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Pääkirjoittajanmietteitäpäivädeadlinenjälkeen
Niinpä niin.Torstaina sain vihdoin ja viimein itseni
kirjoittamaanpääkirjoituksenTisleeseen.Eisemikään
kovinkummoinentekstiollut,vaatisivieläaikapaljon
muokkausta,muttaolipahankirjaimianäyttöruudulla.
Sitten perjantaina deadlinepäivänä huomaan, että
muutkin vakipalstan pitäjät ovat käsitelleet samaa
aihetta teksteissään. Perhana. Ei viitsisi samasta
aiheesta montaa juttua lehteen laittaa, eli taitaa olla
parastakirjoittaauusipääkirjoitus.

hiemanhuolissaniolinkin.
Ja paljon juttuja tuli jo
ennen deadlinea, mikä on
erittäin positiivista. Vain
kaksi juttua tuli deadlinen
jälkeen, ellei joku juttu
nyt vielä päätä putkahtaa
jostain, en ainakaan odota
enäämitäänsaavani.

Mistäs sen pääkirjoituksen nyt sitten kirjoittaisi?
Aikahan on lehden teema, mutta kun siitä on
tosiaan jo kirjoitettu muutamakin juttu lehteen. Jos
keksisijonkuntosiomaperäisenlähestymistavantähän
aiheeseen ja kirjoittaisi siitä. Sehän olisi hienoa!
Kunvaintulisimieleentämäomaperäinenjanerokas
lähestymistapa.Seaikakuukaudesta?Ehkeisentään
pääkirjoitukseen.

Töissä mietin tänään, että
voisin kirjoittaa pelosta ja
sen kohtaamisesta. Siitä
aiheesta löytyisi pari
omakohtaista tarinaakin. Mutta mikä olisi silloin
pääkirjoituksen tarkoitus? Sanoa kaikille, että
kohdatkaa rohkeasti pelkonne, harvoin ne asiat niin
pahojaovatkuinkuvittelette.Ihanhyvämuuten,mutta
Voisihan sitä tietysti ihan vaan vaikka kirjoittaa, ehkäseonhiemanturhanlapsellinensanomanuorille
että heipä hei kaikille ja vielä kerran tervetuloa aikuisille.
uusillepHukseillemme.Sittenvoisikertoakyseisestä Voisinhanminätietystikirjoittaavaikkasiitä,kuinka
lehdestä, eli että lukijan kädessä on syksyn vaikea on keksiä mitään kirjoitettavaa, etenkin kun
ensimmäinen Tisle, joka on teemaltaan Aika-Tisle. pääkirjoitukseen kohdistuu aina tiettyjä odotuksia.
Voisimyöskertoajonkunhauskanjutunsiitä,miksi Mutta tällainen valittelu olisi kyllä todella kuiva
kyseinenlehtionjuuriAika-Tisle.Tällaistahauskaa pääkirjoitus…
juttua ei vain ole. Mietin koko kesän sopivaa Tai sitten voisin kirjoittaa jotain todella päätöntä ja
teemaa syksyn ensimmäiselle Tisleelle, mutta pääni toivottaalopuksikaikillevainhyvääalkanuttasyksyä.
oli aivan tyhjää täynnä. Loppukesästä, taisi olla Ei kai se pääkirjoitus välttämättä sen kummempaa
peräti viimeisellä työviikolla, mieleeni tuli sitten sanomaatarvitse?
jostainAika-Tisle, ja se miellytti minua ajatuksena.
Olisipahanainakinmonipuolinenteema.Jahyvinon Tisle-TätiSusannaMaja
juttuja lehteen  tullutkin, vaikka jossain vaiheessa

Onko opinnot kemmmalla

OK

OK?

on myös päivä. Nimittäin osaston oma päivä.
24.10. kello 12.15 - 15. Usko omiin kykyihisi ja tule
vaikuttamaan keskusteluun! Ohjelmassa puhetta
verkko-opetuksesta,
palautteesta,
opetuksen
kehittämisestä ja ydinainesanalyysistä! Tule
vaikkapa vain hetkeksi!
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Puheenjohtaja:
Kaikkialla kaiken aikaa, onko kaikki
kotona?

Nykytekniikka
antaa
ihmiselle mahdottoman
paljon mahdollisuuksia
tehdä kaikkea kaiken
aikaa ja kaikkialla.
Kehitykselle ei näy
loppua ja uusia ideoita on loputtomiin. Kaikkein
pelottavinta on seurata ystävien polttavan omaa
kynttiläänsäkahdestapäästäyhtäaikaa.Kuneiosaa
valita, mitä haluaa, päättää ihminen valita kaiken!
Tuleevähänmieleenala-asteenkuvaamataidontunnit
japäiväkerhokunluulikaikkiamaalejasekoittamalla
saavansaaikaanmaailmankauneimmanvärin,mutta
tuloksenaolikinvainlikainenruskea.Yksinpunainen,
keltainen tai sininen olisi ollut loistavan värinen
ja rinnakkain niitä olisi ollut ilo katsella... mutta
siitäruskeastalopputuloksestaeikuitenkaankukaan
nauttinut!

kestävänkehityksenperiaate:”Vähemmästäonsaatava
enemmän”, ei voi todellakaan kovin pitkälle johtaa.
Jokaisen jaksamisella on rajansa ja kesätöiden
esimerkkiinsinööristä,jokaoliyhtämenoapuolitoista
vuorokauttatöissäyönkinylitse,saiainakinminutja
monettyökaveriniajattelemaanasioita!
Jossainmäärinovatasenteetkaihiukanpehmenemässä
työelämässäkinvihdoinjaviimein.Muutamatosaavat
lähteä ajoissa kotiin työpaikalta ja ihmissuhteetkin
saatetaanjoskuspriorisoidatöidenedelle.Kuulostaa
terveeltäkehitykseltä,kunhanpysytäänkohtuudessa
J. Elämänasenteet ja arvot omaksutaan usein jo
opiskelujen aikana, työnarkomaani on ehkä elänyt
samalla elämänasenteella jo opiskeluaikana,
opiskelunarkomaanina. Opiskeluaika on useimpien
elämän kannalta erikoista ja hyvin vapaata
itsenäistymisenaikaa.Tapahtumiajatekemistäriittää
paljon ja opiskelujen lisäksi on ainakin
teekkariyhteisössä
mahdollisuuksia
harrastaa
aktiivisestilähesmitätahansamaanjataivaanväliltä
kymmenissä erityyppisissä TKY:n alayhdistyksissä.
Olisi upeata, jos jokainen meistä osaisi löytää sen
oikean tasapainon opiskelun, työn, vapaa-ajan ja
ihmissuhteidenväliltä.Ehkäpäjuurisiinäolisiavaimet
onnelliseenelämään,jossiihenvainitseosaatyytyä!

Varsinkin nuorilta aikuisilta, isänmaan toivoilta,
oletetaan nykymaailmassa paljon: Haavekuvana
maailmalla liikkuu 25-vuotias diplomi-insinööri,
jolla on 10 vuotta työkokemusta, kansainvälistä
kokemusta, kielitaitoa, sosiaalisuutta ja hyvät
arvosanatjalyhytopiskeluaika.Lisäksitällänuorella
diplomi-insinöörillä on vakaa perhetausta ja hän
on valmis tekemään pitkääkin työpäivää, ylitöitä Pirteääjailoistasyksynalkuajajaksamistaopiskelujen
ja matkustamaan. Jos DI sattuu olemaan nainen, kanssa!
hän on jo hankkinut lapset tai hänellä ei ole
aikomustakaan lasten hankkimiseen. Nykyaikainen TerveisinpuhiksenneAnna

Eräs professori oli luennoimassa muutama esine
edessäänpöydällään.Kunluentoalkoi,hänottihiljaa
tyhjänlasipurkinesillejarupesitäyttämäänsitäkivillä
piripintaan. Sen jälkeen hän kysyi oppilailta oliko
purkkitäynnä?
Hesopivat,ettänäinoli.
Silloin professori otti esille pikkukiviä ja kaatoi ne
purkkiin ja ravisti sitä kevyesti. Pienet kivet tietysti
pyörivät aukkoihin suurten kivien väliin. Hän kysyi
taas oppilailta oliko purkki nyt täynnä. Hieman
vaivautuneina ja naureskellen oppilaat olivat yhtä

mieltä,ettäpurkkioliainakinnyttäynnä.
Professori kuitenkin jatkoi esitystään kaatamalla
seuraavaksihiekkaapurkkiin.Hiekkatietenkintäytti
kaikentyhjäntilanpurkissa.
”Nyt”, sanoi professori, ”haluan, että te näette
tämän elämänänne. Kivet ovat tärkeitä asioita:
kumppaninne,terveytenne,lapsenne–sellaisiaasioita
jotka tekisivät elämänne täyteläiseksi, vaikka muuta
eiolisi.Pikkukivetovatnemuutasiatjoistapidätte;
työnne,talonne,autonne.Hiekkaonkaikkineloput
’pienet asiat’, jotka kohottavat elämänne laatua. Jos
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Emännän ääni:
Kosteita kesämuistelmia
Hain juuri kehityksestä rullallisen valokuvia. Ei
hullumpia,vaikkaaikakahjojaolivatkin.Loppuillan
kuviaystävänipolttareista,samaasarjaahääkuviaja
pakolliset loppuilmin sekalaiset täytekuvat  – tällä
kertaaeitosinkoirastani,ihmekyllä.
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huomaamatta sulhasen
takin liepeen tärisevän.
Senäkyivarmaankirkon
takariveilleasti.Huvitti.
Kun seremonia eteni
herkimpään hetkeensä, tapahtui jotain liikuttavaa:
morsian pyyhkäisi sulhasen silmäkulmaa. Melkein
kyynel valui poskelleni. (Jälkeenpäin kuulin että
sulhasenposkellaolikävellytjonkunsortinkuoriainen.
Sulhanen ei ollut uskaltanut tehdä ainuttakaan
ylimääräistä liikettä toimituksen aikana, joten
morsiamen oli ollut pakko ottaa ötökkä pois toisen
kasvoilta.)

