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Päätoimittajan palsta

Tosiaan, tässä sitä nyt ollaan. Käsis-
sänne on talvisiin tuiskuihin lämmik-
keeksi vuoden 2021 viimeinen Tisle. 
Toivottavasti nautit tätä joko hyvässä 
Kemistiseurassa piKKujouluissa, tahi 
sitten muuten lämpimän glögin ja her-
kullisten leivonnaisten kanssa. Tämän 
tisleen sivuilta löytyy myös muitakin 
jouluisia juomia aina kotimaisista 
mallasherkuista erityisiin Tisleen to-
imituksen kehittämiin jouludrinkkei-
hin. Joulumieltä nostattamassa on 
myös joululauluaiheista pläjäystä, 
sekä myös lopussa ouluisa yllätys. 
Tämän Tisleen joulukalenteriluukku-
jen takaa löytyy varmasti jokaiselle 
jotakin! Luukuista saattaa löytää 
niin coronaa, Nobeleita, pääaineita kuin myös jo 
vuoden perinteeksi muodostuneen kontentintuotanto-osaston pakollinen (tahi 
pakotettu) roadtrip-artikkeli. Hyvinhän tämänkin lehden kanssa jäi aikaa, kirjoi-
tanhan tätä sentään itsenäisyyspäivän pakollisen Tuntematon sotilas-maratoo-
nin lomassa. 

Tässä vaiheessa voisin vielä pakollisena lisänä mainita, että toimarihaku on 
auki, ja aikaa hakea ensi vuodelle toimittajaksi on vielä vaikka kuinka! Myöskin 
nyt ennen joulua on hyvä aika ehdotella ansioituneita kemistejä ansiomerkkito-
imikunnalle, jonka luotsina allekirjoittanut toimii. Mutta mikä tärkeintä, muis-
takaa näin jouluna nauttia vapaista, sekä myös mahdollisuuksien mukaan 
muustakin kuin pelkästään rakkaiden kemistien seurasta. Syökää jouluherkkuja 
hyvin, ja ensi vuonna taas nähdään! Toivottavasti ehkä myös erinäisten vapaae-
htoishommien ääressä, joita tämäkin diplomi-insinööri ehkä vielä on saattanut 
päätyä tekemään. Sentään vuosi vuodelta vähemmän.

Hyvää joulunodotusta ja tulevaa uutta vuotta!

Kim 

Painos
75 kpl, Picaset Oy

Kannet: 130 g silk, Paperi: 100 g G-Print
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Puheenjohtajan puuhis-palsta

Tämän puuhiksen myötä pääsettekin virittäytymään joulutunnelmiin torttujen 
tekemisen parissa. Laita siis joululaulut soimaan, uuni lämmite, lempitäytteesi 
valmiiksi ja taiteile joulun näyttävimmät tortut!

Vuosi lähenee loppuaan, kuten myös oma vuoteni puheenjohtajana, ja 
lueskeletkin nyt viimeistä puuhista. Tämäkin vuosi on ollut poikkeuksellinen ja 
yllätysten täyteinen. Nyt onkin hyvä hetki muistella, mitä kaikkea tähän vuoteen 
on mahtunutkaan. 

Vuosi pyörähti käyntiin poikkeuksellisesti Substitutiolla, jossa juhlistettiin 
killan 130-vuotistaivalta virtuaalisesti. Kotikeittokilpailu viritti kiltalaiset 
wapputunnelmiin, ja Wappukin meille suotiin, tosin hieman rajoitettuna versiona. 
Syksyllä päästiin avaamaan vihdoin ja viimein kiltis, ja on ollut ilahduttavaa 
nähdä kiltahuoneen heräävän eloon. Syksyn kruunasi tietysti Neon Rave, josta ei 
menoa tai melskettä uupunut! Ja nyt, kaiken tämän jälkeen, on hyvä rauhoittua 
ja virittyä piKKujoulutunnelmiin. 

On ollut hienoa nähdä tapahtumien paluu, ja ennen kaikkea kiltalaisia pitkän 
tauon jälkeen. Ennen kaikkea, on ollut hienoa päästä tutustumaan ja tapaamaan 
uusia kiltalaisia ja toimijoita tapahtumissa niin kevään kuin syksyn mittaan. 
Muutamia viikkoja sitten killalle valittiin uusi raati, ja toimijat ovatkin tarttuneet 
hommiin jo nyt erittäin reippaalla otteella, en malta odottaa mitä kaikkea 
huikeaa tuotte ensi vuonna kiltaan! Toivotankin teille omasta puolestani mitä 
parhainta ja päräyttävintä raativuotta!

Lopuksi haluan kiittää vuoden 2021 raatia, olette 
tehneet pitkää päivää killan normaalimman 
toiminnan palauttamisen suhteen. Viimeiseksi, 
haluan kiittää kaikkia toimareita, toimikuntia 
sekä ennen kaikkea kiltalaisia kuluneesta 
vuodesta ja korvaamattomista muistoista, 
ilman teitä toiminta ei olisi mahdollista! 

Siispä, railakkaan rauhallista joulua, 
loppuvuotta, uuttavuotta ja lomaa, muistakaa 
myös rentoutua!

Hanna
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Aarniokotkamiehen työhönastumis 
-röösnit

Nähtiin viimeksi jossain jaksossa. Vissyä tuli ja meni, dippa on 
kirjoitettu ja palautettu noin kolme kuukautta sitten, sitä ei ole 
kuitenkaan korkeakoulumme saanut arvosteltua taikka hyväksyt-
tyä. Olen kuullut villejä huhuja siitä, että koulumme sisuprintteri ei 
printtaa ulos tutkintotodistuksia ja siksi tässä kestää. 

Noh, kuitenkin. Saan nyt fyffeä aikaa vastaan, jonka käytän työpai-
kallani. Periaatteessa samoja himmeleitä vääntäen kuin dipassani. 
Toissa viikolla kävin pistämässä semmosta pienempää laitosta py-
styyn tuolla Espoon valtion perämetsissä, kaikki meni juuri kuten 
piti eikä yhtikäs mikään mennyt pieleen, joten istuin viikon sellai-
sessa kopissa juomassa kahvia. Palasin sittemmin otskupotskuun 
kattelemaan semmoista toista reaktoria, joka vuotaa kuin seula. 
Nyt istun juomassa kahvia kopissa, kun mikään ei toimi. Valmistu-
kaa tekin diplomi-insinööreiksi, tai älkää ei mua kiinnosta.
 
Kahvin kulutuksesta ei ole käyrää tällä 
kertaa, mutta tässä on kuva siitä het-
kestä, kun häkämittarit pärähti hälytys-
tilaan ollessani utilisoimassa saniteetti-
fasiliteettia.
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Nobel-nurkkaus

Vuoden 6.10.2021 jaettiin jälleen kemian Nobel -palkinto ja toisin kun voi-
si kuvitella sitä ei saatu akkukehityksestä, vetytalloudesta, nanosellus-
ta tai ALD-tekniikasta vaan vanhasta kunnon orgaanisesta kemiasta. Kemi-
an Nobelin nappasi kotiinsa Benjamin List sekä David MacMillan asymetrisen 
organokatalyyttien kehityksestä (”For the development of asymmetric organocatalysis”). 

