit ja tuoreet renkaat täyteen ja niin poispäin. 
Kuskimme J. A. luennoi kuumalaajenemisen teorioista. 

11:37
Alkumatkan aikana kävi ilmi, että kaksi kyydissämme olevaa kemistiä ei ollut vielä aiemmin 
vieraillut Porvoon ylpeydessä eli Kilpilahden jalostamolla. Niinpä asiantuntevan Kilpilahden 
veteraanin ohjeistuksella siirryimme kohti tätä petrokemian mekkaa eli KeLa-alffojen 
loppusijoituspaikkaa. Muutamia toteamuksia: 6 päivää ilman tapaturmia, nice nice. Kävimme 
katsomassa kolumneja, ei löytynyt myöskään sitä (viidettä) kolonnaa.

13:06
Vårt nästa mål: Lovisa. Tämä mesta vaikutti ihan oikeasti 
mukavalta kesäkaupungilta. Huomionarvoisia kohteita 
mm. harvinaisen komea kirkko, erityisen näkyvällä 
paikalla oleva vuoden 1918 “vapautusmuistomerkki” 
sekä Jean Sibeliuksen patsas, jonka tarkkasilmäinen 
iso-otsaisten ammattilainen W. H. tunnisti jo kaukaa. 
Tutkaituamme hetkisen keskustaa ja saatuamme 
tarpeeksi turistina olemisesta siirryimme kaupungin 
itäpuolelle tarkastamaan linnoitteet. Vähän on pojat päästäneet paikat huonoon kuntoon, mutta 
kyllä se tsaarin armeija tähän pysähtyy, det är jämpt så!
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13:42
Seurattuamme pidemmän matkaa paikallista segelbåt-kuljetusta 
saavuimme vihdoin suomalaisen atomienergiaosaamisen 
taidonnäytteen liepeille, eli mihinkä muuallekaan kuin Imatran 
Voiman Fortumin Loviisan atomivoimalaitoksen pihalle. 
Laitos oli ympäröity vahvoilla turvallisuustoimilla, selkeästi 
tarkoituksena estää vapaata, riippumatonta mediaa suorittamasta 
yhteiskunnalista velvollisuuttaan. Urheat toimittajamme 
pujottelivat veneillä täyden parkkipaikan läpi lauhdevesialtaan 
äärelle. Löysimme kauhuksemme mm. ydinjätetynnyrin sekä 

kuolleen ankan (paljastui lopulta ämpäriksi). Muistona Loviisasta meille jäivät säteilevän veden 
punoittamat kädet.

14:14
Siirryimme tuntemattomaan eli Kymenlaakson puolelle. Näillä main ne taisivat reilu vuosi sitten 
seisoa liikennettä tarkastamassa. Oliko tavoitteena estää uusimaalaisia pakenemasta Kotkaan, 
vai kenties kuitenkin vain heidän suojelunsa possoilta, albatrosseilta ja Junnu Vainiolta. Emme 
koskaan saa tietää. 

14:34
Tilanne on paha, olemme siirtyneet Pyhtäältä Kotkaan. Kyltissä ei myöskään enää näe ruotsin 
kieltä, se viimeinen sivistyksen merkki. Itärajan läheisyyden voi lähes haistaa. 

14:45
Ilmeisesti joko Mussalo on uusi Neuvostoliitolle luovutettu tukikohta tai omaa merkittävän 
venäjänkielisen vähemmistön, sillä tämä on ainut alue Kotkasta, jonne osoittaa kaksikielinen 
tienviitta. Emme valitettavasti ole varustautuneet näin vaaralliselle tutkimusmatkalle, joten ne 
kuuluisat Mussalon pizzerian rauniot jäävät nyt toiselle kertaa. 

