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Olli Pyylampi, Heikki Harju,
Karri Lehtonen, Minni Pirttimaa, Simo Toikkanen, Siiri
Viljanen, Antti Arpalahti,
Laura Nyfors, Responsible
Care – Vastuu huomisesta,
Pekka Peljo, Henna Jääskeläinen, TFR, JFM, Victor
Heinänen

Mainokset:

Eka Polymer Latex, Pöyry

Syksy on ainakin allekirjoittaneelta alkanut melkoista haipakkaa. En
ole vielä ehtinyt ensimmäisellekään luennolle, mutta toisaalta siinäkään ei ole mitään uutta, etten niillä yleensä paljon muuta tee kuin
nuku. Nytkään (taas) yhden taittourakan päättyessä ei koita päätoimittajan vapaapäivä, vaan on aloitettava seuraava Tisleen tekeminen. Toivotankin kaikki kiltalaiset tervetulleiksi seuraavaan Tislekokoukseen, joka on varmaan joskus ensi viikolla. Varsinkin toivon
kaikkia pikku pHuksipalleroiden innostuvan Tisleen tekemisestä.
Siitäkin saa pHuksipisteitä, ja paljon saakin. Teemaksi seuraavalle
lehdelle olen kaavaillut tee-se-itse- eli patentti- eli McGyvermeininkiä. Edellisestä parturoinnistakin on jo niin pitkä aika, että minulla
on siihen teemaan sopiva takatukka :D

Tizlex jalkautui haastattelemaan kiltalaisia
S&M+H tutkijaryhmä vastaa lukijoiden kysymyksiin
Tizlexin teiniasiantuntijan supersuosittu palsta

HEVI

TFR- ja JFM-setä opettavat teitä pikku teinejä
moshaamaan

Starat
14
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Tämän lehden kasaaminen on ollut välillä mielenkiintoista ja välillä
taas aika hajoittavaa. Lukaisin oikeasti pari sivua jotain teinilehteä.
Taitto olikin siksi vaikeaa, kun näyttää siltä ettei nykyajan nuorison
keskittyminen riitä ellei joka juttu ole tehty vähintään viidellä erivärillä eikä varsinkaan jos ne on suorassa. Ja nyt kuulostan joltain kasikymppiseltä. Aina häviää. Toisaalta oli kyllä ihan hauskaakin päästä
viljelemään kaikkein hirveimpiä fontteja, mitä koneelta löytyy. Jälki
onkin kohtuullisen kuvottavaa, kuten voitte lehden sivuilta havaita...

Tizlexin reissumies Pekka purjehtii

Musiikki
12

Heikki Harju, Victor Heinänen, Siiri Viljanen, Laura
Nyfors, Responsible Care
– Vastuu huomisesta, Katariina Nyman, Pekka Peljo,
Henna Jääskeläinen, TFR,
JFM, Olli Pyylampi, S&M+H,
Karri Lehtonen

Puuh. Hajoaa oikeasti pää, jos yritän teineillä tuota enempää. Voiko
kukaan oikeasti puhua (saatika kirjoittaa) noin? En minä ainakaan
ritsana tuommoinen ollut!

Otaonnelassa 17.9.2007 Tislesetänne Heikki

Minä, muut
& maailma
9

Kirjoittajat:
		
		
		
		
		
		
		

Eiks ookki aika fantsuu kun uusi Tizlex on taas valmis?!?!?!?!

Aito Mäntsälä

Megaturbohaastattelussa Killan suurin tähti
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Hata hata data
16

ATK-guru vastaa

16

Tizlexin linkkivinkit!

17

M-ircissä sanottua

Tizlexin ATK-guru opastaa visaisissa ongelmissa
Missä kannattaa vierailla näytön äärellä
Ounou!!1! Tizlex paljastaa m-irc -keskusteluja

Prosessisuunnittelijan
unelma!
Victor Heinänen
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Hapatusta

Syksyn ensimmäinen Tisle ja heti se puhis alkaa saarnaamaa kaikkee
”hevon humppaa”... Ei hätää, et sä kuitenkaa lue sitä kaikkea – ja vaikka lukisitkin, niin unohdat samantien!
Kesä tuli ja meni vauhdilla! Useat ovat olleet töissä, toiset matkustelleet ja ehkä muutamat vain lomailleet. Itsehän alotin työt Perstorp Oy:
ssä (kyllä, se kuulostaa hauskalta ja kaiken kukkuraksi se on ruåtsalainen
yritys!) tutkijaharjoittelijana jo toukokuussa ja lopetan syyskuun puolivälissä. Kyseessä oli siis ammattiharjoittelua ja mielenkiintoista sellaista.
Hommat eivät olleet firman nimestä helposti mieleen tulevaan
assosiaatioon liittyviä pepputemppuja, vaan muutaman oman
pilottitehtaan ajoa. Olin siis tavallaan tehtaanjohtaja, käyttöpäällikkö, vuoromestari ja operaattori samanaikaisesti ja opinkin
kaikenlaista uutta, mutta ansaitulla kolikolla oli kääntöpuolensa:
kyseinen kolikko oli pienempi kuin viime vuonna Teknoksella
tuotannossa. Trendi vahvistunee osaavien duunareiden kadotessa
työmarkkinoilta ja blaa blaa blaa... Tästä voi lukea muualta jos kiinnostaa! Kaippa siitä nk. ”kesälomasta” kuitenkin jäi jotain käteen,
ettei sitseillä tarvitse kinua kavereita tarjoamaan... Saa toki tarjota
jos haluaa ;)
Inaf apaut mii, lets took apaut te kilta. Josset arwoisa lukija ollut jo
tietoinen, niin pienet pHuksit ovat tulleet keskuuteemme ja tämä
jokavuotinen spektaakkeli ja yleinen hegemonia saa Sinut varmasti
suoristamaan koukkuselkäsi ja nuortumaan pHuksinmieliseksi jälleen kerran! Syksyllä on muitakin spektaakkeleita luvassa, kuten
vanha tuttu Kaverisitsit! Poikkeuksellisesti sitsejä ei järjestetä
Ulkovastaava Sinin syntymäpäivänä kuten muutamana viimevuonna, vaan 17.10. Kaikki tapahtumat löytyvät tästä Tisleestä
alustavasti ja nettisivuilta lopullisesti. Syksyllä on muitakin megaspektaakkeleita tiedossa, kuten TKY 135v, NKK2007 Kööpenhaminassa ja
PiKKujoulut.
Eli bileitä ja tekemistä riittää ties millaista! Tekijöitäkin riittää vielä toistaiseksi,
mutta tutkinnonuudistuksen pelottelupropaganda on nakertanut jo loven killan
tossuihin... Aktiiveja ei ole yhtä paljon kuin minun pH-vuonnani (kyllä, olen IVB,
joten saan sanoa noinkin vanhollisen lauseen!). Uusien toimareiden scouttaaminen ja draftaaminen ei valitettavasti ole yhtä helppoa kuin tuolloin... Muistakaa,
että opiskeluaikaa on 5+2+2 vuotta! Viiden vuoden jälkeen saa vielä kaksi vuotta
lisäaikaa ilman suurempia perusteluja, eli aikaa on lähteä toimintaan mukaan
vaikka olisi N!
Koulunkäynnin rintamalla eletään jännittävää aikaa päälafkan remontin alkaessa ja
kemman rempan loppuessa – puhumattakaan kursseista ja diibadaabaa!
OLE KILLAN TOIMINNASSA MUKANA, MUTTA MUISTA LAITTAA DIPPA KANSIIN
7:N VUODEN SISÄLLÄ TAI PAHA SINUT PERII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yours truly:

