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Satuilua
Olipa kerran pieni tupsupHuksityttö, joka eräänä
kauniina päivänä katseli kemian laitoksella
ilmoitustaulua,jollakemistikiltayleensätapaailmoittaa
erinäisistä asioista. Ilmoitustaululle oli ilmestynyt
vaalikokouslista, johon nimensä kirjoittamalla pystyi
asettumaan ehdolle raati- tai toimarinakkeihin.
TupsupHuksityttö ei itse ajatellut moiseen ryhtyvänsä,
katseli vain onko kukaan tuttu asettunut ehdolle.
Tällöin tupsupHuksitytön oma ISOhenkilö saapui
paikalle ja kannusti tupsupHuksityttöä asettumaan
ehdolle johonkin. ISOhenkilö oli itse ollut kyseisenä
vuonnaraadissajakehuisitämahtavaksikokemukseksi.
TupsupHuksityttö ei kuitenkaan laittanut nimeään
listaan, hän ei uskonut olevansa killan tarvitsemaa
tyyppiä.
Aikakuluihiljalleenjavaalikokouslähestyi.Seuraavan
vuodenraativirkoihinalkoilöytyäihmisiäjavähitellen
alkoiollamelkoselvää,ketkähallitsisivatkemistikiltaa
seuraavanavuonna.TupsupHuksityttökinalkoimiettiä.
Ehkä hän kuitenkin voisi ottaa jonkun tehtävän
hoitaakseen. Tiedotusvastaavan kohdalle ei kukaan
ollutjostainsyystälaittanutnimeään.TupsupHuksityttö
mietti.KemistikillanlehdenTisleentoimittaminenvoisi
kyllä olla aika mielenkiintoista, mutta onko hänestä
oikeastisiihen?EihäntupsupHuksityttöosannutkäyttää
mitään
taitto-ohjelmia
tai
juuri
kuvankäsittelyohjelmiakaan. Ja rehellisesti sanottuna,
ei tupsupHuksityttö ollut edes aivan varma siitä, mitä
taittamisellaoikeastaantarkoitetaan.Päivääpariaennen
vaalikokoustatupsupHuksityttöjuttelimuutamanehdolle
asettuneenkanssa.NämäkyselivättupsupHuksitytöltä,
aikooko tämä asettua ehdolle johonkin virkaan.
TupsupHuksityttömyönsi,ettätuoTisleentoimittaminen
voisi kyllä jonkin verran kiinnostaa. Muut rohkaisivat
tupsupHuksityttöä asettumaan ehdolle, mutta tämä ei
vieläkäänuskaltanutlaittaanimeäänlistaan.
Vaalikokouksenpäiväkoitti,jatupsupHuksityttökinoli
paikalla, pitihän tämän äänestää ehdolle asettuneita
kavereitaan.Kukaaneiollutvieläkäänlaittanutnimeään
tiedotusvastaavan paikalle, ja puheenjohtaja alkoi olla
johiemanhuolissaan.SiinävaiheessatupsupHuksityttö
aukaisi suunsa, ja ilmoitti asettuvansa ehdolle. Tästä
hyvästä hän sai oikein aplodit osakseen. Niinpä
tupsupHuksityttö
valittiin
tiedotusvastaavaksi
kemistikiltaanseuraavaksivuodeksi.

aivan
liikaa
kaikenlaisia asioita,
joita hän ei oikein
tahtonut ymmärtää.
T a i t t a m i s e n
opettelua
varten
onneksi oli TKY:n
tiedotustoimikunnan
järjestämä kurssi,
josta
tupsupHuksityttö sai jotain opastusta. Jotenkin
tupsupHuksityttö kuitenkin sai asiat järjestykseen, ja
vuoden ensimmäiseen Tisleeseen tuli jopa täytettä.
Taittaminensujuihiemankangerrellen,muttaloppujen
lopuksi tupsupHuksityttö sai kuin saikin lehden
valmiiksi.UusipainopaikkajännittitupsupHuksityttöä
hieman, mutta saatuaan ensimmäisen lehden
koevedoksen pystyi tupsupHuksityttö huokaisemaan
helpotuksesta: Lehti näytti paremmalta kuin
tupsupHuksityttöoliuskaltanuttoivoakaan.
Alkuvaikeuksienjälkeenlehtientekeminensujuikinjo
hieman helpommin. Sen tupsupHuksityttö sai jo heti
oppia,ettäkaikkiajuttujaeikoskaansaaennenlehden
deadlinea,varsinkaanviimetaitoissavuodenTisle-Setien
kirjoituksia. Mutta ehkä heille se pitää suotavankin,
tupsupHuksityttö ajatteli. TupsupHuksityttö sai myös
ilokseen huomata, kuinka innostuneita kemistit ovat
omasta lehdestään. Jutuille löytyi kirjoittajia helposti,
eikä lehdessä ollut koskaan pula sisällöstä, joskus
materiaaliatuntuiolevanjopavähänliikaakin.
Loppuvuodesta ilmestyi ilmoitustaululle taas
vaalikokouslista,jotatupsupHuksityttö,jostaolikesän
aikana kasvanut KeIII, katseli säännöllisesti. Eräänä
päivänätiedotusvastaavankohdalleoliilmestynytnimi.
KeIIIhuokaisihelpotuksesta,muttasamallaehkämyös
haikeudesta.Hänelleolilöytynytjatkaja,uusiihminen
pitämään Tisleen mainetta yllä. Kyllähän KeIII olisi
tehtävää jatkanut jos uutta henkilöä ei olisi löytynyt.
Muttajatkuvuusonhyväasia,vainnäinturvataankillan
tulevaisuus.Myöhemminvaalikokouksessavahvistettiin
KeIII:nloistonhetkienTisleenpäätoimittajanapäättyvän
vuoden viimeiseen Tisleeseen. Seuraavana vuonna
parrasvalossa komeilisi uusi Tisle-Täti. KeIII hymyili,
sillähäntiesinäinolevanhyvä.Päiviensäloppuunsaakka
TisleelläolikuitenkinomaerityinenpaikkansaKeIII:n,
myöhemminkemistidiplomi-insinöörin,sydämessä.

Alkuvuodesta tupsupHuksityttö tunsi olevansa aivan
pihalla koko tehtävästään. Hänestä tuntui, että oli SusannaMaja,Tisle-Täti2002
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Puhiksenpuhinoita
yritysyhteistyötä
on
herätelty
henkiin,excursiot
ovat onnistuneet
u s ko m a t t o m a n
hyvin, pHuksit
ovat
olleet
innokkaita
ja
corona-pöydän
luona on ollut
tungosta aivan
e n s i m m ä i s e s t ä
viikosta
asti,
tiedotus
on
t o i m i n u t ,
Isotuoppi laulettiin lävitse mukavan kokoisella
porukalla, rekisteröitymis- ja sääntömuutosprosessi
on pökätty käyntiin, taloudellisesti killan tilanne
Vaalikokousta oli ilo olla vetämässä, kun toimijoita näyttääkivalta…Tässäkinolivainmuutamiaasioita
kaikkiin virkoihin löytyi hyvin ja äänestämäänkin yhteenvetonajapaljonjäipuuttumaan.
päästiinmuutamaankertaan.Juurinyttuntuuhyvältä Omalta osaltani haluan kiittää kaikkia kiltalaisia ja
vetäytyä takavasemmalle muiden vanhojen erityisesti killassa tänä vuonna toimineita ihmisiä,
toimijoiden joukkoon katselemaan toimintaa hiukan raatilaisia, toimareita ja muita vapaaehtoisia. Kilta
sivummaltajajättääkiltavarmastihyviinkäsiinensi on ehtymätön mahdollisuus, jossa jokainen voi
vuodeksikin. Hyviä muistoja vanhan ja arvokkaan toteuttaaitseäänjaoppiauutta,toivottavastiseonsitä
killan toiminnasta on tälle vuodelle riittänyt ja jatkossakinjalisäksivieläpaljonmuutakin!
paljon on killassa tapahtunut: Ainakin vanhemmat Kiitoksetunohtumattomastavuodestajailoistajoulun
kiltalaisetovatosoittaneetosaavansalukeanewssejä, odotusta!
killan kotisivuille avattiin sähköinen tenttiarkisto,
Kemistikillan kunnollinen esittelyposteri valmistui, ToivotteleevanhapjAnna
Kondensatio 111 meni erinomaisesti ja sillisbändi
oli mukaansa tempaava, mentorointi-ideaa ja
Vuosionmennyttodellanopeastijakaikenlaistaon
sattunutjatapahtunut.Tämäsyksyonkuitenkinollut
ensimmäinen,kunolentuntenutitsenivanhaksi!Jopa
kaverinikintervehtimarraskuunlopussapäälafkanalaaulassakysymällä:”Mitäsvanhalletädillekuuluu?”ja
pientenlastenäiditkomentavatlapsiaanväistämään,
että täti pääsee ulos bussista. Tämän vuoden
pHuksisukupolvikin on jäänyt hivenen vieraaksi ja
outojakasvojaonenemmänkuinaiemmin,kiltiksellä
hengaileeporukkaa,jotaenvälttämättäedestunnista
ensinäkemältäkemisteiksi.Bileissäeiainajaksaolla
mukana kovin myöhään ja mikä pahinta: Krapulat
tuntuvatainavainhirveämmiltävanhetessa.Toisaalta
vanhuus voi olla vain mielentila, joka silloin tällöin
yllättää,saapuuhuomaamattanurkantakaajasaattaa
hiipiäpoisaivanyhtänopeasti.Enpäuskoisikiltaakaan
ensikosketukselta pian 112-vuotiaaksi vanhukseksi,
niinvireääjavetreääsentoimintajatoimijatovat.

