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Pulaa
pääkirjoitusideoista!!!

Sota on kurjinta mahdollista aikaa maalle
ja sen kansalaisille. Kokemus, jonka voisi
vain jättää väliin. Vaan eipä ole olo auvoista heti sodan päätyttyäkään. Uusien
yhteyksien luominen ulkomaailmaan ja
elämän palauttaminen raiteilleen kestää
vuosia. Suomessa sotien jälkeinen pulaaika jatkui aina pitkälle 1950-luvulle
saakka. Kun elintarvikkeita yms. ei ollut
liiaksi saatavilla, moni asia jouduttiin ns.
laittamaan kortille.
Tisle päätyi testaamaan paria korviketta
nykyaikaistaen asioita hieman. Mietittiin,
mikä elintarvike teekkarilta olisi laitettava kortille, jotta opiskelijaelämä kurjistuisi. Mikäli ette vielä arvaa, kääntäkää
sivulle 22.
Tämän lehden teemaa ei kuitenkaan keksitty sotien jäkeistä aikaa muistamaan,
vaan idea syntyi ihan nykyajassa. Tisleen
päätoimittaja (hetkinen, siis minä?!) sai
budjettiaan tarkemmin tutkiessa huomata,
että tämän vuoden ensimmäistä seuraaviin Tisleisiin olisi käytettävissä noin puolet
per lehti verrattuna ensimmäisen lehden
kustannuksiin. Tässä vaiheessa kuului
pääni sisällä varsin selvästi tuttu huudahdus: ”pHuuuksi!” Tisleen pula-aika oli alkanut.

siis kiitos tämän lehden kynäilijöille. Vaikka lehti ei olekaan yhtä paksu kuin edellinen, niin varsinaista pulaa jutuista ei onneksi syntynyt. (Tällekin oli kyllä ainekset,
kun dead-line asettui vain kahden viikon
päähän suunnittelukokouksesta...)
Vuoden toisessa Tisleessä on pe-rinteisesti
esitelty killan uudet toimarit. Aikapulan
vuoksi tuota esittelyä ei tähän lehteen
olisi säällisesti saanut toteutettua. Esittelyä joudutte siis odottamaan seuraavaan
Tisleeseen, joka ilmestynee heti ensi syksyn
ensimmäisellä opiskeluviikolla.
Nyt ei kuitenkaan ole aika miettiä ensi lukuvuotta, vaan lopettaa komeasti kuluva.
Siispä: Railakasta Wappua ja hyvää kesää
toivottaen
Antti Karkola, Tislesetä -08

Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen,
sillä eihän Tislettä painotekniikan alttaria
kohti kumartaen tehdä. Vanhoja Tisleitä
selailemalla huomaa varsin selkeästi sen,
että sisältö luo tämän lehden. Taas kerran
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Hurraa! Våren är här!
Koska lehden teemana oli tällä kerta pula-aika, kirjoita lyhyesti paperia
säästääkseni.
Edellisestä Tisleestä on jo jonkin aikaa ja sen jälkeen on ehtinyt tapahtua paljon.
Raadin puheenjohtajana on ollut ilo huomata, miten hyvin hommat toimivat ja
miten toimijoilla on edelleen pilke silmäkulmassa. Killan tapahtumissa on ollut
mukavasti osanottajia ja onpa joillain ollut jopa hauskaa. Itselläni ainakin. Kiitos
siis kaikille tapahtumien järjestäjille!
Kevätkin tekee tuloaan lyhyen ja vähälumisen talven jälkeen. Wappuna
Kemistikillan pHukseista suuri osa saa painaa päähänsä vitivalkoisen
teekkarilakin. pHuksisukupolvi on ollut kiitettävän aktiivinen ja haluankin
onnitella ja kiittää kaikkia pHukseja, ISOja ja luonnollisesti myös Siiriä. Olette
ihan parhaita!
Killalla siis menee edelleen hyvin ja mistään ei lehden teemasta huolimatta ole
pahemmin pulaa. (Allekirjoittaneella on kuitenkin pulaa kesätöistä, eli jos tiedät
hyvän homman, ota yhteyttä!)
Hauskaa Wappua ja hyvää kesää toivottaen,
Janne Andtsjö, puhiksenne
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Wappu tulee!
Wappu on julistettu ja se ihan oven takana. pHukseja ei kohta enää ole ja siksi
minua, pHuksikapteenia, ei enää tarvita.
Vuosi on ollut mahtava ja mahtavan siitä on tehnyt juuri omat ihanat pHuksit!
Toivottavasti teilläkin on ollut ikimuistoinen pHuksivuosi. Olen yrittänyt monien
muiden avulla antaa teille mahdollisimman paljon hyviä muistoja, joita on kiva
muistella, kun tulee vanhaksi. pHuksivuosihan on vain kerran elämässä ja siitä
kannattaa ottaa kaikki ilo irti, varsinkin Wappuna!
Wappuna sattuu ja tapahtuu erittäin paljon kaikkea. Wappu on teekkareiden
tärkein juhla ja se huipentuu sillikselle Ulliksella, jonne kemistit kokoontuu
omaan paikkaan nauttimaan skumpasta ja toistensa seurasta.
pHukseille tärkeä Wapunaikainen tapahtuma on fuksipeijaiset, johon
kuuluu yöjäynä ja pHuksispeksit. Yöjäynään osallistuu yhdeksänhenkinen
kemistijoukkue ja speksiin kaikki innokkaat. Nämä peijaisethan määräävät
lakinjakojärjestyksen Wapun aattona. Jännityksellä odotan tuloksia, jotka
selviävät minulle samaan aikaan, kun teille pHukseille. Ylpeä olen teistä joka
tapauksessa.  Teistä on kasvanut hieno vuosikurssin kokoinen lauma.
On ollut upeaa olla teidän pHuksikapteeni. En kadu päivääkään!
Terkuin,
kohta eläköitynyt pHuksikapteeni Siiri
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I&E
Viime Tisleen ilmestymisen jälkeen on tapahtunut paljon. SKS-sitsit oli
ensimmäinen koitos I&E-urallamme, mutta siitäkin selvittiin kunnialla!
Välittömästi tämän perään päästiinkin viettämään vuosijuhlaviikkoa, johon
kuului tanssikertausta, Isotuopin läpilaulantaa, xQ, rankkaa biletystä ja
pärkänheittoa. 1.3. olikin sitten vuorossa 117. Kondensatio, joka söi aika paljon
voimia sekä I&E:ltä että koko apuST:ltämme. Juhlat menivätkin sen kummemitta
säädöittä ja ne huipentuivat huimaan sillikseen sunnuntaiaamuna. Tämän
jälkeen oli parin viikon huilaustauko lukuunottamatta tulevien lavatanssien
suunnittelua.
Maanantaina 17.3. sitten olikin vuorossa yksi kevään odotetuimmista
tapahtumista, pHuksijäynä. Puun vuosijuhlat vielä painoivat hieman niskassa
(siis ne neljännet vuosijuhlat putkeen), mutta kaikki saatiin hoidettua ja
pHukseillakin taisi olla mukavaa, sekä jano. Saman viikon keskiviikkona olikin
sitten vuorossa Spring Break Beach Party -sitsit (oli muuten hienoa änkyttää
nimihirviötä sitseillä) yhdessä Prodekon, jonka IE oli Kiinassa, kanssa. Prodekon
apuIE kuitenkin hoiti hommansa tyylikkäästi ja porukalla oli kivaa. Ja humala.
Ja krapula. Paremmin ei voisi enää loma alkaa.
Pääsiäislomalta oli karu paluu arkeen. Nimittäin edessä oli viikko 14, jonka
jokaisena päivänä oli jotain happeningia. Neluricupin viimeiset ottelut ratkottiin
maanantaina Gorsussa, tiistaina oli Ulkkarisauna OK20:ssa (Hennan kanssa
oltiin kuitenkin ns. paremmissa bileissä eli IE:n kiltiskierroksella), pHuksit
lauleskelivat keskiviikkona Takkiksessa, torstaina oli vihdoin kauan odotetut
Lavatanssit ja perjantaina wanhat saunoivat Gorsussa. Lavatanssit olivat
täysin uusi konsepti ja ne järjestettiin yhdessä VK:n, AS:n ja Athenen kanssa
Julkun avustuksella. Ohjelmassa oli mm. tanssiopetusta, bingoa ja pimeetä
viinaa pakun takaluukusta nimeltämainitsemattomilta herrasmiehiltä. Tämän
hurlumheiviikon jälkeen lähdimme vielä Hennan ja muiden kanssa Himokselle
lauantaiksi laskemaan. Seuraavalla viikolla olikin vuorossa kevään kolmannet
sitsit, 3 killan sitsit, jotka järjestettiin yhdessä MK:n ja PJK:n kanssa. Sitsit
menivät niin ja näin, hauskaa taisi olla porukalla. Puulaisetkin lämpenivät
hitaasti ja varmasti äänekkääseen kuntoon.
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Mitäs sitten on edessä? IE:n kanssa järjestetään sitsit ja pHuksien wappusitsitkin
lähestyvät hurjaa tahtia, kuten itse Wappukin! Koko Wappuviikko on täynnä
ohjelmaa ja se kannattaa kokea pHuksivuonna! Me osallistumme IE:n kanssa
sitsikilpailuun Alvarilla, saa tulla kannustamaan tai jopa haastamaan, jos luulee
pärjäävänsä! Tenttiviikon lopuksi pääsee vielä rentoutumaan KiK:n lakkisitseille,
johon kiltamme on perinteisesti kutsuttu. Kesälläkin pääsee moikkaamaan
tuttuja kiltalaisia. KKKK (Kemistikillan kesäkiva) järjestetetään kesäkuussa,
todennäköisesti 14.6. Kannattaa seurata maileja siis myös kesällä! Syksyllä taas
homma jatkuu uusilla kujeilla, ideoita voi lähettää allekirjoittaneelle, mutta
vastuuta niiden toteuttamisesta ei oleee.