Killan Victaattori!



pHuksikapteenin
tervehdys

P(J:n)aatosta, eli vuodatusta, joka on yksisuuntaista
kommunikaatiota pyrkien vaikuttamaan lukijoiden
primitiivisiin ja perimmäisiin tunteisiin.
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Terve kaikki pHuksit!
Olette varmasti hyvin hämillänne, koska
olette uudessa ympäristössä uusien ihmisten
ympäröimänä. Olin samassa tilanteessa tasan
kaksi vuotta sitten, kun itse tulin TKK:lle Kemian
tekniikan osastolle.
Kun
ensimmäisenä
päivänä
tulin
tänne
vastaanottotilaisuuteen, en tiennyt, mitä odottaa. Olin
lukenut pHuksioppaan kannesta kanteen, mutta olin silti
ihan pihalla kaikesta. En jännityksen lomassa muistanut
enää mitään Kemistikillasta, pHuksikapteenista tai ISOista.
En varmastikaan ollut ainoa, koska eksyneen näköisiä oli
muitakin. Kuvittelin, että tulevaan opiskelijaelämääni kuuluisi
muutamat bileet ja muuna aikana opiskeltaisiin ahkerasti kotona.
Mutta miten sitten kävikään? Ensimmäisenä päivänä tutustuin mukaviin
ISOihini ja muihin pHukseihin, mikä lisäsi heti viihtyvyyttäni. Koko seuraava
viikko todisti väitteeni vääriksi. Huomasin, että täällä oli aivan mahtava meininki.
Osallistuin mahdollisimman moniin tapahtumiin ja tutustuin samalla uusiin ihmisiin. Kilta ei jättänyt ketään
kylmäksi, tapahtumia oli kaikenlaisia.
Teillä pHukseilla saattaa olla samantyyppinen tarina kuin minulla. Toivon, että sekin päättyy onnellisesti.
Kemistikilta on teille, kuten myös muille kiltalaisille, järjestänyt paljon erilaista aktiviteettia ja toivon, että
jaksat osallistua mahdollisimman moneen tapahtumaan. Kokemuksella voin sanoa, että sitä kautta
löydät hyviä ystäviä. Ja onhan se mukavaa vastapainoa kovalle opiskelutyölle. Koska opiskellakin
pitää; se on se pääasiallinen syy, minkä takia tulimme kaikki tänne.
Olen kuullut jonkun sanovan, että täällä alkaa uusi teinielämä. Voihan tätä niinkin kuvailla.

pHuksikapteeni Siiri
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Hapatusta
Kemistikillan tapahtumakalenteri
Löydä kaikki oikeat menot
17.09.2007

Pelaillaan kemistihenkistä syklopentaanifutista Alvarilla klo 18 alkaen.
Rennon jalkapallomatsin jälkeen lämpiää sauna OK20:ssä klo 19 jälkeen.
Siis kaikki pHuksista ännänteen potkimaan kahta palloa viiteen maaliin :)
pHuksit saavat tietenkin liikuntapisteen.

Skumpparisteily + Skumppabileet theCLUB:lla

26.11.2007

02.12.2007

05.12.2007

OK20 isolla puolella.

pHuksiristeily 26.-28.11

Paikkana itämeri, asusteina haalarit.

Maisteluilta

Maistellaan jotain yhdessä Athenen kanssa OK20 isolla puolella.

Coronacup

Perinteisen Coronan perinteinen finaali perinteisesti Gorsussa perinteisesti 2.12. Ratkotaan perinteinen Coronamestaruus. Paras pHuksi palkitaan perinteisesti!

PiKKujoulut

Kemistit ja puunjalostajat keinuvat laineilla skumpan kuohutessa. Seilaus
kohti itäistä satamakaupunkia ja megabileitä.

22.09.2007

Luvassa piKKujouluista ohjelmaa, glögiä ja puuroa OK20 isolla puolella.
Jos olet ollut kiltti, saattaa pukkikin tulla!

Kyldyyriä: R & A - Parents

Kemistikillan kulttuuriministeriö järjestää leffaekskursion La 22.9.2007
Rakkautta ja Anarkiaa -festivaaleille. Leffana Islantilainen Parents. Näytös alkaa Kinopalatsi 7:ssä klo 18:30.

24.09.2007

Sitsipeli-ilta

Tutustutaan sitsikulttuuriin ja pelataan esimerkiksi coronaa, marjapussia
ja lautapelejä.