Löydös tapahtui vuonna 2000 jolloin List ja MacMillan julkaisi samoihin aikoihin 
tutkimuksensa organokatalyyttisestä Diels-Alder -, (MacMillan) ja Aldol reaktios-
ta (List). Käytännössä reaktiossa luodaan välituote, joka suosii vahvasti vain tiettyä 
hyökkäystä, jolloin saavutetaan enantiopuhdas lopputuote. Ennen tätä mullistavaa 
löydöstä vastaavanlaista puhtautta saavutettiin vain metallien tai entsyymien avul-
la. Organokatalyytit ratkaisevat keskeisiä ongelmia ”vanhoihin” katalyyteihin näh-
den: entsyymeillä reaktioiden tekeminen on hyvin kallista ja organokatalyytit vaativat 
usein erittäin kuivia olosuhteita. Pienet orgaaniset molekyylit ovat verrattain halpoja 
ja stabiilimpia, joten ne ovat erittäin houkutteleva vaihtoehto perinteisille katalyyteille. 

 Figure 1: Käytetyt katalyytit (MacMillan ja List)

Löydös aiheutti jo alkuperäisten julkaisujen myötä suuria aaltoja orgaanikkojen keskuudes-
sa ja nyt organokatalyyttejä tunnetaan jo huomattavasti enemmän. Nykyään on tunnistet-
tu jo organokatalyyttejä, joita ei voida korvata metalleilla tai entsyymeillä! Organokatalyy-
tit ovat myös maailmanpelastajan näkökulmasta hieno kehityssuunta sillä katalyyttien 
osuus maailman GDPstä (suorasti ja epäsuorasti) on arvioiden mukaan jopa 35 %.3 

Löydös onkin jo otettu käyttöön laajalti laboratoriomittakaavassa mm. uusien lääkeainei-
den ja muiden hienokemikaalien valmistuksessa. 

[1] Ahrendt KA, Borths CJ, MacMillan DW. New strategies for organic catalysis: the first highly 
enantioselective organocatalytic Diels− Alder reaction. Journal of the American Chemical Society. 
2000 May 3;122(17):4243-4.
[2] List B, Lerner RA, Barbas CF. Proline-catalyzed direct asymmetric aldol reactions. Journal of the 
American Chemical Society. 2000 Mar 15;122(10):2395-6.
[3] Ma Z, Zaera F. Heterogeneous catalysis by metals. Encyclopedia of Inorganic Chemistry. 2006 
Mar 15.
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Vastasitko ”kyllä” yhteen tai useampaan yllä olevaan kysymykseen? 

Jos vastasit,  suosittelen vahvasti hakemaan vaihtoon yliopisto-tutkintosi aikana etenkin 

oman vaihtokokemukseni jälkeen. Vaihdon aikana pääset tutustumaan eri maiden kult-

tuureihin  ja samalla pääset kehittämään itseäsi niin henkisesti kuin kielitaitoisesti. 

Näin pääset samalla vaihtamaan maisemia ja kokemaan elämää ulkomailla, mikä saat-

taa tapahtua tulevaisuudessa suoritettuasi tutkinnon Aallossa.  

Apua  ja vinkkejä vaihtohaussa? 

Morjens! Nimeni on Songwen He ja olen ensim-

mäisen vuoden Chemical and Process Engineer-

maisteriohjelman opiskelija. Toimin CHEMin 

2021/2022 –lukuvuoden KV-opintoneuvojana ja olen 

suorittanut oman vaihdon Hong Kongissa kevät 

2021 lukukaudella. Voit kysyä minulta vinkkejä ja 

apua hakuprosessi, tai jopa omasta kohteestani!  
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Opiksen pääainemouhot

Kiltamme edunvalvonnan alaisena on neljä toinen toistaan jännittävämpää mais-
teripääainetta: Chemical and Process Engineering, Chemistry, Biotechnology ja Bio-
systems and Biomaterials engineering. Nämä pääaineet tarjoavat kiltalaisille sekä 
työelämässä tarvittavia taitoja että harmaita hiuksia. Opiksena korviini on kantautunut 
yhtä jos toista näissä pääaineissa opiskelevilta, ja tässä tekstissä täten kerrotaan, mil-
laista jokaisessa pääaineessa on opiskella ja mitä opintoihin kuuluu. 

Chemical and Process Engineering

Tämä pääaine on yksi koulun suositumpia, ja syytä ei tarvitse kauaa etsiä. Tämä pääaine 
nimittäin tarjoaa heille, jotka tulivat Kemian tekniikan korkeakouluun opiskelemaan ke-
mian tekniikkaa juuri sitä mitä tilattiin. On pumppuja, taseita, diffuusiokertoimia ja te-
htaiden suunnittelua. Asia joka tosin saattaa yllättää on se, että koodausta ja matem-
atiikkaa voi tarvita yllättävän paljon. Faasimuutokset, erotusprosessit, lämmönsiirto ja 
monikomponenttisysteemien termodynamikkaa eivät nimittäin aina ole helpommasta 
päästä. Onneksi ollaan jo maisterivaiheessa, eli ei ikävää matikkaa itse tarvitse ratkaista, 
vaan tietokone hoitaa. Matlab, Aspen ja muut alan ohjelmat tulevat kyllä tässä pääain-
eessa yllättävän tutuksi, mutta mikä termodynaaminen malli tulisi valita?

Pääaineen opinnoista 25 op ovat erikoistumiskursseja, jotka on jaettu viiteen ”blokki-
in”. Erikoistua voi kemian tekniikkaan, reaktorien ja reaktioiden suunnitteluun, poly-
meerien tekniikkaan, tehdassuunnitteluun tai prosessisysteemien suunnittelun ihmeel-
liseen maailmaan. Erikoistumisvaihtoehtoja on siis laajasti, ja nämä sopivat nätisti 
yhteen esimerkiksi Fiber and Polymer Engineering:n tai Biotekniikan sivuaineen kans-
sa. Pakollisista kursseista taas löytyy 35 op edestä termodynamiikka, erotuspros-
esseja ja prosessin mallinnusta. Ja lisäksi Tesu, eli tehdassuunnittelun projektikurssi.  

Tesu:sta olen kuullut yhtä jos toista, lähinnä pääaineen opiskelijoiden hajoamista projek-
tin parissa. Kurssi kestää vuoden, ja siinä sananmukaisesti suunnitellaan tehdas yrityk-
selle, joka on kurssissa mukana. Täten tässä pääaineessa teekkari opetetaan uimaan 
heittämällä hänet ns. altaan syvään päähän: ”oletkin jo opiskellut tätä nelisen vuotta, 
suunnittelepa meille nyt tehdas”. Tämä aiheuttaa tietenkin unettomia öitä ja yleistä 
stressaamista ryhmän kanssa, kun yrityksen pyynnöt ja ohjeet kuulostavat heprealta. 
Toisaalta onhan tällainen opettavaista, ja valmistaa työelämään hyvin. Eräs kurssin 
suorittanut kertoikin minulle, että Tesu on hänen mielestään koko CHEM:n parhaiten 
järjestetty kurssi. Tämä näyttää koskevan pääainetta yleisesti: kurssit ovat aidosti hyvin 
järjestettyjä ja pääaineessa oppii tärkeitä taitoja. Tämä näkyy valmistumisen jälkeen: 
töihin pääsee hyvin ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Eli on se hyvä pääaine, jos kysyy 
valmistuneilta. Pääaineessa opiskelevilta ei voi kysyä, heillä on liian kiire Aspen-projektin 
kanssa. 
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Biotechnology

Tämä pääaine on niille, joiden mielestä solut, entsyymit ja sienet ovat erittäin jän-
nittäviä. Jos hiivat ja niiden tuotteet ovat tulleet tutuksi tai kolme viikkoa jääkap-
piin unohtuneissa tomaateissa olevat täplät kiehtovat, tämä voi olla pääaine 
sinulle! Pakollisista opinnoista löytyy mikrobiologiaa, metaboliaa, solubiologiaa 
sekä bioprosessien suunnittelua. Pääaineessa siis sekä viljellään soluja agaris-
sa petrimaljassa, että myös mietitään miten samat solut voisi viljellä tuhat kertaa 
suuremassa skaalassa bioreaktorissa. Erikoistumiskursseja on tarjolla 15 op, eli va-
linnanvaraa on vähemmän kuin muissa pääaineissa. Tarjolla on lisää bioprosesse-
ja ja niiden simulointia, molekulaarista termodynamiikkaa ja synteettistä biologiaa. 