Isäntä 2008
antti.ahrelma@tkk.fi

Kuvia kevään tapahtumista
seuraavalla aukeamalla.
(kuvat: Isa Lampinen)
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Puutegallup
Kirjoittanut nti V
Tämänkertaisen
kiltisgallupin
onnellinen kirjoittaja istahti kerran hetkellisessä tekemisen puutteessa kiltiksen pöydän ääreen, ja
sanoi ”Kyllä” kuin huomaamattaan, kun häntä kysyttiin kirjoittamaan kiltisgallup. Valitettavasti tekemisen puute oli todellakin
hetkellistä, eikä kirjoittaja ajan
puutteen vuoksi ehtinytkään
hengailla kiltiksellä riittävän pitkää ajanjaksoa, jotta gallup olisi
saatu toteutettua. Hätä kuitenkin
keinot keksii, ja tilaisuus haastatteluun tuli aivan odottamatta.
Pahaa aavistamattomat saunojat joutuivat kuvauksen uhreiksi
muutaman ilmaisen oluen jälkeen
(joista muuten EI ollut puutetta!)
Tässä puutteellinen lista kysymyksiä:
1. Oletko puutteessa…
2. … ja näkyykö se naamasta?
3. Minkä puutteessa olet?
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Henna Jääskeläinen
1.
2.
3.

Olen.
Näkyy. Silmien alla.
Yöunien.
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Isa Lampinen
1.
2.
3.

Olen.
…
Ajan. Javan.

Juho Perälä
1. Mul on kynä.
(Muiden vastausten uupuessa
mainittakoon, ettei vastaaja ollut
kovin suostuvainen gallupiin)

Niko Tuomisalo
1.
2.
3.

Olen.
Varmaan näkyy.
Vaikka minkä!
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Kondensaatio 117
Kokkarit
Kondensatio 117 alkoi tällä kertaa cocktail-tilaisuudella juuri remontista eroon
päässeellä entisellä Kemian osastolla. Nykyinen nimi taitaa olla TKK Kemia.
Paikalle saapuivat lähinnä kutsuvieraat ja muut tervehdysten antajat, kauimmaiset vieraat Tanskasta asti. Tarjolla oli emännän tekemiä/organisoimia
herkullisia cocktail-ruokia, skumppaa ja boolia. Raatia lahjottiin kaikenlaisilla
lahjoilla aina siirapista ja läppämatikan oppikirjasta erilaisiin opettaviin peleihin ja jäähän ja betoniin upotettuun kossupulloon.