25.09.2007

Saunakolmio

Saunotaan kolmessa eri saunassa kolmen killan kesken. Mukana menossa tällä kertaa Prodeko ja TiK. Saunat ovat Rantsu, Gorsu sekä Ossinlinna. Oma pyyhe mukaan

26.09.2007

pHuksien perinnesitsit

pHukseille vuoden ensimmäiset sitsit Smökissä, joiden aikana selviävät
sitsaamisen taidot. Mukana sitsaamassa ovat myös raksan fuksit. Hyvän
seuran lisäksi ohjelmassa on illallinen ja paljon laulua. Illemmalla jatkosauna Gorsussa.

03.10.2007

XQ Tallinnaan 3.-6.10.2007

Kemistikillan syksyn XQ suuntaa kohti Viroa. Yrityskohteita tiedossa peräti kuusi! Vierailemme myös Tallinnan Teknillisessä Yliopistossa. Käy kurkistamassa lisätietoja excusta KK:n nettisivuilta: http://kk.tky.fi/ilmo/

08.10.2007

Mentorsauna

10.10.2007

Lastenkutsut

11.10.2007

Valmistuneet kemistit kertovat omista opiskelu- ja työkokemuksistaan.
Lapsille ja lastenmielisille pelejä ja leikkejä yhdessä pHysistien ja aASien
kanssa OK20 isolla puolella. Myös sauna on lämmin leikkien jälkeen.

Wanhojen sauna

16.10.2007

Wanhojen sauna nyt myös syksyllä! Kaikki KeIII ja sitä vanhemmat tieteenharjoittajat ovat tervetulleita saunomaan tai muuten vain hengailemaan.

Lafkasuunnistus

17.10.2007

Tutustutaan Kemman lafkan sokkeloihin ja laboratorioihin. Erittäin hyödyllistä.

Kaverisitsit

n!

oo

M
IT-

01.11.2007

Tule Smökkiin sitsaamaan yhdessä kavereidesi kanssa näille jo perinteeksi muodostuneille sitseille! Mukaan voit ottaa 0-2 kaveria. Jatkosauna
Gorsussa. IT-Moonin vuosipäivä!

Böle

07.11.2007
14.11.2007
15.11.2007
20.11.2007



Sitsit

29.11.2007

Syklopentaanifudis + jatkosauna

19.09.2007

22.11.2007

Hapatusta

Tizlex 3/07

Vi anländer om en stund till Böle! Pelataan erilaisia juomapelejä ja saunotaan Gorsussa. Myös alkoholittomana voi pelata. Tapahtuma on avoin
kaikille pHuksista KeNiin, joten jos tiedät jonkin mahtavan pelin, tule opettamaan se muillekin, tai jos et tiedä mitään hyvää peliä, tule oppimaan!

Nakkikekkerit

Tarjolla runsaasti nakkeja! Tule kiltikselle kuuntelemaan ja kyselemään
mitä kaikki killan erilaiset nakit tarkoittavat.

Poikkitieteelliset

Itäisessä satamakaupungissa. Enemmän infoa sitten joskus.

Teekkarikulttuuri-ilta

Tutustutaan kuuluisaan teekkarikulttuuriin ja sen historiaan Teekkarimuseossa.

Vaalikokouksen jatkot

Tule saunomaan ja pohtimaan vaalikokouksen tuloksia OK 20 pienelle
puolelle.

Who cares? We do.
Responsible Care 15 vuotta

Kemianteollisuuden omaehtoinen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma Responsible Care - Vastuu Huomisesta täytti keväällä 2007 kunnioitettavat
15 vuotta. Hyvistä saavutuksista huolimatta ei pysähdytä ihastelemaan omaa erinomaisuutta, vaan suuntaudutaan kohti uusia haasteita.

Sanoista tekoihin

Responsible Care -ohjelmassa mukanaolevien alan
yritysten toiminta perustuu aloitteellisuuteen, jatkuvaan parantamiseen, avoimuuteen, koko henkilöstön
sitoutumiseen ja aktiiviseen yhteistyöhön sidosryhmien
kanssa. Kauniita ajatuksia yhtäkaikki ja ohjelman kannalta keskeisiä, mutta mitä todellisia tuloksia ohjelmalla
on ollut?
Alkuvuosina, 1990-luvulla, nopeassa tahdissa saavutetut päästöjen vähennykset kemianteollisuuden
yrityksissä toimivat loistavana lähtöspurttina RC-ohjelmalle. Lyhyessä ajassa saavutettiin paljon. Päästöjen
vähentäminen on yhtä tärkeää nyt kuin ohjelman alussakin - suurten askelien jälkeen edetään pienin askelin.

Nolla on tavoite

Viime vuosien aikana on RC-ajattelussa erityisesti kiinnitetty huomiota työturvallisuuden kehittämiseen.
Työtapaturmien määrä onkin saatu vuodesta 1988
alkaneen seurantakauden aikana laskemaan noin
70 prosenttia, mikä on kansallisella tasolla loistava
saavutus. Henkseleiden paukutteluun ei kuitenkaan
ole aihetta: vuonna 2006 tapaturmat lisääntyivät 17
prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tavoite on, ettei
tapaturmia sattuisi lainkaan. Nollaan on matkaa, mutta
se ei ole utopiaa.

