Porkkanaa lihaköntin tilalle

Todennäköisesti kaikki lukijat ovat kuulleet jonkun palopuheen lihan syönnin
pahuudesta, joten en aivan sellaista teille luettavaksi kirjoita. Jonkin verran
kuitenkin kerron perusasioista.
Meillä kasvissyöjillä on erilaisia vaikuttimia jotka estävät eläinperäisen ruoan
syömisen. Useimmat kasvisyöjät ovat perustelleet itselleen, miksi eivät lihaa
syö. Tilanne oli vähän toisin 1990-luvulla jolloin kasvissyönti oli trendikästä ja
monet lopettivat lihansyömisen siksi että muutkin lopettivat.
Lihan syönnin terveysvaikutuksista on ollut paljon keskustelua ja molempiin
suuntiin viittaavia tutkimuksia on tehty. Kemisteinä kuitenkin voidaan
selvästi nähdä että lihavalmisteet sisältävät eläinrasvoja jotka ovat
ns. monityydyttyneitä eli suoraketjuisia rasvahappoja, jotka kohottavat
kolesteroliarvoja. Myös kasviruoat ovat usein vähä kalorisempia kuin
liharuoat. Tosin tämä periaate ei usein toteudu kouluruokailussa.
Yhden lihakilon tuottaminen vaatii noin 5 kiloa kasviksia, joten jos kaikki
söisivät vain kasviksia ruokaa riittäisi periaatteessa 5 kertaa enemmän ja
kehitysmaidenkin nälkälapset saisivat ruokaa. Todellisuudessa asiahan ei
ihan näin olisi, sillä rehukarjalle syötettävä rehu tehdään valtaosin sellaisista
aineksista, jotka jäisivät ihmisiltä syömättä. Toisaalta nytkin länsimaissa on
ruokaa yllin kyllin rikkaat vaan eivät anna sitä köyhille.
Rehueläimet ovat pitkälle jalostettuja koneita joiden pääasiallinen tehtävä on
tuottaa ravintoa ihmisille, ilman mahdollisuutta nauttia elämästään. Eläinten
kytkeminen letkuihin ja niiden perimän vääristäminen on monelta kantilta
epäeettistä ja vastoin jumalan tahtoa. En käsitä kuinka älykäs suunnittelija
on voinut antaa sen tapahtua. Tämä eläinten oikeuksien polkeminen on
useillä syynä kaiken eläin tuotteiden ostamatta jättämiseen. Mietitkö koskaan
ostaessasi kenkiä mistä niissä käytetty nahka on tullut.

UUDEN VUODEN LUPAUKSIA
Vietän enemmän aikaa kiltiksellä.
En syötä seepraa.
En unohda kondomia kotiin.
Käyn jokaisessa killan laulusaunassa.
Ompelen haalarimerkkini viikon sisällä niiden saamisesta.
Pesen haalarini ennen wappua (ja wapun jälkeen).
En naura pHysisteille.
Muistan hakea kesätöitä ajoissa.
Moikkaan vahtimestarisetiä.
Teen lumienkeleitä.
Käyn kaikilla luennoilla ja harjoituksissa.
Hylkään kaavaeditorin ja vaihdan Latexiin.
Juon alkoholia vain sen hyvän maun takia.
En ahdistele pHuksipoikia.
En hauku orgaanista, analyyttistä enkä fysikaalista kemiaa.
Suunnittelen rahankäyttöni.
Käytän killan nyyssejä.
Pyydän luvattua nyysienkäytön opetusta killan tiedottajalta.
Soitan vähemmän kännipuheluita.
Soitan äidille useammin (en kännissä).
Soitan joskus myös isälle.
Etsin vaaleanpunaisen puun, joka sanoo nöf-mii.
Valitan vähemmän.
Muistan kavereiden syntymäpäivät.
Opettelen sanomaan ei.
Olen positiivinen ja vastaanottavainen.
Käyttäydyn kuin hieno nainen.
Ostan killan pikeepaidan ja repun.
Käyn Sysmän kirjakyläpäivillä ja hankin sieltä luettavaa syksyksi.
Olen rantakunnossa kesään mennessä.
En tee lupauksia.