Lokakuussa2002valmistuneet:
LindbergPia,teknillinenbiokemia(prof.MattiLeisola)
RajalaVirve,teknillinenbiokemia(prof.MattiLeisola)
TurkuJani,kemiantehdastekniikka(prof.JukkaSeppälä)
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Ex-SetA:
HO-HO-HOU!
Jouluonjotäällä!Taisiisonhanseollutympärillämme
jon.Kuukaudenpäivät;kaupatkunpäättivätaloittaa
joulunvietonaikaisempiavuosiavarhaisemmin.Kun
aletaan mainostaa joulua jo marraskuussa = paljon
enemmän ostettuja lahjoja ja tyytyväisiä asiakkaita.
Noinkohantuoihanmennee?Taitavatihmisetollaihan
yhtä hölmistyneitä tyhjissä kaupoissa sunnuntaisin
kuin kauppojen myyjätkin; ”Mikäs tämä meininki
tiällä oikkeen o ku se joulukkii on vasta parin
kuukkauvenpiästä?”Mikseisamantiensiirretäjoulu
vappuun ja aleta juhlimaan sitä jo edellisvuoden
kesäkuussa niin saadaan hieman liikettä ihmisiin
ja ostovoimaan näiden kukkaroissa. Siinä samalla
korjataan niin Suomen talous, ainaiset sodat ja
joulukalsaritjapaikallaontodennäköisestijokumuu.
ihmisillehyvätahto.Niinjaeikätarvitsemennätöihin
Paljastuusiisensivuonna.Hauskaaonollutjavälillä
kunollaansittenniinjoululomalla.Nih.
aivan todella tuskaista, mutta nyt tämä juttu tuntui
Vakavastipuhuenjouluonkuitenkinasia,jostapitää tulevan kuin itsestään. Liekkö sitten se joulun renki
puhuavakavastijaasiallisesti.Herrammekristuksen jokahuulianitaisiissormianiliikuttaa.
juhlaonsiisrauhoittumisenjahiljentymisenaikaaeikä
Toivottavastioletteajatelleettänävuonna;seonnäiden
silloinvarsinkaanpidäkenenkäänmeistähumalassa
kirjoittamienijuttujentarkoitus:saadaajatuksetedes
koheltaman.Muttasittenjoulupäivänäjokainenvoikin
hieman pyörimään. Niin ja mielipiteiden salakavala
sännätähyvillämielinkotipaikkakuntansakantikseen
jakaminenympäriinsäonkivaa.;)
tapaamaan vanhoja tuttujaan ja särpimään olutta
niin paljon kuin sielu sietää. Ja muistelemaan niitä Hauskaa Joulua koko kemistipoppoolle! Olkoon
autuita teinivuosia, jolloin alaikäisenä rellestettiin joulunnerunsasjakinkkunnesopivansinappinen!
siinäsamaisessakapakassaniidensamojenkavereiden Ex-setänne,
kanssa.Oiniitäaikojajapaitojasilloinmuinoin!
MarkusKettunenKeIV
Kemistinäonmuutenhelppoottaajoulustakaikkiirti;
varsinkinkunhaalaristasaanäppäränjouluasusteen,
väri kun sattuu olemaan jouluakin jouluisempi.
Ellei sitten tietenkin ole mennyt sotkemaan
autuaanpunaistaasustettamuihinsaastaisiinväreihin
jakankaankappaleisiin,jolloineienääerotaonkose
pukuhaalarivaivainpelkkätilkkutäkki.Ohjenuorana
siis kohtuu kaikessa, niin viinan määrässä kuin
haalarimerkeissä. Niin ja tietenkin lahjoissa; jos
liikaa lahjoja itselleen hamuaa, voi olla ettei saa
tarpeekseenjasäntääsittenjoulunjälkeenhirmuisen
kulutushysterian
vallassa
alennusmyynteihin
tuhlaamaan ne viimeisetkin veronpalautuksista
hikisestiansaitutrahat.
Uhhuh,tulipasluotuamelkoisiasanahirviönpoikasia
tähänvuodenviimeiseenTisleeseen,jokaonsamalla
viimeinen numero, johon Setä vm-2001 kirjoittaa
ex-sedän tittelin alla. Ensi vuonna uudet kujeet ja
5
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Jaahaspienetkemmalaiset,taasonovellatuoiki-ihanaaika,jolloinnautitaanantamisenjaetenkinsaamisen
ilosta.Aikajolloinehkähiemanlöysätäänhetkeksi,syödään,juodaanjakentiesmuutenkinelelläänihmisiksi.
Niin, aivan oikein, veronpalautus on kohta ovella. KeN tuskin malttaa odottaa veronpalautusaattoa. Sitä
kuinka verokuusen alla availlaan verokarhun tuomia muhkeita veronpalautuksia. (Lapset muuten hieman
pelkäävättuotaverokarhua.)Verotettukinkkuonjotilauksessapaikallisenkauppahallinlihamestarilla.Vielä
onmonenlaisiamuitaveroihinliittyviävalmistelujaedessä.Voihyvinkuvitella,ettäjollakullapalaapaitsi
piparitmyösomapinnaverojärjestelyjentiimellyksessä.Muttaeihäntässäsyytähermoiluun!Jakilttikinpitää
olla.Muutenverokarhusaattaatuodamuassaanmätkyjäniidenpalautustensijaan.
Jasittenparitkyssärit…
MoiKeN!
Mäkunniinhirmusestihaluisinnoitapikkukemistinvälineitäjoululahjaks.Oonruinannuniitäjonelivuotiaasta
lähtien,eikäneljässätoistavuodessaviestioomennyperillenoillemunporukoille.Pikkusosiologinvälineet
tuli jo seiskavuotiaana ja sit vielä noita kauheita kauppakorkeakoulun kakaroita ne mulle osteli aina
viistoista vuotiaaksi asti. Syötin ne muuten puruluiden korvikkeina meidän Mustille. Sanovat vaan niistä
kemistivehkeistä, ettei sellanen pomminrakentelu ja huumeiden valmistus ketään hyödytä. Mut emmä siis
tosiaanolisniinkumikäänunabombertaiknarkkis.Mähaluisinvaanjutskaaalkuaineidenkanssajatolleen.
Oiskosulla,alanjäbällä,jotainidistätähänmunprobleemaan.
ChemistryKicksAss-84
ParahinCKS.
Kyllähän hätä keinot keksii. Nyt vain tarvitaan hiukkasen omaa aktiivisuutta. Haet ilmaisten
pikkukemistivälineidentilauslomakkeenlähimmästäkorkeakoulusta,ruksitohjeidenmukaanjapistätpostiin.
Toimitussaattaahiemanvenähtää.Tilausvahvistuksiakinsinultakysytäänvastahuhti-toukokuussa.Kuitenkin
viimeistäänheinäkuunneljäntenäpäivänäkolahtaapostiluukustapaketti,jossaontiedotsiitä,mitenpääset
käyttämään sinulle varattua pikkukemistin välineistöä. Mukana seuraa myös muutama säyseäluontoinen
valkotakkinen leikkitäti tai -setä, jotka venyvät ja paukkuvat kestäen ratkeamatta ja katkeamatta kovaakin
kulutusta.
KeNpele!
Senkirotunperhekylänikkunaremontinjälkeenonnämäkämpättäälläpäinvetäneetkuinharvatheinäladot
konsanaan.Millähitollatännesaisilisäälämpöäkoppiin,ettätuliseessepaljonpuhuttunollakelinäihin
sisätiloihin.
Terv.ScotchontheRocks
Heheh!
Todellakin melkoisen Rocks noissa jääkaapeissa näin talvisin saa olla. Mutta ajattele hyviä puolia: Sinä
karkaistut ja vahvistut. Pääset testaamaan kaikki inluenssaepidemiat ensimmäisten joukossa, eikä tarvitse
alistuasurkeaanjoukkopotemiseen…Joskuitenkinvastustamatonlämmöntarveyllättää,niinkeittiönuunia
voi käyttää kätevästi myös lisälämpöpatterina. Muista kuitenkin paloturvallisuus! Silitysrautakin käy ihan
näpsäkästäposkenlämmittimestä.Joskaverinkuumuuttaanhehkuvaverkkoserverietsiiuuttasijoituspaikkaa,
niinkylmäkämppähänonsiihenideaalinen.Tässähännäitäneuvojaolikinjoensihätään.Terveisiävainsinne
”kylmälaboratorioon”!
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Joulupukkitutkielma
YleisönpyynnöstäjulkaisemmetutkimustuloksemmekoskienJoulupukinolemassaoloa.
1)Tietoomme ei ole tullut lentävää porolajia. 300 000 eläinlajia on tässä vaiheessa tutkimatta (suurin osa
näistäonhyönteisiä).Eioletäysinmahdotonta,ettäJoulupukinlentävätporotovattosiaanolemassa.
2) Maailmassa on noin 2 miljardia lasta (alle 18-vuotiasta), mutta koska Joulupukin toimialueeseen eivät
kuulumuslimit,hindut,juutalaisetjabuddhalaiset,Joulupukkijoutuuvierailemaanvainnoin15%maailman
lapsista (378 miljoonaa). Koska taloudessa on keskimäärin 3.5 lasta, Joulupukki joutuu vierailemaan 108
miljoonassakodissa.(Olettaenettäjokaisessaperheessäonvähintäänyksikilttilapsi).
3) Joulupukilla on 31 tuntia aikaa työskennellä, ottaen huomioon eri aikavyöhykkeet sekä maapallon
pyörimisliikkeen,olettaenettähänmatkustaaloogisestiidästälänteen.Pikaisenlaskutoimituksentuloksena
huomaamme,ettäJoulupukilletulee967,7vierailuasekunnissa.Tämätarkoittaasitä,ettäjokaisessatalossa
onjoulupukillaaikaanoin1/1000sekuntiaparkkeerata,hypätäalasreestä,jakaalahjat,juostatakaisinrekeen
jamatkustaaseuraavaantaloon.
4) Ottaen huomioon että nämä 108 miljoonaa pysähdystä ovat jakautuneet tasaisesti ympäri maapallon
ja kahden talon välinen matka on keskimäärin noin 1.3 kilometriä, kokonaismatkaksi tulee noin 140
miljoonaakilometriä.Tämätarkoittaasitä,ettäJoulupukinrekikulkeenoin1040kilometrinsekuntinopeutta,
12.500-kertaisellaäänennopeudella.Vertailunvuoksikerrottakoon,ettänormaaliporokulkeenopeimmillaan
noin25km/h.
5)Reenpainoontoinenmielenkiintoinentutkimuskohde.Olettaenettäjokainenlapsisaavainkeskikokoisen
Lego-paketin (500g), reki painaa 189.000.000 kg, lisäksi tulee ottaa huomioon Joulupukki, joka on usein
kuvattureilustiylipainoiseksi.Maallanormaaliporovoivetääkorkeintaannoin140kiloa.Vaikkaolettaisimme,
ettälentäväporo(kts.kohta1)voisivetääkymmenkertaisenmääränverrattunanormaaliin,reenvetämiseen
eiriitäkahdeksan,eikäedesyhdeksänporoa.Tarvitsemme135.000poroa.Tämänostaamassan,ottamatta
huomioonkelkanpainoa,210.000.000kiloon.
6)210.000.000kgmatkustaen1040km/ssaaaikaanmahtavanilmanvastuksen.Tämäsaaporotlämpiämään
samaantapaankuinavaruusaluksensenpalatessamaanilmakehään.Porojenetummainenparikuluttaa14.3
kvanttimiljoonaajoulea/sekunti/poro.Lyhyessäajassaporotsyttyvätliekkeihinsaadenaikaanketjureaktion,
jokajohtaakaikkienporojenräjähtämiseen.Kokoporolaumahöyrystyy1/4260sekunnissa.Joulupukkikohtaa
samalla 17.500-kertaisen painovoiman. 120-kiloinen Joulupukki painautuu reen takaosaan 1.959.016 kilon
voimalla.
Tutkimuksissammetulimmesiihenlopputulokseen,ettäjosJoulupukkijakoilahjatviimejouluaattona,hän
onnytkuollut.Toinenvaihtoehtoonse,ettäJoulupukkionhuijausta(mikäontosintodellaepätodennäköistä,
maailmastalöytyyniinpaljontodistajiajotkatodistavatnähneensäJoulupukinsäännöllisestivähintäänkerran
vuodessa).
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Kemistikillanrekisteröitymisprosessikäyntiin
-mistäoikeinonkysymys?

§

Otaniemen yhdistyskentässä kuhisee.  Mikäli
yhdistysten hallitusten jäsenien mieliä ei askarruta
TKY:n uusi yhdistysrekisteri ja siihen pääsemiseen
liittyvätkommervenkit,niinvähintäänkintoimijoiden
kielen päällystää kutkuttelee maaginen sana,
rekisteröityminen.  Suuri osa killoista on jo
rekisteröitynyt ja loputkin vähintään valmistelevat
prosessiinryhtymistä.Mistätässäkaikessaoikeastaan
onkyse?
Kaikessa yksinkertaisuudessaan rekisteröityminen
tarkoittaa sitä, että yhdistys hyväksyttää sääntönsä
Patentti-jarekisterihallituksellajaanooyhdistyksen
liittämistä PRH:n ylläpitämään yhdistysrekisteriin.
Yhdistyksen rekisteröidyttyä se voi halutessaan
käyttäänimensäyhteydessälyhennettäry.Rekisteröity
yhdistys on velvollinen toimittamaan Patentti- ja
rekisterihallitukselle rekisteröitymisen yhteydessä
tietoja yhdistyksestä yhdistyslain 48§ mukaan
seuraavasti:”
Perusilmoituksessa, johon on liitettävä yhdistyksen
perustamiskirja ja säännöt, on ilmoitettava
yhdistyksenhallituksenpuheenjohtajanjayhdistyksen
nimenkirjoittajien täydelliset nimet ja heidän
kotikuntansasekämahdollinennimenkirjoitusoikeutta
koskeva36§:ssätarkoitetturajoitus.”
Mikäli yhdistyksen hallituksen kokoonpanossa tai
säännöissä tapahtuu muutoksia, on yhdistys
velvollinen ilmoittamaan siitä patentti- ja
rekisterihallitukselle yhdistyslain 52§ mukaan: ”
Yhdistyksensääntöjenmuuttamisestasekähallituksen
puheenjohtajan ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta
on tehtävä rekisteriin ilmoitus (muutosilmoitus),
johon sääntöjä muutettaessa on liitettävä muutetut
säännöt.Ilmoituksentekemisestä,allekirjoittamisesta
ja vakuutuksesta on voimassa, mitä 48 §:ssä on
perusilmoituksesta säädetty.”  Käytännössä tämä
ilmoitus on siis tehtävä joka vuosi, sillä
kiltatoiminnassakillanraativaihtuuvuosittain.Muita
velvoitteitaeirekisteröidylläyhdistykselläeiPRH:ta
kohtaanole,paitsitietystimaksaarekisteröitymisestä
ja muutosilmoitusten käsittelystä aiheutuvat
kustannukset.  Yhdistyslain mukaan rekisteröity
yhdistys on tämän lisäksi velvollinen pitämään
yllä jäsenrekisteriä, josta selviää jäsenten nimi ja
kotipaikka.
Jo olemassa olevan yhdistyksen rekisteröityminen
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edellyttää lähes aina sääntömuutosta ja uusien
sääntöjen hyväksyttämistä sekä yhdistyksen
kokouksessa jäsenistöllä, että patentti- ja
rekisterihallituksessa.  Kiltojen ja muiden TKY:n
yhdistysrekisteriin kuuluvien yhdistysten ollessa
kyseessärekisteröityminenedellyttäävieläsääntöjen
hyväksyttämistä TKY:n edustajistolla.  Sääntöjen
muokkausonaikaavievääpuuhaajarekisteröityminen
maksarahaa.Miksiihmeessähommaansiltikannattaa
ryhtyä?
Yhdistyslain mukaan yhdistys voi toimia
rekisteröitynä
tai
rekisteröimättömänä.
Rekisteröimättömässä yhdistyksessä ei ole mitään
laitonta tai epäilyttävää, ellei yhdistyksen toiminta
itsessäänannaaihettasiihen.Suurineroonyhdistysten
oikeustoimikelpoisuudessa:
”Rekisteröidyt yhdistykset ovat oikeuskelpoisia. Ne
voivatomistaaomaisuutta,tehdäsopimuksia,laatia
tarvittaessa erilaisia anomuksia ja hakemuksia.
Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa
henkilökohtaisestiyhdistyksenvelvoitteista.
Rekisteröimätönyhdistyseioleoikeustoimikelpoinen,
se ei voi hankkia nimiinsä omaisuutta eikä voi olla
toisen yhdistyksen jäsenenä. Sen perustaminen ja
toiminta on vapaamuotoista eikä hallitus voi toimia
yhdistyksen puolesta sen muita jäseniä sitovasti.
Rekisteröimättömänyhdistyksentoiminnastavastuun
kantavatnehenkilöt,jotkaovatosallistuneetvastuun
aiheuttavaantoimintaan.”
Lähde:http://www.prh.i