Huominen ammattilaisten käsissä

Responsible Care on enemmän kuin päästöjen
vähentämistä tai työturvallisuutta - kyseessä on tapa
käsitellä ja hallita ympäristö-, terveys- ja turvallisuustoimintoja kokonaisvaltaisesti. RC:n painopiste on
vuosien saatossa siirtynyt jatkuvasti enemmän koko
tuoteketjun hallintaan. Keskeisessä asemassa tässä
työssä ovat kansainvälisiä johtamisjärjestelmästandardeja hyödyntävä työkalu, joka auttaa sisällyttämään
RC-lähestymistavan osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa sekä Product Stewardship - Vastuu Tuotteesta.
Kemianteollisuuden kannalta keskeisimmät kestävän
kehityksen elementit on huomioitu osana työkaluja.
Loistavia tuloksia ei saavuteta ilman tinkimättömiä
ammattilaisia - eikä ammattilaisia puolestaan synny ilman kunnollista koulutusta. Alan opiskelijat pääsevät
tutustumaan RC-ajatteluun viimeistään siirtyessään työelämään. Koulutus antaa oivallisen pohjan
ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyöhön. Se ei kuitenkaan riitä. On oltava myös asennetta.
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Hapatusta

TEK-asiaa wanhoille ja
nuoremmillekin
Viime keväänä 13.4 pidetty wanhojen
sauna haali taas kasaan muutaman tusinan
niitä hieman vanhempia kiltaääliöitä
saunomaan,
syömään,
nauttimaan
virvokkeita ja kuuntelemaan TEK:in
teekkariyhdyshenkilö Aleksi Päiväläisen
powerpointittoman esitelmän TEK:in
opiskelijalle tarjoamista eduista. Koska
suurin osa porukasta löysi paikan päälle
vasta Pleksin lähdön jälkeen, tarjottakoon
tässä nyt tiivistelmä illan asiapitoisesta
ohjelmasta.
Samalla
tarjottakoon
muistinvirkistys
pHukseille
TEKin
palveluista, ne kun meni ekan päivän
tietoiskussa kumminkin ohi.

Matkalla

pHuksit ja tup

sut, huomio!

Tizlex maailmalla

Teekkarin työki

rja

Tizlexin Reissumies Pekka kävi
kyntämässä merta purjelaivalla
ja ehti lähettää Killalle kortinkin
ihqn ruskettumisen ohessa <3
Atlantin ylityksestä enemmän Tizlexin seuraavassa numerossa.

Teekkarin työkir
ja on aina heti al
kuvuodesta ilmes
mainio opus, jo
tyvä
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Terveisin
TEK-kiltayhdyshenkilönne
Katariina aka. multa-voi-kysyä-mitävaan-TEKistä!
Kaikille

om
Wanhat hu

TEKin lakimiehet

TEK-rekry

Kun vastaan tulee kysymyksiä työmaailman juridiikasta,
niin ensimmäisenä kannattaa vilkaista TEKin nettisivujen
lakitietopankki, ja jos sieltä ei löydy riittävästi apua, niin heti
vaan yhteyttä TEKin lakimiehiin, apua saa ja vielä ilmaiseksi.
Muistakaahan kaikki kilta-aktiivit, että TEKin lakimiesten
puoleen voi kääntyä myös kiltaa koskevissa asioissa.
IAET-kassa

Työttömyysturvavakuutus eli IAET-kassa turvaa talouden
työttömyyden kohdatessa. Ei ole esimerkiksi mikään ihme,
että valmistumisen jälkeen menee muutama kuukausi
työnetsinnässä. Jos on ollut ennalta viisas ja liittynyt IAETkassaan (jäsenmaksu 45 e) niin, että kymmenen kuukautta
töissä on tullut opiskeluaikana täyteen (esim. 2 kesää +
dippa), niin työtä etsiessä ei tarvitse kituuttaa pelkällä
työttömyyspäivärahalla, vaan on oikeutettu huomattavasti
isompaan ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.
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Tarjolla myö
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Tizlex kysyy
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Ja Q-ka SÄ oot?
Mitä Q-luu?
Qui kaua oot hengannu tääl?
Mixx oot noin P15515?
Mi55ä susta tuli P15515?
Q-ka on k3mm4n ihQ-peipe?
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ihQ-PÄ1V1
Hei, tää on liian paha.
Tosi ihQ:t 3 wuotta.
Seura tekee kaltaisekseen.
Tääl tietty…ih-hih-iik!
No meitsi tiätty, mixx sä kysyt?
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HEVI

V-tyyli

TFR- ja JFM-setä opettavat teitä pikku teinejä moshaamaan

HEVI

V-tyyli ei liity mitenkään mäkihyppyyn
vaan on kaikkein eniten koordinaatiota vaativa moshaustyyli. Moshatessa
pää viedään keskeltä oikealle ylös ja
takaisin kohti rintaa ja vielä vasemmalle ylös. Muistakaa noudattaa liikkeissä
kitatariffin rytmiä.

Te teini pellet jotka luulette, että moshaaminen on vain pään summittaista heilutusta edestakaisin - olette täysin väärässä (kuten aina kaikissa tilanteissa). Todellisuudessa moshaaminen on yhtä hienoeleistä ja tarkkaa kuin baletin siro
goreografia - tosin sirot tyttöset tutuissa korvataan ei niin siroilla miehillä (ja toivottavasti ilman tutuja).

Etusuuntainen tyyli

Tämä on helppoa. Sinun ei tarvitse
muuta kuin heiluttaa päätäsi edes
takaisin yhdellä akselilla ja anna
tukan seurata perässä.

Helikopterityyli

Kuvassa Stam1nan Hyrde Tuskassa 2006,
kuvaaja TFR.

Te hormonihirviöteinit ette voi nähdä tässä mitään kaksimielistä - sillä siinä ei ole! Tämä on täysin vakava asia! Helikopteri-tyylissä päätä pyöritetään rotationaalisesti akselinsa ympäri. Tässä
voi kuitenkin aloittelijalla tulla seinä vastaan sillä moni voi pyörtyä kunnon helikopterin aikana.
Helikopteri hallinta vaatii siis hieman harjoittelua.
Kun tukka on saanut tarpeeksi momenttia, niin ei
tarvitse käyttää niin paljon energiaa pää pyöritykseen, vaan pienellä liikkeellä saadaan ylläpidettyä tukan liikerataa.

Kuvassa JFM kotona talvella 2007, kuvaaja JFM.

Moniakselimoshaustyyli

Tämän tyylin hallitseminen vaati jo korkeamman asteen koordinaatiota tai vähintään 2 ‰ humalatilaa. Tässä tyylissä heilutetaan päätä samalla kuin koko äijä pyörii pystyakselinsa
ympäri pitkin lavaa ja soittaa samalla täysin oikein.