Toisin kuin edellä mainitussa Chemical and Prosess Engineering-pääaineessa, tässä 
pääaineessa on labroja riittävästi. Heti syksynä innokkaita opiskelijoita odottavat Biolab 
I ja II, sekä keväällä vielä Biolab kolmonen jatkona. Tuttuni pääaineessa kertovat kauhuta-
rinoita kahdeksantuntisista labrapäivistä, bakteerien viljely on hidasta hommaa. Jos siis 
viihdyt labratakissa ja agarin tuijottelu on hauskaa, sovit tähän pääaineeseen. Yleisesti 
ottaen pääaineen opettajat ovat hyvin motivoituneita ja ottavat opetustehtävänsä tosis-
saan. Luennoitsijat ovat aidosti alansa asiantuntijoita ja tutkimusten aiheet näkyvät op-
etuksessa melko vahvasti. Ei tarvitse siis huolehtia siitä, että joutuu kuuntelemaan luen-
toa jossa luennoitsija ei välitä ollenkaan opettamastaan asiasta. Mutta toisaalta oman 
alan huippuekspertit eivät aina ymmärrä opiskelijanäkökulmaa siitä mikä on vaikeaa 
sekä aika vievää ja mikä ei. Tässä pääaineessa vaaditaan opiskelijalta melko paljon: 
on luentopäiväkirjaa, projekteja ja ne labrat. Kuulemani mukaan etenkin ensimmäinen 
syksy on kiireinen, sitten onneksi tahti rauhoittuu. Yritin kysyä pääaineen opiskelijoilta 
mielipiteitä työmäärän jakautumisesta, mutta he eivät päässeet vastaamaan, sillä oli 
liian kiire labrassa. 

Biosystems and Biomaterial engineering

Tämä pääaine on hieman erilainen, sillä se on osa 
Life Science-ohjelmaa, joka on monen korkeakoulun 
yhteinen. Biosystems and Biomaterials engineering on 
ainoa CHEM:n järjestämä pääaine tässä ohjelmassa, 
muut ovat SCI-koulun alaisia ja liittyvät vahvasti Bio-
IT koulutusohjelmaan. Täten tässäkin pääaineessa on 
sekaisin paitsi CHEM:läisiä myös porukkaa Inkubiolta. 
Pääaine keskittyy ymmärtääkseni vähän Biotechnol-
ogy-pääainetta enemmän juuri ihmiskehoon ja sen 
biologiaan. Tarjolla on osittain samoja kursseja kuin 
Biotechnology:ssä, mutta myös enemmän biokemiaa, orgaanista kemiaa ja laskennal-
lista biologiaa. Opinnoissa pääse tekemään tilastollista analyysiä ihmisen genomista, 
viljelemään soluja ja tutustumaan ihmiskehoon sopiviin biomateriaaleihin. 
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Kaikille pakollisia opintoja on vain 15 op, joihin kuuluu labrakurssi joka kemisteille on 
kuulemma ihan naurettavan helppo. Kandin ensimmäisiin labratöihin paluu voi tuntua 
kokeneelle kemistille hassulta, mutta ainakin nopat irtoavat helposti. Sen lisäksi saa 
valita 30 op edestä kursseja jotka on jaettu kolmeen ”track”:iin. Näistä ensimmäinen 
keskittyy enemmän biologisten systeemien mallintamiseen ja manipulaatioon, mikä 
käytännössä tarkoitta genomin salojen tutkimusta tietokoneella sekä solujen manipuloi-
mista ties mihin. Synteettinen biologia eli geenien manipulointi kuuluu myös pakettiin, eli 
hullua tieteilijää pääsee leikkimään. Toinen track keskittyy enemmän biomateriaaleihin, 
mutta toisin kuin esim. Fibre and Polymer enngineering-maisterissa nyt on kyse (bio)
polymeerien käytöstä lääketieteessä. Eli käytännössä materiaalit laitetaan nyt ihmiske-
hon sisälle, toivottavasti jopa oikeaan paikkaan kehoa. Kolmas track keskittyy ”elämän 
kemiaan”. Tässä elämänkoulussa opitaan siis orgaanisten pienten ja vähän isompien 
molekyylien synteesiä ja käyttöä muun muassa lääkkeinä tai biokatalyytteinä. Labraan 
siis pääsee taas, jos haluaa. 

Yleisesti ottaen tässä pääaineessa on vähän sama tilanne kuin Biotechnology:ssä, eli 
professorit/luennoitsijat ovat motivoituneita mutta opiskelijoilta vaaditaan myös rut-
kasti töitä. Labroja ei taida olla yhtä paljon kuin Biotechnology:ssä mutta projekteja on 
riittävästi ja luentopäiväkirjat on palautettava. Pääaineessa on monia ns. mediaseksik-
käitä aiheita, jotka houkuttelevat opiskelijoita: geenien tutkimista ja manipulaatiota, 
polymeerien käyttöä ihmiskehossa vammojen korjaamiseksi ja lääkeaineiden toiminta-
periaatteita. Mutta toisaalta pääaine on melko uusi, mikä näkyy muun muassa siinä, että 
sisältö ei ole välttämättä aina vastannut odotuksia. Opiskelijalta vaaditaan kuulemma 
oma-aloitteisuutta, jotta pääsee opiskelemaan juuri lempiaihettaan eikä luennoitsijan 
lempiaiheita. Yritin kysyä aiheesta opiskelijoilta enemmän, mutta heillä oli liian kiire lu-
entopäiväkirjojen kanssa. 

Chemistry

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä on Chemis-
try, joka on oma pääaineeni. Tästä huolimatta aion 
pysytellä aiheessa täysin neutraalina, mikä minulta 
tietenkin onnistuu vaivattomasti. Chemistry-pääaine 
on niille, jotka tulivat Kemian tekniikan korkeakou-
luun mutta eivät halua opiskella kemiantekniikkaa. 
Sen sijaan tässä pääaineessa opiskellaan kemiaa, 
oli se sitten epäorgaanista, orgaanista, sähkökemiaa 
tai laskennallista kemiaa. Minut tekniikka jälkeen on 
jättänyt, en muista kuinka pumppu mitoitetaan tai 
CSTR-reaktorille lasketaan taseet. Sen sijaan olen 
oppinut valmistamaan suprajohteita, lääkeainetta 
jonka sulamispiste tosin oli pielessä sekä pyörit-
tämään kvanttikemiaa supertietokoneella. 
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Kaikille pakollisia opintoja 30 op, josta kymmenen ollaan labrassa. Loput kursseista ovat 
syvennettyjä kursseja kvanttimekaniikan, alkuainekemian ja aromaattisten molekyylien 
saralla. Kemian kurssit kandissa muistuttivat pääaineen kursseja melko paljon, eli ns. 
kulttuurishokkia ei tullut ikinä. Valinnaisena löytyy 30 op lisää, joista voi valita epäor-
gaanisen, orgaanisen, fysikaalisen, analyyttisen tai laskennallisen kemian kursseja. In-
to:ssa nämä on jaettu hienoihin kokonaisuuksiin, mutta itse olen tunnetusti kapinallinen 
sielu joka ei suosituksista piittaa. Kävin siis kursseja vapaasti eri kokonaisuuksista, lop-
putuloksena opintoni ovat sekamelska, jossa on epäorgaanista ja laskennallista orgaan-
isella kemialla höystettynä, päällä vielä ripaus analyyttista. Näin voi tehdä: tämä pääaine 
on laaja ja valinnan vapautta on paljon. Mouhopäälle sattuessani tapaan sanoa, että 
tämän pääaineen oikeastaan pitäisi olla kolme pääainetta, niin laaja on kurssien kirjo. 