Pääjuhla
Tällä kertaa pääjuhlaa vietettiin Astoria-salissa. Laulu kaikui salissa komeasti,
ja laulun lisäksi ohjelmassa oli kamarimusiikkiesitys, puheita ja palkitsemisia.
Pääruokana tarjottiin härän tournedosta ja pekonikastiketta oliiviöljy-yrttiperunoilla, ja se oli todella hyvää. Juhlapuhujaksi oli saatu houkuteltua Kemian
laitoksen johtaja, professori Maarit Karppinen, joka puhui mm. siitä, kuinka
Siperian ylitys onnistui helpommin kuin Alvarin aukion, ja kuinka Japanin
merkkikieli eroaa Suomessa käytetystä. Puheen lopuksi Karppinen luovutti
korkeakoulun rehtorin puolesta killan isännälle ja emännälle pari kappaletta
TKK 100 -lippuja ja välitti samalla rehtorin pyynnön, ettei niitä lippuja sitten
kovasti katoaisi saloista. Puhe oli mielestäni erittäin onnistunut.
Killan kultainen ansiomerkki jaettiin tänä vuonna Jani Turulle ja Antti Hasaselle. Hopeisen ansiomerkin saivat Oskari Aro, Jaakko Laine ja Pekka Peljo,
ja kunniamaininnat myönnettiin Antti Arpalahdelle, Mikko Loposelle ja Taina
Viitamäelle.
Killan viime vuoden isäntä Janne Andtsjö jakoi Porvoon mitallisen Komppa-cupin viimein voittaneelle Langmuirin lisäkivekselle, ja niin se mitta tyhjennettiin
varsin helpon näköisesti. Puheen naiselle piti Antti Arpalahti, killan pHuksikapu
05-06. Pääjuhlan päättyessä CanCan päästettiin lavalle, jonka jälkeen vuorossa
olivatkin wanhat tanssit. Puolen yön jälkeen olikin aika suunnata kohti jatkoja.
12
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Jatkot
Tällä kertaa paikka X oli SHS:n tila Casa Academica Hietalahdenkadulla. Tarjolla oli emännän suunnittelemaa ruokaa ja Isännän erikoista, eli savuavaa boolia reseptillä “happaman marjaisan punainen”. Kaikille analyyttisen kemian
kurssilta tuttu professori Sakari Kulmala oli paikalla vinguttamassa kitaraa
kemisteistä
(orgaanilta, yliopistolta, avioliiton kautta, jne.) koostuvassa bändissä. Paranoid
jäi tällä kertaa kuulematta ajan puutteen vuoksi, Shanghain valot taas soi DJ:n
toimesta aivan tarpeeksi (ainakin 6 kertaa 10 minuutin sisällä). Illan päätteeksi
olikin aika siirtyä saunomaan Rantsulle sieltä vihdoin aamun jo valjetessa jonnekin nukkumaan ja sillistä odottelemaan.

Sillis
Sillistä vietettiin taas perinteiseen (3. kerta) hyväksi havaittuun tapaan 3A:ssa.
Apuemännät olivat loihtineet paikalle maittavan tarjoilun ja paikalla oli DJ soittamassa mm. Shanghain valoja. Skumpan ja boolin sekä suklaan voimin bileet
lähtivätkin uudelleen käyntiin ja jotkut jatkoivat vielä pitkälle yöhön. Kiitoksia
kaikille loistavasti onnistuneista juhlista, ja muistakaa, että Kondensatio 118 on
jo alle vuoden kuluttua! Nyt siis meillä on melkein vuoden verran pulaa Kondiksesta.
Pekka Peljo
Kondensatiotirehtööri 117

Kuvia kokkareilta ja pääjuhlasta
seuraavalla aukeamalla.
(kuvat: Antti Kajaste)
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IAET
Turvakypärä päässä työmarkkinoille
”Dippani valmistuu kolmen kuukauden kuluttua, eikä minulla vielä ole työpaikkaa. Miten
voin liittyä IAET-kassaan?” TEKin henkilökunnalle ja luottamushenkilöille kysymys
on tuttu elävästä elämästä. Moni teekkari herää työttömyyskassan olemassaoloon
opintojen loppusuoralla. Tämä on kuitenkin yleensä liian myöhään.

Mikä IAET?