14:52
Tarkastettuamme ensin nopeasti paikallisen 
biotuoteteollisuuden kurvaamme parkkiin Kotkan 
kaupungintalon eteen. Sankareilamme on nyt edessä 
vaikea tehtävä: jotain ravintoa tulisi hankkia. Tehtävää 
vaikeuttaa suljettu tori. Muikkuja ei saa, possot puuttuvat 
jopa S-marketin paistopisteeltä ja jäätelökiskakin on 
kiinni. Seikkailemme lopulta paikallisen etnisen värinän 
pariin ja jokainen tilaa känkyn Keskus Grilli Pizzeriasta. 
Kulinaristiseen kotkalaiseen kokemukseen kuuluvat mm. 
salaatinlehdet ja suolakurkut. Täydennämme Koff Crisp 
varastot kauppakeskus Pasaatista ja suuntaamme eteenpäin. Torin ympäristössä makoili hyvin 
kotkalaisen näköisiä kotkalaisia. Heitä löytyi myös penkeiltä sieltä täältä keskustan välittömästä 
läheisyydestä. Selvästi erotuimme alkuasukkaista, sillä ohi pyöreilevät nuoret hurjatkin haistoivat 
meidät kaukaa. 
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16:18
Vierailemme Kotkan kiistattomasti tärkeimmällä 
nähtävyydellä eli Leninin patsaalla. Seuraavaksi 
suuntamme takaisin VT 7:lle, suuntana itä. 
Matkalla mm. Karhulan yrityspuisto.

16:52
Lippukujan saattelemana etenemme Haminaan 
kuin isänmaan armeijat Petroskoihin konsanaan. 
Kaupunkilaiset tykkäävät lähinnä kahdesta 
asiasta, eli ympyröistä ja lipuista. Käymme 

katsomassa RUK:n pihaa, mutta sotapoikia ei 
näy.  

“Pelkkiä vanhan ajan larppaustaloja, aivan paska 
kaupunki” - V. W

17:15 
Sillä kello on jo varsin paljon joudumme 
hylkäämään alkuperäisen suunnitelman 
etenemisestä aivan itärajalle asti ja suuntamme 
kohti Pohjois-Kymenlaaksoa. Ensin pohdimme 

vierailua Sippolassa, mutta open source intelligence-taitomme paljastavat, että kyseisessä 
entisessä kunnassa tai ainakaan sen keskuspaikassa ei aikuisten oikeastikaan ole mitään 
näkemisen arvoista. Lähimmäksi pääsi koulukoti. Siksi laskemme itsellemme uuden reitin 
Inkeroisiin (Ingerois :-DDD).

17:33
Tilanne pahenee entisestään, nyt tulee vastaan Kouvola-
kyltti. Back in the days olisi ollut Anjalankoski. 

17:49
Inkeroisten kartonkitehdas. Toteamme Inkeroisen olevan 
parempi kuin Karkkila, tähän ei tosin paljoa vaadita.

18:17
Myllykoski, ei päästy töihin “:D”. Entisajan kunnan suurin 
työllistäjä kuuleman mukaan tunnetaan nykyään termillä 
“ulospotkimisen mestarit”. V. W. spottasi paikallisen 
pizzerian, jossa on jostain syystä itsekin nuoruudessaan 
tullut syötyä. Näiden lisäksi paikasta ei löytynyt muuta 
nähtävää, jatkakaamme siis matkaa. 
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19:09
Nappaamme Kouvolan Mäkisen eväät nassuun, ja lähdemme etenemään kohti paikallista 
korkeakouluklusteria. Joku liftari kävi kyselemässä että olemmeko matkalla Helsinkiin, emme 
olleet (vielä).

19:39
Etenemme Tykkitielle ihailemaan paikallista korkeakouluklusteria. Luulimme tämän aluksi 
sijaitsevan hylätyissä sotilasrakennuksissa, joiden ikkunoista näkyi mm. luodinreikiä. 
Myöhemmin tosin löysimme oikean rakennuksen, jonka todettiin olevan hieman vähemmän 
huutista aiheuttavaa. Sieltähän se kyltti pilkistikin kun ikkunasta kurkisti: “LUT Kouvola”. 
Olemme päässeet tavoitteeseemme

19:52 
Olemme Kouvolan keskustassa. Toivoimme että 
kaupunki ei olisi niin harmaa dystopia kuin olimme 
kuvitelleet. Petyimme. Emme kokeneet tarvetta 
poistua edes autosta, menkäämme siis eteenpäin. 
Emme onneksemme kohdanneet aiempaa liftaria 
enää Kouvolasta poistuessamme, sillä muuten 
olisimme nöyryyttäneet itsemme. 

21:02 
Pysähdyimme Pukaron Paronin Nesteelle, 
reissumme kuljettaja päätti tehdä pränkin eräälle 
matkustajallemme lähtemällä ajamaan pois kun 
tämä kävi saniteettifasiliteeteissa.

To be continued???...
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