Toisin kuin olen muista pääaineista kuullut, täällä ei ikinä tuntunut siltä, että koulute-
htävien kanssa olisi älytön kiire. Kurssit oli jaoteltu hyvin syksylle ja keväälle, ja muuten-
kin opinnot tuntuivat stereotyyppisen akateemisilta, siinä mielessä että ei ollut niin 
justiinsa milloin tehtävät palauttaa. Ehkä tämä liittyy siihen että lähes kaikki proffat ja 
luennoitsijat olivat helposti lähestyttäviä, mikä oli pääaineen parhaita puolia. Palautin 
eräällä kurssilla projektin kuukauden myöhässä, eikä professori ollut moksiskaan. Tämä 
ei silti tarkoittanut että pystyi lepäämään laakereillaan, sillä labraraportteja oli, superti-
etokone ei pyöri itsestään ja orgaaninen kemia oli yhtä hankalaa kuin kandissa. Joskus 
tuntuu, että olisi pitänyt osata ajatella 3D:ssä, molekyylien symmetriaa kuvaavat piste-
ryhmät saivat pään pyörälle. 

Huonoja puolia pääaineessa oli ehkä se, että kemian tekniikkaa ei ollut mikä esim. kes-
ätöissä vähän haittasi menoa. Työkaverit eivät ihan tajunneet että en ole Chemical and 
Process Engineering-pääaineessa, vaan puhuttiin PFID-sensoreista ja pyrometallurg-
iasta huomaamatta että putosin kärryiltä heti kättelyssä. Pääaine valmistaa kemian 
tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijahommiin, joten jos teollisuustyöt kiinnostavat kannat-
taa valita sopiva sivuaine. Lisäksi huhutaan, että tästä pääaineesta mennään lähinnä 
yliopistolle tutkijaksi eikä ”oikeisiin töihin”. Tämä ei kyllä mielestäni pidä paikkaansa, 
koska insinööritaustaisia kemistejä tarvitaan 
kyllä teollisuudessakin akkujen kehittämiseen ja 
lääkkeiden syntetisoimiseen. Silti, monet pääain-
een alaisista aiheista ovat sellaisia, että tohtorin-
tutkinnosta on selkeää hyötyä myöhemmin 
työelämässä, esimerkkinä orgaaninen ja lasken-
nallinen kemia. Yritin vielä tavoitella pääaineen 
alumneja kysyäkseni asiasta, mutta heillä oli 
kuulemma kaikilla liian kiire tohtoroinnin kanssa. 
Tämä kohtalo taitaa odottaa myös minua, kun-
han dippa valmistuu…
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Coronan historiasta
Moni ei tätä tiedä, mutta kemistien rakkaan perinnepelin toi Suomeen Doverin 
sataman jätevedenpuhdistusta suunnittelut Gustaf Komp… Noh, vitsi vitsi. Vaikka 
Komppa monessa mukana olikin, on corona rantautunut Suomeen merimiesten 
mukana 1920-luvun puolivälissä. Ensimmäiset kirjalliset maininnat kertovat lautojen 
valmistuksen aloitetun 1926 Suomen Turussa. 

Coronan syntyhistoriasta on kaksi pääteoriaa, jotka ovat molemmat varmastikin 
enemmän tai vähemmän oikeassa. Aikalaislähteiden mukaan corona olisi kehittynyt 
latvialaisissa kauppalaivoissa 1920-luvulla biljardista. Tämä kuulostaakin varsin 
intuitiiviselta, sillä laivojen kajuutoissa täysimittainen biljardipöytä on hivenen 
epäkäytännöllinen, ja kiekonmuotoisten nappuloiden stabiilius tasossa on palloihin 

verrattuna jokseenkin ylivertainen merenkäynnissä. 

Toinen teoria esittää coronan kehittyneen intialaisesta 
carrom-pelistä, joka onkin varsin samankaltainen 
peli lautoineen ja nappuloineen. Nappulat ovat pelin 
alussa keskiympyrässä, joka tosin Suomen Kuvalehden 
vuosikerran 1927 mukaan on myös coronassa 
”helsinkiläisen pelin alkuasento”, eli ns. hässäkkä.  
Coronasta poiketen, carromissa ei käytetä mailoja, vaan 
moloa nepataan sormella. Tämä luonnollisesti vaatii 
varsin hyvää pelilaudan jauhotusta.

Jos Kemistikilta jätetään laskuista pois, pelataan 
coronaa enimmäkseen Virossa ja Latviassa, jossa peli tunnetaan nimellä novuss. 
Erityisesti Latviassa peli oli neuvostovallan aikana saavuttanut lähestulkoon 
kansallislajin aseman, joskin pelin suosio on sittemmin vähentynyt. Lajin 
maailmanmestaruuskilpailuissa Baltian maat ovat kuitenkin edelleen varsin hyvin 
edustettuina. MM-kisoista puheenollen, internetin ihmeellisestä maailmasta löytyy 
videotaltiointeja tämän vuosituhannen kisoista. Koronaentusiasteille ne ovat 
hauskaa katsottavaa, sillä peruslyönnit ovat enemmänkin sääntö kuin poikkeus. 

Killan pariin lajin toi vuonna 1983 kemisti Jyrki Riikinsaari, ja Corona-cup onkin kuulunut 
killan tapahtumakalenteriin jo vuodesta 
1984 lähtien. Vaikka pelaajien taso ja 
pelimäärät ovatkin kultaisista vuosista 
hieman laskeneet, coronaperinne elää 
ja voi hyvin kiltahuoneen huonekalujen 
keskuudessa.

Corona-vastaava
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Tisle testaa: kotimaiset jouluoluet

Kaikki tuotteet saatavissa Otaniemen
ruokakaupoista

Koff Jouluolut

"Aromina aika kalija ja joulumieli nousee vain etiketistä"
"Maku - koff"

Väri: 6,0
Aromi: 3,0
Etiketti: 7,0
Joulumieli: 3,0
Maku: 4,0
Kokonaisarvosana: 4,6

Karhu Jouluolut

"Aromi heikko - aromi niin heikko että pitäskö mennä 
koronatestiin"

"Tässäkin bulkkikalja kristal-maltaita"
"Joulu peruttu -olut koska antoi isot odotukset tölkin 

perusteella"
"Onko sama kuin juhannusolut???"