Kuvatkertovat.Melkeinväittäisin,ettämorsiamemme
– ja suurin osa muustakin sissiporukastamme - oli
ollut tuntuvassa humalassa polttareitten iltapuolella.
Sattuneesta syystä juhlakalumme oli aika selkeästi
pääesiintyjänä ilmillä: pullo huulilla, sammumassa
tuoliin,sammumassasänkyyn,sammunutsänkyyn…
Hyviä bileitä!Tukka putkella painettiin koko päivä,
välillä kaupunkia vaihtaen, ja koko ajan
nestetankkauksestahuolehtien.Toivottavastipäättäisi Häätsujuivatkuitenkinhyvin.Olinluvannutkehittää
ensikesänäkinjokukaveripiiristämennänaimisiin… jonkun ohjelmanumeron, mutta sooloesiintyminen
Olin itse kaasona. Kyllä jännitti. Tavoitteena oli ei varsinaisesti ole lempipuuhaani. Rohkaisevia oli
järjestää täydellinen päivä morsiamelle, mutta se siis pakko nauttia kaksin käsin. Sittenkin yritin
on kovin vaikeaa, jos morsian on tehnyt omia viivyttää mikkiin tarttumista ja odottaa tunnelman
suunnitelmiapäivänvaralle.Perhosetkutittelivatsassa vapautumista. No, reippaampi juomatahti takasi
ainakinmukavanillan(itselleni,entiedämuista),ja
ennenkuinsaatiinmorsiantukevastikyytiin.
mikässiinäjuodessakunkerrantarjotaan!
Toinentapahtumarikaspäiväolihääpäivä.Olinyhdet
häät nähnyt ennen näitä, nekin varmaan viisitoista Kesästä jäi muutenkin paljon hyviä muistoja – ei
vuotta sitten, ja nyt pääsin seuraamaan vihkimistä ainoastaan ystävien huippuhetkiä, vaan myös omia.
alttarilta.Onseerikoinenpaikka–monenlaisiatunteita Eivätkäkaikkiedesniinkosteita.Kunsyksypakottaa
herättää. Olin ostanut uudet kengät häitä varten. palaamaan säännölliseen ”väännä selkkaria kahteen,
Johtuenloppukesänhuonoistakesäkenkävalikoimista biletä kahdesti viikossa kolmeen, nouse seitsemältä
oliniissämaksimaalisetkorot,enkäjuuriosaakävellä laskareihintainukukahteentoistapommiin,jaurheile
moisten tappien varassa. Olin varma että kaadun jossainvälissäjosjaksat”–elämäntyyliin,voivälillä
iilistelläjamuistellarentojakesähetkiä.Hymyillen.
matkallaalttarille.
No, en kaatunut, mutta jännitti seistä hiiskumatta Pirteääsyksyätoivotellen
suurenyleisönedessä,ystävänitärkeimpänäpäivänä. Henna
Kun hääpari selvisi alttarille, en voinut olla
sanottuaan
professori
myhäili
ensin täytät purkin hiekalla, siellä ei enää ole tilaa Tämän
itsetyytyväisyyttään, mutta yksi oppilaista ottikin
pienilletaiisoillekiville.
Samakoskeemyöselämää.Josvietättekaikenaikanne tuonsamaisenpurkin(jostaprofessorijamuutolivat
pientenasioidenparissa,eiteilläikinätuleolemaan sopineetettäseonjotäynnä)jajatkoidemonstraatiota
aikaa tärkeille asioille. Muistakaa erityisesti asiat, kaatamallapurkkiinvieläolutta.
jotka saavat teidät tuntemaan itsenne onnellisiksi:
Leikkikää lastenne kanssa. Hoitakaa terveyttänne.
Viekää kumppaninne vaikka ulos syömään, sillä
tulee aina olemaan aikaa työssä käymiseen, talon
siivoamiseen,roskienviemiseenjne.Priorisoikaakivet
-asiatjotkamerkitsevätjotain.Asettakaaprioriteetit
kuntoon.Loppuonpelkkäähiekkaa.”

Jakasvain:Oluttietenkintäyttikaikenjäljelläolevan
tilan ja purkki oli viimein täynnä. Tosiasiahan on:
riippumattasiitäkuinkatäyteläinenelämäsion,niin
ainasiinäontilaayhdelleoluelle!
Näkymätöntekijä
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Ex-setä:
Aikalisä, kiitos
Ajattelen, siis olen.
Mutta missä olen ja
milloin olen? Ja miksi
ihmeessä päätäni särkee
niinhalvatusti?
Kyse on siis ajasta ja
tuossa nimenomaisessa
tapauksessa ”aamusta”
rankan ”illan” jälkeen.
Huomaatteko kuinka lähtemättömästi aika on
integroitunut kieleemme, kuinka se punoo
huomaamatta hienostuneita verkkojaan tai kasvattaa
köynnöksiääntekstistätoiseen,lauseestalauseeseen.
Kahvipöytäkeskusteluissakinpuhutaanainakiireestä
ja kuinka ei ole aikaa, puhutaan siitä mitä tehdään
illalla tai huomenna, siitä mitä tehtiin eilen jne.
Olemme ajan lapsia ja sen kyllä huomaa;  ajasta
on tullut yhteiskunnassamme tärkeää omaisuutta,
harvinaistaherkkuajotaeiosaaarvostaakunsitäon
jajotatodellakaipaakunsitäonniukasti.Ikäväkyllä
sitäeivarsinaisestivoimyydätaivaihtaa,jokaisella
sitäonsamamäärä.Erosyntyyvainsiitä,mitenoman
aikansatuhlaa.
Muistan hyvin nuorempana lukemani Aku Ankan
(löytynee muuten kemman Aku-arkistosta), jossa
keksijä P. Peloton keksi kellon, jolla Aku pystyi
pysäyttämäänajankulunkaikkienmuidenpaitsikellon
kantajanosalta.Tarinapäätyiluonnollisestisiihen,että
karhukoplanilkeätveljeksetvarastivataikavempeleen
japyrkivätyllätyksellisestivarastamaanRoopenrahat.
Hauskajakiehtovatarina,jokakuitenkinluoeteemme
uskomattomien mahdollisuuksien kirjon; ajatelkaas

jos oikeasti voisi ottaa aikalisän aina silloin kun
haluaa. Voisi pysäyttää ajan kesken hektisimmän
työrupeamanjavaikkaistahtaaalaslukemaanhyvää
kirjaa.Jasittentaasjatkaaomaakiireistäelämäänsä
kun itse haluaa. Hieno ajatus, mutta ainakaan
tietääkseni nykytekniikan ja nykyisen fysikaaliskemiallisen tietomme mukaan se ei yllättäen ole
mahdollista. Harmi sinänsä, moisen keksinnön
tuloksena olisi todennäköisesti huomattavasti
terveempi ja huimasti nopeammin kehittyvä
yhteiskunta,jokaeläisirauhassaajantuollapuolen.
Eikö meillä itsessämme kuitenkin ole olemassa
tuo ajan pysäyttävä taskunauris? Emmekö kannakin
aivoissamme, hermoradoissamme ja harmaissa
aivosoluissammetuotakellonolemusta,keinoaottaa
aikalisä ja rauhoittua hetkeksi? Ja mikä parasta, me
todella voimme tehdä sen, ei niinkään fyysisesti
pysäyttää maailmankaikkeutta ja sen kulkua vaan
pysäyttää oman sisäisen maailmamme ja tehdä sitä
mitä itse haluaa, jotain mitä ei normaalisti ehdi
tehdä. Aina voi lopettaa hetkeksi ja tehdä välillä
jotainmuuta.Kyseonvainjärjestelyistäjatahdosta
tehdäelämälleenjotain.Jossiiselämäsioravanpyörä
tuntuuloputtomalta,eikävaloanäytunnelinpäässä,
niin pysähdy ja anna maailman mennä menojaan;
tarvittaessa saat kyllä sen kiinni helposti
virkistyneempänäjarauhoittuneempana.
Käyttäkääsitäkelloahyvätkemistit.
Syksynalkuatoivottelee
Ex-Setänne,
Markus

Onko opinnot kemmmalla

OK?

Vaivaako joku opintoihin tai kemian tekniikan
osastoon liittyvä kysymys mieltäsi? Nyt
OK-ryhmä vastaa kaikkiin (aihealueeseen
liittyviin) kysymyksiin, mitä sinulla lieneekään
mielesi
syvimmissä
sopukoissa!
Lähetä
kysymyksesi www-lomakkeella, joka löytyy
nettiosoitteesta
http://www.chemistry.hut./opinnot/ok.htm
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KeN vastaa, jos uskaltaa
Jaahas. Kesäkin se taas meni ja syksy luoksemme sai. Vanhaksi tutuksi KeNille tullut lafkahässäkkäkin
pyörähti taas käyntiin. Tosin tällä iällä ja krediittimäärällä siihen jo osaa suhtautua suorastaan järkyttävän
zeniläisellätyyneydellä.Vähemmänzeniläisiävastauksiakyssäreihinalempana…
KeNtsullemoritonki!Mitenmäoikeenpääsisinsiit,kunluennoilalkaaainapilkkii,kunonniinväsy,jasetä
sielläedessäheittääjuttuukunjotainiltasatuu?Viimeviikollamäesimerkikshavahduin,kunnullavektorin
transponentintakaataulultahyppäshirveedivergenssipeikko,jokaolisyödämunpään.Tääolisiisniinku
unta,johonmänukahdinsielläluennolla.Oliihantotalähellä(ykssenttimetrii),ettmäolisinalkanuhuutaa
kurkkusuoranasielläsalissa.Sitkunmätajusin,ettsehänolivaanmununta,hävettiihanhämähäkkinä.Mua
pelottaa,ettjokupäivämäoikeestihuudansiellä,jasitnekattooetmikä*****toion.
T.Nukkumaire
Pilkkimissyynä on siis luennoitsijan autistinen ja/tai monotoninen luennointitapa. Arvon herra tai rouva
puputtaasanomaansa,ikäänkuinsuomentairuotsinkieleeneiolisiikinäpilkkuja,pisteitäjakappalevaihtoja
keksittykään.Tämäonvalitettavanmonestinykyaikaa.Nimenomaannykyaikaa,eikäkeskiaikaa!Josvaikkapa
uudenajanalkuunsaattajiinkuuluneetyliopistomiehetMikaelAgricolajaoppi-isänsäLutherinMartsaolisivat
haukkuneet katolista kirkkoa samoin äänenpainoin kuin edellä mainittu luennoitsijatyyppi tekee, eiköhän
tässävieläkinmaksettaisiverojaVatikaaninvalkokaavulle.
Luennoitsijaavoitietystiyrittääaktivoidaerilaisinyllätyksin:KeNinfavorittionsalintakapenkkiinsijoitettu,
ajastimellavarustettunauhuri,jokavartinväleinpäästääilmoilleepämääräistämölinäänoinpuolenminuutin
ajan.Tämäyleensäriittääherättämäänpaatuneimmankinmymisijänautismistaanjakiroilemaanäänekkäästi
tyhjille seinille. Hauska välikohtaus vavahduttaa pilkkivän yleisön. Ja taas jaksaa vartin verran. Jotta
nauhurimekkala kuuluisi, vaaditaan yleisöltä tietysti hiljaisuutta kohtausten välillä. Joten älkääpä pulisko
niidenluentojenaikana!
Terve!MuarisoonoikorkeakoulunmikroluokkienneljätoistamerkkisetWindows-salasanat.Joseijokapäivä
käytäkonetta,onsellaisenrimpsununohtaminenaikahelppoa.Sitsaajuostasalasanakätköilläänkämpillä
taiATK-”mitäsäoikeehaluut”-keskuksessauusimassaniitä.Tonsalasanakyykytyksenlisäksinääpuuceetottaa
ainakinviisminuuttia,kunnelatautuu.Jajosneylipäänsälatautuu.
Terv.“Winsservernotavailable”
Heh! On se hyvä, että ne salasanat ovat sentään vielä vain neljätoistamerkkisiä. Huhu kertoo, että
salasanojenpituussäätöönkäytetystäsäätövastuksestaelilegendaarisestasalasanapotikastalöytyyasteikkoa
jonnekinviidentuhannenmerkinhujakoille…JossainvaiheessamekaikkiTKKlaisettyöllistämmeSetecin
henkilökorttilinjanpuoleksivuodeksi,kuntuopotikkakierretäänkaakkoon.Tämänjälkeenhänkäytännössä
ainoamahdollinensisäänloggautumiskeinoonhenkilökohtainenelektroninenhenkilökortti.Päälafkallanäitä
korttikoneitanäyttääjolöytyvänkin.
Windowsin latautumisprobleemaan tarjoaisin selitykseksi Mooren lakia, jonka kirjaimen mukaan
kahdeksassatoista kuukaudessa mikroelektroniikan kapasiteetti on aina kaksinkertaistunut viimeisen
parinkymmenen vuoden aikana. Lakia täytyy kuitenkin hieman modiioida Wintöötin tapauksessa.
Tällöin syntyy niin sanottu käänteinen Mooren laki, jossa 18 kuukaudessa kaksinkertaistumisen sijasta
käyttöjärjestelmän nopeus puolittuu. Käyttiksen resurssivaatimukset kylläkin noudattavat sitä suoraa lakia.
Kunniamainintaruusujenkerakemmanmikroluokalle,etteiXP:äole,ainakaanvielä,siellänäkynyt.
Meneväämeininkiäkaikillesyssynalkuuntoivoo,
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Rakas päiväkirja,
Aika on kulunut kuin siivillä, ja onkin aika tarttua sekoittivatkin. Liekö huimaan suoritukseen
kannustanut korkealla hulmuava naapurimaamme
kynäänjapistääylösvähänsyksynkohokohtia.
 Kauan odotettu syksy koitti ja pHuksit tulivat… Norjan lippu. Ainakin kovasti kateutta kyseinen
Ensimmäisenä
päivänä
haimme
pHuksit laggakanssaihmisissäaiheutti.Onhannorjasentään
tervetulotilaisuudesta omalle lafkalle, ja osaston Laattasaarenvirallinenkieli!
omanvastaanottotilaisuudenjälkeenjätimmepHuksit
hetkeksi  ISOhenkilöiden hellään huomaan. Illalla
sitten tutustuimme toisiimme perinteisen T-illan
merkeissä. Joukkoon oli ujuttautunut yksi susi
lammastenvaatteissa,jaillanedetessätämäpHuksina
esiintynyt ryökäle saikin ansionsa mukaan. Tai
ehkä vähän enemmänkin. Kastui joka tapauksessa,
luultavasti lähinnä ilkeämielisten vanhempien
tieteenharjoittajieneikäpHuksienansiosta.