Jotta niskat kestäisivät
ilman merkittäviä kramppeja metallifestivaalien
monipäiväiset moshaussessiot, täytyy teidän pikku teinipalleroiden muistaa venytellä hyvin ennen
totista tukan heiluttelua.
Kuten Marko Annala on jo
aikaisemmin maininnut,
on niskoja hyvä heilutella
aina silloin tällöin, että ne
pysyisivät hyvässä kunnossa ja samalla myös
niska- ja hartiakipujen
määrä vähenee huomattavasti.

Kuvassa Arch Enemyn Fredrik Åkersson Tuskassa
2006, kuvaaja TFR.

Headbangingtyyli

Tätä tyyliä käyttivät ensimmäiset kunnon
hevimiehet 80-luvun alussa ja tästä tyylistä
ovat kaikki muut tyylit saaneet vaikutteensa. Tämä on samalla helpoin kaikista tyyleistä. Tässä päätä nytkytetään edes takaisin musiikin tahtiin. Tukan kuuluu roikkua
kasvoilla tässä taktiikassa.
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Kuvassa pyörii Stam1nan Hyrde
Tuskassa 2006, kuvaaja TFR.

Kuvassa Opethin Peter Lindgren Tuskassa 2006, kuvaaja TFR.
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Mäntsälä

Aito  

Jouluvaloissa ja Mestarikokkina tunnettu
tähti Juha Salminen
eli Mäntsälä julkaisee kirjan.

Herra Mäntsälä olette juuri julkaisemassa uutta kirjaasi. Mitkä ovat
tuntemuksenne?
– Niin eipä tässä mitään. Hyvä on viilikset. Kirjan ensimmäinen painos alkaa
pian olla loppuun myyty jo näin muutamaa viikkoa ennen julkaisua.
Kirjan nimi ”Prosessilaitoksen käynnistyksen optimointi” ei suoranaisesti kerro näin yksinkertaiselle toimittajalle juuri mitään. Minkälaisesta
kirjasta on kyse?
– No kirjasta piti alun perin tulla hyvinkin eeppinen teos suomalaisen irc- ja
popkulttuurin kohtaamisesta ja niiden
lieveilmiöistä. Lopulta kirjasta kuitenkin muotoutui minun
varhaisnuoruuttani kuvaava osittain fiktiivinen
tuotos, jossa puidaan
hieman Ludvig Borgan vaikutusta

”Toisinaan tavaraa tulee yllättävän paljon ja
välillä pelkään että vastaanottajat tukehtuvat.”
suomalaiseen poliittiseen eliittiin.
Kun teidän maineenne tuntee, niin
Juha ei oikein kauhean hyvin kuvaa
teitä.
– Osuit aivan naulan kantaan. Etunimi
Rauni tai Staffan kuvaisivat paremmin
liekehtivää persoonaani.
Mistä taiteilijanimi ”Mäntsälä” sai
alkunsa?
– Kaikki alkoi siitä kun mä lopputilin sain. Lykättiin Repen kanssa uusi
pumppu käyntiin ja oltiin menossa ensimmäiselle keikalle ja mietittiin että
Juha Salminen & Pojat on vähän niinku
leimi taiteilijanimi ja siinä kun ajeltiin
nelostieta ja Repe huomasi tien vieressä
kyltin jossa luki Mäntsälän lantapalvelu. Eka keikka sitten heitettiin nimellä
Mäntsälän lantapalvelu. Ihmiset ei oikein ottanut vaan ottanut nimeä omakseen, joten vaihdoimme aluksi
nimen Mäntsäläksi, joka sitten myöhemmin typistyi
muotoon Mälä tai Mlä.
Nykyisin olen vaihtanut täysin genreä ja
käytän vähän paremmin kuvastavaa
nimeä Mäntälä. Tosin Japaniassa minut
tunnetaan edelleen
parhaiten nimellä TsäMä-Lää. Olen päättänyt
suoda sen niille pikkuisille
suloisille riisinpopsijoille.
Häiritsevätkö fanit teidän joka
päiväistä elämäänne?
– Toisinaan vähän häiritsee kun
teinit kyselevät nimikirjoituksia
kaiken maailman lippusiin ja
lappusiin pienten

Teksti: Olli Pyylampi
Kuvat: Olli Pyylampi
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emistikillassa on vaikuttanut
monia merkittäviä henkilöitä. Eräs niistä on kaikkien
tuntema meidän oma Mäntsälä, joka lähinnä maistraatissa tunnetaan nimellä Juha Salminen. Mäntsälä
on aivan pian julkaisemassa uuden,
osittain omaelämänkertaisen, kirjansa ja
siksi suostui Tizlexin erikoistoimittajan
haastatteluun.
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Parhaiten Mäntsälä
tunnetaan rohkeasta esiintymisestään
jouluvaloissa.

Myös ainutlaatuisen taitavana Mestarikokkina
tunnettu Mäntsälä on
kaikkien einesruoan ystävien kultti-ikoni.

höyläilyjen jälkeen, mutta olen ainakin
tähän asti jaksanut kirjoitella nimmareita. Jossain vaiheessa ehkä tylsistyn ja
hommaan sirun ja siirryn näppäilemään
vain nappuloita.
Vaikutatte kovin tyyneltä ja jalat
maassa olevalta, onko näin?
– No ei varsinaisesti. Vaikka pinnallisesti saatan näyttää tyyneltä, niin pytyssä
yleensä kiehuu.
Liittyykö tämä myös huhuihin että
olette hieman kiivas kuski?
– No ei välttämättä, mutta taitaa se
liittyä. Välillä vaan minun pistää vihaksi, kun mummot ajelevat ladoillaan ja
minussa viha tulee lihaksi joka tahtoisi
ohittaa ne kaikki, mutta enhän niin mä
tee sillä hetki riittänee, kun näin vasenta
kaistaa välillä ajella saan
Olette kovin runollinen mies. Oletteko harkinnut julkaisevanne seuraavaksi runollisen eepoksen?
– En tässä vaiheessa kommentoi runosuoneni pulppuamista. Toisinaan tavaraa tulee yllättävän paljon ja välillä pelkään että vastaanottajat tukehtuvat.
Entä tulevaisuus. Onko teillä uusia
tavoitteita urallanne etenemiseen?
– No tässä lähitulevaisuudessa ajattelin
jättää vanhat hommat taakse ja meinaan
pysytellä aika pitkälti ihan vaan kauheassa kaasussa ja sitten katselen vähän
mihin suuntaan siirryn.
Haluaisitteko sanoa vielä viimeiset
sanat teitä fanittaville kiltalaisille?
– Pysykää aktiivisina ja muistakaa että
elämä on ihmisen parasta aikaa.
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15