Lyhenne IAET-kassa tulee sanoista insinöörien, arkkitehtien ja ekonomien
työttömyyskassa. Sana kassa on hiukan harhaanjohtava tai ainakin vanhahtava.
Sillä tarkoitetaan oikeastaan vakuutusta työttömyyden varalle. Vakuutuksen
voi ottaa jokainen työssä käyvä ja se onnistuu liittymällä työttömyyskassaan.
IAET-kassan jäsenmaksu (vakuutusmaksu) on 45 euroa vuodessa. Maksu on
verovähennyskelpoinen.

Työtön DI – onko sellaista?

Talouden kulku on ollut viime vuodet yhtä ylämäkeä. Tämän myötä myös diplomiinsinöörien työllisyystilanne on hyvä. Ammattikunnan työttömyysprosentti
on tätä kirjoitettaessa 2 prosentin luokkaa. Toisaalta vastavalmistuneiden
työttömyys on jonkin verran korkeampi, lähempänä 3 prosenttia. Työelämä on
myös muuttunut aiempaa hektisemmäksi ja irtisanomisia tapahtuu jatkuvasti.
Onneksi harva pois potkittu diplomi-insinööri jää pysyvästi työttömäksi. Uuden
työpaikan saaminen kuitenkin voi kestää useita kuukausiakin. 2000-luvun
aikana DI:n työttömyyden kesto onkin pidentynyt: Kun diplomi-insinöörin
työttömyys vuonna 2002 kesti keskimäärin 89 päivää, oli kesto viime vuonna
106 päivää.

Vakuutuksen edut

Suomessa voi saada kahdenlaista työttömyysturvaa: peruspäivärahaa tai
ansiosidonnaista päivärahaa. Peruspäiväraha on KELAn kaikille työttömille
maksama perusturva. Sen suuruus tänä vuonna on 24,51 euroa päivässä.
Työttömyyskassassa itsensä vakuuttaneet puolestaan ovat oikeutettuja
ansiosidonnaiseen päivärahaan. Nimensä mukaisesti sen suuruus riippuu
palkkatuloista.
Ansiosidonnaisen
päivärahan
suuruutta
laskettaessa
lisätään peruspäivärahan päälle niin sanottu ansio-osa. Jo tuhannen euron
kuukausituloilla olisi oikeutettu 33,48 euron päivärahaan.
16
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Tonnin lisäpalkalla – siis 2000 euroa kuussa – määrä nousisi jo 53,48 euroon. Ero
pelkkään peruspäivärahaan on siis huomattava.

Jäsenyys kannattaa jo opiskeluaikana

Miten työttömyysvakuutus sitten koskee teekkaria, joka on vielä opiskelija? Laki
määrää, että työntekijän on oltava vähintään 43 viikkoa töissä (niin sanottu
työssäoloehto) ja samanaikaisesti kassan jäsenenä ollakseen oikeutettu kassan
korvauksiin. Opiskelija voi kerryttää työssäoloehtoa paloittain jo opiskeluaikana
seitsemän vuoden ajan, joten vaadittavat viikot on helppo kerätä vaikkapa
kesätöiden avulla. Jos esimerkiksi työskentelet neljänä kesänä kolme kuukautta,
olet kerryttänyt jo 48 viikkoa (12 x 4=48). Kassan jäseneksi voi kuitenkin liittyä
vasta kun on työsuhteessa. Tämän voi tehdä heti kun on kesätyöt aloittanut.
Myös osa-aikainen työ kelpaa (vähintään 18 h/vko).

Ei vara venettä kaada

Ajatus työttömyyskassaan liittymisestä voi kieltämättä fuksista tai tupsufuksista
tuntua kummalliselta. Kuka nyt työttömäksi aikoisi? Loppujen lopuksi kyse
ei ole sen ihmeellisemmästä asiasta kuin matkavakuutuksen ottamisesta.
Useimmat meistä ottavat matkavakuutuksen aikomatta kuitenkaan sairastua
tai tulla ryöstetyksi. Aivan kuten vatsatauti tai ryöstö, ei työttömyyskään usein
ole omissa käsissämme, vaan irtisanotuksi voi joutua vailla omaa syytään. Jos et
voi itse asiaan vaikuttaa, voit ainakin varautua siihen. Liittyminen kassaan käy
helpoiten TEKin nettisivujen kautta. Mikäli sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti
yhteyttä!
Kesätyöterveisin,
Kiltayhdyshenkilö - Vici