Nalle Poo
lasihamsteri

Olipa kerran iloluontoinen herrasmies. Kavereiden kesken
häntä kutsuttiin Nalle Pooksi. Nalle Poolla oli monia
ystäviä, jotka asuivat samoilla hoodeilla. Ystäviä olivat mm.
tiikeri, herra Kani ja Nisu, joka tykkäsi Poosta ihan homona.
Kaikki nämä ystävykset leikkivät usein erään iloluontoisen
alle kouluikäinen pikku pojan knassa jota kutsuttiin Risto
Reippaaksi.
Nalle Poo oli perso hinajalle ja oli melkein valmis tekemään
mitä vaan saadakseen työntää tassunsa hinajan purkkiin.
Tämä tarina ei kuitenkaan kerro hinaajasta sillä kaikki ovat
varmasti maistaneet sitä. Tämä tarina kertoo sen sijaan
tiikeristä ja sen laittamisesta.
Eräänä iltan Nalle Poon teki kauheasti mieli laittaa
tiikeriä tankkiin. Nalle lipaisi huuliaan ja pakkasi mukaan
lompakkonsa, sillä tiikerin myyjät eivät antaneet ikinä
laittaa tiikeriä tankkiin ilman kovaa rahaa.
Nalle Poo lähti siis tiikerin asemille ja kaiveli jo matkalla
letkua esille jotta se olisi valmis tankkiin laittamisen
aikaan. Tiikerillä oli kuitenkin sellainen olo että hän oli jo
antanut kaikkensa eikä meinannut antaa enää kenenkään
laittaa itseään tankkiin. Tästä syystä Nalle Poo sai tyytyä
Nesteeseen eikä saanut laittaa tiikeriä tankkiin.
Mikä on tarinan opetus? Vai onko sitä ollenkaan?

Valistus-Tisle
Ville Vaalisto

Laura Nyfors

Kuten edellisessä Tisleessä raportoitiin, valittiin marraskuun alussa TKY:n
edustajistovaaleissa ProTeekkareiden vaalirenkaaseen kuuluvalle vaaliliitolle
Kemistit kaksi uutta edaattoria kaudelle 2006-2007. Intoa puhkuen olemme
jo aloittaneet työmme, onhan jo jopa ensimmäinen kokous (tai oikeammin
osa sitä) takana.
Edustajisto
PÄÄTÖSLUETTELO 1/2006
Kokousaika
24.11.2005 klo 19.00
Kokouspaikka
Koulutuskeskus Dipoli, Otakaari 22, Otaniemi
Kokouksessaan 1/2006 edustajisto päätti:
-valita edustajiston puheenjohtajaksi Kaarlo Väisänen, 1. varapuheenjohtajaksi Tuukka Elorannan ja 2. varapuheenjohtajaksi Janne Liukon.
-valita hallituksen muodostajaksi Aleksi Päiväläisen.
-julistaa kokoustauon päättyen 8.12. kello 18.00

Vanha pieru haisee
Olli Pyylampi

Tälläisen vanhan pierun liekkiä lämmittää kun näkee että
uudet toimijat ovat astumassa ruotuun. Uudet toimijat
tulette varmasti huomaamaan että meillä vanhoilla
pieruilla on joka asiaan parannusehdotuksia. Muistakaa
kuitenkin että me olemme usein kaavoihin kangistuneita
yhdistysjääriä, jotka jyräävät tahtomattaankin kaiken
uuden ja innovatiivisen. Joten muistakaa että jos joku
koittaa neuvoa liikaa, niin kannattaa pistää filtteri päälle
ja aina kannattaa pohtia asiat itse ensin ja sitten soveltaa
muiden neuvoja jos haluaa. Eihän kukaan järkevä ihminen
kuuntele vanhempiensakkaan neuvoja ilman minkäänlaista
suodatinta.
Vaikka me vanhat olemme helposti jumiutuneita omaan
kilta/kulta-aikaan, ei se tarkoita että me emme osaisi auttaa
tarvittaessa. Vanhoilta pieruilta voi saada tietoa miten asiat
tehtiin aikaisemmin ja miksi tehtiin niin kuin tehtiin. Myös
testamenttien (ei raamatusta) lukemista suosittelen kaikille
uusille toimijoille. Varsinkin raadin jäsenille suosittelen
myös killan sääntöjen lukemista, sillä olisi hyvä että kilta
noudattaisi sääntöjään. Sillä vaikka te ette niitä sääntöjä
lukisi niin joku meistä vanhoista niitä kuitenkin lukee.
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Tiedottajan turinat