ToisenviikonmaanantainaolikinsittenLettukestien
vuoro. Lätyt olivat suussa sulavia ja joidenkin
lätyt huomattavasti kauniimpia kuin joidenkin
toisten… Mutta kaikkihan on kiinni taikinan
koostumuksesta…

Toisella viikolla oli ohjelmassa myöskin Pentagonfutista ja Stadisuunnistus. Futiksessa tehtiin paljon
maaleja ja vältyttiin suuremmilta vammoilta, mikä
oli aika yllättävää ottaen huomioon pelin kovan
Ensimmäisellä viikolla oli lisäksi Otasuunnistus ja tason.Stadisuunnistuksessakinkaikillatuntuiolevan
TKK:navajaisetkakkukahveineen,köydenvetoineen kivaa. Ainakin nestetankkauksesta pHuksit olivat
ja ulkoilmaelokuvineen. Otasuunnistuksessa meidän huolehtineet.
mahtavat pHuksimme pärjäsivät vallan mainiosti, Syksyn tapahtumaputki jatkui Skumpparisteilyllä.
Koleasääkääneihaitannutristeilijöitä,lauluraikasija
skumppakuohusikokomatkanajan.Havaittiin,että
skumppa kihahtaa nuppiin sangen mukavasti ja että
puunjalostajatkinymmärtäväthyvienskumppakännien
päälle. Itäisessä satamakaupungissa paikassa X

löysipä osa porukasta tiensä aina inaaliin saakka!
Upeaa! Köydenvedonkin voitimme, vaikka Kone
ja Raksa narun samassa päässä vähän tahtia
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pHuksigallup:

juhlintajatkuipikkutunneillesaakka.

Myöhemmin samalla viikolla saimme iloksemme todeta, Tiedätkömissäonkemman
että meidän pHuksimme ovat myös innokkaita laulajia.
kahvila?
Isotuopin läpilaulannassa loppuun asti hoilanneista oli
(kysyttypHuksienensimmäisenkouluviikon
huomattavaosapHukseja.Niinsitäpitää!
jälkeen)
Edellä mainittujen lisäksi syyskuussa on tutustuttu mm.
TimoViitanen,18v
kemistien
kansallispeliin
Coronaan
sekä
Kotipaikka:Espoo
Polyteekkarimuseoon.  Osa pHukseista kylläkin aloitti
-OnkokemmassakahCoronan saloihin tutustumisen jo ensimmäisellä viikolla.
vila?Emmäjuokahvia.
Huomattavaa oma-aloitteisuutta! pHuksit ovat myöskin
Pitääkösinneosata?
kiitettävästiottaneetkiltiksenomakseenhetialustaalkaen.
Kaikenkaikkiaan alkusyksy on sujunut loistavasti, mitä
nyt vähän lunssaa on ollut liikkeellä. pHuksit ovat
olleet megasuperhypersikamahtavia, samoin ISOt, jotka
ovat myös jaksaneet ottaa osaa tapahtumiin ja lisäksi
vielä järjestää omia illanviettoja ryhmilleen. Toivottavasti
pHuksit jaksavat olla yhtä aktiivisia jatkossakin; mitä
useammassa tapahtumassa pHuksi käy, sitä nopeammin
löyhäpäisempikinkipparioppiitämännimenmuistamaan…
(”Olitsä Mikko? Eiku Ville? Jussi? No mikä sitten…?”
Liiankin tutut pHuksikapun vuorosanat ekan viikon
keskustelusta…) Ja mehän haluamme oppia kaikkien
pHuksiemmenimetmahdollisimmanpian.
Eipätässätälläkertaatämänenempää,jatkammetaaskun
lisäätapahtuu.

SoilaKananen,19v,Espoo;KaisaSoirinsuo,18v,Kauniainen;JenniLaaksonen,20v,Espoo
-Siinäkemmanlaitoksellaalakerrassa
-eiollanähty,eimuisteta
TommiTynell,19v
Kotipaikka:Tuusula
-En

-Jaana&Emma,pHuksikapteenit
PirittaLampila,21v
Kotipaikka:Helsinki
-Hmmm...eiharmainta
haisuakaan.Pitäisikö
tietää?

Onko opinnot kemmmalla

OK?

OK on myös päivä. Nimittäin

osaston oma päivä. 24.10. kello
12.15 - 15. Usko omiin kykyihisi ja
tule vaikuttamaan keskusteluun!
Ohjelmassa puhetta verkkoopetuksesta, palautteesta,
opetuksen kehittämisestä ja
ydinainesanalyysistä! Tule
vaikkapa vain hetkeksi!

AnteroMyllylä,19v
Kotipaikka:Helsinki
-Eiolenäytetty,tiedän
suunnilleen

TuomasHallgren,21v
Kotipaikka:Espoo
-En

TimoMoisio,20v
Kotipaikka:Espoo
-Melekee,taisanottiin
missäpäinonmuttennyt
ihantiedä
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Muistatkos vielä viime kevään?
wappu 2002

Kemistit matkasivat
Esplanadille Mantan lakitukseen kuorma-autolla
Monille perinteiseen
wapun
avaukseen
oli saapunut
paljon
ihmisiä

Tänä vuonna oli TKY:n
vuoro painaa valkolakki
Havis Amandan kutreille
Wappurahoja tienattiin
Julkkua
myymällä

Wapun päivänä
kokoonnuttiin
suurin joukoin
Ullanlinnanmäelle
nauttimaan kauniista säästä,
hyvästä seurasta
ja piknikistä

Piknik-eväiksi oli valittu
monenlaista herkkua

Väkimäärästä johtuen myös
helpotusjonot olivat pitkiä
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Teekkarikylän 50-vuotisjuhlat Kukan päivänä
13.5.2002
Kemistikilta
muisti kylää
lasimesterin
upealla
luomuksella

TKY:n hallitus otti Servin
mökissä vastaan tervehdykset

50-vuotias kylä sai
monenlaisia lahjoja

Olipa näyttelyssä esillä
merkittäviä TKK:lla
Teekkarimuseolla avattiin juhlavuoden kunniaksi opiskelleita kemistejä esittelevä taulukin
tervanäyttely

Onnistuneelle sytyKylän kunniatalonmies presitykselle skoolattiin
dentti Martti Ahtisaari sytytti
Smökin parkkihaudadalla tervahaudan

Kunniatalonmies
sytytti myös kylän
juhlapamauksen,
joka ei ollutkaan
mikään ihan pieni
paukku

Juhlien odotetuin puhuja oli
varmasti Ossi Törrönen, joka
toimi kylän johtajana
1952-1969. Ossi muisteli
puheessaan menneitä teekkaritempauksia
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Kunniatalonmiehen piti
myös todistaa lakaisutaitonsa