Väri: 2,0
Aromi: 2,0
Etiketti: 9,0
Joulumieli: 3,0
Maku: 5,0
Kokonaisarvosana: 4,2

Malmgård Jouluolut

"Nauti yhdessä possun, kalan tai kanan kanssa - joo pos-
suja löytyy pöyän äärestä"

"Maltaat: Malmgård special blend, Spelt, Dark Ale, Crys-
tal, Chocolate"

"Humala: Perle, Columbus"
"Etiketin tarjoiluehdotus hyvin lapsiystävällinen visuaal-

isen kontenttinsa puolesta"
"Ei vekkaaneille"

Väri: 2,0
Aromi: 2,0
Etiketti: 9,0
Joulumieli: 3,0
Maku: 5,0
Kokonaisarvosana: 4,2
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Olvi Jouluolut

"Vaahtoaa hyvin", "Etiketissä peura eikä poro"
"Etiketti ällön jouluinen mutta bongaa sentään kaupan hyllyltä"
"Jos väljähtää niin ei mee saunaan mun kaa", "väljähdysvaara"

Väri: 9,0
Aromi: 5,0
Etiketti: 5,0
Joulumieli: 8,0
Maku: 6,0
Kokonaisarvosana: 6,7

TESTIVOITTAJA

Olaf's Friendly Winter Ale

"Hyvä värimaailma tölkissä"
"Sahtimainen"

"Joisin mieluummin kuin ottaisin risuja joululahjaksi"
"Myös ulkomaan levitykseen"

Väri: 9,0
Aromi: 9,0
Etiketti: 9,0
Joulumieli: 6,0
Maku: 5,0
Kokonaisarvosana: 7,6

Saimaan Jouluolut

"Saimaannorpalla tonttulakki", "Tarjoiluehdotus myös kasvisten 
kanssa", "maltainen olut", "Vähän mämminen jopa hieman kitkeräin-

en",  "JOulumieli läsähti kun joi tätä", "Säästäisin juhannukselle",
"Muutama päivä joulun jälkeen jämäkinkut pizzaan ja tää kylkeen", 

"Tästä tulee hyvä mieli muttei joulumieli" 

Väri: 4,0
Aromi: 8,0
Etiketti: 5,0
Joulumieli: 2,0
Maku: 6,0
Kokonaisarvosana: 5,0
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Maku Brewing Joulu IPA

"Gluteeniton - kivasti inklusoi"
"Hyvä aromi muttei tää kyl jouluun liity"

"Ei oo eläinystävällinen ku on teurastettu jääkarhu etiketissä"
"Hiilijalanjälki hyvitetty"

"Oikeesti hyvä IPA mut miten tää nyt jouluun liittyy"

Väri: 1,0
Aromi: 5,0
Etiketti: 1,5
Joulumieli: 0,0
Maku: 4,0
Kokonaisarvosana: 2,3

Lahden Erikois Joulu

"Tölkki vaahtoaa yli jo avatessa"
"Etiketti valehtelee väristä", "Kotikalja", "Ikävä jälkimaku"

"Tää on se joulumieli kun sukulaiset alkaa riidellä",
"Tästä tulee fiilis ku kävelee loskasäässä sukulaisten luo 

joulunviettoon"

Väri: 7,0
Aromi: 4,0
Etiketti: 4,0
Joulumieli: 6,0
Maku: 3,0
Kokonaisarvosana: 4,8

Olvin Merry Xmas IPA HOHOHO from Iisalmi

Hyvä vaahto
"Tosi maltainen", "Perinteinen konservatiivinen jouluolut"

"Tästä uupuu enää se mämmi" 

Väri: 6,0
Aromi: 7,0
Etiketti: 9,0
Joulumieli: 8,0
Maku: 4,0
Kokonaisarvosana: 6,8

Kunniamainintana raati maisteli myös Merry Joe-siiderin, jolle 
saimme kokonaisarvosanaksi 3,9. Etiketistä nousi joulumieli, 
kuten myös omenaesanssista
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Tisleen virallinen joulunajan meeminurkkaus
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Lukkarimestarin joululaulukatsaus 
On taas se aika vuodesta, kun jokaisessa ostoskeskuksessa ja illanistujaisissa alkavat kaiuttimis-
ta kuulua ne samat tutut kuuraparrat ja punakuonot. Useat joutuvatkin menemään niinkin pitkälle, 
että he joutuvat joulun ajan pysyttelemään kotisohvillaan turvassa, ei karanteenin takia, vaan sen 
vuoksi että ulos poistuessaan ei näiltä jouluisten ääniaaltojen helvetistä pysty välttymään. Onko 
mielikuva tuttu? Niin minullekin. Kasasin siis muutaman ikivihreän rallin jouluksi, jotka eivät ehkä 
ole niitä kovimpia musiikillisia mestariteoksia, mutta eipä näitä ainakaan tarvitse kuunnella Sellon 
joulualeissa. Kärsikää.

KC/MD Mafia – Matkaan jo käy
Albumilta Eevil Stöön Joulumanteli + rusinat (2005)

Mikäpä sopisi jouluun paremmin kuin 808-rummut ja tarinat Pikku-Her-
kon joulukuusen pajautteluista ja heittotähtitortuista. Tämä sopii 
jokaiselle, joka haluaa joululaulunsa Memphis Rapin muodossa, ja tämä 
soveltuukin erinomaisesti esimerkiksi joulupöydän taustamusiikiksi.

Arja Koriseva – Kulkuset
Albumilta Rakkaudesta jouluun (2011)

Tästä kappaleesta löytyy kaikki; polyrytmejä, modulaatioita sekä tahdin- 
ja temmonmuutoksia neljän tahdin välein, ja genrekin vaihtuu ajoittain 
normaalista balladista jopa progresiivisen reggaen puolelle. Tämä sopii 
erityisesti romanttisen jouluillan taustalle kynttilöiden palaessa.

Dxxxa D & The Boys – Muina vuodenaikoina 
joulupukki saattaa tappaa
Albumilta Sydänten taksikuski (2011)

Ehkei kuitenkaan. Mutta laulussa on kyllä syvällisiä hokemia jazzahtavan 
taustayhtyeen tahtiin, kuten ”joulutonttu kuskaa jauhoja” ja ”joulupukki 
syö pullaa”. Itse ainakin voin tähän samaistua sataprosenttisesti, enkä 
näe syytä, miksei kaikki muutkin voisi. Tämä kappale sopii erittäin hyvin 

sumuiseen lähiolutravintolaan josta saa halpaa hanaolutta, mahdollisesti jostain päin Kainuuta. 

Lady GaGa, Space Cowboy – Christmas Tree
Albumilta Christmas Tree (2008) 

Ai että. Biisi lähtee oikein ihanilla syntikkamelodioilla, jotka eivät ole 
lainkaan ärsyttäviä. Myös ajoittaiset konekiväärimäiset rumpujen lyönnit 
tuovat taatusti lämpimät tunteet pintaan. ”Oh, oh Christmas, my Christ-
mas tree's delicious” – mitä Lady Gaga tarkoitti tällä? En tiedä. Kuuntele 
ja ota selvää!
Siinä. Tärykalvosi on nyt säästetty Tisleen toimesta.
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Tisleen jouludrinkit

Rauhaisa joulunodotus

Mikä sen parempi tapa viettää ensimmäisen adventtisunnuntain ilta kuin tehdä 
itselleen Rauhaisa joulunodotus. Juoma on helppo, makoisa, sivistynyt ja ei 
vaadi tekijältään muuta kuin leppoisaa joulumieltä. 