Hata hata data

Tizlexin tietokoneosiossa näytetään ihqinpia m-irc-sitaatteja, annetaan linkkivinkkejä ja
ATK-gurumme neuvoo lukioitamme visaisissa ongelmatilanteissa

ATK-guru vastaa
Hyvä ATK-tukihenkilö,
Viime vuonna päivitin Poikaystävä 5.0:n
Aviomies 1.0:ksi ja huomasin, että kukka- ja
koruohjelmassa alkoi heti ilmetä ongelmia.
Poikaystävä 5.0:ssa ne toimivat vielä moitteettomasti. Aviomies 1.0:n asennuksessa katosi
myös koko joukko tärkeitä ohjelmia, kuten
Romanssi 9.9, mutta sen sijaan Aviomies
asensi automaattisesti Veikkaaja 5.0:n ja
Penkkiurheilija 3.0:n. Keskustelu 8.0 ei enää
toimi, ja jos yritän käyttää Siivous 2.6:tta,
koko kone kaatuu. Olen yrittänyt
asentaa Jankutus 5.3:n korjatakseni
ongelman, mutta siitä ei ole mitään
apua. Miten minun pitäisi toimia?
Vastaustanne odottaen!
Epätoivoinen
Hyvä Epätoivoinen,
Teidän on ensinnäkin muistettava,
että Poikaystävä 5.0 on vain ilmainen tutustumisversio, kun taas Aviomies 1.0 on kokonainen käyttöjärjestelmä. Kokeilkaa ensin komentoa
C:/LUULIN, ETTÄ RAKASTAT MINUA.
Asentakaa valmiiksi Kyyneleet 6.2. Silloin Aviomies 1.0 käynnistää automaattisesti ohjelmat Syyllisyydentunne 3.0
ja Ruusukimppu 7.0 . Älkää kuitenkaan toimiko näin kovin usein, muuten
Aviomies 1.0 saattaa käynnistää edellisten sijaan Happy Hour 7.0:n ja
Iso tuoppi 6.1:n. Nämä taas luovat
Kuorsaa_kovaa.KROOH-tiedostoja.
Älkää myöskään MISSÄÄN TAPAUKSESSA asentako Anoppi 1.0:aa,
Mykkäkoulu 2.5:tä tai poikaystävä 5.1
ohjelmaa. Ne eivät tue Aviomies 1.0:aa
vaan kaatavat sen.
Haluaisin painottaa, että Aviomies 1.0 toimii yleensä hyvin, mutta ohjelman muistinkäyttökapasiteetti on rajallinen ja se
omaksuu hitaasti uusia toimintoja. Voitte
tietysti parantaa ohjelman suorituskykyä
asentamalla mm. Lämmin_ateria 3.0 ja
Pitsialusvaate 6.9 apuohjelmat.
Onnea matkaan!
ATK-guru
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M-ircissä sanottua

Hata hata data

18:24 <+MacLaura>
hei miten toi ”app
ly a force” käänne
tään? Tai
mitä verbiä siinä
käytetään? Ku toi
”J
a tästä
niinku tulee tää vo
ima niinku tähän”
ei nyt
oikein riitä
18:24 <@Hourangi>
kohdistaa voima
18:25 <+MacLaura>
kohdistaa? Käytetää
nkö sitä?
18:25 <@Hourangi>
esim. vipuun kohdis
tetaan voima N
18:25 <+MacLaura>
hmmm, no kai se si
t on
18:25 <+MacLaura>
no niinhän se kyll
ä on
18:25 <@Hourangi>
jos ei haluta main
it
a miten se voima ai
18:26 <+MacLaura>
heutuu
käyttövoimaelement
istä
18:26 <@Hourangi>
muutenhan sitä pain
ettais tai vedettäi
s tai
nykäistäis tms.
18:27 < Vainikka>
oikea sana olisi ’k
iskaista’ :)
18:27 <+MacLaura>
”the drive element
continues to apply
a force to
the drive couplin
by virtue of the fr
ictional
resistance...”
18:27 <+MacLaura>
eli kyl se työntää,
mut jos ei sanota
että
työntää niin sit ei
käännetäkään niin
18:28 <@Hourangi>
=)
kai se tuossa olis
i kohdistaa
18:28 <+MacLaura>
saa nyt luvan olla
18:28 <@Hourangi>
Vainikka: saman ti
en polkaista tai as
18:29 <+MacLaura>
tua
”laitteen tää osa
astuu tän toisen,
ja sit
autopenetraatiomek
anismi työntyy hilj
alleen
kapenevaan onkaloon
”
18:30 <@Hourangi>
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
:D:D:D:D juurikin
18:31 <+MacLaura>
näin!
no täällä on oikees
ti autopenetration
mechanism
yhtenä osana =)
18:32 <@Hourangi>
täh?! ootko sä ihan
varma ettei tuo oo
joku
hustler kohtaa tekn
ii
kan maailman?
18:32 <+MacLaura>
ehkä tämä onkin!
18:32 <@Hourangi>
molempien suosittu
jen miestenlehtien
yhteinen
juhlanumero
18:32 <+MacLaura>
autopenetraatio ty
öntää mäntää onkalo
on, jonka
kitkapinnat hidast
avat liikettä juur
18:33 <+MacLaura>
i
sopivasti
*autopenetraatiome
kanismi
18:34 < Vainikka>
älä vaan sano että
liike on edestakais
18:34 <+MacLaura>
ta
kun mäntä on riittä
vän syvällä kapene
va
ssa
onkalossa, sen sisä
ltä vapautuu nestet
tä
ja
systeemi palaa lepo
tilaan
18:34 <+MacLaura>
ei, tää on kertakäy
ttöinen laite =)
18:34 < Vainikka>
ei oo häpee olla no
pee
18:35 <+MacLaura>
ei oo häpee olla ke
rtakäyttöinen
18:38 <@Hourangi>
nyt taitaa olla ni
in, että laitan tu
on äskeisen
keskustelun Tislee
seen
mä?
ulla elä
s
o
k
n
o
X> Y:
16:00 <@
Y> ei oo
16:00 <@
ritystä
X> :)
kyl on y
16:01 <@
i
t
s
a
v
o
Y> k
16:02 <@
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Kysy Tizlexiltä
Sinä & Minä + Hän
S&M+H –tutkijaryhmämme on äärimmäisen huolestunut rakkaan
isänmaamme nuorison henkisestä
ja fyysisestä hyvinvoinnista ja tasapainosta. Uutisissa esiintyvät tarinat
nuorten lisääntyvästä masennuksesta ja voimakkaasta humalahakuisesta alkoholinkäytöstä saavat hedelmäpelimummojen tukisukat rullalle
ja rullat luistimiin. Niinpä päätimme
tehdä syväluotauksen suomalaisen
nuorison rakkaasta keskustelufoorumista ja vastata heidän mieltään
askarruttaviin kysymyksiinsä ihanaan Tizlexiimme, sillä foorumeiden
ja Tizlexin lukijakunnat ovat hyvin
lähellä toisiaan. Toivottavasti kykenemme auttamaan niin teitä, kuin
myös muita avun tarpeessa olevia
nuoria tässä SEKSIN ja VÄKIVALLAN turmelemassa maailmassa.