Luolamiehet lahjoittivat kylälle oman poliisin, joka pitää vahtia
JMT 3:n edessä
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Coroonan historia
Coroling2002-konferenssinsatoa,osa2
Zen-coronanseitsemänporrasta
Kiinalainen Zen-corona on mietiskelijöiden suosima laji, jossa tärkeintä
eivät ole pussitukset vaan nappuloiden harmoninen, henkeä innoittava
liike. Zen-coronan perustaja oli kiinalainen ilosoi Kung fu Töx, joka
ajanlaskummealussayhdisticoronapelinitämaiseenajatteluun.Eurooppaan
zen-coronasaapuikeskiajallalöytöretkeilijäMarcoMolonmatkassa.
Keskiympyränpaikallaonzen-coronalaudassajingjajang–merkki.Jing
symboloimaskuliinisuutta,vastapelaajaasekäelämänjakuolemanvälistä
kamppailua. Jang puolestaan edustaa pelaajaa itseään, feminiinisyyttä ja
kaikenelollisenkykyäsynnyttääuuttaelämää.Nappuloidensijoittuminen
jingjajang-merkkiinilmentääpelaajienfeminiinisyyttäjamaskuliinisuuttasekäsuhdettakosmokseen.
Zen-coronistin tavoitteena on valaistuminen eli suuri corona. Sen voi saavuttaa, jos läpikäy zen-coronan
seitsemänaskelta:
Ensimmäinenaskel:”Voitonjanonsammuttaminen”.Aluksitärkeintäontaltuttaacoronapelaajanhalupeitota
vastustajajalyödäpelkkiäperuslyöntejä.Tämävaatiivälilläankaraakinitsetutkiskelua.Vähitellencoronisti
kuitenkin oppii nauttimaan piippuhyllylle vierähtävistä mummoista ja lattialle kilahtavista linnuista. Hän
oivaltaa,ettänappuloidenliikelaudallaedustaajotaintärkeämpääjakykeneeaistimaansiinähäivähdyksiä
suurestaharmoniasta.
Toinen askel: ”Aamukajon lupaus”. Toisen asteen zen-coronisti oppii sahauksen, joka on sointuisa ja
sielukkaan tasapainoinen. Hän tuntee myös jing ja jang –keskiympyrän perustotuudet. Toisen asteen zencoronistionvielähiemankypsymätönjamonetKungfuTöx:najatuksetkuten”kuisausonautuudenkuiskaus”
tai ”mummon hitaus on siemen; valaistuksen  ensitaimen”, risteilevät hänen päässään  ratkaisemattomina
japientälevottomuuttakinherättäen.Zen-coronantinkimätönharjoittaminenkuitenkinjohdattaahäntänäitä
viisauksiakohden.
Kolmasaskel:”Autuastie”.Kolmannenasteenzen-coronistionoivaltanut,ettäperunajauhoraita,jonkamolo
jättää jälkeensä liukuessaan perunajauhoisella laudalla, kuvaa autuasta tietä kohden valaistusta. Hän myös
tietää, miten pelissä lyöty lintu ilmentää sielua, joka zen-coronan valaisemana lentää kohden kirkastusta.
Kolmannen asteen zen-coronisti on jo sangen kypsä ja niinpä hän voi muuttaa zen-coronalle pyhitettyyn
luostariin,jossahänkykeneeomistautumaantäysipainoisestizen-coronalle.
Neljäs askel: ”Avartuva sielu”. Zen-coronisti harjoittaa varsinaisen coronapelin ohella erilaisia
varjocoronaharjoituksia,jossapöytäjanappulatonkorvattuvarjoin,janappuloistalähtevätkilahduksetkeveästi
helisevinkelloin.Hänymmärtäänelinpeli-jaherrasmiessääntöjenhiljaisetviisaudet,alatiuusiutuvien corona
-pelienikuisenkiertokulunjavälttämättömyyden,jollatästäkiertokulustaonirtaannuttava.
Viidesaskel:”Autereisenvalonvaihe”.Zen-coronistiirtautuufyysisestäcoronanpeluusta.
Yksinäisyyteen vetäytyneenä hän mietiskelee nappuloiden liikettä, niiden
sielullista värinää, aineen ja kosmoksen suhdetta. Viidennen asteen zencoronisti aistii elämän ja kuoleman ikuisen kamppailun, kotkan lennon universaalin
ykseyden ja maailmanhengen läsnäolon piippuhyllyllä.Viidennelle askelmalle pääsevät vain
harvat zen-coronistit. Hänenlaisiaan kunnioitetaan ja nuoremmat zen-coronistit vierailevat
hänen mietiskelypaikallaan kuuntelemassa suuria totuuksia, joita hän aina auringon
noustessalausuu.
Kuudes Askel: ”Autuuden porras”. Zen-coronistin henki on samaistunut molon
liikkeeseenjahänenhenkäyksensäovatyhtäperunajauhonkeveidenpöllähtelyiden
kanssa.Zen-coronistimietiskeleeerämaanhiljaisuudessapaastotensamallapitkiä
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aikoja.Hänonfyysisestivanhajanojautuukävellessääncoronamailaan.Hänenmielensäonkuitenkiniätön
jatäynnäsellaisiaviisauksiakuin:”Suurinonperusoleva,kosmoksenainainenäärettömyys...kaikkiolevainen
kirkastuu molon pehmeässä liidossa...nappulan keskiaukko on madonreikä; reitti uusiin universumeihin...”
Mantratkuten”mummojamolo”ja”piippan,piippan”sulautuvathänenmielessäänyhdeksiuniversaaliksi
alkumantraksi.
Seitsemäsaskel:”SuuriCorona”.Zen-coronistinsieluonvetäytynytmaanpäältä.Hänenmietiskelypaikalleen
käyvätnuoremmatzen-coronistitpystyttämässämuistolaatan,muistolaudanjamuistomailan.Zen-coronistin
kertomiaviisauksiaaletaankootaosaksisuurtazen-coronaohjesääntöä.
Zen-coronistin sielu kuitenkin elää. Auringon corona, jonka me muut näemme vain heikkona hehkuna
auringonpimennyksenaikana,onnytHänennähtävillääntäydessäkirkkaudessa.SensäteetlävistävätZenCoronistinjahänpääseeyhtymäänikuiseenalkucoronaan.
Coronisti

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Tiskintakana
On kuuma kesäpäivä ja terassi täyttyy ihmisistä jo kohtuullisen aikaisessa vaiheessa. “Yksi olut”, asiakas
sanoo minulle. Laitan hanan päälle ja pyydän asiakkaalta rahaa. “Neljä euroa.” Asiakas katsoo minua
vähän närkästyneenä ja kaivaa lompakkonsa esiin. Saan 20 euron setelin, ojennan vaihtorahat sekä tuopin
kaverille.Asiakas ottaa vastaan ja päivittelee minulle oluen kalleutta.Vastaan hänelle, että se on Suomen
verotuspolitiikansyytä,jolloinkaveritoteaa,ettähänonkinsaanuteräässäpaikassaoluttamyöskahdeneuron
hintaanjavieläpälaillisesti.Hmm...mitenkästuoonoikeinmahdollista,mietinpähänvaan...Josnesaasen
verranpullosta,setuleetukustasiihenhintaanjasiitämeneesenverranalv:taja...“Heibaarimikko,saako
täällä palvelua?!” Kuului huuto katkaisten ajatukseni. “Tottahan toki”, vastaan. “Mitä saisi olla ?” “Anna
kaksikuivaasiideriäjayksi4-olut.”“Selvä,setekee13euroa.”Asiakaskaivaapankkikortinpöytään.“Laita
tasaraha”,asiakasilmoittaa.
Päivä muuttuu iltapäiväksi ja homma alkaa mennä kiireisemmäksi sitä mukaa kun ihmiset alkavat päästä
töistä.Tilauksiasatelee,muttaedelleenkyllämietityttäätuokahdeneuronkalja.
Työkaverinituleevapauttamaanminuttauolleni.Suuntaantaukotiloihin,otankupinkahviajasiirryntakaisin
ulos polttamaan yhden savukkeen.  Palaan jälleen ajatuksissani tuohon halpaan olueen... Niin, totta kai se
onmahdollistamyydä,muttasemeneekylläsittentäysinomakustannehintaan.Kukaihmesellaistahommaa
tekee?Varmaankinseporukkaonjotenkinyhteisöllistä...Niinno,toisaalta,josjokainentekeepalveluksen
toiselleyhdessätilaisuudessajavastaavastitoinentekeesamansittentoisessatilaisuudessa...Niin,voisihanse
toimia...Katsonkelloani,hups,taukonionloppunutjo5minuuttiasitten.
Palaanpaikallenitiskintaakseterassille.Terassionnytjotupatentäynnäjaihmisilletuntuujuomatmaistuvan
sillätyötahtionkohtuullisentiivis.Työtkuitenkinsujuvathyvinniidenmääräännähden.
Työvuoronionjoalkamassakääntymäänehtoonpuolelle,muttavielämitä,tiskillesaapuukaverijokaonjo
tässä vaiheessa ottanut selvästi liikaa. “Anna yxhs bisssse”, humalainen sanoo. “Joo etköhän ole jo saanut
tarpeeksi”,vastaan.“Aiettarjoo.NoPer****!”Tiskilläollutlasilentäälattiallejahajoaapalasiksi.Viittoilen
paikalleovellaseisoneenjärjestyksenvalvojan,jokayrittääohjatahumalaisenkaverinulos.Kaverikuitenkin
paneekokoajanvastaan,jaonnistuukinsiinämielessä,ettämolemmatkaatuvatmaahan.Järjestyksenvalvoja
kuitenkin pääsee nopeasti tilanteen päälle ja ottaa kaverista poliisiotteen. Soitan poliisit paikalle, jotka
tulevatkinkohtuullisennopeastipaikallekerätenhumalaisenparempaantalteen.
Työvuoronilopuksisiivoanbaaritiskinpintapuolisestijakeräilenlasinsirutlattialta.Saanterassinsuljettuaja
suuntaanpukuhuoneisiin.Kamatvaihtoonjasittenvieläleimataankellokortti.Sitätietenkinvoisikäydäihan
mielelläänvieläyhdelläoluellaennenkotiinmenoa...
OlliVisuri
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KELLOT

TESTAA:

Kesänjälkeenontulluttaasaikakaivaakellotkäyttöönkunpitäärientääluennoiltalaskareihin
jalaskareistalabraan.TämäntakiaTeamAika(eisukuaNeitiAjalle)päättitestatakuluvan
syksynajanmittausvälineitä.Arviointiperusteonpuhtaansubjektiivinen,eikäraadinpäätöksistä
sovivalittaa-ainakaanmuuallekuinJurvankuntaan.

Rannekello

Kellohame

Kiitämme:
Suorastaanloistava
kannettavuus!

Kiitämme:
Ulkonäköä
Moitimme:
Poissamuodistaliianpitkään.
Ajannäyttöominaisuudet
erittäinhuonot.

Moitimme:
Turhanarkipäiväinen

Seinäkello

Aurinkokello

Kiitämme:
Erilaisia
ulkoasuvaihtoehtoja.Ovat
useinsuhteellisentarkkoja.

Kiitämme:
Tarkkuuttaseka
esteettistäulkonäköä

Moitimme:
Joskusvarsinikäväksiäityvääääntäkeskellä
yötä.

Moitimme:
Huonoamobiliteettiä
sekäjatkuvaakalibroinnintarvetta

Kellolasi

Käkikello

Kiitämme:
Käytettävyyttä
laboratorio-olosuhteissa,
kemikaalienkestokykyä

Kiitämme:
Jokaallergikonlemmikiksisopiva
Moitimme:
Useinvarsinhäiritseväääntely
keskelläyötä.

Moitimme:
Huonojaajannäyttöominaisuuksiaja
rikkoutuvuutta

Atomikello

Asemantornin
kello

Kiitämme:
Tarkkaa
ajanmittauskykyäja
kalibroitavuutta

Kiitämme:
Ainapariminuuttia
edellä,jotenjunaan
ehtii.

Moitimme:
Hintayleensäsuhteellisensuuri,
virheenmittaushankalaa

Moitimme:
Käytössävainkovinpaikallisesti.Mobiliteetti
olematon.
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Sukelluskello

Taskukello

Kiitämme:
Käytettävissäsekämaallaettä
merellä.Syvyyskestävyys
suorastaankiitettävä,ellei
erinomainen.

Kiitämme:
Kesäkäytössäeiaiheuta
rusketusrajaavasempaan(tai
oikeaan)ranteeseen.Ainoa
oikeakellofrakinkanssa.
Mukanayleensäaina
rokkaripiireissämuodikkaatketjut!

Moitimme:
Ajannäyttöominaisuudet.