Kuulumiset
edustajistosta

Hipehi, nämä muutamat pääsihteerimme rustaamat lauseet kätkevät
sisälleen paljon enemmän kuin useimmat arvaavatkaan. TKY:n
hallituksenmuodostajan valinta ensi vuodelle on kenties yksi tärkeimmistä
päätöksistämme. Valintaa edelsi ensin yhteinen vaalipaneeli ja sitten
jokaisen ehdokkaan haastattelu ProTeekkarit-vaalirenkaan voimin.
Pohdimme jokainen ensin päissämme haastatteluiden kulkua ja sen jälkeen
kokoonnuimme yhteen keskustelemaan mietteistämme – torstaina 24.11.
koitti äänestys.
Äänet jakautuivat kohtuullisen tasaisesti:

Aleksi Päiväläinen 26
Tommi Kemppainen 19

Olimme haastatelleet myös Jarno Vanhatalon sekä Kaarlo Väisäsen,
jotka olivat ehdolla TKYEpj:ksi vuodelle 2006. Äänestyksen ja halitauon
jälkeen Anna Himmasen paikalle puheenjohtajana siirtyi vastaleivottu
puheenjohtajamme Kaarlo Väisänen. Valitsimme kokouksessa myös
varapuheenjohtajamme.
Koska Päiväläisellä ei ollut vielä ehdottaa hallitukselle jäseniä, julistettiin
siis kokoustauko. Tauon aikana TKYH2006-työryhmälle ilmoittautuneet
hallitustyöskentelystä kiinnostuneet osallistuvat paneeliin ja lisäksi
henkilökohtaisiin haastatteluihin hallituksenmuodostajan kanssa. Pleksi
kokoaan hallituksen ja edari äänestänee sille hyväksynnän ensimmäisen
kokouksensa jatko-osassa torstaina 8.12.2005. Uuden hallituksen
kokoonpano selviää siis luultavasti juuri ennen lehden ilmestymistä. Siihen
asti jännitämme ketkä pyörittävät ylioppilaskuntamme operatiivista toimintaa
ensi vuonna.

TAITA TÄSTÄ

Lihaton vaihtoehto

TAITA TÄSTÄ

Tervehdys kiltalaiset! Tällä kertaa on äänessä
viikkotiedotuksista tuttu Kemistikillan tiedottaja-sihteeri.
Ei ihan sama juttu kuin olisi telkkarissa mutta melkein.
Oma hommanihan koostuu lähinnä rutiininomaisista
toimistohommista kuten sähköpostilistojen moderoinnista ja
pöytäkirjojen vääntämisestä. Monissa killoissa tiedottaja ja
sihteeri ovat erilliset virat, mutta itse en näe tarvetta toimia
samalla tavalla Kemistikillassa.
Kun hain tiedottaja-sihteerin virkaan ei itselläni ollut lainkaan
aikaisempaa kokemusta järjestötoiminnasta ja jännitinkin
hieman, kun kausi 2005 vihdoin alkoi. Aluksi olikin hieman
ihmettelemistä sähköpostilistojen kanssa, mutta nykyään
niiden hoitaminen on rutiinia. Ainoa asia mikä vaatisi vieläkin
selkeästi petraamista on pöytäkirjojen laatiminen. Hiukan
kyllä poskenpäät punottivat, kun huomasin marraskuussa,
että yksi helmikuun pöytäkirja on hyväskymättä. En tiedä
periytyykö sähläys suvussa, mutta kirjoittaessani tätä
huomasin, etten ole maksanut Arkkitehtikillan vuosijuhlien
maksua ja eräpäivä meni jo viikko sitten. Noh, pieni stressi
saa veren kiertämään ja ihon terveen punaiseksi.
Työnnettyäni pääni viideksi minuutiksi pakastimeen on
taas hyvä fiilis jatkaa kirjoittamista. Vuosi 2005 on kohta
ohi ja virkani siirtyy seuraavalle tiedottaja-sihteerille. Täytyy
myöntää, että itselläni on hieman haikea olo, kun en lopulta
hakenut toivomaani virkaa raadista 2006. Karu tosiasia on
kuitenkin se, että ensi kevät on niin kiireinen, että silloin
olisi kärsinyt joko opintoni tai virka. Todennäköisesti olisi
kärsinyt kummatkin. Pyrin kuitenkin olemaan jatkossa aina
jossain määrin mukana killan toiminnassa. Itse olen pitänyt
virkavuodestani paljon, vaikka alku oli hieman työläs, kun
piti opetella paljon uutta ja sähköpostilistajärjestelmäkin
muuttui. Kuten puheenjohtaja Jaakko Laine kirjoitti Tisleessä
3/2005, olisi 2-vuotiset toimikaudet sikäli kutkuttava idea,
että toisena vuotena voisi tehdä hommat oikein.
Hyvä asia tiedottaja-sihteerin hommissa on ollut se, että
virkaan sisältyy mielestäni vähemmän vaivaa kuin muihin
raadin virkoihin. Siksi se sopi ihan kohtuullisesti kaltaiselleni
ummikolle ja sai nälän kasvamaan syödessä. Hauskaa oli
myös edustaessa Kemistikiltaa eri vuosijuhlissa ja sitseillä.
Välillä tuntuikin, että raadin jäsenyys on kuin vapaudu
vankilasta –kortti Monopolissa. Sitseillä pääsi parhaalle
paikalle ja vuosijuhlissa kokkareille. Rahan kulumista se ei
tosin vähentänyt. Henkilökohtaisesti suosittelen hakemaan
killasta jotain nakkia jos vähänkin kiinnostaa. Yhdessä
tekeminen ja tuskailu on aina kivaa ja yhteenkuuluvuuden
tunne myös lämmittää mieltä