HEINI_1 kysyy:

Onks hyviä vinkkejä miten iskee joku
poika, en siis tarkota mitään valmiiks
tuttuu poikaa vaan ihan jotain tuntematonta. Kertokaa hyviä vinkkejä et
miten kundin sais kiinnostumaan?

S&M+H vastaa:

Hyvä keino tähän on, kunhan vain
ikää on tarpeeksi, mennä paikalliseen tanssi- & seurusteluravintolaan
mahdollisimman paljastavat vaatteet
päällä. S&M+H suosittelee minihametta ja antoisaa toppia. Tanssiessasi yksin tanssilattialla seurasta ei
varmasti ole puutetta!

_Maisku_ kysyy:

Mun rinnat pursuu mun pitkähihasen paidan käsiaukoista ja ne on
sitte kaikkien poikien nähtävil.. mitä
tehdä?

S&M+H vastaa:

Emme ymmärrä, mikä asiassa vaivaa. Eikö vasstakkaisen sukupuolen
huomio ole vain hyvästä? Jos tämä
oikeasti on ylitsepääsemätöntä,
S&M+H suosittelee MacGyverinkin
rakastamaa jeesusteippiä, jolla peittyy karmaisevinkin kauneusvirhe,
kuten takatukka!

Jospe_94 kysyy:

Miten vois laihduttaa kesäksi tehokkaasti olen 153cm ja 45kg? minulla
on pieni pömppö maha ja haluaisin
sen pois.
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S&M+H vastaa:

Saatat olla lievästi ylipainoinen. Sinun
ikäiselläsi tytöllä tämä on jo varsin huolestuttavaa. Liikunta auttaa vaivaan,
mutta siihen on olemassa myös lääke:
monet sähköpostitse itseään mainostavat, luotettavat etelänaapurimaalaiset firmat tarjoavat huokeaan hintaan
ruokahalua hillitseviä pillereitä. S&M+H
suosittelee niin näitä kuin myös muitakin
heidän pillereitään!

Emppu^^_ kysyy:

niin. ongelmanani on finnit naamassa.
miten saisin ne häipymään? onko jotain
voiteita millä ne lähtisi?

S&M+H vastaa:

Jo muinaiset roomalaiset tiesivät, miten käytetään luonnon omia voiteita!
S&M+H suosittelee!

Pyrsky kysyy:

mul on kuppikoko 70A mut tuntuu tosi
epämukavalta käyttää rintsikoita.(ne on
siis sopivat,kaupassa se myyjä katto)
mut silti tuntuu et ne hiertää ja kiristää ja
puristaa joka paikasta.:/ ainaki melkee
:D siis mistä tää vois johtuu?

S&M+H vastaa:

Oletko varma, ettet ostanut rintaliivien
sijaan kuristajakäärmettä? Ainahan voit
olla ilman rintaliivejä, pojatkin tykkäävät
nöpöttävistä nänneistä. S&M+H suosittelee myös silikoni-implanttien asenuttamista, jolloin rintasi muuttuvat hieman
tunnottomimmiksi. Olosi helpottuu ja itsetuntosi kohenee!

small_ kysyy:

noin 15min itsetyydytyksen jälkeen tulee
kauhea pissahätä. No menen vessaan
ja odotan, vähän tulee virtsaa. menen
sänkyyni ja vähän ajan päästä on taas
vessahätä. Mistä johtuu??

S&M+H vastaa:

Me S&M+H:ssa uskomme onanoinnin
olevan syntiä! Mutta palataksemme
ongelmaasi, virtsaamistarpeesi johtuu seksuaalisesta kiinnostuksestasi
virtsaleikkeihin. Niinpä aivosi yhdistää
kiihottumisesi voimakkaaseen virtsaamistarpeeseen. Reaktio on kuitenkin
sen verran hidas, että virtsaamistarve
tulee vasta reippaasti onanoinnin huippukohdan jälkeen, tällöin virtsaa tulee
vain vähän. S&M+H suosittelee kultaisia suihkuja.