Rekisteröimättömän yhdistyksen toimijat, viime
kädessäsiishallituksenjäsenet,ovathenkilökohtaisesti
vastuussa yhdistyksen nimissä tekemistään
sopimuksista ja sitoumuksista.  Äärimmäisenä
esimerkkinätämätarkoittaasitä,ettärekisteröimätön
yhdistys ei voi tehdä konkurssia, vaan vastuuseen
joutuu yhdistyksen hallitus.  Luonnollisesti sekä
rekisteröidyn että rekisteröitymättömän yhdistyksen
hallitusonrikosoikeudellisessavastuussatoimistaan,
muttavilpittömällämielellätehdyistähölmöyksistäon
rekisteröidyn yhdistyksen hallituksen ja toimijoiden
helpompiselvitäilmanhenkilökohtaisiaseuraamuksia.
Lakisuojeleetyhmiä,muttaeiepärehellisiä-ainakin
periaatteessa.
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Killan käytännön toimintaan rekisteröityminen
vaikuttaa tuskin millään tavalla.  Raadin ja killan
kokouksetonjotähänastipidettykaikkienyhdistyslain
sääntöjen mukaisesti, ja itse asiassa tällä hetkellä
killan säännöt ovat monin osin paljon tiukemmat
kuin mitä uusi yhdistyslaki vaatii.  Eron huomaavat
rekisteröitymisenjälkeenlähinnäkillanpuheenjohtaja
ja rahastonhoitaja, jotka joutuvat kerran vuodessa
täyttämään muutaman lomakkeen lisää.  Killan
suhde TKY:aan ei tule muuttumaan millään lailla
rekisteröitymisen seurauksena.  On kuitenkin
aistittavissa, että TKY:n puolelta kiltoja ja muita
yhdistyksiä kannustetaan rekisteröitymään: tästä
hyvänä osoituksena ovat TKY:n järjestösektorin
laatimat mallisäännöt, jotka helpottavat killan
sääntöjen muutosprosessia huomattavasti.  Ennen
sääntöjen lähettämistä PRH:n tarkastettavaksi ne
kannattaakoeponnistaaTKY:nsääntötoimikunnassa,
jossaonriittävämääräasiantuntemustahuomaamaan
yleisimmät virheet ja ristiriitaisuudet - sääntöjä
ei siis välttämättä tarvitse lähettää patentti- ja
rekisterihallituksenbyrokratianpompoteltaviksiuseita
kertojapikkuvirheidentakia.
Kuinka rekisteröitymisprosessi sitten etenee
käytännössä?  Killalle on nimetty kymmenhenkinen
rekisteröitymistoimikunta, jonka puheenjohtajana
toimii allekirjoittanut.  Rekisteröitymistoimikunta
raportoitoimistaanKemistikillanraadille.Toimikunta
on kokoontunut tähän mennessä kerran, ja tällöin
rekisteröitymisprosessi käynnistettiin ”virallisesti”.
Tarkoituksenaonkokoontuavielätoisenkerranennen
joulua.Ensimmäisenäsuurena,kentiessuurimpana,
tehtäväonsaattaakillansäännötsellaiseenmuotoon,
että ne voidaan hyväksyttää sekä PRH:ssa, TKY:n
edustajistossaettäKemistikillanomassakokouksessa.
Tämävaiheontyöläs,muttaonneksitähänmennessä
TKY:n  piiristä löytyy jo useita esimerkkejä
onnistuneista rekisteröitymisistä.  Muiden, jo
rekisteröityneiden kiltojen sääntöjen ja TKY:n
mallisääntöjen huolellinen tutkiminen ja opiskelu
auttaahuomattavastilaadittaessaKemistikillalleuusia
sääntöjä.  On kuitenkin pidettävä mielessä, että
mallisäännöt sinällään eivät missään nimessä ole
riittävä lähtökohta uusille säännöille, vaan niistä on
muokattava Kemistikillan tarpeita vastaava versio.
Tarkoituksena kuitenkin on tehdä toimivat ja
suhteellisenväljätsäännöt,jottaniidenmuuttamiseen
ei olisi heti tarvetta.  Tällä hetkellä killan säännöt
ovat melko jäykät ja niihin on sisällytetty paljon
asioita, jotka olisi käytännöllisempää kirjata
ohjesääntöihin.  Kun säännöt on laadittu, tulee
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ne hyväksyä kahdessa peräkkäisessä Kemistikillan
kokouksessa.  Ennen hyväksyttämistä killan
virallisessakokouksessasäännötkannattaakierrättää
TKY:n sääntötoimikunnan kautta, jotta vältytään
turhalta säätämiseltä.  Ideaalitapauksessa sääntöjen
ensimmäinen hyväksyttämiskerta olisi killan
vuosikokous helmikuussa.  Tämän lisäksi tarvitaan
toinen, ylimääräinen, kokous jossa säännöt
hyväksytääntoisenkerran.Mikälienemmistöpaikalla
olijoista ei sääntömuutosta hyväksy, eivät uudet
säännötastuvoimaan.Mikälisäännöthyväksytään,
ne voidaan lähettää patentti- ja rekisterihallituksen
tarkastettaviksi.  Käytännöllisintä on, että killan
kokous valtuuttaa sääntötoimikunnan tekemään
sääntöihin PRH:n edellyttämät pienet kosmeettiset
muutokset, jotta jokaista kirjoitusvirheen korjausta
varten ei tarvitse kutsua killan virallista kokousta
koolle.  Kun säännöt läpäisevät PRH:n seulan, on
rekisteröityminen käytännössä selvä.  Säännöt tulee
vielähyväksyttääTKY:nedustajistolla,jottakiltavoi
jatkaaTKY:nyhdistysrekisterissä.Tämävaiheonns.
läpihuutojuttuPRH:njälkeen.
Killan rekisteröityminen saattaa vaikuttaa isolta
asialta,muttaeisitäkuitenkaanvälttämättäole.Kuten
sanottu,käytännönkiltatoimintaanmuutosvaikuttaa
tuskin millään tavalla.  TKY:n puolelta tilanne
selkiytyy nykyisestä, sillä ry:t ovat ulkopuolisen
näkökulmasta helpommin hahmotettavia yksiköitä
kuin rekisteröimättömät yhdistykset.  Helsingin
yliopiston kaikki ainejärjestöt ja alayhdistykset ovat
jopitkäänolleetrekisteröityneitäyhdistyksiä.
Suomessa on noin 118 000 rekisteröityä yhdistystä.
Rekisteröitymisprosessi ei siis ole mahdoton
toteuttaa.
AnttiIsomäki
Lisäätietoaaiheesta:

http://www.prh.i
http://www.muhos.i/~mnv/yhdistys.htm
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pHuksikapteenien päiväkirja
Syyslukukausiläheneeloppuaanja
suurin osa syksyn tapahtumistakin
onjotakana.pHuksitovatjatkaneet
alussa omaksumaansa aktiivista
linjaa, ja osallistujia on riittänyt
niinlauluiltoihinkuinFazer-exculle
ja pHuksiristeilyllekin. Ja harvassa
ovat ne kerrat, kun  kiltikselle
astuessaan
on
kohdannut
koronapöydän ilman pHukseja
pelaamassa.(Taitaisivatkaputjohävitä100–0,josuskaltautuisivatpHuksejavastaanpelaamaan…)
Marraskuun loppupuolella sai luultavasti jokainen juhlia kyllikseen. PiKKujoulut olivat täynnä ohjelmaa,
nähtiinmm.uudenjavanhanraadinshow´t,CanCaninupeaesitysjajopaRienapojat.Pukkikinolisaapunut
paikallesuurenlahjasäkinkanssa.(Lahjasäkkikylläkinmuistuttierehdyttävästiroskapussia…)
Marraskuu huipentui sitten pHuksiristeilyyn. Ensimmäisenä iltana suunnistettiin laivalla, toinen päivä
kului Tukholmassa, ainakin suurimmalla osalla porukasta. Jälleen löytyi niitäkin, jotka olivat arvioineet
unentarpeensa väärin ja menneet liian myöhään nukkumaan. No, satamassa laiva keinuu vähemmän ja
nukkuminen voi olla herkkäuniselle helpompaa kuin laivan liikkuessa... Tukholmassa suuntasimme ensin
KTH:lle. Ruotsalaiset ystävämme näyttivät tärkeimmät paikat, myivät merkkejä ja mainostivat keväistä
kolmipäiväistäkisaansa,jonnelupasimmeyrittääkerätäjoukkueen.KTH-visiitinjälkeenmatkajatkuikohti
Sergelintoria.Ennenperinteistäleikkisessiotaolivieläriittävästiaikaasyömistäjakaupoissakäyntiävarten.
Sen jälkeen olikin aika ottaa suunta kohti laivaa. Matkalla pHukseillekin selvisi, mihin Paul Masson on
omiaan. Toisena iltana laivalla kaikki eivät enää jaksaneet juhlia, mutta toiset juhlivat sitten heidänkin
edestään. Kaiken kaikkiaan risteily sujui hyvin, vaikka laivayhtiö vähän nihkeilikin eikä olutta ja siideriä
myyty Taxfreessä ensimmäisenä iltana, ja vaikka huhujen mukaan joku oli viettänyt laatuaikaa laivan
putkassa…Vieläkerrankiitoksetristeilyemännilleloistavastaristeilystä!Niinjaniitäpalautelappujaotetaan
edelleenkinvastaan.Siisniitä,jotkaolivatniissäkirjekuorissa,joissamm.hyttiavaimetjaettiin.
Jeps,pHuksikapteenitkinkäyvätvieläkoettamassaonneaanmuutamassatentissä,jasittenonkinaikalähteä
kotikotiinhyvinansaitullejoululomalle.Tavataantammikuussahyvinlatautuneina(=entistäkinpirteämpinä),
luvassa taas monenlaista toimintaa ja lukuisia mahdollisuuksia kerätä pHuksipisteitä. Rentouttavaa lomaa
kaikille!
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tehnyt:kosminen,opossumijatytöt

Kemian päivät 12-14.11 saattoivat tarjota vanhemmille opiskelijoille paljonkin kaikkea jännittävää, mutta
meillepHukseillemessujenantioliaikaköyhä.Näytteilleasettajientarjontavaihtelikuitenkinniinpaljon,että
hyvänkokonaiskuvanvuoksiheidätonsyytälaittaajärjestykseenjaarvioda.Taisiistoisinsanoenmessujen
ainoahyöty,elimainoskynät,onsyytäarvioida.

5.TEK
Tekniikan Akateemisten Liiton kynä vaatii tavallista
enemmänsuostuttelualähteäkseenkäyntiin,eikäjälki
oleaivanodottelunarvoista.Helpostiirtoavapainike
voi aiheuttaa yllättäviä vaaratilanteita. Ulkonäkö on
kuitenkin tyylikäs ja otteen varmistava kuminen tuki
pitääkynänkädessävaativissakinolosuhteissa.

«««+
6.B.BraunBiotechInternational
0.AEL
Outo kirjainyhdistelmä kynässä ei sanonut raadille
mitään,muotoilukinonsuorastaantylsävärityksestä
puhumattakaan.Kynätoimiisiltikutenpitääkinjajälki
ontasaisenmustaa.AEL:nkynäkatosiarvionaikana
mystisesti,eikäsiitäsitensaatuedeskuvaa.

««

Vertailun omaperäisin ja futuristisin
ulkonäkö.Väritystuomieleenhyönteisen,
kenties jonkinlaisen toukan. Kynä on
todellajämäkkäjatarpeeksipaksu.Jousionkestävä
jajäykkä,jälkierinomaista.YlivoimainenpH-testivoittaja!

«««««
7.Fortum

1.Ekokem

Kiva,jämäkkäkaksivärinenperuskynä.
Kynäonilmeisestivalmistettukierrätysmateriaaleista.
«««Käyttömukavuusjakaaraadinkahtia:kaikkieivätpidä
pahvisesta varresta. Ulkomuoto yrittänee kuvastaa 8.Wallac
Mitäänsanomatonulkonäköjajälki.Kynähukkuimasyrityksentoimintatapoja.
saanharmaudellaan.
««-

««

2.A&D
Kynällä on kaksi kasarityylistä läpikuultavaa neonvärivaihtoehtoa. Jälki on ehkä hieman turhankin
ohuttamuttahyvintasaista.Vertailunainoakynämalli
jossapalautuspainikesijaitseekynänsivussa.Pätevänpirteäperuskynä.

9.Inspecta
Ruma,raskas,vanhanaikainenjamauttomantyylikäs
kultauksineen.Ainoanakahviakofeiininarkomaaneille
tarjonneenairmanaInspectaansaitseekuitenkinreilustivoitelupisteitä.