Ainekset: 

Glögi (mallia vaalea koska kaupan hyllyt ovat aina tyhjänä punaisesta)
Manteleita
Hunajaa (Karjalan kunnailla tehty Sähkö-Jaskan nyrkinkova hunaja on kirjoitta-
jamme valinta)
Kanelitanko
Viinaa

1. Kiehauta glögi ja kaada hessuisim-
paan joulumukiisi.
2. Lisää tilkka viinaa oman maun mu-
kaan. Mikäli viinapullossa lukee kämp-
piksesi nimi, niin vähempi parempi, 
ettei vaan jää kiinni joulupukin tontu-
ille.
3. Lisää kanelitanko, hunaja sekä man-
telit ja anna juoman hetken maustua. 
4. Siemaile sivistyneesti



21

Joulukaneli Extreme

Tämä illan startteri on tarkoitettu juotavaksi harmitukseen kaikille niille, jotka 
saivat pukilta risuja tänäkin jouluna. Jouluisen maun tuo veljen konvehtirasiasta 
napattu jämäkonvehti, jota kukaan ei halua, sekä viimeistään viidennen juoman 
jälkeen joulufiiliksen takaa perinteinen joulurähinä serkkujen kanssa.

Ainekset:

Fireball
Glögi
Paljon kanelitankoja koska kanelia ei tässä juomassa voi olla liikaa
Suklaakonvehti

1. Kiehauta glögi.
2. Sekoita Fireballia glögiin sopivassa suh-
teessa.
3. Nakkaa kaikki maustekaapista löydetyt 
kanelitangot pakan pohjalle.
4. Lisää jouluinen suklaakonvehti (maulla 
ei niin väliä, ei se kuitenkaan maistu kaiken 
kanelin läpi)
5. Ryyppää ronskisti

Opiskelijabudjetti

Tämä opiskelijoiden suosikki ei ole pelkästään joulun herkku, vaan kyseisen 
drinkin voi tavata ympäri vuoden kaikista niistä opiskelijatapahtumista, joissa 
bileiden isäntä on jaksanut nähdä riittävästi vaivaa lähteäkseen Etelä-Helsinkiin. 
Kyseisen drinkin voi tavata valmiiksi sekoitettuna myös lähikaupassa, mutta ar-
vonlisävero on varmistanut, että tämä herkku ei ole saatavilla opiskelijoille edes 
joulun juhlana.

Ainekset:

Pantiton oranssi jaffa 

1. Korkkaa tölkki.
2. Juo drinkki kuunnellen samalla Last Christma-
sia.
3. Joulufiilis on taattu. 
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Tisle road trip part 4: Notta Pohojanmaalla 
Tisleen road trip crew:n vuoden viimeinen ristiretki alkoi kauniina ja hieman 
viileisenä lauantaiaamuna, joka lähti käyntiin 
erittäin verkkaisesti. Alkuperäinen lähtöaika klo 
10.00 venähtyi noin tunnilla, kun ensiksi erään 
matkustajan piti mennä etsimään kadonnutta 
kaulahuiviansa ja sen jälkeen pääsimme 
jokainen hieman harrastamaan rengasjumppaa, 
jotta kulkuvälineemme soveltuisi paremmin 
pohjoisemman Suomen arktisiin olosuhteisiin. 
Pienen hikoilun jälkeen pääsimme vihdoinkin 
liikkeelle noin klo 11.00 ja siitä matkasimme suoraan 
lähimpään S-markettiin ensinnäkin tarkistamaan 
rengaspaineet, mutta myös samalla hakemaan 
tukevat aamupalat itse kullekin mehukkaan kypsän 
juustopuustin muodossa. Seuraava ajomatka 
oli vihdoinkin pitkä ja ensimmäinen varsinainen pysähdys nopeaa välipysähdystä 
paikallisen vetokilpailun mainoksen ihasteluun lukuunottamatta oli vasta Harjavallassa, 

missä pääsimme ihailemaan paikallista SMP-
opiskelijoiden loppusijoituspaikkaa. Samalla 
paikkakunnalla kävimme myös ihastelemassa 
paikallisia nähtävyyksiä, kuten moottoripyöräkerho 
Bandidoksen kerhotilaa. Harjavallasta lyhyen 
ajomatkan jälkeen päädyimme karhukaupunkiin, 
eli Poriin. Porissa merkittävimmät nähtävyydet 
koostuivat jo puretusta olutteehtasta sekä 
Haapasalon Hatsapurit-myyntikojusta paikallisen 
S-marketin pihassa. Tottakai tätä gruusialaista 
herkkua oli maistettava. 

Seuraavaksi alkoikin sitten ns. kasitien pitkä, eli 
matka Pori-Kristinestad-Kaskö-Närpes-Korsnäs 

ja loputa sitten se huipennus eli Vaasa. Oikeastaan matkalla ei ollut juuri muuta 
mielenkiintoista kuin Kaskisten sellutehdas ja Närpiön tomaattiplantaasit, sekä hupia 
reissaajissa aiheuttanut Tiukan kylä. Lauantai-iltana noin klo 20.00 ruotsinkielisen 
Pohjanmaan ekskursio saavuttaa päivän huippunsa; saavumme Vaasaan. Jätämme 
auton parkkiin nurkan taakse hotelliltamme, ja rukoilemme jumalia että aamulla ei löydy 
keltaista lappua tuulilasilta. Saavumme hotellillemme, ja osastomme rysähtää ensi 
alkuun sängylle katselemaan hassuja videoita YouTubesta. Saatuamme tarpeeksemme 
hotellilla kykkimisestä, jätämme hedelmähotellille kimpsumme ja lähdemme 
eteenpäin. Takapenkin osasto onkin jo ottanut selvää, mistä kannattaa lähteä etsimään 
kurkunkostuketta sekä tillimakaronia, joten käykäämme nopeahkosti läpi paikalliset 
nähtävyydet, jotta pääsemme joskus syömäänkin..
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Ensimmäisenä löydämme paikallisen Vapauden-
patsaan, jonka kanssa päätämmekin ottaa kaveri-
kuvan. Seuraavaksi lähdemme käppäilemään kohti 
paikallista rantaraittia, josta löydämme lisää so-
danaikaisia patsaita. Kirjoittaja teki silloin ilmeises-
ti jotain muuta, sillä tämä ei muista mikä patsas oli 
kyseessä. Mainittakoon rantaraitilta myös hieno “I <3 
Vaasa” -kyltti, jolta takapenkin matkustaja jollain kon-
stilla onnistui saamaan turpaansa. “Uskaltaako tästä 
mennä yli?”, kuuluu kysymys kun ylitämme rantaraitin 
läpi menevän junakiskon, jolla liikkuvien junien tunti-
vauhti lienee noin 5 km/h. 

Lähdemme jatkamaan eteenpäin, ja löydämme 
paikallisen ruotsalaisen akateemisen klusterin, jota jostain syystä Åbo Akademiksi 
kutsutaan. Perin mielenkiintoista, tarkoittaako “Åbo” suomeksi myös Vaasaa Turun 
lisäksi? Noniin, vihdoin on nähtävyydet nähty ja löydämme aiemmin mainitun 
ruokapaikan. Sankarimme ottaa kaikki känkyt eteensä, ja tämän ohelle tietenkin noin kilon 
tillimakaronia mieheen, olemmehan sentään Vaasassa. Yksi sankareistamme innostuu 
laittamaan kyseistä herkkua myös pizzansa päälle. “Tämä saattaa olla epäsuosittu 
mielipide, mutta ei tuo tillimakaroni nyt niin hyvää ollut”, eräs sankareistamme ilmoittaa 
virheellisesti. 