Moitimme:
Taskunpullotuskäytettäessä.
Energiankulutus:tarvitseevetääsuunnilleen
jokaaamu.

NeitiAika
Kiitämme:
Tarkkuus,saavutettavissamissävain,kunhan
kännykänakkueilopueikäkenttäole
hukassa.

Herätyskello
Kiitämme:
Toimivuuttajausein
vankkaarakennettasekä
erityisestitorkkutoimintoa

Moitimme:
MaksaaihanSIKANA(kai…)
Ihmettelemme:
Mitenseainaonpaikalla?

Moitimme:
Ajankohta,jolloinko.kellotarvitaanonusein
liianaikaisin(seuraus,kellolentääseinään
;-))

Laivakello
Kiitämme:
Vanhojenperinteiden
kunniakastanoudattamista

Kännykänkello
Kiitämme:
Korvaarannekellon.

Moitimme:
Häiritsevääänikesken
vapaa-vahdin(perinteinenlasienlyönti)

Moitimme:
Kuluttaaakkua.
Vinkkiruutu:kuinkatarkistan
kellonajankännykällä,jossa
eiolesisäänrakennettuakelloa?

Kirkonkello
Kiitämme:
Kertooajankokoseutukunnalle,
milloinjokuonkuolluttaimenee
naimisiin.

1.Kirjoitatestiviesti.
2.Lähetäseitsellesi.
3.Katsoviestintiedoistalähetysaika.

Moitimme:
Herättääliianaikaisinsunnuntaiaamuna

Kaappikello
Kiitämme:
Sisustuksellisiamahdollisuuksia
sekäsäilytystilaa

Vesikello

Moitimme:
Useinkohtuullisenäänekkäitä
jakoneistotarvitseevirittämistä.
Vanhatkellotliianarvokkaita
opiskelijankukkarolle.Mahdotontakuljettaa
mukana.

Kiitämme:
Liikutettavuutta,
ergonomiaaja
integroitumistakehoomme.
Moitimme:
Huonoatarkkuutta,sekäkivuliastakäyttöä
(useinkosketusherkkä)

testasi:Teamaika
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Kiltakyselyn tuloksia
Keväällä2002järjestettynkyselyntuloksiaonsaatuvihdoinhiukanselviteltyä.Seuraavassaalustavattulokset
Kemistikiltaajasentoimintaakoskevistakysymyksistä.Kyselyjaettiinkaikenkaikkiaan423riippariinjasen
palauttionnistuneestitakaisin154kappalettaeli36,4%.Kiitoksetvieläkerranvastanneille!
Vastanneistaoli63,0%naisiaja37,0%miehiäjavuosikurssijakaumaoli22,7%pHukseja;26%KeII;18,8%
KeIII;12,3%KeIVja19,5%KeNejä.
Kemistikillankoettuhyötyolisuorassasuhteessavuosikurssiin.EnitenKillantoiminnastasaivatirtipHuksit
jatoisenvuosikurssinopiskelijat.Suurinosa(63%)kokikuitenkinKemistikillastaolevansopivastitaiedes
vähänhyötyäsenhetkisessätilanteessaan.
Yli40prosenttiavastaajistaolisiolluthalukasosallistumaanaktiivisemminerilaistenKillanasioidenjärjestämiseen,
muttaetenkinajanpulajapitkälleedenneetopinnotkatsottiinesteenätällaiselletoiminnalle.Muutamavastaajakoki
myösKillantoimihenkilöidenpiirienolevanliianpienet,jottaulkopuolinenpääsisisiihenmukaan.Melkeinkolmannes
eiollutkiinnostunutosallistumaantoimintaanlainkaan.
Lähes60prosenttiaolisitämieltä,ettäpystyivaikuttamaanKillanasioihinriittävästi.Yli90%katsoisaavansatarpeeksi
tietoa Killan, raadin ja TKY:n toiminnasta ja päätöksistä. Sama ilmoituskäytäntö tulee varmaankin jatkumaan, sillä
kaikkianykyisiätiedotustapojatoivottiinedelleen:sähköposti(58%),ilmoitustaulu(25%)janyyssit(48%).
Haluttu toiminta jakoi selvästi mielipiteitä. Eniten toivottiin lyhyitä ja halpoja excuja pääkaupunkiseudun kemian
yrityksiin,myösliikunta-jakulttuuritoimintaahaluttiinlisää.Melkeinkolmannesilmoittikuitenkinolevansatyytyväinen
jotarjottuunohjelmaan.Yli45%katsoikuitenkinKillantoiminnansuuntautuvanliikaapHukseillejatoivoilisäämyös
vanhempiaopiskelijoitakiinnostaviatapahtumia.
Yli61prosenttiavastaajistakatsoi,ettäolitutustunut
muihin kemisteihin helpommin Kemistikillan
toiminnanansiosta.Muihinteekkareihineikuitenkaan
oltusaatukontaktiakuinomanaktiivisuudenkautta.
Monet esittivät toiveita Kemistikillalle. Kiltahuone
sai nuhteita ankeudesta ja sinne toivottiin enemmän
mukavuutta sekä karkin ja välipalojen myyntiä. Osa
moitti Kiltaa jämähtäneeksi ja sulkeutuneeksi
yhteisöksi, jonka kastiutuminen karkoitti halukkaat
toimijatjajonneeipHuksinauskaltanuttullamukaan.
Monet pyysivät myös enemmän siistejä ja opintoihin
liittyviätilaisuuksia.
Myös kysymys kemistien yhteishengestä jakoi
mielipiteitä.Kolmannesvastaajistaolisitämieltäettä
Kemistikilta on yhtä suurta porukkaa. Tätä mieltä
olivat ennen kaikkea pHuksit. Monien vanhempien
opiskelijoiden mielestä kemistit olivat jakautuneet
omiin pieniin porukoihinsa ja melkein puolet olivat
katsoivat että vuosikurssien välillä oli harvemmin
mitäänkontaktia(42%).

KaikenkaikkiaanKemistikiltajasentoimijatsaivat
muutaman risukimpun mutta yleisesti toiminnan
katsottiin olevan hyvillä linjoilla ja sen myös
toivottiinjatkuvanmelkosamanlaisena.
KokosiJuusi
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JOS HALUAT TIETÄÄ JOTAIN KEMIANTEOLLISUUDESTA…
Nuorempaa ja ehkä vanhempaakin tieteenharjoittajaa saattaa luentojen, labrahommien ja opiskelijarientojen lomassa joskus mietityttää, mihin tämä kaikki johtaa. Yhtenä vaihtoehtona on toivottavasti tullut mieleen tulevaisuus kemianteollisuudessa.
Kemianteollisuushan on teollisuuden aloista monimuotoisin ja siksi monia kiinnostavia vaihtoehtoja tarjoava ala. Kemianteollisuuteen kuuluvat tietysti teollisuuskemikaalien, maalien ja lääkkeiden valmistajat, mutta myös mm. kännykän kuorien tekijät, kosmetiikan, entsyymien, biomateriaalisten luuimplanttien ja muoviputkien valmistajat ja monet muut yritykset, joita yhdistää kemia.
Kemianteollisuus on Suomen teollisuustoimialoista kolmanneksi suurin. Alan menestys perustuu vankkaan osaamiseen ja innovatiivisuuteen. Yrityksissä on kyetty löytämään osaamisen keihäänkärkiä, joilla on päästy jopa maailman huipulle. Haasteena kemianteollisuudella – kuten useimmilla muillakin toimialoilla – on saada osaavia
ihmisiä yrityksiin myös tulevaisuudessa. Kemian tarjoamista mahdollisuuksista kerrotaan Kemia 2002-näyttelyssä Messukeskuksessa pidettävässä Kemiassa on mahdollisuuksia -tapahtumassa 13.11.2002. Saat tietoa työhausta ja työmarkkinoista sekä
kuulet yritysten tietoiskuja. Infopisteissä voit tavata yritysten edustajia. Lisäksi opiskelijayhdistykset ottavat mittaa toisistaan Osaamisen osumia –kilpailussa.
Tulethan Messukeskukseen !
Hyvää syksyä toivottaen

Kemiassa on
mahdollisuuksia

Riitta Juvonen, DI, apulaisjohtaja
(Kemistikillan emäntä noin v. 1982)
riitta.juvonen@kemia.ttliitot.fi
KEMIANTEOLLISUUS RY
KEMIANTEOLLISUUS RY ON ALAN
YRITYSTEN YHTEINEN JÄRJESTÖ
Suomen kemianteollisuuden yrityksistä suurin osa on järjestäytynyt alan
yhteiseen liittoon, Kemianteollisuus
ry:hyn. Jäsenyrityksiä on tällä hetkellä n. 280. Kemianteollisuus ry:ssä
tehdään töitä jäsenyritysten toimintaedellytysten edistämiseksi mm. seuraavilla sektoreilla: työmarkkina- ja
lakiasiat, osaaminen ja tutkimus, tekniikka ja turvallisuus, talouspolitiikka,
kauppapolitiikka sekä viestintä.

13.11.2002

Messukeskus

Jos haluat tietää jotain kemianteollisuudesta, voit ottaa yhteyttä meihin.

www.chemind.fi

www.chemind.fi
Kemianteollisuus ry
Puhelin (09) 172 841
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Rännän
muututtua
lumeksi
mieleenipalasivatnelukuisetillat,
jolloin lunta oli ainoastaan
nenänpielessäNewYorkinkoreissa
yökerhoissa. Nyt piti kuitenkin
skarpata, olinhan ihanan neitoni
kanssa
vihdoinkin
kahden.
Tapasimmenyttoisenkerran,mutta
setuntuisamaltakuinaiemminkin:
vavahduttavatlämpöaallotkulkivat
koko yläruumiini läpi päätyen
varpaanpäihin, jatkaen matkaansa
läpi peruskallion kiehauttaen
seitsemän meren vedet. Kokosin
itseni ja sipaisin räntäkokkareet
poisripsistäni.“Bloodyweather!”,
tokaisin liikaa korostamattani
tosiasiaa,ettäilmankeskusteluakin
olisimme päätyneet sänkyyn. Sen
kummemmin
vastaamatta,
pöytäseurani kaivoi taskustaan
paketin lenkkimakkaraa. “Meillä
täällä Suomessa on tämä juttu
nimeltään reilu meininki. Senkin
amerikkalainenrumilus,etvarmasti
pysty syömään koko pakettia
kerralla!”Tarjouksesta tippaakaan
hämmentymättä päätin osoittaa
pystyvänivastaamaanhaasteeseen
siltä
seisomalta.
Väläytin
luunvalkoisia hampaitani ja
narskautin pussin auki niin, että
hieman suolaista makkaralientä
tirskahti neidon rinnuksille. Tosi
miesolisisaattanutnolostua,mutta
pystyin kuin ihmeen voimin
nielemään
lemmenosoitukseni
alas.

tavanomaista,
ajattelin.
Jutustelimme tovin suomalaisesta
metsänkasvatuksesta, mutta kovin
vähiin
jäi
oraalinen
kanssakäymisemme
ennen
tositoimia.
Neito
tarrasi
vasemmastakädestäniitsevarmasti
kiinni ja sanoi: ”Olet likainen
tuhma amerikkalainen, sellaiset
viedäänmeilläpäinsaunaan.”Olin
vieläkin makkarasta turvoksissa,
enkä osannut tehdä omia
päätöksiäni. Jokin kuitenkin
kuiskasi sisälläni kehottaen
varovaisuuteen. Tosin oloni oli
hieman saastainen ja kaipasin
pesua. Päästyämme kummallisen
rakennuksenäärelle,jonkakatolla
kasvoi nurmikkoa, saattajani
pysähtyi äkisti. ”Mikä nyt?
Kuulitko jotain?” Kummallista
torvimusiikkia tulvi kauempaa
lähempänä
merenrantaa.
Ryömimme lähemmäs irstasta
torvimusiikkia. Kaiken lisäksi he
soittivatkummallisenväärin.”Siinä
netaasovat,valkotakkisetsoittajat.
Huhun mukaan he vievät
salakavalastiuusiaopiskelijoitaja
muuntokouluttavat heitä omiin
tarkoituksiinsa”,hiemanpeloissaan
tällä kertaa ollut kumppanini
selitti.