«««-

«««+

3.Metrohm

10.Tietonovo

Kynävalittiinyksimielisestitestinrumimmaksi.Liipaisinonaivanliianherkkäjatunnoton,varsionohutja
halvannäköinen.Yllättäenjälkionsopivanpaksuaja
tasaistamuttaseeikuitenkaantätäkynääpelasta.

«««

«2

AinoakorkillinenkynätaattuaUniball-laatua.Jälkion
tasaista ja paksua eikä vaadi lainkaan painamista.
Ulkonäkööneiolekuitenkaansatsattutarpeeksi.

11.SGSFinland

Muovinen funkkistyylinen hopeiseksi värjätty kynä.
Ulkonäkö jakaa mielipiteet, mutta jälki on tasaisen
Tämännimihirviönulkonäköjatuntuonerinomainen:
tappavaa.
painava metallinen kärki antaa huolitellun ja arvokkaan vaikutelman. Kirjoitusjälki oli kuitenkin osalla «««2
testikappaleistahiemansuttuista,mikäalentaakynän 12.Delvivo
uskottavuutta.
Ansaitsee ainoana vertailun kynistä “arvostelun 1.
vedos kirjoitettiin tällä kynällä” -pisteen. Varmaa
««««
laatua.

4.Sitra,Tekes&FinnishBioindustries

«««
11

S
Q PLAYTISLER 5 / 02 I

kemistikillan Excursio Turkuun
Killan
edellisestä
excusta
rakkaaseen
länsinaapuriimmeTurkuunonkinehtinytjovierähtää
useampi vuosi, joten nyt oli korkea aika lähteä
tarkistamaan tilanne 24 kemistin voimin. Matkaan
lähdettiin tiistaina 5.11 ja paluu tapahtui lähes
aikataulussaseuraavanapäivänäillansuussa.
Ensimmäinen vierailukohteemme oli Daniscon
juurikassokeritehdas Salossa. Suomen toinen
juurikassokeritehdas sijaitsee Säkylässä. Sokerin
pakkaus ja edelleenjalostus tapahtuu Kantvikissa.
EnsimmäiseksivierailunisäntämmeJormaPaldanius
ja Eino Nygren kertasivat Suomen Sokerin vaiheet
osaksi nykyistä Danisco-konsernia. Tämän jälkeen
meille esiteltiin sokerin valmistusprosessi, joka
yksinkertaistettuna koostuu sokerin uuttamisesta,
puhdistuksista,kiteytyksestäjakiteidenerotuksestaja
kuivauksesta.Salontehtaallatuotetaanvuotuisen85
vrkkäyntikaudenaikana1000tonniasokeriapäivässä.
Prosessiesittelyn jälkeen kiersimme itse tehtaalla
katsomassa,miltähommakäytännössänäyttää.
Seuraava kohteemme oli Leiraksen tuotantolaitos
Turussa. Meidät toivotti tervetulleeksi hyvin tuore
Leiraslainen,Annika Nyman, joka on työskennellyt
Leiraksella muutaman kuukauden. Leiraksen uusin
erityisosaamisalue
on
polymeerien
käyttö
lääkeannostelussa,jolloinsaadaanhyvinpitkäaikaisia
valmisteita.YleisenesittelynjälkeenproviisoriMinna
Hotakainen kertoi meille uuden lääkkeen
kehittämisestä. Lääkkeen kehitys molekyylistä
valmiiksituotteeksikestääjopa10vuotta.Leiraseiitse
kehitäuusialääkemolekyylejävaantutkimuskeskittyy
suurelta osin lääkkeiden antotapaan ja erityisesti
juuri polymeerien hyödyntämiseen. Seuraavaksi
analyyttisenkemianosastonpäällikköMerjaWester
kertoimeilleosastostaan.Vierailunlopuksikiersimme
labrojajatuotanto-osastoa.
Majoituspaikkanamme
toimi
Turun
ylioppilaskyläsäätiönvuokralaisyhdistyksenjuhlatila,
jossa tilaa oli yllin kyllin. Poppivehkeitä ei
valitettavastisattunutkenellekäänmukaan,jotenbileet
pitietsiämuualta.Iloksenitotesinaamulla,ettäkaikki
olivat löytäneet reissuiltaan takaisin, joten ketään ei
tarvinnutlähteäetsimäänympäriTurkua.
Aamulla

pikaisen

aamupala-siivous-pakkaus12

operaation jälkeen jätimme Turun taaksemme ja
suuntasimmekohtipäivänensimmäistäexcukohdetta,
Kemira Pigmentsiä Porissa. Vierailumme emäntänä
toimikillanmuutamanvuodentakainenexcumestari,
Susanna Södervall. Kemira Pigmentsin päätuotteet
ovat
titaanidioksidipigmentit,
joiden
tuotantokapasiteettion130000tonniavuodessa.TiO2
tuotetaan Suomessa ns. sulfaattiprosessilla, jossa
käytetään raaka-aineina ilmeniittiä ja rikkihappoa.
Tonnista ilmeniittiä saadaan n. 400 kg TiO2:a.
Titaanidioksidia käytetään pigmentteinä mm.
maaleissa,painoväreissäjamuoveissa.TiO2onhyvin
peittokykyistä ja kestävää. Valkoinen väri johtuu
titaanidioksidin suuresta taitekertoimesta. Yleisen
esittelyn ja prosessiesittelyn jälkeen pukeuduimme
suojatakkeihin, -saappaisiin, -laseihin ja kypäriin
ja lähdimme kiertämään tehtaalle. Suojavarustus
olikintarpeen,sillälähesjokapaikassaolivalkoista
pigmenttipölyä. Tehtaan piippu on muuten 120 m
korkea! Loppuseremonioiden jälkeen olikin aika
lähteä ajamaan kohti Äetsää ja samalla viimeistä
excukohdetta,FinnishChemicalsia.
FinnishChemicalsaloittitoimintansaklooritehtaana,
mutta nykyään tuotanto keskittyy elektrolyyttisiin
tuotteisiin sekä klooriin ja alkalimetalleihin
perustuviin synteesituotteisiin. Elektrolyyttisiä
tuotteita ovat mm. vety, kloori, HCl ja NaOH.
Lääketeollisuuden käyttöön tuotetaan mm.
trimetyyliboraattia ja natriumborohydridiä ja sellu-
ja paperiteollisuuden käyttöön natriumkloraattia,
klooridioksidiajakloorialkalituotteita.Yritysesittelyn
jälkeenveimmeelektronisetlaitteetkutenkännykätja
sydämentahdistimetsäilöön,sillätehtaanvoimakkaat
elektrolyysikennot olisivat voineet vaurioittaa niitä.
Tehdaskierroksenyhteydessäkävimmetutustumassa
mm.pariinprosessivalvomoon.
Siinäsesittenolikinsereissu.Kaikkipääsivätehjinä
kotiin eikä ketään onnistuttu vieläkään jättämään
matkanvarrellejollekinhuoltoasemalle.Kiitoskaikille
mukanaolleille!
ExcumestariHeliVuori
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Exqu - epävirallista
Varoitus:Tämätarinaonhyvinsubjektiivinen,tarina
kertoo vain yhden silmäparin näkemykset ja koska
ko.silmäparitolivatniinsanotustiSika-osastoa,niin
lukeminentapahtuuomallavastuulla.

sukat makuupussista, harrastettiin kimppakivaa,
laulettiin suvivirttä ja toivottiin (lisää tähän sama
sana). Olutta juotiin lisää, yritettiin bongata yösijaa
Puolastajamentiinbaariinnauttimaan.

Bussinytkähtääliikkeellejaensimmäinenkommentti
on: ”Mulla on vetskari auki.” Kello yhdeksään
mennessäoluttaolijomennythyvinjapuheetolivat
siirtyneet siihen,  miten se tehdään corollassa, sekä
miten harrastetaan pillurallia nelivetotraktorilla. Siis
varsin miehistä… Tässä vaiheessa voidaankin siis
todeta, että RAI ja Omstart. Saloon oli 26 km kun
kuulimme,ettähiusverkkoavoijoutuakäyttämään,ja
ettävanhassamaantiedonkirjassamainitaanAfrikassa
tykättävänkantaavalkoihoisia.Niinjaaamupalaaon
syötyilmaiseksi.

Aamusujuikinlähesnormaalisti,RAIRAI.Matkalla
Kemiralle olutta meni sinne ja terveyttä vaalittiin.
Itse Kemiralla piippu on 120 m korkea ja siellä
valmistetaan titaanidioksidia eli TiO2:sta. Tässä
pisteessä todettiin, että on olemassa sinimuotoinen
krapula.Asiakorjattiinnopeastitangentinsuuntaisella
kaljavektorilla, tosin tämä on suositeltavaa vain ja
ainoastaanammattilaisille,silläoptimointitässätilassa
onäärettömäntärkeää.
Ennen viimeistä kohdetta luonnonkaasut haisevat ja
karvat näkyvät. On kuulemma aivan sama puhuuko
joku poria vai saamea. Etapilla kuulimme että
prujaamistaharrastetaanyritysmaailmassakin,nevaan
prujaatehtaita.Liikevaihtoolimuinaismarkoissa230
milj. € ja isännät totesivat: ”Kaukainen ystävä, ota
hattusjahäivy”.Nopeakierrosjabussiin.

Ensimmäinenstoppi,jasokerinvalmistuksestakuultu
seuraavaa: Juurekkaat leikataan, jolloin saadaan
keskileikkaus.Onolemassatyötuntejajatyötunteja/
juurekkaita, sekä keskimultapitoisuus on 10 %.
Tuotannosta Turku ja Raisio tuottavat rehua.
Prosessilinjoissajuokseeohutmehua,paksumehuaja Viimeinenerikoiskoe,kuulemmeettäonmahdollista
käydä
6
kertaa
normaalitietyhjennyksellä,
A-keittomehua.Tehdaspainaan.53Mt.
Palattuamme bussiin matka jatkui, jolloin saimme luonnonkaasuthaisevatjälleen,jatodetaanettämeillä
sukkashow:n sekä kuulimme, että avioehtoja voi onputkipäällä.Satuprinsessasaatoottaa.
harrastaa. Hetken päästä tästä sukat olivatkin
vaihtuneet jo kalsareiksi. Viimeisenä ennen Turkua
toteamme,ettäfarmaseutitsaaainajaduunareistaon
unelmamalli.

Loppuvaiheen jokainen voikin kuvitella mielessään,
riittääettäkatsooMTV:nJackass-ohjelmaa.
Kotiinpelastuminentapahtuijoillakinkeskiviikkona
illansuussajajoillakinvähänmyöhemmin.

Turku ja Leiras: Leiras = Leivos ja rasva. Tampere -EkiExqu
onkuulemmamyytyjaLeirasharrastaamarathonia.
Valitettavastiemmesaaneetmukaammepillereitä,ja
ehkä siksi exquilijaakin alkoi nukuttamaan.Vaikeita
kysymyksiäeisaanutesittääjaihmisetvoidaanjakaa
faaseihin.
Turku-tilannejatkuijabussiolisaanutosumaarekasta
Salossa.Päästiinkaupunkiinjapohdittiin,onkotämä
se paikka missä saa kalakukkoa. Päästiin Okkolaan,
jossa sai olutta, ja kävi ilmi, että mikään ei ole
tärkeämpääkuinkananmunatjapurjehtiminen.Niin
ja täällä muuten ei edelleenkään saa laulaa! Olutta
juotiin ja syötiin rullakebabia sellaiset 30 senttiä.
Matkallamajoitukseentulitodettua,ettäjoukostamme
löytyy kreikkalainen (lisää tähän sana) suolaaja.
Majoituksessabongattiinjuhannukseltaperäisinolevat
13
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PH-raportti pH-risteilystä
Kaikki alkoi maanantain sumuisena aamuna, jolloin vasta seuraavana päivänä. Ja siitä alkoikin tiistain
heräsin paniikissa vasta kello yksitoista edellisillan tuskallinenodottelu.
myöhään venyneiden risteilyvalmistelujen
Laivalla oli kuitenkin jonkun verran
takia. Juoksin 102:lle, saavuin kemian
ohjelmaakin, siis kapujen keksimää
osastonke1salinovelleja…Yllätys!Siellä
ohjelmaa: buffettilaulut, käytäväbileet
odotti jo hymyilevien ISOjen joukko
sekä hupaisa laivasuunnistus, jossa
tarjoillen kaikille vastaantuleville
selvitettiin mm. pelastusveneiden
pHukseille
lasillisen
kuplivaa
sijaintia (rupesin jo silloin miettimään,
nektaria.Näinalkoiristeilynvirallisin
oliko kapuilla jotain pidemmälle
osa–haalarigaala.
menevää ohjelmaa laivan reitin
Gaalassa kuunneltiin sponsorien
järkeviä neuvoja maljoja samalla
kohotellen.
Lopuksi
seurasi
muotinäytös, joka ei jättänyt
kenellekäänepäselväksitämänsyksyn
jasamallakauttaaikainparastaväriä:
Punainen! Hienon esittelyn jälkeen
ryntäsivätkaikkiseuraavaksijonoon,
jonkatoisessapäässämyytiinupouudet
täydellisenpunaisethaalarit.

suhteen).