Mahamme ovat nyt pullollaan, joten Vaasan yöelämän katsastus alkaa. Saavumme 
keskustaan, ja huomaamme erään irlantilaisen olutravintolan heti pääkadun alussa, 
ja päätämme käydä katsastamassa paikan. Irlantilaispubille tyypillisesti paikkana 
toimii vanha teollisuushalli, ja trubaduuri laulaa Sweet Home Alabamaa, aivan kuin 
aidossa Dublinilaisessa pubissa olisi! Juomme oluet, ja jatkamme matkaa. Vaasassa 
lienee juuri olleet jonkinlaiset opiskelijahippaset, sillä ydinkeskusta on sangen täynnä 
haalaripukuista kansaa. Bongaammekin myös paikallisia punaisiin sonnustautuneita 

teekkarikollegoita matkamme varrella. Löydämme 
seuraavaksi uuden Irlantilaisen pubin, tässä pubissa 
on sentään vähän enemmän aitoa Irlantilaista menoa, 
sillä eräs matkustajistamme meinasi saada turpaansa 
baaritiskillä, sillä erehtyi viemään juoman tiskille 
hylätyksi luulemastaan istuinloosista. Sankarimme 
selviää tästä säikähdyksellä, ja juo oluensa 
tyytyväisenä. Hohhoi, johan tässä on ollut tekemistä 
yhdeksi päiväksi, eiköhän mennä takaisin hotellille. 
Huomaammekin, että eräs suosikkihahmomme 
Kainuusta on aloittanut striimin Youtubessa, ja tämä 
tuudittaa meidät uneen erittäin luontevasti kohti 
seuraavaa päivää.
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Matka jatkuu Vaasasta Isonkyrön ja Laihian 
kautta Lapualle Tässä kylässä ei kyllä hirveästi 
ole näkemistä, lukuun ottamatta Lapuan kirkko, ja 
jonkun paikallisen tunnetun maanviljelijän kotitalo 
kaupungin keskustassa. Haemme R-Kioskilta 
kahvit mieheen, ja lähdemme etsimään, josko 
tässä paikassa olisi jotain näkemisen arvoista, ja 
olihan siellä; löysimme Simpsiön näköalatornin, 
jossa näimme myös paikallisen ikäihmisen 
kuntoilemassa rappusia edestakaisin kiipeillen. 
Eräs matkustajamme osoittautui korkeiden 
paikkojen kammoajaksi, mutta tästä huolimatta 
saimme kiivettyä nämä korkeat portaat, ja perillä 
aukesi hienot näkymät paikalliselle latomerelle. 

Onneksi selvisimme turvallisesti alas, ja hyppäämme autoon kohti Chemigaten 
perunateollisuusklusteria Simpsiön huikeiden lumisten lakeuksien jäädessä taaksemme. 
Pettymykseksemme saavuttuamme Chemigatelle, portit olivatkin suljettu siviileiltä, 
joten joudumme jatkamaan matkaa syvemmälle eteläpohjaan.

Lapualta matkamme jatkui kohti etelää. Ilman erillistä suunnitelmaa, havaittuamme 
Nurmossa Atrian suuren tehdasyksikön, päätimme suunnata koslamme kohti liittymää 
ja tutkailla kohdetta tarkemmin. Mahtipontinen tehdaskompeksi olikin korkean 
täyttömaasta rakentuneen mäen huipulta näyttävä kokonaisuus. Ihailua kuitenkin 
edelsi sarja nöyryytyksiä, joissa yhden jäsenemme kangaskenkä koki kylvyn ohuen 
jääkerroksen petettyä kuralammikon päältä. Nurmossa kävimme Atrian tehtaan 
jälkeen ihailemassa jotakin epämääräistä liikettä nimeltään E-P:n kone ja tarvike. Osa 
seurueestamme ei ymmärtänyt kohteen kulttuuriarvoa, kun taas toinen puolisko kertoili 
tarinoita legendaarisista mainoksista.

Kuntaliitoksesta   ja kaupunkikuvan yhtenäisyydestä 
johtuen siirtymä Seinäjoen ytimeen kävi varsin 
huomaamatta. Seinäjoella näimme yliopistomme 
nimihenkilön suunnitteleman hassun kirkon 
ja pääsimme nauttimaan myöhäistä lounasta 
paikallisessa Mäkisen leipomossa. Toisistamme 
tietämättä tilasimme lähes identtiset ateriat ja 
ahdoimmekin kaikki sisuksiimme sundayannoksia 
keskellä vuoden ensipakkasia. Seinäjoki 
kokonaisuutena jätti meidät melko kylmiksi, mutta 
maininnanarvoisia kohteita olivat toki Hankkijan ja 
Valion tehtaat, joita kävimme ihailemassa ulkoa 
käsin.
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Kyllä arvon lukijat, olimme 
saapumassa Kurikkaan, 
joka Lake Placidin olym-
pialaisten sadasosa-
tappiosta ikimaineen 
itselleen kehittäneen Ark-
adianmäellekin yhdeksi 
kaudeksi eksyneen pohjal-
aisen miehen perikuvaksi 
mukautuneen jätin Juha 
Miedon kotipitäjänä tun-
netaan. Pienessä kylässä 
oli varsin hiljaista sun-
nuntai-iltapäivästä, mutta 
koska valoa riitti, oli mitä mainioin aika käydä ihastelemassa jylhää kullattua “Mietaan” 
patsasta. Upea näkyhän tuo oli, joten useat potretit patsaan kanssa oli pakko toimittaa.

Kontenttimatkojen pääsuunnittelijalla oli sukulaissiteitä tähän kylää, joten pääsimme 
kuulemaan erinäisiä faktoja paikkakunnasta, jotka olivat Kauhajoelle mennessä jo 
kaikonneet mielestämme. Kauhajoki yllätti meidät keskustansa rakenteella. Keskusta 
oli vahvasti rakennettu liikerakennusten ja julkisten palveluiden varaan, sen sijaan, että 
asuinrakennukset olisivat olleet siinä helmassa sopusoinnussa.

Edellisenä yönä maahan laskeutunut lumi oli hyvin tarkasti asettautunut Satakunnan 
ja Etelä-Pohjanmaan välisen rajavyöhykkeen pohjoispuolelle. Pohjois-Satakunnan 
helmeä, uutisotsikoissakin viime päivinä vilissyttä Kankoonpiätä varten oli useita 
suunnitelmia etukäteen, sillä kontenttipartion rakas ystävä on kyseisestä kaupungista 
kotoisin. Miehistöön oli kuitenkin tässä vaiheessa iskenyt äärimmäinen matkaväsymys 
ja haaveissa viipyilivät lähinnä kotojemme helmat. Näin ollen, päätimme keskustan 
halkovan pääkadun läpiajon lisäksi vierailla ainoastaan paikallisessa K-Citymarketissa, 
jossa saimme pikakassoilla nauttia todella mukavan kassahenkilön leppoisasta 
jutustelusta. Hymynkareet suupielillä, päätti suklaapatukat kaupasta hankkinut 
herkkusuuosastomme lahjoitta kyseiset patukat vähävaraisten jouluherkkukeräykseen. 
Eli todistettavasti olemme jotain hyvääkin reissuillamme tehneet.

Kankoonpiästä suunta oli yksiselitteisesti kotiin. Matkalla samat levyt pyörivät 
jutuissamme, eikä mitään uutta saati järkevää enää havainnoitu. Kotoutumisen jälkeen 
mieliimme juolahti kuitenkin idea, kontettireissuartikkeleiden tuottamisesta myös 
jatkossa. Hyväksyisiköhän ensi vuoden päätoimittaja näitä edelleen lehden sivuille? 
Joka tapauksessa konkkaronkkamme kiittää ja kumartaa lukijoille tästä vuodesta, ehkä 
tapaamme vielä!
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Ouluterveiset
Heipparallaa!