Lähes jokaisella radiokanavalla on oma
toivelaulukonserttinsa tai –äänestyksensä, joihin
kanavan kuuntelijat saavat soittaa vapaasti ilman
ennakkosensuuria. Valitettavan usein kuuntelijat
saavat tuntea myötähäpeää, kun soittaja rikkoo
radioon soittamisen etiketin kirjoittamattomia
sääntöjä. Tässä muutama ohjesana, joilla selviät
kunnialla tästä haastavasta koettelemuksesta.
On täysi myytti, että sää olisi sopiva
puheenaihe tilanteeseen kuin tilanteeseen.
Ainakaan radion suoraan lähetykseen se ei
sovi. Toivekonserttien kuuntelijoita tai saati
sitten juontajia ei oikeasti kiinnosta lainkaan
minkälainen sää kotipaikkakunnallasi Huittisissa
oli toissapäivänä. Kukaan ei myöskään halua
kuulla sukulaistesi sairauksista tai kummityttösi
viikonloppuna
tapahtuvasta
vierailusta.
Tärkeintä on kuulla toivomasi kappaleen ja
mahdollisesti jopa sinunkin nimesi ja päästä
nopeasti eteenpäin.
Jos sinulla on mukava tarina, joka liittyy oleellisesti
toivomasi kappaleeseen ja olet sataprosenttisen
varma, että haluat jakaa kertomuksesi kaikkien
kuuntelijoiden kanssa, niin opettele kertomaan
tarina lyhyesti ja ytimekkäästi ilman sivujuonia.
Älä jää arvuuttelemaan oliko se kevät vuonna
–76, –77 vai kenties jopa –79, kun te Mirjan
kanssa tapasitte rippileirillä, lauloitte yhdessä
tätä toivekappalettasi ja lopuksi pussasitte
toisianne poskelle. Kiviäkin kiinnostaa tarkka
vuosi. Mene suoraan asiaan.
Liika puhuminen ei ole hyvästä, mutta täysi
hiljaisuus on vielä pahempaa. Puhelimessa
puhuminen tuntemattoman kanssa ei voi olla
niin vaikeaa, ettet jurona suomalaisena saisi
suustasi edes muutamaa sanaa ulos. Juontajan
esittämiin kysymyksiin ei ole kohteliasta
vastata pelkällä mutinalla, jonka vain vaimosi
kolmenkymmenen vuoden avioliiton aikana
harjoittunut korva erottaa sanoiksi. Meditaatioja artikulaatioharjoitukset voivat vähentää tätä
jännitystä ja auttaa sinua ilmaisemaan itseäsi
hieman selkeämmin.
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Taitto