Kysy Tizlexiltä
________ kysyy:

no,mitäs mun kannattais tehdä? tykkään yhestä pojasta aika paljo,mutta
en oo ihan varma sen tunteista mua
kohtaan:/ meillä oli jokin aika sitten
jtn juttua,mutta se vaan jotenkin jäi..
nyt sillä pojalla on ollu yks toinen
tyttö,joka ei kuitenkaan sen kanssa
halua olla yhessä,nuoleskeleehan
ne ja silleen,mutta se ei kuulemma
oo mitään vakavaa. ja tosissaaan,se
tyttö on sanonu ettei halua olla kenenkään kanssa yhessä,mutta oon
huomannu,että aina kun kuljen vaikka koulussa sen ohi,niin se kahtoo
mua välillä aika pahasti(mun kaverit on saonnu että se liittyy varmasti
siihen poikaan):/ en siis tosiaankaan
tiiä mitä tehä,haluaisin kyllä sen pojan itelleni:) kannattaisko mun yrittää
sitä vielä,vai vaan unohtaa?

Namusedän teinipalsta
Namusetä on teinien asiantuntija, joka
jo monivuotisten teinikokemuksiensa perusteella pyrkii vastaamaan nuorten (mielellään karvattomien) neitien ongelmiin.
Kysymykset tulee lähettää kuvalla ja puhelinnumerollaan varustettuina. Nimenkin voit
lähettää, mutta sillä ei ole niin väliä.
Hei Namusetä, sä oot tosi ihq!
Mua on vaivannu yx kyssäri ja
ehkä sä osaisit vastata. Mul on alkanu tulee sellast punasta ainetta
silleen alhaalta viime aikoina ja
mä oon vähä huolissani. Mitä se
on ja onx se vaarallista? Kuolex
mä pian? En oo uskaltanu kertoo
mun äitille viel.
nimim. Tyttö 13v

S&M+H vastaa:

Rakas Tyttö 13v, Namusedän kokemusten perusteella tuo on ihan
normaalia. Se punainen aine on
verta. Se ei ole vaarallista et kuole.
Jossain iässä tytöille tulee ”menkat”
ja namusedän mielenkiinto yleensä
lopahtaa täysin tässä vaiheessa.
En pysty auttaa, kerro äitilles! (poikkeuksellisesti emme julkista kuvaa)

lasimaalaus kysyy:

Oon 15 vuotias tosi kaunis blondi
mut kukaan mun ikäinen poika ei
oo must kiinnostunut. Onx vika
mussa vai niissä? Mitä teen Rakas Namusetä? Täs ois mun kuva
ja silleen. Auta pliis!
nimim. neitsyt-92

Luettuamme tekstin N kertaa aloimme ymmärtää siitä jopa pieniä pätkiä. Kannattaa panostaa kunnon
kivikautisiin nyrkkikinkereihin kilpailevan naaraan poistamiseksi reviiriltä. Lisäksi S&M+H suosittelee pojan
kanssa treffipaikaksi äidinkielen tukiopetusta!
Olen nyt hiukan kahdentulen välissä, enkä tiedä mitä teen. haluaisin
kuulla teiltä neuvoa. Tapasin laivalla yhden miehen joka on 21 vuotias
mies. Mies oli kännissä laivalla, mutta otimme yhteyttä laivan jälkeenkin.
Mitä mieltä olette onko tämä ikäero
(kysyjä 14v) liikaa ja voisiko meistä
viellä joskus tulla jotai?

S&M+H vastaa:

Rakas lasimaalaus, et varmasti ole
ainoa tässä tilanteessa oleva. Myös
S&M+H on sekoillut laivalla nuorempien tyttöjen kanssa. Ikäero on
ainakin miehen mielestä jokseenkin
sopiva ja pitää juttuanne varmasti
tiukkana tavarana, mutta sinä tulet
kolmikymppisenä katumaan suhdetta enemmän kuin mitään muuta tekemääsi. S&M+H suositteleekin siis
ottamaan yhteyttä toimitukseemme.
Sitä et tule katumaan!

Hyvä neitsyt-92, Namusetä ei ole kovin
huolissaan tulevaisuudestasi miesten
keskuudessa. Nuoret miehet voivat olla
aika epävarmoja itsestään ja vuosien
kertyessä heille tulee lisää itsevarmuutta. Turha on kuitenkaan odotella vuosia,
että ne pojat siitä kasvavat. Paljon helpompaa olisi keskittyä hieman vanhempiin jo itsevarmuutta keränneisiin miehiin joiden tulemista ei tarvitse odotella.
Neuvoni onkin seuraava, ota kännykkä
käteen ja soita numeroon 0800-NAMUSETÄ (1,50€/min+pvm), voimme sopia
henkilökohtaisesta tapaamisesta jossa
käsittelemme tätä sinun ongelmaasi
(toisinaan Namusetä tekee poikkeuksia). Kokemukseni perusteella tällaiset
ongelmat ovat helposti ratkaistavissa.
Hei Namusetä, oon sun suurin fani!
Mul on seinät täys sun julisteita ja
mä ajattelen sua
koko ajan,
voitaisko
me
tavata? Mä tekisin ihan mitä
tahansa et jos
mä saisin tavata sut tai saisin
sun nimmarin!
nimim. Läski-94

Ihan mitä tahansa? Namusedällä on nimikirjoituskiertue Helsingin alueella (katso Tizlex-lehden
internetsivuilta tarkempi aikataulu
www.tizlex.fi/namusetä).Tullessasi
nimikirjoitusta kyselemään laita pussi päähäsi, jotta tunnistan sinut väkijoukosta. Tällöin voin sitten viedä sinut takahuoneeseen juttu tuokiolle.
Namusedälle voi lähettää vastaavia
tiedusteluita tekstiviestillä numeroon
0800-NAMUSETÄ (1,5€/viesti), pyrin parhaani mukaan järjestelemään
tapaamisia.
Kiitoksia kirjeitä lähettäneille!
Kysymyksiä voi lähettää edelleen
sähköpostiin namuseta@tizlex.fi tai
postilla Tizlexin toimitukseen.
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