Tässä kirjoittelee Oulun perältä tuttu 5. vuoden keminmaalainen prosessiteekkari Julius, 
tuttavallisemmin Julle. Tisleen virallisena epävirallisena ulkomaankirjeenvaihtajana 
katson hyväksi kirjoittaa kuulumisia ja turinoita mitä tähän vuoteen on mahtunut. Tänä 
vuonna olen toiminut Oulun Teekkariyhdistyksen (OTY) kulttuurisikana. Mikä ihmeen 
Teekkariyhdistys? Yhdistys on kaikkien oululaisten Teekkarikiltojen välinen liima ja 
eräänlainen ”kattoyhdistys” joka on periaatteessa kiltojen yhteinen työkalu, johon 
valitaan killoista porukkaa johtamaan muun muassa Wapun järjestäminen, fuksitoiminta 
ja Lakkien myynti sekä Lakkiluvat. Teekkariyhdistys kampaa puolestaan kiltojen 
toimijoiden joukosta porukkaa jaoksiin, jotka toteuttavat kaikkea mitä kuvitella saattaa 
edellä mainittujen asioiden lisäksi. Ja mikä hiivatin kulttuurisika? Tuttavallisemmin ”Sika”, 
ennen tunnettu myös nimikkeellä ”kulttuurivastaava” on Oulussa ylin Teekkarikulttuuria 
hoitava ja Teekkariperinteitä vaaliva pesti ja niin sanotusti myös paikallinen keulakuva 
Teekkarikulttuuritoiminnalle. Sika päättää Lakkilupien myöntämisestä ja järjestää 
yhdessä jaoksensa Tempaus- ja Kulttuuritoimikunnan (TeKuToKu) kanssa OTYn 
Teekkarikulttuuritapahtumat kuten jäynäkisat, tempaukset ja Laulumaratonin. Sian 
tunnistaa sinappihunnuksikin kutsutusta keltaisesta takista, jossa on Sikaflexin sponssit 
(kolmio tekstillä ”sika”) ja edellisten kantajiensa nimikirjaimin kirjaillut ja kiltojensa 
väriset nauhat.

Aloitetaanpa vuoden alusta. Kevät tuli ja meni hiljaisesti, suorastaan raastavan 
verkkaisesti myös Oulussa. EtäWappu ja jäynäkilpailut onnistuttiin siitä huolimatta 
järjestämään, ja päästiinpä zoomin välityksellä sitsaamaankin etänä. Etäsitsien idea 
ja formaatti tuli hiottua käytännössä tappiinsa kevään aikana, ja vaikkei etäsitsejä juuri 
tavanomaisiin sitseihin pysty vertaamaan, hoksattiin niistä silti hyviäkin puolia: etäsitsit 
ovat mainio idea varsinkin silloin, kun jokaisen päätteen takana on yksi kokonainen 
pöytäryhmä. Etäsitsien kulkua ja koossa pysymistä auttaa varsinkin myös se, jos porukka 
osaa jo valmiiksi sitsata. Ehkä sitä voitaisiin kokeilla vaikka Teekkaripaikkakuntien 
kesken silloin kun ei muutoin voida matkata vierailemaan paikan päälle sitsaamaan, ken 
tietää. EtäWappuna keskityttiin kaikin puolin interaktiiviseen ohjelmaan, joista striimien 
ohella mainittakoon myös drinkki-ilta jossa päästiin yhdessä tekemään ja maistelemaan 
drinkkejä ruutujen takana.
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Tämän vuoden agendana on ollut myös päivittää Oulun Teekkareiden ikioma yhteinen 
laulukirja, Laulukalu. Nykyinen painos (vuosimallia 2014) oli tilauskooltaan niin 
monumentaalinen, että siitä riitti ainakin seuraavalle seitsemälle vuodelle. Se ei 
kuitenkaan ollut täysin ongelmaton ratkaisu: Oulussa laulukulttuuri elää ja hengittää 
varsin vilkkaasti uusien sanoitusten ja vuosittaisen sanoituskilpailun muodossa, ja 
Kalussa olevien 369 laulun joukossa on paljon unohdettuja, kadotettuja tai muuten 
päivitystä vaativia kipaleita. Välissä vuonna 2019 siihen tehtiinkin ainutlaatuinen lisäosa, 
”Kalunjatke”, joka lisää kappaleiden määrää 421:een ja sisältää myös molemmille kirjoille 
yhteisen sisällysluettelon (joka Laulukalusta tuppaa katoamaan huonon liiman vuoksi, 
varsinkin jos sen kanssa edes katsoo saunaa päin). Kalunjatke ei silti korjaa vaan lähinnä 
paikkaa alkuperäistä ongelmaa. Kevään jälkeen ruvettiinkin kasailemaan pikkuhiljaa 
uutta LauluKaluKomiteaa. Kiinnostuneita oli roimasti, ja perustin komitean kesäksi, 
jolloin saatiinkin syksyllä aloittaa komitean toiminta pienimuotoisesti ”varaslähdöllä”, 
varsinaisen toiminnan alkaessa kunnolla kuitenkin vasta vuonna 2022 johtuen uuden 
komitean rakenteen kiteyttämisestä niin OTYn kuin kiltojenkin vaalikokousten myötä. 
Komitealla on paljon tehtävää edessään, mutta sitäkin rautaisempi porukka sitä 
toteuttamaan. Ja mukaan saavat tulla myös kaikki halukkaat Oulun Teekkarit.

Kesällä saatuani antaa saattohoitoa 5 viimeisen kuukauden ajan kuolevalle sellutehtaalle 
(R.I.P. Veitsiluoto, olet aina mielessäni ja pumpussani) alkoi syksy suorastaan 
pamauksella: mahdollisuuden tultua OTY järjesti ikimuistoisen ja toivottavasti viimeisen 
SyysWapun. Tuoreet Teekkaritkin saivat kasteensa Tuiran uimarannalla ja hyvät kelit 
hellivät Oulua koko SyysWapun ajan. Suorastaan kummallisen normaaliin tapaan 
syksy myös pääsi jatkumaan rokottautumisen ja rajoitusten purun myötä, mikä aiheutti 
Oulussa valtaisan tapahtumaryntäyksen. Proselle se tarkoitti muun muassa sitä, että 
pääsin järjestämään viime vuonna välistä jääneen KMP-excursioni vuosijuhlateemalla 
nimikkeellä Turbulenssiexcursio, ja sen lisäksi vielä seuraajani ja nykyinen 
Teekkarivastaava Olli järjesti oman KMP-excunsa. Vuosijuhlia syksylle mahtui aimo 
liuta, vaikka OTY ja Prose poikkeuksellisesti eivät juhli ihan vielä (ensi vuonna sitten!) 
ja kaikkien (myös monen CHEMiläisen) harmiksi 
MallasAppro jäi toteuttamatta vielä tänä vuonna. 
Itse pääsin vielä kuitenkin edustamaan OTYä muun 
muassa Treekkareiden vuosijuhlille ja kävinpä myös 
Teekkarius 149 -juhlissakin. Ikimuistoisia reissuja 
kaikki tyynni!

Pikkujoulukauden kynnyksellä ja joulurauhaa 
odotellessa kiitän vielä tästä vuodesta Tisleen 
toimitusta ja toivotan Kemistikiltalaisille hyvää 
joulua ja onnellista uutta vuotta! Törmätään taas niin 
Niemessä kuin Oulussakin, automaatiopäiville on 
aina sijaa.

Röh, Julle