Taru Tukiainen

Kun pääset radioon, niin ei ole suotavaa huutaa
muille kotonaolijoille laittamaan radioita vähän
lujempaa, jotta kaikki naapuritkin kuulisivat
kuinka sinä elät muutamaa minuuttiasi
julkisuudessa. Jos radio on liian kovalla, se
saattaa häiritä puheluyhteyttäsi radiotoimittajan
kanssa ja aiheuttaa epämiellyttäviä ääniä.
Älä myöskään laula mitään, edes toivomaasi
kappaletta, sillä se ei ikinä – aivan, ei ikinä kuulosta hyvältä.
Juontaja yleensä kysyy ennen kappaleen
esittämistä haluatko lähettää terveisiä, joten
mieti etukäteen tahot joita haluat tervehtiä.
Perhettäsi sinun ei tarvitse tervehtiä, sillä kaikki
läheisesi koira mukaanlukien kuuntelevat
kuitenkin siinä selkäsi takana. Voit sanoa kaikille
heille vaikka käsipäivää heti puhelun jälkeen.
Terveisiä on suotavaa lähettää isovanhemmille
ja muille harvemmin tapaamillesi sukulaisille ja
tutuille, mutta vain jos tiedät heidän kuuntelevan
samaa ohjelmaa. Ohjelma-aikaa ei sovi pitkittää
loputtomiin, joten tervehdittäviä henkilöitä saa
olla enintään seitsemän.
Jos osallistut toivelaulukonserttiin ja tarkoituksena on, että toimittaja soittaa sinulle takaisin
suorassa lähetyksessä, niin varmista, että
olet soittohetkellä kotona valmiina vastaamaan puhelimeen. Näin säästät kaikkien
radionkuuntelijoiden hermoja, kun heidän ei
tarvitse kuunnella viisivuotiaan pikkuveljesi
sönkötystä tai isoäitisi tarinaa siiä, kuinka hän
soitti tähän samaan ohjelmaan kymmenen tai
viisitoista vuotta sitten.
Vielä muutama sana erilaisista kilpailuista, joita
radiokanavilla esiintyy päivittäin. Soita studion
numeroon vasta, kun tiedät mielestäsi oikean
vastauksen. Älä jää arpomaan juontajan kanssa
vastaustasi ja älä missään nimessä yritä vastata
uudelleen, jos ensimmäinen vastauksesi
oli väärin, vaan anna seuraavalle soittajalle
mahdollisuus.

Pääkirjoitus

Taru Tukiainen

Viimeistä lehteä viedään. Toivottavasi te, rakkaat
lukijat, kanssakiltalaiset, olette edes jollain
tasolla nauttineet näistä tuotoksista.
Kiitos kaikille tähän ja aikaisempiin numeroon
kirjoittaneille sekä vuoden aikana hengessä
mukana olleille. Ja Paulille iso kiitos teknisestä
tuesta.
Kiitos ja anteeksi.

VAlistus

Pilkunviilauksen

Bertta Vemmelsääri

Simo Toikkanen

Olen miespuolinen opiskelija. Menin
viime kesänä naimisiin. En enää
kärytä enkä tuopista kittaa, sillä
vaimoni hankki keväällä koiran.
Koiralla on astma ja keliakia ja
ihmispölyallergia.
Käyn kolmesti päivässä suihkussa,
muuten vaimoni raivostuu koiran
puolesta. Sessen ei haluta yskivän.
Pidän vaimostani kovin paljon.
Erityisesti sen jälkeen, kun hän on
saanut. Tosin hän laukeaa ehkä kerran
kuussa tuntien kidutuksen jälkeen.
Nuo orgasmisessiot tulevat minulle
aina mieleen, kun näen ronttimaskini.
Ja tuo ruoska, jonka kärki on verestäni
kovettunut! Mitä sen kädensijalla
viimeksi tehtiinkään…
Liisa on ihan tavallinen kiltti humanistio
piskelijatyttö. Hankki teekkarimiehen,
hankki papin, hankki asuntolainan,
hankki koiran. Kämppämme on pieni
ja kaksikerroksinen. Alhaalla on keittiö
ja olohuone, ylhäällä on riiputus- ja
venytyslaitteita, dildokokoelma, nahkaja latexasuvarasto, suuri korkokenkäkaappi,
nahkasaapasteline,
anaalitappilaatikosto, norsupöksyjä,
käsirautoja, jalkaremmit, ronttiasu,
läpinäkyvä pakkopaita, jalkapuu,
korsetteja, aromipesä… Sitten yläkerrassa on myös Liisan isoisältään
perimä valtava, raskas, tumma
puinen lukittu kaappi. Jalkani ovat
jalkapuussa,
makaan
mahallani
lattialla, kädet selän taakse sidottuina.
Suussani on kapula. Liisa on iloisella
mielellä. Hänen korkojensa kopina
lähtee viereltäni kohti tuota suurta
vanhaa kaappia. Tunnen väristyksen
selkäpiissäni. EI! Älä, ei Liisa! Tilanne
ei enää pätkääkään ole minun
hallinnassani. Kuulen suuren jäykän
lukon kiertyvän auki käytävällä.
Pelkään. En pysty ajattelemaan. Mitä
Liisa nyt on hankkinut? Haluaisin
purra poikki kätteni lihaan uppoavat
köydet. Yritän vetää ranteeni pääni
etupuolelle vaikka silläkin uhalla,
että olkapääni menevät sijoiltaan.
Hikipisarat valuvat silmiini, ja niitä
menee väärään kurkkuun, kun
heiluttelen päätäni. Yskin suukapulani
raoista henkeni hädässä.
Kuulen viuhahtavan äänen, joka
päättyy
tiukkaan
läsähdykseen.
Pirullinen nauru lähestyy jossain
ylhäällä
ja
korkojen
kumina
lattialaudoissa voimistuu…