Hmm. Olinko vihdoinkin päässyt
jonkin salamyhkäisen jäljelle?
Päätin seurata torvisoittokuntaa
piilossa
musiikin
vieläkin
raikuessa.
Tavataan
kohta
Olisin kuvitellut hieman erilaisia uudestaan,jääsinätänneturvaan”,
treffejä ensi kerralla, mutta sanoinrohkaisevasti.Seurasinnoin
seuralaiselleni tämä oli kait kymmenen hengen porukkaa
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jonkinmatkaa,kunneshekatosivat
salamyhkäisesti
maan
alle.
Yhtäkkiäsilmissämusteni.Heräsin
hikisenä ja päähäni sattui.Avasin
silmäni, olin kuin unessa. Olin
sidottunatuoliinjajaloissanikieri
tyhjiäIII-olutpulloja.Ahaa,minulle
oli siis juotettu kaikki nuo pullot.
Siksiolokinolihiemanhutera.Ei
vaan meidän Budweiseristä tule
tällaista oloa. Vieressä oli pari
makkaranpalaakin, voi ei. Oven
takaa kuului meteliä. Taas tuo
kummallinen musiikki ja se
voimistui.Sainpurtuasiteeniauki
ja kaappasin nopeasti seinältä
valkoisen takin, kypärän ja ison
rummunjaryntäsinuloskäytävään.
Pystyinsoluttautumaanporukkaan
jaolimmenäemmämatkallakohti
kulmikasta rakennusta, joka
muistutti lähinnä futuristista
vankilaa. Ihmiset kuitenkin
jonottivat sisään, joten ei kait se
rangaistuslaitoskaan voinut olla.
Kello lähestyi puolta yötä ja
pääsimme nopeasti jonon ohitse
sisäpuolelle. Uusia kavereitani ei
tuntunut haittaavan, että en ollut
aikaisemmin
bassorumpua
soittanut,
saati
muutakaan
instrumenttia.Katsoinparhaakseni
erota joukkiosta ja tungeksin
satapäisen ihmismassan lävitse
vastavirtaan. Ihmiset olivat kaikki
pukeutuneet kovin omituisesti,
aivan kuin kaikki olisivat olleet
matkalla
rakennustyömaalle
kaikenkirjavissa haalareissaan. Ja
kaikenkukkuraksikännissä...

AIKA-TISLE 03:02
Oltermanni - Killan oma kummiprofessori
Kemistikillan Historiikki määrittelee Oltermannin ’killan johtavaksi
persoonallisuudeksi’, joka on ’lähinnä verrattavissa ylioppilasjärjestöjen
inspehtooriin’. Kyse on siis jostakusta arvostetusta kemian osaston
opettajasta, jonka tehtävänä on tuoda historiallista perspektiiviä killan
toimintaan. Kemistikillan pitkän historian nykyinen, järjestysluvultaan
neljäsOltermanniLauriNiinistöontoiminutkiltammetukenajovuodesta
1977. Kävimme haastattelemassa professori Niinistöä, joka on seurannut
kemistienjaKemistikillantoimintaaläheisestijovuosikymmentenajan.
Tisletiimi: ”Näin alkuun esittely lienee paikallaan.
Kertoisittekojotainitsestänne?”
Professori Niinistö: ”Olen Lauri Niinistö,
epäorgaanisenkemianprofessori.Minullaontakanani
pitkäuraTKK:lla;tulinopiskelemaankemiaavuonna
–62, valmistuin diplomi-insinööriksi –68, väittelin
tekniikantohtoriksi–73jasainprofessuurinvuonna
1977. Olen myös toiminut Kemistikillassa muun
muassa
varapuheenjohtajana
ja Annaalien
päätoimittajana sekä ollut aina kiinnostunut Killan
historiasta.”
TT:”OlettetoiminutKemistikillanOltermanninajo
huikeat25vuotta.MitenkoetteOltermanninviran?”
LN: ”Pidän Oltermannina oloa kunniavirkana.
Kiltaperinnehänjuontaajuurensaainakeskiaikaiseen
Saksaan, missä jokaisella ammattikunnalla oli oma
kiltansaja”killanvanhimpansa”.Oltermanniedustaa
ikää ja kokemusta ja tehtävänä on tukea sekä antaa
neuvojakiltalaisille.”
TT: ”Millaisena näette Oltermanni-perinteen
tulevaisuuden?”
LN: ”On tärkeää, että kiltalaisilla säilyy kosketus
opettajistoonjaettäjokusenioritasonopettajavalvoo
Killanintressejämyösosastotasolla.Tästäperinteestä
ei pidä luopua ja toivonkin, että yhteistyö jatkuu
entisenlaisena,näinKiltajaOltermannivoivattukea
toinen toisiaan. Olen mielelläni osallistunut myös
esimerkiksivuosijuhliinjasaunailtoihinOltermannin
ominaisuudessa.”

useimmiten neljännen vuosikurssin opiskelijoita tai
vanhempia, nykyään tehtävissä näkee hiukan
nuorempaapolvea.”
TT:”Onkojotainmitähaluaisittevieläsanoauusille
pHukseilletaikokomuullekillalle?”
LN:”Kemiassaonpaljonmahdollisuuksiajakemia
on perustiede, jota tarvitaan, mikä näkyy siinä että
kemistit sijoittuvat hyvin laaja-alaisesti työelämään.
Tulisi kuitenkin ottaa huomioon, että vaikka
elämmekin tietokoneajalla vasta käytännön taidot
tekevät’kemististäkemistin’.
Kemian innostuksen herättäminen on tärkeää jo
koulussa,silläuravalintatehdäänsiellä.Ennenmonet
kemisteiksi haluavat perustivat jo nuorena omia
kemiankerhoja, joissa kaupasta ostetuilla välineillä
tulivat kemikaalit ja niiden käyttäytyminen tutuksi;
esimerkiksi ’Nuoren kokeilijan ja keksijän kirjassa’
neuvottiin kuinka tehdään arsenikin tunnistukseen
käytettävä Marshin koe rotan tai hiiren avulla.
Tämänvuoksikemianseuratpanostavatkoululaisten
opetukseen.Olenitsekinollutmukanajärjestämässä
esimerkiksi Komppapäiviä, joihin kuuluu erilaisia
luentojajaekskursioita.
Korkeakouluissa tätä kiinnostusta sitten ruokitaan,
jotta valmistumisen jälkeen voi löytää oman
’elämäntehtävänsä’joltainkemiansaraltataivaikkapa
ulkomailta! Opiskeluun tulisi kuitenkin jo alussa
suhteutua vakavasti ja muistaa, että omakohtainen
harrastuneisuus ja motivaatio ovat avain
menestykseen.”

TT: ”Olette seurannut Kemistikillan vaiheita jo TT:”Kiitoksiahaastattelusta,professoriNiinistö.”
pitkään. Miten koette Killan muuttuneen näiden
vuosienaikana?”
LN: ”Killan henkilöproiili on nuortunut.
Aikaisemmin esimerkiksi toimihenkilöt olivat
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BILEIDEN KULKU
-elimitäkaikkeayksienbileidenaikanavoitapahtua
18:00Etkotalkavat
18:23Ensimmäinenkossupullokorkataan
18:58Viimeisetkinetkoilleodotetutsaapuvat.