Jatkot tietysti vietettiin laivalla, minne
laajentunut punainen joukko seuraavat kolme tuntia
suunnisti. Tien varrella syötiin kemistipuulais”M”ravintolassa, käytettiin kauppiksen
raitiovaunuja ja vuorimiesten linja-autoja, käveltiin
valtion omistamilla kaduilla, ja loppujen lopuksi
t a v o i t e l t u
viimeinenkin
rasti saavutettiin n. klo
16:30 menn e s s ä –
s a a v u t t i i n
upean punaisen
laivan
satamaan ja
ruvettiinlunastamaanlippuja
vakavannäköisten valvojien käsistä. Tässä kohdassa tapahtui miellyttävä
yllätys – saimme lippujen lisäksi myös kourallisen
rahaa. Risteilykirjeestä kuitenkin selvisi, että sillä
rahalla ei ostetakaan itselleen karkkia, vaan on
ostettava Paul Masonia, jonka käyttöohjeet saadaan
14

pHuksienomanaohjelmanaoliainakin
tutustuminen
sekä
vanhempiin
teekkareihinettäomankillanpHukseihin
ja TiKkifukseihin. Viimeisin mainittu
tapahtui hyvinkin mielenkiintoisissa
merkeissä:TiKkiläisetyrittivätselviytyä
kemistien antamasta analyysitehtävästä.
Aluksi he yrittivät sekoittaa erilaisia
liuoksia, mutta joko heillä ei riittänyt taitoa
tai sitten liuosten väkevyydet olivat liian pieniä,
koska mitään sakkaa ei tullut. Seuraavaksi yritettiin
etsiä pääryhmän alkuaineita – Na, I, Ne, N – mikä
joillakin pojista onnistui, mutta he tekivät yhden
erittäin pahan
analyysivirheen:
he
rupesivat
l i u o t t a m a a n
l ö y d e t t y j ä
a l k u a i n e i t a
alussa saatuun
liuosseokseen,
minkä johdosta
a l k u a i n e e t
tietystiliukenivat
javaluivatkäsistä
pois. Ja analyysi
oli
tehtävä
uudestaan alusta
asti.
Mutta isompien henkilöiden ohjelma jatkui ja illan
huipennuksena laulettiin teekkarihymni ”melkein
helikopteri”-kannella.Senjälkeenolisuunnistuksen
palkintojen jako, mistä tiesivät vain kaput ja ne,
jotka saivat nuo makeiset palkinnot. Siksi vasta
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tässäonnittelenniitäxy-elituntemattomiavoittajia. jotteivätsiviilitnäkisisuruavalitunkansankasvoilla.
Onneksiolkoon!
Myöhäisillalla teekkarikansa kuitenkin heräsi taas
 Seuraava asia, jonka muistan, oli harmaansävyinen ja rupesi juhlimaan saadakseen surun pois
aamu Tukholmassa, märät haalarit ja elämäni pisin
kävelylenkki metroasemaa asti. Siitä seuraava
muistikuvaonHarryPotter-elokuvastatutunnäköinen
vakava koululinna ja keltaiset haalarit. Pari hetkeä
myöhemminlöysinitsenijokiipeilevänpitkiäportaita
ylös ja vielä hetken päästä olin jo ostamassa
ruotsalaisia haalarimerkkejä suloisen ruoan tuoksun
tunkeutuessanenään.Vastasilloinheräsintäydellisesti,
ja seuraavalla hetkellä olinkin jo taas makaamassa
Sergelintorillamuiden02-pHuksienkeskellä.Sateinen
taivasheijastihetkenkohtipariapunaistaK-kirjainta.
Jälkeenpäintaiennensitäleikittiinmustahaalaristen
henkilöidenkanssasamallatorillajasieltäjatkettiin
letkassa kävellen Tukholman vanhaan kaupunkiin.
Silloin ymmärtääkseni meistä tuli julkkiksia tai
vähintäänmaailmanlaajuisestitunnettuja,koskajoku
matkailijaottimeistävalokuvan.
Saavutettuammevanhankaupunginportinmuistimme
hiljaisellahetkelläsiinäkohdassakaatuneenkemistin
v i i n a p u l l o a .
Muistotilaisuus jatkui
Tukholman
vanhan
kaupungin kaivoksen
luona juomakilpailuna.
Pikkuisen
palkintoa
voitti jokainen meistä,
muttakaivonkinkohdalle
jäi surun muistokivi –
uuden
kerran
Tukholmassa
on
kaatunutviinapullo,tällä
kertaapunaviinikarahvi,jauudenkerransensirpaleet
saivatkyyneleetkihoamaankemistiensilmiin.

sydämistään: käytäväbileet jatkuivat samoin kuin
buffetvatsajuhlatkin ja tanssilattioilla oli runsaasti
taitavia ja taittuvia teekkareita. Mutta erityisesti
tämä ilta on jäänyt yhden australialaisen muistiin
hänen parhaimpana esityksenään: hänelle taputettiin
ja hypittiin kengurun tapaan, häneltä kysyttiin
nimikirjoituksia ja biisien toistamista. Itse hän sai
kuulemmapaljoniloatästäesityksestä,mutteihirveästi
tippirahaa.Bileetjatkuiläpiyön.
Aamulla taas joku ”ystävällinen” naisääni herätti
ja oli pakko siirtyä nukkumaan kotiin tai TKK:n
luentosaleihin.
Kuulin jonkun vanhemmista opiskelijoista sanovan,
että pHuksit jaksavat paljon pidempiä juhlia ja
muutenkinpaljonpidempiäasioita.Toivonkuitenkin
että myös vanhemmat opiskelijat jaksavat lukea
tämänhyvinpitkänartikkelinloppuun,koskasillähe
todistavat,ettäheissäkineläävoittamatonjavilpitön
nuoruudenjapHuksiudenhenki.

Ehkäjuuritämäntapaturmanvuoksikaikkipalasivat Raportoi,
laivaan hyvin hiljaa ja menivät suoraan hytteihinsä, ValentinaLiski

KoottujalausahduksiapHuksiristeilyltä:
Elämäilmanketsuppiaonturhaa.
Elämäonyksisuuripunaviinitahra.
Maytheforestbewithyou.
Yksi maailman perusfysiikan laeista on se, että letit eivät koskaan ole
symmetrisesti.
Kaupungeissatalotonyleensäneliönmuotoisia.
Isäsolikuminpalanenkunsuateki.
Ruotsionkummapaikkakunsielläpienetlapsetkinpuhuvatruotsia.
15
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Tisleen SUURI
LUKIJALAHJA

Tässäolitikkari

Muistathan pestä
hampaat sitten kun
lahjasta on vain
tikku jäljellä!

V

T
TUNNISTA
PUKKI!
Osaatko arvata,
kuka piilottelee
joulupukin parran
takana?
Vastauksen
arvoitukseen
löydät sivulta 31
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joulupukin
toivelista
Aimitäköminähaluaisinjouluksi?Noenhännytminämitäänlahjojatarvi,korkeintaanmaailmanrauhanja
hyvääjoulumieltämaailmankaikilletontulle.
Niinno,josnytvälttämättäpitäisijotaintoivoaniinkaiminävoisinsittenvaikkahalutaerivärisenpuvun,
punaineneikuulkaasoleoikeinminunvärinijakäyaikaärsyttäväksimuutamanvuosisadanjälkeen.Ehkä
sininenolisimukava,taisittenturkoosi?Enkäoikeintiedäonkopartanikaanmodernienvaatimustenmukainen,
sekuntuppaajäämäänkiinnituuletuskanavienritilään(harvaantaloonpääseenykyäänsavupiipusta,lapset).
NiinjajosnytkerrankinsaanitseesittäätoivomuksianiinPetteristäkyllähaluaisinpäästäeroon,jokajoulu
samajuttu!Porojuokseenenäpunaisenajahoiperrellenjaainasevaatiiollaensimmäisenä,koska”näyttää
tietä muille”. Muut porot ovat ajaneet sen saman reitin nyt monta sataa kertaa, kyllä ne muistavat mihin
mennään.Petterivaanonjokavuosiniinlärvit,ettäkaikkituntuuuudelta.
Ja entäpä sitten Korvatunturi? Kuka typerys meni keksimään sellaisen nimen? Koska Joulupukki kuulee
kaiken? Henkilökohtaisesti olisin enemmän pitänyt vaikka Maksatunturista! Ja voisiko joku tehdä jotain
kaikille niille tontuille? Alunperin sen lasten urkkimisideankin sain vain sen takia, ettei niitä himpulan
kimittäjiäkestänytenääerkkikään,pakkohanneolilähettääjonnekinniinpitkällekuinpippurikasvaa!
Niin, ja mites sitten Muori? Kuvittelin hyvätkin naimakaupat tehneeni, tyttö kun oli kaunis ja solakka
kuin pajunvitsa silloin muinoin! Ja ei aikaakaan kun kaikki syödyt joulutortut alkavat näkyä vyötäisillä ja
takalistossa... Jos se vain osaisi kokata muuta kuin sitä pannahisen puuroaan; siinähän se on kyllä varsin
näppärälyylimuttayritäpäitsesyödäpuuroajokapäivä!Kaikkiolisihyvin,kunhanMuorieiainapihistelisi
senglöginkanssa...
Oikeastaan koko joulun voisi siirtää johonkin miellyttävämpään aikaan! Tarkoitan vain, että pakkoko
sen juhlan on olla kaikkein kylmimpään vuodenaikaan niin että varmasti joutuu kökkimään puolijäisen
pulkannokassaporojenkiitäessäyli200km/höisellätalvitaivaalla?Siirretäänkokoroskavaikkajuhannuksen
tienoolle, niin ainoat lumet näenAustralian puolella ja nekin hyypiöt voisivat kyllä pärjätä yhden vuoden
ilmantäytettyjäkenguruitaanjaliskonnahkakenkiään...
Näintarkemminajatellenkokojoulunvoisiperuuttaa.Let’sfaceit,kuinkapahainenjoulupukkivoikilpailla
kaiken sen roinamäärän kanssa, mitä nykyvanhemmat lapsilleen kantavat selkä vääränä kaupoista. Ennen
sentään riitti että toi lapselle jonkin pahaisen tinasotilaan tai nallekarhun ja Joulupukki oli koko joulun
pelastaja.MuttanykyäänkunilmestyytuodenuudenHarryPotter-nukentaivaikkakokoLego-kaupunginniin
lapsukaisetvainkitisevät,ettätässäkökaikki?
Niin,ja....
(ääniovelta):”Kultaseni,nytpitäisialkaajovalmistautumaan...Petteriäeikohtapitelemikäänjamuistathan
sinäkuinkaviimejoulunakävi?”
”Aikatsos,jokonytonaika?Kylläpäseaikarientääkunonkivaa!”
Niin hmph, minä taisin hiukan innostua, lapset. Unohtakaa kaikki mitä sanoin, tai älkää ainakaan kertoko
äidille.JosJoulupukinkorvatkuulevatpaljon,niinJoulumuorinkorvatvieläsitäkinenemmän...
EliHohohojaHyvääjouluakaikille!

Joulupukki
(puhtaaksikirjoittiJuusi)
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Testa
a:

Joululaulut

T

isletestasijoululaulutpHuksiristeilyllä26.11.2002klo02-04.Testisuoritettiinsiten,että
testiryhmä (team ”Teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin”) lauloi laulut säestyksellä
sekä kuunteli ne ilman lauluaan yksi kerrallaan tai jotain sinne päin. Tämän aikana
sekäjälkeentestiryhmäkirjoittiylöskokemuksiaanjanäkemyksiäänlaulusta.Testitilaisuuden
valvojanatoimiAbsoluuttinenSävelkorva,jokamyösvastaatulostenoikeellisuudesta.
PetteriPunakuono(säv.JohnnyMarks)

Kulkuset(säv.J.S.
Pierpont)

Tämä laulu on kaikkien tuntema klassikko.
Suomenkielinen käännös on välillä hieman
epälooginen, mutta ei missään tapauksessa vedä
vertoja ruotsinkieliselle ( Rudolf med röda mulen ).
Sanoitusvertaaporoavapahtajaan.

Sävel mukaansa vetävä, joskin
sanoitus välillä epälooginen,
lisäksi kappaleen jouhevaa
etenemistä häiritsee ärsyttävä
välisoitto.

Katkonainen
Valkeajoulu(säv.IrwinBerlin)
mallirytmityshaittaakappaleenmukanalaulamista.
Jazzahtava musiikki sai testiryhmältä arvosanan Laulun sinänsä kaunis sovitus hukkuu massiiviseen
äänivalliin. Sanojen puuttuminen valitettavasti estää
”Järkyttävä”.
testinsuorittamisenloppuun.

Rekiretki(säv.T.Kärki)

Ralaavasävel.Sanoitusnaiivijatäynnäylenpalttista
joulupropagandaa. Mukanalaulettavuus kohtalaisen
hyvä,muttamusiikinkadotessamyöspunainenlanka
katositotaalisesti.
Musiikki aiheuttaa traumaattisia muistoja eräästä
nimeltä mainitsemattomasta saippuaoopperasarjasta.
EdesLauraVoutilaisenäänieipelastatilannetta.