ABC

Vuosijuhlien

Laura Nyfors

TEE NÄIN

Warning: luvassa armotonta avautumista ja paasausta ;)

Hyvän lehtikirjoituksen tunnistaa siitä, että se on kirjoitettu
lyhyesti ja nasevasti. Tekstin virkkeet ovat melko lyhyitä.
Vaikka aihe olisikin melko tylsä, lukijan mielenkiinto säilyy.
Toivottavasti tämä kirjoitus ei ole liian kuiva, vaikka aihe ei
sinänsä herätäkään suurta mielenkiintoa.

- Ilmoittaudu AJOISSA! Kerro samalla
mahdollisista allergioista/erityisruokavalioista. Näin toimimalla vältetään
ylimääräiset hermoromahdukset ja
hampaiden kiristelyt.

Myös oikeinkirjoituksessa tulee olla tarkkana, lukijaa
saattaa häiritä erilaiset kirjoitusvihreet ja kielioppi mokat.
Seuraavasa käsitellään kahta yleisintä kielioppiongelmaa:
pilkkuja ja yhdyssanoja.

- Mikäli sinulla on messevät määrät
akateemisia kunniamerkkejä, valitse
niistä korkeintaan kolme arvokkainta
sekä sopivinta juuri näihin juhliin,
muuten näytät joulukuuselta. Arvokkain ylimmäiseksi.

Pilkku, tuo turhan harvoin käytetty välimerkki, ei ole mikään
turha välimerkki. Sen käyttö selkeyttää hyvin paljon
virkkeitä. Usein sitä käytetään kuitenkin väärin, se joko
jätetään pois tai se laitetaan väärään paikkaan.
Pilkku haluaa toimia erottajana, se estää kahta lausetta
sotkeutumasta keskenään. Nyrkkisääntö on, että virkkeen
lauseiden välissä on yleensä pilkku. Tähän on eräitä poikkeuksia:
- Kahden rinnasteisen päälauseen välissä ei käytetä pilkkua, mikäli niillä on yhteinen lauseenjäsen. Rinnasteisten
lauseiden välissä käytetään rinnastuskonjunktiota: ja,
sekä, sekä ? että, -kä, tai, vai, eli, mutta, vaan
- Myöskään rinnasteisten sivulauseiden välissä ei käytetä
pilkkua.
- Lauseenvastiketta ei lasketa lauseeksi, ts. sitä ei eroteta
pilkulla. Esim. Teekkari tuli laboratorioon kantaen isoa kolvia.
Lauseiden erottamisen lisäksi pilkkua käytetään muissakin
tehtävissä. Esimerkiksi rinnasteiset lauseenjäsenet erotetaan, mikäli niiden välissä ei ole rinnastuskonjunktiota.
Myös lauseiden irralliset osat erotetaan pilkulla.
Pilkun paikan lisäksi yhdyssanat tuottavat joskus ongelmia.
Useimmiten yhdyssanojen osat kirjoitetaan erikseen, mikä
on virheellinen tapa. Tämä johtunee englannin kielestä,
jossa kuvatunkaltainen menettely on täysin kieliopin
mukaista. Yhdyssanan osien kirjoittaminen erikseen voi
vieläpä muuttaa sanan merkitystä.
Sanojen yhteenkirjoittamista miettiminen helppottuu hyvän
nyrkkisäännön avulla. Jos sanaparin väliin sopii -kin, sanat
kirjoitetaan erikseen, jos -kin sopii vain jälkimmäisen sanan
loppuun, sanat kirjoitetaan yhteen.
Joissakin yhdyssanoissa käytetään yhdysmerkkiä. Tämä
johtuu joko siitä, että osien rajalla on sama vokaali (esim.
ala-aste, mutta yläaste), jompikumpi osista on isolla alkukirjaimella kirjoitettava erisnimi (Komppa-cup) tai jompikumpi osa on lyhenne, kirjain, numero
tai jokin muu merkki (a-olefiini).
Lyhyesti sanottuna: pilkku pitää laittaa yleensä lauseiden
väliin ja sanapari kirjoitetaan yhteen, mikäli niiden väliin ei
sovi -kin. Jos jollakulla jäi vielä iso tiedonjano, niin sitä voi
helpottaa mm. seuraavilta Internet-sivuilta:
http://www.kotus.fi/kielitoimisto/usein_esitettyja_
kysymyksia.shtml
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/suomi/indeksi.html
Lisäksi kannattaa tutustua erilaisiin äidinkielen käsikirjoihin.