soimaan.Tytöttanssivattörkeästikeskenään.
00:00Teekkaribileissähymni.Puoletporukasta
onliiankännissämuistaakseensanoja.
Syntyyvaivaantunuttunnelmakunselviää,että 00:14Portsarilöytääyhdensammuneenanurkastaomassaoksennuksessaan-laskutulee
eräänviimeisenätulleenseuralainenonerään
perässä.
aiemminpaikallesaapuneenentinenpoikaystävä
00:31Jotkutsuuntaavatjatkoillebileissäsolmittujenuusientuttavuuksienkanssa.
20:31Ensimmäinenehdottaabileisiin
siirtymistä.“Otetaanvieläyhdet!”
01:00Ensimmäisethitaat.Ovellariitaantunut
paritanssiiherkästi.
21:34Lähdetäänbileisiin
01:05Porukastaeksynytonlöytänytitselleen
21:46Jokutajuaa,ettäbussionohittanut
oikeanpysäkinjoaikojasitten.Hypätäänäkkiä seuraajalähteetämänasunnollejatkoille.
poisbussistaseuraavalllapysäkillä.
01:12Tuntematonmiesyrittääehdottaatytöille
hänenluokseenjatkoillesiirtymistä.Leveäja
21:50Etkoillahyvinkeskenäänviihtyneet
tilavasänkykuulemmalöytyy.
vastakkaistasukupuoltaedustavathenkilöt
kävelevätkäsikädessä.
01:22Yksiporukastaonniinhuonossakun22:00Poikienyhteinenpasikuikkapusikossa, nossaettälähteekotiin.Kaverilähteesaattamaan.
tytötpidättävätparhaansamukaan.
01:30Valomerkki.
22:30Päästäänviimeinbilepaikalle.Etkoilla
syntynytpaririitaantuukuuluvasti.Portsariottaa 01:34Viimeisetvonkaukset.Viimeisetbussit
ovellapullotpoiskunniitäeitajuttupiilottaa
ovatlähteneetjaavaimetunohtuneetkotiinja
tarpeeksihyvin.
tarvitsisiihanvälttämättäsaadayösijavaikka
22:33Selvitäännarikasta.VESSAAN!Bändi, lattialta.
jotaolitultukuuntelemaan,onjuurilopettanut.
01:51Jäljelläolevaporukkaasiirtyyjatkoille
lähimpänäasuvanluokse.
22:40Päivitelläänjakauhistellaanviinankallistahintaamuttapäätetäänkuitenkinottaa
02:02Päästäänjatkopaikkaanjajokutoteaa
yhdet.Harmittaa,kunomatviinatjäivätovelle.
hukanneensareppunsa,jossaolikaikkihänen
tavaransa.
23:02Etkoillaenitenottanutrupeaaavautumaanpoikakaveristaan.Tytötmenevätkim02:17Huonokuntoisenakotiinsaatettuilmpassavessaanlohduttamaanonnetonta.
estyyjatkoillemieletönfritsukaulassaan.
Missataantoinenesiintyväbändijatodetaan
02:33Jokuoksentaaolohuoneenmatolle.
vessanmenneentukkoon.Naapurikopista
02:46Tyhjäviinipullokaivetaanesilleja
kuuluu...ääniä.
aloitetaanpullonpyöritys.
23:15Avautuneentytönpoikaystäväyrittää
02:57Ensimmäinensammuusohvalle.
lepyttäätätätyttöjentultuavihdoinvessasta.
03:40Ruvetaansoittelemaankännipuheluita.
AvautunuttyttösuhtautuukuitenkinhyvinnyrJokusoittaavahingossaäidilleen.
peästipoikaystävänsälepyttely-yrityksiin.
04:55Bileetalkavathiipua.Viinatonjuotu,
23:21Kaksipojistarupeaatappelemaanja
jotkutovatlähteneetkävelemäänkotiin,toiset
heidätheitetäänulos.
päättäneetjäädäyöksi.Joillekintämäpäätösei
23:29Yksiporukastaonhukannutkaikki
olluttietoinen.
kaverinsa.
09:14Edellisenäiltanahuonovointisenakotiin
23:43PorukkaaryntäätanssilattialleDJ:n
saatettuherääjaihmettelee,mistäniinisofritsu
laittaessatodellisendiskojensuomi-pop-hitin
ontulluthänenkaulaansa.
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Aikaaonvähän–käytäsehyvin
Tämäpäiväonjopitkällä,eilinenmenijojaedellistäonvaikeamuistaa.Viimeviikkoontäynnäviliseviä
värikkäitäkuviajapippaloidenkohdallamusta-aukko.Viimevuosikinonjosekoittunuttasaiseksiharmaaksi
viivaksi.
Elämä on lyhyt ja reitillä on paljon ylämäkiä. Ensin luovutaan äipästä, alkava koulu päättää lapsuuden,
opiskeluputki heittää meidät aikuisten maailmaan. Ensirakkaudesta luopuminen romuttaa kaikki possun
punaiset illuusiot onnellisesta parisuhteesta. Työelämä karistaa meistä haaveet nopeasta ja helposta
menestyksestä.Edessäonsittenvieläavioerot,sairaudetyms.
Miksi siis tehdä töitä, kun verottaja vie kuitenkin osansa ja opiskella, kun dementia pyyhkii kovalevyn
tyhjäksi?Kaikkimekuitenkinlähdemmetäältäpienessälautayksiössä.
Koska elämä on ainutkertainen. Se on mittaamattoman arvokas ja siitä pitää ottaa kaikki irti. Kun olet
palauttanutmaahanlainaamasimineraalitjaorgaanisetyhdisteetpäättymättömäänhiilikiertoon,voithuolehtia
lepäämisestäjapohdiskellamahdollisiavirheitäsi.
Jostämäolisiviimeinenpäiväsi,tuijottaisitkolasisilmähypnoosinvallitessasaippuasarjoja.Jossinullaolisi
tänäänviimeinenmahdollisuusharrastaaseksiä,niinkääntäisitkökylkeä,farttaisitjasopertaisitkojotainkelan
laskujentuomastastressistä.
Oletelämäsiohjaajajanäytteletpääosaaelämäsielokuvassa.Pelastatpulaanjoutuneetviattomatjaoletvalmis
maksamaankovanhinnanpuolustaessasiheikkoja,koskasekuuluuohjaamasisankarinarvoihin.Kysymyson
vainvalinnasta.Josteetvalintoja,sinullaonvastuujamaksathinnanjasaatarvoisesipalkinnon.
JaniHeikkilä

SINÄ JUURI, TULEVA KEMISTI,
TARTU TILAISUUTEEN JA LIITY HETI
SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAAN

KÄY SKS:N SIVUILLA,
www.suomalaistenkemistienseura.fi
JA TOTEA, MITÄ KAIKKEA SAATKAAN SKS:n
JÄSENENÄ!
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sosialidemokratian kriisi ja Norsu
Alfred norsu, sinivartaloinen jöntikkä, oli taapertamassa iloisena kadun raittia. Oli ihana syksyinen sää, kirpeä tuuli
piiskasi poskia, ja oli todella pitkään aika siitä, milloin hän oli viimeksi kirmannut vapaana kortena pitkin peltoja.
Onneksieläintarhanhoitajaolisaanuttarpeeksikärsästä.Schröder-setäolipitkäänhuutanutkirvespunaisenanaapurin
kansojenpäämiehiävastaan,jostaParoniPeräeivoinutvähempääkiinnostua.”Voivoinoitaantiantisemitistisiävoimia,
jotkakaatavathautakiviätoimistorakennelmiensakätköissä:”Todellinenvoimakasvaaluonnonsuurissaruhoissa,tuumi
Paronituijottaenkielipitkällälipoensushipalaansakatsellessaanoutoasinistänorsua.
Alfred-norsunjalassaolioka.”AIAIAIAIIAI!”,huusinorsu”Olisitpanähnytsenhauen,jonkanyhtäisinpuolueemme
johtajan ahterista. Siinä kyllä munat erotettiin akoista. ” totesi paroni norsulle. Ei siinä kalastellessa naapurin
Maijaa ennättänyt katsella, tuumi paroni norsulle. Alfred ei välittänyt tippaakaan paronista vaan päästi koko
ruhonsavavahduttavanhuudon”AIIIIIII”.Sitäparonioikeinkummeksuikatsellennorsunsykkivääkärsääpaksuvyö
kädessään.
”HerraParoni,teilläonmitävalloittavimmatviikset”,vikisinorsuparoninpaiskoessatuolillanorsua.”Ei,ei.Meidän
puolueohjelmamme keskittyy tunnuslukuihin. Usko se senkin kärsäkäs sontikka. Ainakin puolet kavereistani on
innoittamanikansannousuntakana.Enviittaapuheenvuorossanimitenkäänsiihentosiasiaan,ettäkäytöksennejameidän
käytöksemmemuistuttaalähinnäfasististapalosammutinta”.”Älkäänyttuollalailla”anoinorsuaarmoaparoniltakärsä
pientä kurpitsaa haroen. ”En minä mitään aikonut sanoa, kaipasin ainoastaan huomiota, sillä olenhan vähemmistö
työmarkkinoilla,kuinpohjanmaalainenkanatilallinensavossa”.
Yhtäkkiäkumisivaltavanbassonääniläpikokolukaalin.”Mitähelvettiäteteettesiellä,onhanpresidenttimmeTarja
HalonenhypännyttasaloikkaajauskoutunutNoRsuLiitolle”huusialapainemetsänjaSaksanliittotasavallanyhteinen
poliisimestariSchröderinpoikaShcörderII.”äh”vikisipuolestaanparoni.Koulutantässänorsuatottelemaansaksalaista
ylimielistäpakokauhuistasosiaalidemokratiaa.”Aijaa”totesipoliisijaosallistuiiloisestinorsunpiiskaamiseenkolme
senttimetriäleveällävyöllä.
Puoluejohtajan selvittyä yön tunteina sosialidemokraattien kansleri Gerhard Schröder, sekä Saksan vihreiden
ulkoministeriFischertotesivathallitusyhteistyönjatkuvanaamunjälkeenkin.Kristillisdemokraattienkansleriehdokas
Stoibertunnustiniinikäänyöllätappionsa.”Voisaatanatätäjatkuvaatappiota”vikisivihreäetanaAapeli.”Enjaksa
enää, hyppään kaksisataa kieliseen sirkkeliin”. Onneksi paikalle  sattui järkyttävä limanuljaska, etanoiden etana,
limaistenkiiltomatojenerittäjienerittäjä,Tommitomtomlimapallo.Hänhuomasimitenpoliittinenmiesvajosikohti
sirkkeleiden pientä kumisevaa helvettiä ja totesi viime hetkellä ”Ellen pelasta, olen sosiaalidemokraatti”. Niin etana
pelastui.
”Oi, miten ihana kumpu teillä onkaan. Millä olette täyttäneet sen?” totesi Schröder venäläiselle kaunottarelle
voitonjuhlien jatkoilla. ” Aa, se on salaisuus” tokaisi kaunotar ja hymyili voittoisalle urakoitsijalle, niin kuin
naaras leijona tekee urosleijonalle hänen teurastettuaan saksalaiset viherdemokraatit purren kurkun auki ja levittäen
elämännesteen ympäriinsä, sekä pahamaineiset kokoomussiat, jotka halusivat tasapuolisen verotuksen. ” No mutta
voisinko painaa vaakunani siihen”. ”Mutta herra, sehän olisi ihanaa.Aatelisuus ja kaikkea”. totesi rouva Schröder.
Iltaahan siinä vietettiin herra ja rouva Schröderin keskittyessä öljypumppuun, sekä vaihtoöljyyn. Saisikohan tästä
hirveän seitsemän päivää lehden lööpin tuumi Heidi Hautala katsellen Saulia pienessä puskassa hirveässä paineessa
pupuaporkkanakaulassapannen.
 ”Mitä helvettiä laulatte pupu?” huusi Sauli sarveaan teroittaessaan. ”Se mitä  laulan ei kuulu kenellekkään tuumi
Pupu”rikkoensamallaisoapähkinääjavetäensamallanaapurinPirjonpersikkaalähemmäksi.”UskonSauliettäolette
todellisuudessapaskanjauhaja!”huusiPirkkopupunaltavoihkiensamallakuinhirvivasaasynnyttäessä.,
OnneksiArkkienkeliGabriellaskeutuihuomaanjatotesiympärilläolevillelapsille”Ach,herrMatt.Viiksennetuntuvat
hyvältä kun ne koskettavat vesimeloniani. Pitäisiköhän se kuoria?”, sekä heti perään pirun selässä hyppiessä ”Look
Ahmed,HerraParonisuorittaakädenojentamiseenvihjaavialihassuorituksia”.Paronihetiperään”Ei,HerrSchröder.
AhmedonvainlöytänytuudenFitness-maikan”.
Katsos tuumi enkeli ”Treenaan ainoastaan oikeaa hauista.Vasen käteni on useimmiten ohjaamassa osoitinta. Katsos
olenvasenkätinen.Äitiäniseharmitti,muttaitsehuomasin,ettäisokuusikatostorniniedessäkiihottaavainretkeilijän
kiinnostusta.”Samallaherraastuiesiinjalausuimaatavavahduttavallaäänellä”Pikkuisenpanneenavoinentodeta,että
heppinisyyhysijokseenkinverran.””Onneksilääkäritädilläolilusikka,sekäaimoannosantibiotiikkaa”
”Alfred,pitäisiköhänmeidänlähteäKuusamoon?.””Ukkisiolisielläjapysyykinitsepahanpaikantuollapuolella!”
-WirallisetWalwojat
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4.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ristikko:
1.Komppaja...
17.
2.KK:ntunnariatomi
3.Jokavuotinenkemistien 

Marjapussiskaba
4.Koeputkellinen75%:staja

sitruunaviipale
5.Killanlipunväri
6.U,Se,....,Cu,Bi,Mg!Ti,W,Mn,
Ni,ZnjaBe!
7.Vihollistunnus
8.Killanaktiivisinjäsen80-luvulta
lähtien
9.Hupaisaerikoiskemisti,myös
80-luvulta
10.TalvinenKK-FK-mittelö
11.Niinistöonhistoriammeneljäs...
12.Kemistienkansallispeli
13.Täälläleikitään“Mustaamiestä”
marraskuisin;löytyyrapakontakaa
14.Jokasyksyinentulokas
15.Kemistikillanpitkäaikaisin

säännöllisestiilmestynyt


julkaisu
16.Mm.sitsejäjapiKKujouluja
sulostuttavapHuksikokoonpano
17.Helmi-maaliskuunparasjuhla
vastauksetsivulla24

15.
16.