Tonttuparaati(säv.KurtNoack)
Kappaleen yleishenki on militaristinen, jopa
preussilainen. Sanoituksessa ärsyttäviä venytyksiä,
ja muutenkin kappale on pitkä kuin nälkävuosi,
hjelvetin pitkä. Varmasti valtakunnankanslerin
suosikkikappale.

Nissenpolkka(säv.HenningKöie)
Sävel on erittäin  mukaansatempaava joskin sisältää
turhan pitkiä ja nopeita juoksutuksia, joissa ei
standardilaulaja pysy perässä. Sanoituksessa
häiritseviäepäkohtia:mitäkävikissantakillejamistä
siatsaivatapiloitatalvella.

Joulumaa(säv.KatriHelenaKalaoja)
Juha Vainio on sanoituksessaan saavuttanut koko
psykedeelinenmatkaihmismielensyövereihin.Rauha
hänenmuistolleen.Sanatovatvälilläniinzeniläisiä,
että itse profeetta Muhammedkin  olisi halunnut
naimisiin.

Tulejoulukultainen(säv.AarneRaninen)
Ennakkomielikuva laulusta muistuttaa Osuuspankin
mainosta. Laulu on elitistinen ja liian herkkä
standardilaulajan laulettavaksi. Sävel koostuu
pannukakuistajarunsaastavaahterasiirapista-Sävel
on siis KANADA. Laulu suorastaan* on revitty
partiometsästä.
*Suorastas,TurdidaeRämenus

Kopkopkop(säv.IrwinGoodman)

Syp Syp Syp – 80-luvun pankkimainos. Laulu on
yleisilmeeltäänaivankauhea,suorastaansyvältä.Emil
von Reteen alias Vexi Salmen sanoitus poikkeaa
joululaulujenkonventionaalisestakontekstista.Laulu
kannustaa anoreksiaan, väkivaltaan, laiskuuteen,
Helkkääpienettiu’ut(säv.VilhelmSefve) anarkismiin, kapitalismiin, varkauteen ja jopa
Sävel kuvastaa sodan jälkeistä nousukautta kaikessa terrorismiin.
mitäänsanomattomuudessaan. Laulun sanoitus on
Sydämeenijoulunteen(säv.VexiSalmi,san.
kestävän kehityksen vastainen. Laulun tarkempi
kuuntelupaljastaakarmeantotuuden:Laulukannustaa KalervoHalonen).
kulutusjuhlaan,  joulupukki käyttää lapsityövoimaa, VexiSalmenaliasEmilvonReteensanoitus.Kysymys
sanoittajalle: Mistä näitä sieniä oikein saa? Sävel
jajopaKeNonsekaantunutasiaan.
18

R

S

PLAYTISLE 5 / 02I

Q

kaunis,muttaturhanhidaskovallemenijälle.Sanoitus Kunmaass’onhanki
absurdijaihmisenanatomianvastainen.
KeNkääneitaasmuistahuoltamurhetta.”Kunmaass’
onhankijajärvetjäässäjasilmäsammunutauringon”
Sylvianjoululaulu
onselvästiokkultistinenviittaus.Kyseessäonlisäksi
Sotainen sävelmä (joulu joutui jo rintoihin… Ikään
pyromaniaanhoukuttelevakappale(”Liekitloistavat
kuin osuu vasemmalle) Eläinrääkkäystä: Lauletaan
joulupuista.”).”Vaanseimipahnatjatähtineyllämme
sokaistustalinnusta,jokaontuotukylmäänPohjolaan.
silmiin Kalleina kangastaa.” Miten pahnat voivat
Mitä tämä olio tai eliö on tehnyt ansaitakseen
kangastaa ja mitä Kallet tähän liittyvät. Kristinusko
tällaisen nöyryytyksen. Olla loppuelämänsä sokean
yrittää kappaleessa taas vaihteeksi omia itselleen
kiintymyksenvankinaisänmaalisessalaulussa.Laulu
kaikenrauhanmaailmassa.
on kaikesta huolimatta perinteinen suomalainen
joululaulu:Masentaaihmistäjakannustaaitsemurhaan Oijouluyö.
-ollensiltiisänmaallinen.Jaköysikinonliianpitkä. Väärät sanat. Sävel kaipaa nopeutusta. Testin
Holmbergtuleejaampuulinnun.
standardilaulajaeipystynäinmoninuottistakappaletta
laulamaan.Mediterraanisuudessaankappaleonkenties
Mekäymmejoulunviettohon
pohjolan oloihin ylisentimentaalinen ,(toisin kuin
Syyllistäväbiisi.2-säkeistössälapsiunohtuuhankeen,
Volvo ja Nokian renkaat, jotka ovat suunniteltuja
kun3-säkeistössähänentyhjätkätensäovatyhtäkkiä
Pohjolan oloihin). Laulu on lisäksi Wagnerilaisen
ihanat. 4-säkeistössä lapsi vaatii kaiken kullan ja
raskassoutuinen.Testiryhmäntekeemielivetääitsensä
mirhamin.Mihinjäivanhempienvastuu?!?
jojoonbiisinloppuaodotellessa,ikäänkuinsuureksi
inaaliksitraagiselleoperaaniselletunnelmalle.

Maa on niin kaunis (säv. ja san. Martin
Luther)
Kummallapuolellamaapalloaontaivas?Miespolvien
hukkaamineneioleevolutionaarisestikestäväideaali.
Kyseessä ei olekaan varsinaisesti mikään joululaulu
vaan itsepäisyyslaulu. Luther ei suhtaudu
objektiivisesti Saksaan, jota laulussa ylistetään sen
totaalisesta
postindustriaalisesta
rumuudesta
huolimatta.

Arkihuolesikaikkiheitä
Tuo mieleen ”Kaukomaa-projektin”. Arkihuolten
heittäminen ei ole laulussa yksikäsitteinen ilmiö,
ja johtaa siten aggressiivisen epäsosiaalisuuteen.
Kemistejävarmastikiinnostaalämmin,leutohenkäys
hellä, joka liuottaa kiinteää H2O:ta rinnasta. Onko
henkäyspolaarinen?

Jouluyöjuhlayö

2 puolisoa valveilla ja loput nukkuvat. Missä ovat
isän/äidinmahdollisenvastuunkannonvahvistaminen
ja korostaminen. Kuka on suuren suosion kohteena
tässä laulussa. Esittävä taho vaiko jokin muu olio.
Laulua ei saisi päästää kirkon framien ulkopuolelle,
koska tällöin se aiheuttaa eksistentiaalista tuskaa
ja elämän kiintopisteen puuttumiskokemusta.
Tuikkikaa,oijouluntähtöset
Saksankieliset sanat olisivat voineet pelastaa
Mikäonmuinenlasna?!OvatkotähtisilmätpHukseja,
laulukokemuksen.
fyysikkoja vaiko pokemon-olioita? Laulun sanoma
jäävarsinepäselväksi.

Enetsivaltaaloistoa(säv.JanneSibelius)
Laulu on tekopyhä. Lasten joulupuun ajatuksellinen
rinnastaminenapinanleipäpuuhunkentiesesineellistää
ihmistä. ”Sua halajan, sua odotan”- sanat ovat
kaikessa sosiaalipornahtavuudessaan epäuskottavia,
koska virallisesti todistettava kohtaamistapahtuma
kyseisen tahon kanssa on tapahtunut vain kerran, ja
sekinylitoistatuhattavuottasitten.
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Bentseenicorona
- Kuuden kemistin coronaa

S

yksyn kilpailukauden päätyttyä ja Unelman päivän
illan liityttyä jälleen kerran hämärien muistojen
joukkoon on aika suositella uutta leppoisaa pelimuotoa
kiltahuonecoronisteille.Jojonkinaikaaonkiltahuoneella
ollut erikoisen muotoinen coronapöytä, jota jotkut
vanhemmattieteenharjoittajatovatsatunnaisestitestanneet.
Jotta pöydän tarjoamat mahdollisuudet avautuisivat
muillekin,onaikaesitelläpitkällisenharkinnanjalukuisten
käyttökokeiden tuloksena syntyneet bentseenicoronan
säännöt.

Tavallisenbentseenicoronansäännöt
Bentseenicoronaa pelataan kemisteille tutunnäköisellä kuusikulmaisella laudalla. Perinteistä coronaa 50
% kulmikkaamman muotonsa vuoksi on bentseenicoronapöydällä mahdollista pelata jopa kuusinpeliä.
Parhaimmillaanpelionkunmukanaon2,3,4tai6pelaajaa,jolloinpelaajatvoivatasettuatasapuolisestilaudan
ympärille.
Lyöntejä,lintuja,kotkia,yms.koskevatsäännötovatbentseenicoronassasamatkuinperinteisessäkincoronassa.
Ainoanaeronaon,ettäbentseenicoronaapelataanvainkuudellanappulalla.Uusinnoissakäytetääntavallisen
coronantapaanneljää,kahtajayhtänappulaa.
Vaikkabentseenicoronapöytäonselvästiperinteistälautaaisompijaetäisyydetsuurempia,onsilläpelaaminen
yllättävänhelppoa.Eisiismuutakuinkokeilemaan!

Haasteellisempiversio–Sektorisikakuisma
Kokeneemman coronistin vääristynyttä huumorintajua varmasti
miellyttää sektorisikakuisman haasteellisuus ja monimutkainen
sääntöviidakko. Peliä varten lauta on jaettu kuuteen sektoriin sekä
marginaalialueeseen(ks.kuva).Sektoritmuodostuvat,kunlyöntiviivojen
risteyksistä vedetään viivat keskipisteeseen. Lyöntiviivojen ja laudan
reunojenväliinjääväalueonmarginaalia.
Säännötnoudattavatsektorisääntöälukuunottamattatarkastinormaalin
sikakuisman sääntöjä. Perusideana on siis pussittaa jokainen nappula
eri pusseihin (=kuisma) sekä vaikeuttaa vastustajan  peliä lyömällä
hänen nappuloitaan mahdollisimman vaikeisiin paikkoihin (= sika).
Bentseenicoronapöydänerialueet Sikakuisman sääntöjen yksityiskohdista mummojen yms. osalta
sektorisikakuismassa
kannattaatutustuavanhoihinTisleisiin.
Sektorisääntö on kehitetty vaikeuttamaan peliä vielä lisää. Sektorisäännön mukaan nappulaa ei saa lyödä
sensektorinpusseihin,joissakyseenomainennappulasijaitsee.Nappulanollessalyöntiviivalla,setuomitaan
sektoriin kuuluvaksi. Lisäksi, jos nappula on kahden sektorin rajalla, se tuomitaan molempiin sektoreihin.
Vastaavasti,josnappulasijaitseekeskipisteessä,sekuuluukaikkiinsektoreihineikäsitäsaalyödämihinkään
pussiin.Marginaalitovatturva-alueita,joistanappulanvoilyödämihinpussiintahansa.
Kemistikilta sai bentseenicoronalaudan lahjaksi sadannenkymmenennen Kondensation yhteydessä keväällä
2001.
Lahjanantajienpuolesta,
CoronistiJäbä
20

R

S

PLAYTISLE 5 / 02I

Q

Lapsi on terve kun se leikkii...
Tämä päivä oli Ville-Petterin elämän hienoimpia.
Kuusikimmelsikauniistikuinpakasteporkkana,mutta
ennen kaikkea Ville-Petteri vilkuili erästä valtavaa,
lituskaista ja kirkkaanpunaiseen hyllypaperiin
käärittyä joululahjaa. Kortissa luki nimittäin hänen
omanimensäjasenVille-Petteritiesi,silläolikäynyt
kurkistelemassa vaatekomerossa. Mutta pahaksi
onneksiäideilleominainentarkkasensorijärjestelmä
näytti jälleen kyntensä ja hänet oli keskeytetty. Sen
koommin ei Ville-Petteri ollut saanut nähdä koko
pakettia.Ennenkuinnyt.