TAITA TÄSTÄ

Näin soitat radioon

Kääkkä

TAITA TÄSTÄ

- Saavu ajoissa paikalle, oli se sitten
kokkarit tai pääjuhla.
- Esittele itsesi ja juttele vierustovereillesi koko juhlan ajan, vaikka he
eivät olisi sydänystäviäsi.
- Herrat huomioivat daaminsa tarpeet
ja daamit suovat herroille mahdollisuuden olla herrasmiehiä. Hymy ja
kiitos palkitsevat ja motivoivat kummasti.

- Kuuntele lukkaria ja laula mukana.
Skoolaa laulun mukaisella juomalla.
- Ole vaiti ohjelmien aikana, vaikka
ne olisivat kuinka tylsiä tahansa.
Ethän myöskään syö tai juo ohjelman
aikana (vesi tekee poikkeuksen).
- Kuuntele järjestäjien ohjeet sekä
toiveet ja noudata niitä.
- Käy tanssikertauksessa, mikäli
wanhat tanssit ovat hakusessa. On
kohteliasta tanssia vähintäänkin ensimmäinen eli poloneesi. Mies vie!
- PIDÄ KIVAA!
- Kiitä tapahtumanjärjestäjää, se lämmittää paatuneimmankin konkarin
sydäntä.

ÄLÄ MISSÄÄN NIMESSÄ TEE NÄIN:
- Nouse pöydästä ennen pääruoan loppua, vain ja ainoastaan hätätapauksessa on se sallittua ja silloinkin vain juhlamarsalkan /seremoniamestarin
luvalla
- Käy vessassa kymmenen muun kanssa. Olet aikuinen, osaat itsekin.
- Juo jokaista snapsia Pohjanmaan kautta, Häme on paljon mukavampi
paikka!
- Vietä koko aikaasi baarin puolella. Älä myöskään tuo olut/siiderituoppia
pöytään, vaan nauti juomasi tiskillä. Tuopit eivät sovi lasien sekaan.
- Laula vääriä lauluja väärään aikaan yksin tupsu katkastuna. Muilla on
hauskempaa, kun he saavat osallistua.
- Marssi/poistu saliin/salista kesken ohjelman tai laulun, teet itsestäsi tyhmän näköisen ja nollaat sekä tapahtuman järjestäjän että esittäjän. Palaa
paikallesi ohjelman tauolla.
- Valita järjestäjille turhanpäiväisesti, he ovat tehneet parhaansa mahdollistaakseen sinulle hienot ja ikimuistettavat juhlat.
- Sormeile puhelinta (vaikka se olisikin äänettömällä). Teet itsestäsi Pellen,
vaikka nimesi ei olisikaan Vuori.
- Jos rikot etikettiä, tiedä mitä vastaan rikot. Kommelluksia toki sattuu vilkkaimmallekin seurapiirivelholle.
Lisäinfoa: Tiina Metson Tavoistaan
teekkari tunnetaan. Löytyy myös
www.tky.fi -> Viestintä ja julkaisut ->
Julkaisut verkossa
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