Etsitaulukostaseuraavatalkuaineet(pystyyn,
vaakaan,vinostijaväärinpäin):Ar,C,H,He,I,
K,Ne,Ni,O,S,Si,Sn,Zn
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Testaa todellinen ikäsi!
1.Henkiseltäiältäniolen
a)Usein5-vuotias
b)Nojoskypsyydestäpäätelläänniinainakin150
vuotta
c)Tjaah,kaihenkisenkinajokortinsaisin
2.Onkoseuraavakuvamielestäsitörkeä)#II#(?
a)Ööh,enymmärräkysymystä...
b)Hehe..hehee...
3.Onkosinullaomamielikuvitusystävä?
a)Saku-Petteriistuuolkapäälläni
b)Höh.Eiköstuokysymysolluthiukannaiivi?
c)Ei...enää.Nyyh.

10. Seurustelen/olenseurustellut/tulen
seurustelemaan,koska
a)Ihanoikeastivälitäntosipaljonkumppanistani
b)Hei,kaikillaontarpeita...
c)Enkestäollayksin
d)Ihmisettuijottaasäälivästisinkkuja
e)Enosaasanoaei
Jaynnäänyttodellinenikäsi!

4.Oletkoikinäosallistunutprotestiin?
a)Kyllä,ihmisoikeuksienpuolesta
b)Juups,vanhempienvastaiseenhuoneensiivouslakkoon
c)Muutpitäköönhuoltaitsestään

a)
b)
c)
-3 +149 +11
1
-6
2 +6
-4
+17
0
3
-9
4 +14 +3
-17
+28
0
5
6 -32 -23 +67
-8
+11
-3
7
-9
0
8 -22
9 -15 +33 -15
-5
-5
10 +21

5.Ajattelijaon
a)Hmm...Enkylläkeksi
b)Rodininpatsas
c)Varmaanjokutosiviksu
6.Kuinkauseinvaihdatalusvaatteesi?
a)Jokajoulu!
b)Ainakunäiti/tyttöystävä/kämppisonkäynyt
pesemässäpyykit
c)Kolmastipäivässä
7.Kenentyyppinenhaluaisitolla?
a)Puuha-Pete
b)TaaviAnkka
c)Superman
d)HaraldHirmuinen

Vastaukset:
1.Kamferi
2.Neon
3.Komppa-Cup
4.PariisilainenLintu
5.Sininen
6.Telluuri
7.Fii
8.PetriKostia
9.MikeSewage
10.Lumisota
11.Oltermanni
12.Coroona
13.Sergelintori
14.pHuksi
15.Annaalit
16.Cancan
17.Kondensatio

8.Joskaikkieisujukutenhaluat,sinä...
a)Murjotatkunnesporukkaheltyy/raivostuu
b)Kieltäydyttylystitekemäänmitäänmoisten
idioottienkanssa
c)Olethiljaajateetkutensanotaan
d)Huomautteletainasopivassakohdissa:”Olisitte
tehneetniinkuinminäsanoin”
9.Rahallasaa
a)Playmobileja
b)Uudensuihkukaapin
c)Kateellisetkaverit
d)Bisseejabrenkkuu
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d)

e)

+4
-29
-11
-5

-11
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KemianTekniikanosastoltavalmistuneita:
Huhtikuussa2002valmistuneet:
KarjalainenTeemu(Kemiantehdastekniikka,prof.JukkaSeppälä)
KeskitaloTuomo(Kemiantehdastekniikka,prof.OutiKrause)
LeinonenAnna(Teknillinenbiokemia,prof.KatrinaNordström)
RitamoIlja(Teknillinenbiokemia,prof.MattiLeisola)
SippolaSoili(Teknillinenbiokemia,prof.SimoLaakso)
Ylä-JarkkoOlli(Prosessiautomaatio,prof.Sirkka-LiisaJämsä-Jounela)
Toukokuussa2002valmistuneet:
BergmanJohanna(Teknillinenbiokemia,prof.SimoLaakso)
GrönqvistSonja(Teknillinenbiokemia,prof.KatrinaNordström)
KarjalainenTimo(Kemiantehdastekniikka,prof.JukkaSeppälä)
PeltonenLaura(Teknillinenbiokemia,prof.KatrinaNordström)
PutkonenMikko(Teknillinenbiokemia)
SaariPia(Kemiantehdastekniikka)
SuutariJohanna(Kemiantehdastekniikka,prof.OutiKrause)
Kesäkuussa2002valmistuneet:
HeiskanenHarri(Teknillinenbiokemia,prof.MattiLeisola)
KoskinenJani(Teknillinenbiokemia,prof.MattiLeisola)
LybeckJenni(Soveltavakemia,prof.LauriNiinistö)
MyllymäkiPia(Soveltavakemia,prof.JormaKivilahti,S-113.)
LaitinenOtto(Soveltavakemia,prof.LauriNiinistö)
SlioorRiku(Kemiantehdastekniikka,prof.OutiKrause)
Elokuussa2002valmistuneet:
KärenlampiRauni(Teknillinenbiokemia,prof.KatrinaNordström)
PänkäläinenPetri(Kemiantehdastekniikka,prof.OutiKrause)
ThesleffHenna(Teknillinenbiokemia,prof.MattiLeisola)

KylläpätaashuiskekäykunpHuksitovatjälleenvalloittaneetOtaniemen.Muttaonkomikäänmuuttunut?
Osastoaremontoidaan,labrojalaitetaanuuteenuskoonjaopiskellaanahtaasti.pHuksejaeipaljoaosastolla
näy,labrojajakemmanperuskurssejalukuunottamatta.Kyllämuutosainavirkistää.
Mutta. Muistetaanko opiskelun välissä, että maailma on kuitenkin ympärillä ja Ota-Onnelasta suurin osa
joskus poistuu työelämään? Luennolta toiselle, pikalounas Soden ruokalassa, illat tehokasta opiskelua.
Neljässävuodessavalmiiksijasilmätummessa,täysintumpelonatöihin.Ainahansitäkuuleevalitettavan,
että opiskelijat ovat laiskoja - mutta kyllä laiskuus keskittyy nykyään vapaa-aikaan. Eipä ole kenenkään
pakkotunkeanenääkirjanväliinjokailta.KylläTKK:lleonennenkinvalikoitunutsellaiset,joillaopiskelu
onnistuu tasaisen tappavaan tahtiin vaikka välillä tekisikin töitä, joisi kaljaa, kiertelisi ulkomailla tai
kotimailla,enemmäntaivähemmänammatillisillaexcuillajakesätöissä.Harrastuksetovathyväjuttu..
Kyllä maailma perustuu suhteisiin edelleenkin. Pitkät lounaat ovat mennyttä historiaa, mutta jos tuntee
jonkuntyypinjossain,siitäonainahyötyä.
Eisaajäädäkotisohvallehomehtumaan,ylös,ulosja...!
Näkymätöntekijä
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Kemistikillan tapahtumakalenteri
Ke 9.10

pHuksien perinnesitsit

Smökki

To 10.10

Mentorsaunailta

Innopolin klubisauna

Ke 16.10

Fazer-excu

Ke 23.10

Lastenkutsut

To 24.10

OK-päivä

Ma 28.10

Tisleen 04/02 DL

Ti 29.10

Lauluilta

To 31.10

Isojen oma juttu

Pe 1.11

KK-IK-sitsit

Smökki

La 9.11

yLipastositsit

uusi yliopistotalo

Ma 18.11

Vaalikokous

Ti 19.11

Poikkitieteelliset bileet

To 21.11

piKKujoulut

Espoon vpk-talo

Ma 25.11Ke 27.11

pHuksiristeily

punainen laiva ja Tukholma

Pe 29.11

Tisleen 05/02 DL

Ma 2.12

Corona-cupin naali

Kemman lafka
OK20

Gorsu

Muita menovinkkejä:
To 10.10 Kauppakadun appro Jyväskylässä
(lisää tietoa: www.co.jyu./kauppakadunappro/)
Ke 23.10 Oikosulku
SIKkiläisten järjestämät bileet
Ke 30.10 Bordelli
KIKkiläisten järjestämät jo legendaarisiksi muodostuneet bileet
Pe 1.11 Halloween-bileet
Matlu-hihhulit järjestävät Domma-2ssa
Ke 13.11 2. päivän bileet
HYKkiläisten Kemian päivien kunniaksi järjestämät bileet dommalla. Paikalla
paljon kemistejä eripuolelta Suomea
Pe 22.11 Sikajuhlat
Prodekon fuksien järjestämät perinteiset sikajuhlat

Kemistikilta 111 vuotta
2001
110

Nykyinen kiltahuone käyttöön
Rienapojat

Uusi Corona-lauta
Pärkkä saapu kiltikselle
Ensimmäinen pHuksiristeily
Haalarimerkit!

100

Petri Kostian pHuksivuosi

90

1991

Kemistinpunaiset haalarit käyttöön
1981Ensimmäinen haalarivuosi- Mike Sewage
kurssi (väri sininen)
KK-circus

Isovelitoiminta
Vasemmistolaisraati 80
Kemian osasto Otaniemieen
1. Isotuoppi

1971

70

1961

60

1951

Vuosijuhlaboolin valmistusta varten killalla
oma 1,8 m korkea tislauslaitteisto

Neonatomi-symboli käyttöön

Kemistikilta 100 vuotta

Tisle: “Informoi ja anna susien temmeltää”
Häätö kiltahuoneelta biokemian
CAN-CAN
laboratorion siirtyessä
Ikioma vakituinen kiltahuone!

Klubista killaksi

50

1941

40

1931

Vuosijuhlien Kondensatio-nimi tulee
käyttöön
Annalien synty
Klubin laulukirja: “Virsikirja

30
“Bland tekniska ynglingar alla...”

SOTA
Boolin vihkiminen
Jäseniä 12

Klubin 10- ja 35-vuotisjuhla

1921
Kemistiklubin kolmas herääminen:
Teknillisen Korkeakoulun Kemistiklubi

20

1911

Kemistiklubi syntyy toistamiseen: Suomen 10
Polyteknillisen Opiston Kemistilubi

1901

0

1891

Kemistiklubi syntyy