yhden erän”. Kulkeepa tuosta vilkkaasta
elämäntaiteilijasta villi huhu, ettei tämä vielä
valmistumisensa jälkeenkään osannut lopettaa
rakkaintaharrastustaanvaanpalasiaikaajoinrakkaan
corona-pöytänsä
ympäristöön
nauttimaan
perunajauhon pölinästä ja tiiviistä tunnelmasta.
Lohdutukseksi voidaan kuitenkin paljastaa, ettei
coronan peluu ilmeisesti aiheuttanut muita
sivuvaikutuksia kuin ihmetteleviä katseita, sillä ei
aikaakaan kun pienet, pakkomielteiset Ville-Petteri
juniorit kirmasivat kilvan jatkaakseen isiensä
Ja siinä se nyt oli, aivan hänen pienten vapisevien perinteitä...
kätöstensäulottuvilla.Punaisenpaperinaltapaljastui Mitä corona-pöydälle kävi on nykyään arvoitus.
kiiltävääpuunpintaajasamassaVille-Petterillevalkeni Varmaa on kuitenkin se, että mihin tahansa se
lahjantodellinenarvo:hänolisaanutikiomancorona- päätyikään se on aiheuttanut samanlaista kiihkeää
pöydän! Hän ei koskaan ollut tajunnutkaan kuinka pakkomiellettä ja kietonut jo tuhansia harrastajia
hienolajisevoisiollaennenkuinnytollessaannäin verkkoonsa, ehkäpä saanut jo kansallispelin tittelin.
lähelläjatuntiessaantuonlähesmaagisenläsnäolon Eipä tähän tarinan päätteeksi voi enää muuta sanoa
jonkavaintäydellinencorona-settivoiaiheuttaa.
kuin:pöytävaraus!
Tuo joulu muuttiVille-Petterin elämän. Sen jälkeen Kalapallero
hän ei muuta voinut ajatellakaan kuin taitojensa
hiomista ja saada nähdä nappuloiden liukuvan
kirurgisella tarkkuudella pusseihin. Jalkapallon ja
jääkiekon sijaan hänen elämänsä täytti nyt
perunajauho, linnut
ja mummot. Läpi
kouluajanjokaikinen
välitunti piti käyttää
taitojenhiomiseenja
vastustajien
lyömiseen.Jasanotaan,
ettävieläsiirryttyään
vakavien opintojen
pariin Ville-Petteri
löysi
aikaa
rakkaimmalle harrastukselleen, uneksien
puuduttavat
luennot
yhä
hienompien lyöntien
keksimisestä
ja
rynnäten
laboratoriotöiden välissä
(ja
aikana)
pelaamaan
”vain
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Corona Cup 2.12.2002
Gorsu on kemistin toinen koti, ainakin joulukuun
toisenapäivänä.Keskellälattiaaonperunajauhoitettu
pyhä pöytä. Ympärillä pyörii jännittyneitä cupinalisteja kädet hikisinä ja suut vähintään yhtä
kosteina. Kuuluu pullonkorkkien sihahduksia,
harjoituslyöntien kopsahduksia ja ennen kaikkea
yleistä perusälämölöä. Corona-cup 2002 on juuri
alkamassa.

pronssiottelu

hopeamitallistikätteleevoittajaa
Tämän vuoden Cupissa pHuksit kunnostautuivat
alkupeleissä todella hyvin. Mukana oli avoimessa
sarjassa 20 osanottajaa, joista pHukseja oli viisi.
Markus ja Mikko selviytyivät kahdeksan parhaan
joukkoon,mikäosoittaa,ettävuoden2002vuosikerta
näyttää olevan sangen mallikkaasti kypsynyt. Cupin
taso oli tietenkin poikkeuksellisen kova(niin kuin
arvatenkin muinakin vuosina). Tämän voi päätellä
siitä, että allekirjoittanut ei saavuttanut tänä vuonna
yhtään enempää erävoittoa kuin omana
untuvikkoaikanaankaan. Yksikin useampi erävoitto
olisituplannutviimevuodenmäärän.
Naistensarjaanottiosaa9naista,joistapHukseja5.
PoikkeuksellisellatavallanaistenB-lohkossayksikään
osallistuja ei voittanut yhtään ottelua. Tämän takia
FinalistitlöytyivätsuoraanA-lohkosta.Finaalissaoli
tuokionkuluttuaaloittavatPirittajaLan,molemmat
pHukseja.Kirjoittajanolokäyhiemanepämukavaksi,
kun kylmän oluen tuoksu kantautuu jääkaapista
sekäavatuistapulloista,joistahenkilötovatalkaneet
hörppiä.Arvattavaksijää,pitääköaiemmintehtypyhä
lupausmennäaikaisinnukkumaan…
22

Noniiiin,ehkäyllättävänlyhyenajankuluttuanaisten
voittaja on ratkennut. ”Onneksi olkoon Piritta! Se
olihuimasuoritus”,sanooArttuHarkki.Paikalleon
alkanutsaapuaännännenvuosikurssin”opiskelijoita”,
ja tunnelma on katossa. On käynnissä avoimen
sarjan ensimmäinen peli. Naisten inaalin aikainen
nysvähiljaisuus on vaihtunut meteliksi:”MUMMO
JAMOLO,MUMMOJAMOLO!”yms…Pelipöydän
ympärysonkuinOldTraffordinkatsomo.Kyseessähän
ei sentään ole yhtä tärkeä asia kuin elämä, vaan
paljon tärkeämpi. Tämä on todellista universaalia
globaalia kansainvälistä internationaalia kemistien
kansallispeliä.
YlläolevastavastasiJypeMultanen
MuutamasananenCorona-vastaavalta:
Tiukan
väännön
jälkeen Corona Cup
2002
mestareiksi
selvisivät avoimesta
sarjastaJali”Pohje”
Järvelä
ja
n a i s t e n s a r j a s t a
Piritta
”Kone”
Lampila. Parhaana
pHuksinaensivuoden
Cupin
järjestysvastuun itselleen
plokkasi Loposen
Mikko.

Onnittelukierros
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Illanaikanatodettua:
-Tököttiloppuu…jakaljakanssa.
-Seon,onse.Äijä.
-Kokeilejotainuutta!
-Kolmebeisikkiäperäkkäin,seonmolotemppu!
-nytsitätököttiätaason…jakaljaakanssa.
-Paras pHuksi, kolome erää, selviää jottain muuta
kuintuurikerroin.
-Markus-setäjohtaa1-0
-Mikonhuikeatasoitus1-1
-Coronankaksinpelinlopputurnauksen2003järjestäjä
onselvinnyt.HänonMikkoLoponen.
-2-0EskoleipooTarvonVilleäkuinpitsaa.Kohtaon
ketsupitjatomaattipyreetlätyllä.
-Tarvopelaa,kunontarvis.Tarvospelarnärtarvis.
-Puoli voittoa on puoli voittoa…Pullonkaulamainen
kuroaminen.TappajaTarvotasoittaaneljän,kahdenja
yhdennappulanuusinnan,molouusinnanjataasyhden
nappulanuusinnanjälkeen.Eiklassikonainesta,vaan
Klassikkojotänäpäivänä.
-Vesavs.Jali0-1:Sisäänvaikkeikuisaiskaan!
J-alin myllyssä Vesakin muuttui perunajauhoiksi.
-Viimeineninalistiselviääsuorin3-0lukemin.
-Finaalin voittaa taitavampi, mutta pronssiottelun se
jollaenemmäntahtoa.
-Vesa:”EnolekapissavieläEskolleeräähävinnyt.”-
sekuuluisaviimeinenlausahdus.
-Lassi:”Hetkessäkaikkituleetoisenlaiseksi”
-Todennäköisyys kasvoi, mutta todellisuus olikin
aivanjotainmuuta
-Broncemedalist,l’MedalduBronce,pronssimetalisti:
-VesaHaapa-aho.
Finaali
-Ville: Olenko tämän ottelusarjan jälkeen
tuplakakkonen?
-Yleisövaatii:Mummojamolo.
-Ville: Kohta nähdään oonko taivaassa. (Viittaa T.
KallionrunoelmaanCoronapeli)
-Esko: Nyt ollaan kyllä maan alla. (Viittaa Gorsun
maanalaiseensijaintiin)
-Peilikuvamaisetavauslyönnit,eisäkityksiä.
-Ville uhoaa: ”Coronacupin inaaliin tarvitaan aina
yksijungelo.”->Eisäkityksiä.
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Kuisaa,kuisaa,kuisaavaan:
Huomennaonsullapiippani.
Mutt’joskuisaatkuisaatkuisaatvaan,
Piippanilleeimahdukkaan.
Sahhaasahhaasahhaavaan,
Huomennaonsullaperuslyönti.
Mutt’jossahhaatsahhaatsahhaatvaan,
niintasurisuaodottaa.
Leikkaaleikkaaleikkaavaan,
huomennaonsullamummoja.
Mutjosleikkaatleikkaatleikkaatvaan,
niinmummotsäkkiinkapsahtaa.

S
Q PLAYTISLER 5 / 02 I
Tähtäimessä:
Joulupukki
Yllätys oli suuri (?) kun piKKujouluissa ovelta sisään
kolisteli pukki... ja millainen pukki! Tisleen
haastattelutiimi tajusi tilaisuutensa tulleen, iski
kysymyksineenkimppuunmitäpikimmitenjakirjasiylös
uudelletyylilleenuskollisenpukinvastaukset...
TT:JokosPetterinnenäpunoittaa?
P:Noh,Petterilläonhyvätsuhteetitänaapuriin.Sieltä
tulee nenänkirkaste-aineita, joita Petteri on tottunut
käyttämäänsäännöllisesti.
TT:MikäonPukinparranvetolujuus?
P:Pukinparranvetolujuusriippuupaljonnautitusta
ravinnosta, joten annan tässä vain keskimääräiset
arvot.Vetolujuuttakuvataanyleensämurtolujuudella
Rm, joka on parran tapauksessa 200 N/mm2. Tämän
lisäksi usein lujuuskäyttäytymisen tarkastelemiseksi
ilmoitetaan myötöraja ReH, joka parralleni on noin
160N/mm2.
TT:EntäpämikäonPoronkeskikiihtyvyys?
P: Poron keskikiihtyvyys riippuu melko paljon
suunnasta. Mutta kuitenkin kerrottakoon että
negatiiviseny-akselinsuuntaanseonnoin9,81m/s2.
TT:Voitkojotässävaiheessakertoaonkokemmalla
paljonkilttejäpHukseja?
P:Toistaiseksipukkieioletörmännytvieläyhteenkään
kilttiin pHuksiin. Tontut ovat raportoineet useista
laskuharjoitusten tekemättä jättämisistä sekä
luennoillanukkumisista.
TT: Kuinka Wanha on Muorin puuroresepti? Onko
sitäajateltuuudistaa?
P: Muorin puuroresepti on yhtä vanha kuin muori
itse,eliaivanliianvanhapukinmakuun.Uusimuori
ja puuroresepti ovat olleet haussa jo parikin vuotta,
muttamerkittävääedistymistäeioletapahtunut.Nyt
pukilla on kuitenkin pientä teerenpeliä GimmelyhtyeenUshmankanssa.
TT: Pitäisikö sinusta tonttujen urkkimisvaltuuksia
rajoittaa?
P: Eduskunnassa on käsittelyssä lakiehdotus, joka
kieltäisipuhelintenjapankkitilienseuranta-oikeuden
tontuilta.Myöskinonhuhuttuettäjulkisissavessoissa
olevattarkkailukameratmeinattaisiinkieltää.Minun
mielestäniseonaivanepistä.
TT: Voitko kertoa kuinka paljon tonttuja liikkuu
24

Otaniemenalueella(siisniitäjoulusellaisia,muuten
määrätaitaaollahuomattavastisuurempi:))
P: Näin joulun kaupallistumisen aikaan tontut
liikkuvatpääasiallisestivainsellaisillaalueilla,joilla
on potentiaalisia veronmaksajia. Tästä syystä
Otaniemessä asuvat lapsukaiset saavat olla melko
rauhassa.Elialueellaliikkuuvainmuutamiatonttuja,
jotka aina kesäisin asustavat Alvarilla. Nyt iltojen
pimennyttyänuopuistoniloisetveijaritovatsiirtyneet
opiskelijoiden ikkunoiden taakse tarkkailemaan
teekkarityttöstenelimiä,siistarkoitanelämiä.
TT: Milloin Korvatunturi avataan turistikohteeksi?
Mitensitäaiotaanmarkkinoida?
P: Korvatunturia ei avata turistikohteeksi vielä
vähään aikaan, sillä silloin ihmis- ja
eläinoikeusjärjestöt näkisivät todellisen tilanteen
Korvatunturilla.Tonttujenjatkuvatauotonkolmivuoro
kiellettäisiin ja minun pitäisi maksaa heille palkkaa
vieläkaikenlisäksi.Myöskäänporojenkasvattaminen
ahtaissa vuorenkoloissa ilman puhdasta ravintoa ei
täytäeläinoikeuksienkaikkiapikkutarkkojapykäliä.
TT:Pukinasunpesuohjeet?(kuinkausein,hienopesu?
jne.)
P: Pukin asu pestään nykyään hyvin harvoin, sillä
muori on muuttunut sellaiseksi inhottavaksi noitaakaksi, joka vain valittaa ja arvostelee joulupukin
kohtuullista alkoholin käyttöä. Tästä syystä pukki
vältteleemuoriaainakunsevainonmahdollista.
TT: Sitten vielä pari vastausta ihailijakirjeisiin,
kiitos!
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RakasJoulupukki!
 Kun mua on kamalasti hämännyt et mikä se sitten
onseKorvatunturietonksesitniikujokutunturimis
ontoistenkorviavaimikäseidisniikuoikeinon?t:
Netta,12v
P: Niin aikaisemminhan Korvatunturissa oli kuin
olikin korvia, jotka kuuntelivat ihmisten suustaan
päästämiärivouksia.Nykyäänihmisethoitavatkaiken
sosiaalisen kanssakäymisensä kännyköiden ja
internetin kautta. Tästä syystä nuo korvat kävivät
turhiksi, eikä kukaan enää jaksanut puhdista niitä.
Ajankuluessanuokorvattäyttyivätvaikustajanytne
ovataivanjumissa.
RakasJoulupukki!
Mitens nyt sitten on sen kiltteysmarginaalin kanssa,
kun eihän sitä nyt Erkkikään jaksa 24h olla kiltisti
kun pikkusiskokin on niin himpuran ärsyttävä. Että
onko siinä kuinkapaljon liukumavaraa ja niinkuin
käytännössä montako tuntia mä voin pottuilla esim.
äidilleniinettäsaankuiteskisenuudenSpiderman-

asun?
Kunnioittavasti:Kalle”Bad-Ass”Nieminen)
P: Nykyään täällä Korvatunturilla noudatetaan
niinsanottuanollatoleranssi-linjaa.Elijosolettehnyt
jotain pahaa, niin on aivan turha tulla jouluaattona
itkemäänpukillejoseiolesaanutyhtäänlahjaa.
RaksJoulupuki!
Peterionmunidolikunseonniinsöpöjasennenä
sillaipunotaa!Voitkosäantaamullesenlhjaksitänä
joulunapliispliiskunenmämitäänmuutatoivo!Porot
onihaniii!
t:Meiju,6,5v
P:NoPetterialkaaollakinjoläskimahainenvanhapieru,
joka syö paljon eikä jaksa tehdä töitä. Pukki onkin
jo miettinyt siitä luopumista, mutta Petterin seuraava
sijoituskohdeonkyllämakkaratehdas.

Haastatteluapuhtaaksikirjoitettaessaalkoimietityttää,
että olikohan piKKujouluissa niin villi tunnelma,
että maineikas Tisle-tiimi kenties haastatteli väärää
pukkia?Olimitenoli,lekoisialomiaitsekullekin!!!

Aikajouluntulluton,kansakoteihinsarientää,lafkahiljenee..Onainakinolevinaankiirekokoajan,ettei
kotonaehdimuutakuintelkkariakatsomaan.Joulunjälkeenalkaauusivuosijasilloinvoiluvataolevansa
parempiensivuonna.
Mitäallaolevakuva/tekstiesittää?
Ensivuonna:
-kirjoitanmailejajoillaeioletarkoitusta
-tutustun43:eenuuteenihmiseen/teekkariin
-hakkaanpuitahaloiksi3:nkuutionverran
-kaljottelenkavereidenkanssa52kertaa
-käynkillan112.Kondensatiossa
-opiskelenenintään160päivää
-käynexcullaainakin2kertaa
-käynkaikissalauluilloissa
-samoilenmetsässä24kertaa
-pyöräilenainakunkykenen
-käynkekkereissä24kertaa
-käynjokaisillasitseillä
-käynelokuvissa17kertaa
-käynlenkillä104kertaa
-eksynmetsään23kertaa
-käynuimassa43kertaa
-käynongella7kertaa
-teentöitä60päivää
-otan379valokuvaa
-ryyppäänenemmän
-...156kertaa
-ELÄN!!!
OikeinRattoisaaJouluajaHullunHauskaaUuttaVuotta!
NäkymätönTekijä
25

S
Q PLAYTISLER 5 / 02 I
ER
Y
E
M
N
RLE
E
O
I
T
A
OPERA
OSA 8

Pilviä,leijailinkohtipilviäsuloisen
olennon pitäessä minua kädestä.
Kuinkaheleähänenäänensäolikaan
ja kosketuksensa lämmin! ”Älä
pelkää”, hän sanoi. ”Me pidämme
sinusta huolta”. Sitten minuun
tartuttiin,kaksivalkotakkistamiestä
riuhtaisi minut ylös ja lähti
taluttamaan
jonnekin. Yritin
pyristellä vastaan, mutta olin
voimaton. Pilvet kutsuivat taas ja
kävelin rakkaani kanssa kohti
auringonlaskua.

”Kulta, herätys! On aamupalan
aika!” Äitini! Elämäni tärkein
nainen,jokajoutuijättämääntämän
maailmanollessanivieläpoikanen.
Nytkuulenhänenäänensäkirkkaasti
ja selvästi, ja laskeuduttuani alas
portaita näen hänet edessäni. Siinä
hän seisoo hellan ääressä
ruudullinenesiliinayllään,hymyilee
ja kääntelee pekonisuikaleita
pannulla.Äidinmenettäminen,tämä
kauhea tragedia, joka jätti sieluuni
syväthaavat,olikinvainunta.Istun
pöytään ja tunnen pitkästä aikaa
olevaniaidostionnellinen.
”Annetaan vielä yksi piikki
rauhoittavaa varmuuden vuoksi,
mies voi olla vaaraksi itselleen.
Onko potilaan omaiset jo
tavoitettu?” ”Kyllä on. Hänen
vaimonsa on tulossa Suomeen
hakemaan häntä potilaan oman
lääkärinkanssa.RouvaJohnsonoli
erittäin helpottunut ja kiitollinen
miehensälöytymisestä,onhantämä
ollut jo miltein kuukauden verran
kateissa.”
”Otatko lisää pekonia kulta? Olet

niinkauheanlaihakin.”Hymyilenja
mätänlautaselleniuudenannoksen.
Näinhyvääaamiaistaenolepitkään
aikaansyönytkään.Itsekunenosaa
ruokaalaittaajayksikäännainenei
matkassani ole viikkoa pidempään
pysynyt. Enkä ole yhdessäkään
huippura-vintolassakoskaansaanut
niin taivaallista ruokaa kuin äidin
keittiössä.

Yhtäkkiäheräänvieraassasängyssä
huoneessa,jonkaseinätovattäysin
valkoiset. Missä ihmeessä minä
olen? Missä äiti on? Nousen
istumaan ja katselen ympärilleni.
Miten kliininen ympäristö, aivan
kuin olisin sairaalassa. Enhän vain
oleloukannutitseäni?Oviaukenee
javalkopukuinennuorinainenastuu
sisään. ”Hyvää huomenta!” hän
toivottaa tekopirteästi murtaen
englanninkieltäomituisesti.Kysyn
häneltä, miksi olen täällä. Kuulen
mitäihmeellisimmäntarinanjostain
mukamas vaimostani, joka on
ilmoittanut minut kadonneeksi, ja
amerikkalaisestalääkäristä,jokaon
hoitanutminua.Kysyessäni,minkä
vuoksi lääkäri on hoitanut minua,
meneetytönilmevakavaksi.”Teidän
hallusinaatioidenne vuoksi”, hän
viimein
vastaa.
”Minkä
hallusinaatioiden?”, kysyn hieman
närkästyneenä.Tyttömeneeerittäin
vaikeaksi,häneiselvästikääntiedä
mitä pitäisi vastata. ”Teidän
hallusinaationne,missäkuvittelette
olevanne salainen agentti, joka
pelastaa maailman.” En kysynyt
enää mitään, ymmärsin mistä on
kyse. Vihollinen on ollut todella
ovela, he ovat onnistuneet

vakuuttamaannäilleyksinkertaisille
pohjoisen maan asukkaille, että
he ovat tämän tarinan sankareita
ja minä olen vain mielisairas
raukkaparka. Ovelaa tosiaan, ja
vieläpäniinyksinkertaista.
Myöhemmin päivällä minuun
isketään väkivalloin varmaankin
maailmansuurininjektioruisku.Sen
jälkeenkaikkituntuujotenkinpaljon
paremmalta ja rauhallisemmalta.
Minuun tartutaan tiukemmin ja
käteni viedään selkäni taakse.
Huoneeseenastuunainenkorkeissa
korkokengissä. Olen nähnyt hänet
aikaisemminkin.Vihollisensalainen
agentti, salakavala viettelijätär,
varsinainen femme fatale, jota
vihollinen käyttää vastapuolen
agenttien loukkuun saamiseen.
Mutta minua hän ei tule saamaan,
ei ikinä! ”Darling, I’ve been so
worried!” hän huudahtaa minut
nähdessään.Hänonsiissenainen,
joka uskottelee olevansa vaimoni.
Voimikävalehtelevanarttu.Hyvät
sääret kylläkin. Hän vaihtaa
valkotakkisen miehen kanssa
muutaman sanan, ja minua aletaan
kiskoa ulos huoneesta. Nainen
kulkee vierelläni, kuin välittäen
ja huolehtien minusta. Taitava
näyttelijä, muuta ei voi sanoa,
kyyneleetkintuntuvatniinaidoilta.
Olensiisjoutunutvihollisenkäsiin
jakohtaminuttoimitetaantakaisin
kotimaahani, jotta vihollinen voi
kiduttamalla saada minusta tietoni
ulos.Muttaminähänenkerroheille
mitään, en varmasti kerro!
Tehtäväni,maapallonpelastaminen,
vaarantui juuri. Jos en selviä tästä,
olemmekaikkituhoontuomittuja.
Sarjapäättyy
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Värittää ja puuhailee!
Väritä kuvat ohjeen
mukaan. Väritettyäsi
molemmat
kuvat
huomaatjotainhassua.
Mitä?
1keltainen
2sininen
3vihreä
4valkoinen
5ruskea
6musta
7harmaa
8punainen

ABC
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Kemisti on keksimässä juuri jotain uutta. Hänen suuresta hetkestään
otettiinvalokuva,muttakuvaakopioitaessajotainmenipieleen.Kuvissa
onyhteensäyhdeksäneroavaisuutta.Löydätkönekaikki?

Mauno Mato löysi aamulla mitä kauneimman punaisen omenan ja
haukkasi siitä palasen. Nyt Mauno ei enää muista, mihin hän tämän
omenanjätti.AutaMaunoalöytämäänoikeatieomenanluo.
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Päätt(ymätt)ömät lupaukset
Jouluonihmeidenaikaa.Jokinpullolleenahdetunvatsannipistelyssäjajoulukarkeistatahmeassasuupielessä
alkaa välipäivien aikana tuoda esiin käsittämätöntä kaipuuta uudistua ja päästä uudelle tasolle niin
mielentyyneydeltään (ja –terveydeltään) kuin painoluokaltaankin. Joskus kellon kajahdellessa kahtatoista
pääseekuitenkinkristallisenkuohujuomantakiakäymäänniin,etteivalmiiksiolemietittykäänyhtäainutta
lupaustahurskaastivannottavaksijajoennenloppiaistarikottavaksi.Muttaeihuolta–Tisleonhuomaavaisesti
ajatellut myös näitä onnettomia. Joten kohtalokasta hetkeä varten valitse omasi alla olevista jo reilusti
etukäteen. Sillä mitä uusivuosi olisikaan ilman jokavuotista nöyryytystä kun vyötärön ylimääräiset 53,4
kiloaeiväthaihdukaankolmellahölkkäilyllätaikunranskalaisettaideilmitmaistuvatyhäpuultasixpackin
jälkeenkin?
Minä....(oma/naapurin/sivupersoonan/lemmikki-iguanannimi)lupaanjavannon,ettävuonna2003:
...vaihdansukatuseammints.myöspääsiäisenä,juhannuksenajasyyspäiväntasauksenaeikävainjouluna
jawappuna
...lopetankoulunjaalanrokkistraraksi
...lopetankoulunjaalanKuubandiktaattoriksi
...enjuoenäätippaakaanalkoholiajaryhdynmunkiksi
...alanharrastaakulttuuria(elikäynvähintäänkerrankuussaOtaniemenlastauslaiturillakuuntelemassa
sulosäveliä)
...metsästänkaikkiOtaniemenfasaanitsukupuuttoon(vuodenhyväteko?)
...enkoskaanenäälyöluuriakorvaanpuhelinmyyjälle....seuraavallakerrallaalanpuhuahänelleafrikaansia
...harrastanenemmänpenkkiurheilua
...vienroskatennenkuinmuovipussionmaatunut
...aloitanuudenharrastuksen,kutenitikantapon
...matkustanBermudankolmioon
...ostanhelikopterin
...lakkaankäyttämästäherätyskelloaaamuisinjaluotansisäiseenkellooni
...ryhdynkuninkaalliseksi
...alantee-se-itse-tyypiksienkäenääkutsuputkimiestä,sähkömiestätms.vaanteenkorjauksetitse
...alankirjoittaavainpeilikirjoituksellakutendaVinci
...palaanrahankäytönsijastatakaisinoravannahkojenvaihtoon
...teenomatdeodoranttini
...enenääkäytäsähköpostiavaanhoidankaikkiasianikirjeitsekutenvanhaanhyväänaikaan
...juoksenensijoulunamaratonin,vaikkasekestäisisitäseuraavaanjouluun
...kastelenkukkani,mieluitenjoennenkuinneovatruskeatkoppurat
...läträänalkoholillaenäävainjuhlapäivinä
...yritäntehdänjokaikisestäpäivästäjuhlapäivän!!!
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Kukassesieltäparran
takaakurkistaakaan?
Sehänonensivuoden
Tisle-TätiHeta!Hänestä
kuuletteenemmänensi
vuonna.

Tisle toivottaa
kaikille oikein Hyvää
Joulua ja Riemullista
Uutta Vuotta!
vastaussivun28tehtävään:
-arpi
-tasku
-nappi
-kultakala
-kirjannimi
-pupunhäntä
-hehkulanganmuoto
-tislaushaihdutin
-pilvierilainen
31
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Seuraava Tisle
ilmestyy vuonna
2003. Siihen asti
lämmintä ja
leikkimielistä
odotusta.