IAE
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Onrnitolookisia havaintoja
Hei waan, pitkästä aikaa, kaikki tipusten tiirailijat!
Owatten taas parweutumassa, nuo kaikensorttiset tipuset, ja kohta ne jo saapuwatkin siivet innosta hawisten tänne Otaniemen laulumaille rinnat innosta
pyöristyen pitkän ja synkän talwen jälkeen. Aiwan kohta saamme nauttia nuorten simatinttein (Phuksia chemica) heleästä laulusta ja kiimaisesta kisailusta
Otaniemen tantereilla ja myöhemmin kewäällä ehkä myös läheisen satamakaupungin mäjillä ja Bulewardeilla, ainakin jos nuo sinne asti jaksawat.
Tämän kuluneen warsin wähälumisen talven merkittävin ornitolookinen tapahtuma lienee koettu kuluvan vuoden kuudennella viikolla samaisen satamakaupungin kunnianarwoisan Ostrobotnia klubin peräkabinetissa, jossa kokoontui
huomattava joukko monissa Tisleissä keitettyjä alan harrastajia. Jälleennäkemisen riemu oli suuri ja puheesorinan ja satunnaisten huudahdusten aiheuttajina saattoi erottaa monia tuttuja kasvoja. Alan uskollisena harrastajana Ornikin
luonnollisesti osallistui ko. seminaariin huolellisesti muistiinmerkiten kaikki
oleelliset tapahtumat. Myöhemmin yöllä sitkeä odotuksemme palkittiin ja meillä
oli tilaisuus seurata muutaman vanhan koukkunokan (Haliaëtus pavas (Siegfried 1984)), sekä erään entisen kurjen (Grus grus) vimmattua soidintanssia. Oli
kuin vuodet eivät olisi painaneet lainkaan näitä kohta jo upeasti harmaantuvia
lintuja! Nuokin yksilöt lienevät jo aikapäiviä yhden pesällisen jälkikasvua maailmalle saattaneet, mutta niin ne vaan jaksoivat riekkua aamuyölle asti.
Kirjallisuuttakin staijauksen ja siipipeilien selauksen lomassa harrastawa
Orni on erinäisten waiheiden jälkeen saanut käsiinsä kopion Elias Lönnrotin
keräämistä, mutta Kalevalaan kelpaamattomista ja siksi julkaisematta jääneistä muistiinpanoista. Aineiston sisältämä runokokoelma oli myöhemmin
tarkoitus julkaista otsikolla “Lemminkäisen lintutarustoa” noin wuonna 1841,
mutta sisällön laadun selwittyä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arwoisalle
toimitusneuwostolle, sen käsikirjoitus ja osa Lönnrotin muistiinpanoistakin hautautui niin syvälle SKS:n arkistoon että ne löytyivät vasta muutama vuosi sitten
keskustatunnelin maaperätutkimuksissa.
Joidenkin runojen kaikesta säädyllisyydestä piittaamattoman riimittelyn wuoksi
niiden julkaiseminen Tislettä laajempilewikkisissä awiiseissa woisi edelleenkin
muodostua tietyille kulttuurisille tahoille hyvinkin kiusalliseksi.
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Runokokoelman arkaluonteisuuden wuoksi siis wasta nyt, sadan kuudenkymmenen seitsemän vuoden kuluttua woidaan siitä julkaista tarkoin walikoituja osia.
Olemme, kirwelewin mielin, joutuneet jättämään tästäkin julkipanosta pois esimerkiksi sellaisia merkittäviä runoja kuin “Sammon munanryöstö” sekä “Konttaraisen kotiinpaluu”.
Tässä kuitenkin teille, rakkaat Tisleen lukijat, näytteeksi wanhan metson
(R. urogallus) kaihoisa pohdinta siitä, miksi kewäinen soidin ei wieläkään ota
onnistuakseen eiwätkä nuoret tipuset enää kiinnostu wanhan homenokan koputuksista aitan seinään:
Mietti metso, musta lintu
ajatteli alta kulmain.
“Mistä löydän kauniin linnun,
kaipaelen kiwan kanasen,
ottelen oman koppelon?”
“Yksin ei oo ylkä olla,
ilkeämpi ison linnun.
Toisin oisi kanan kanssa,
kaksin aina kaunihimpi,
paritellen parempi!”
Muitakin Lemminkäisen linturunoja saatamme julkaista Tisleen sivuilla, jahka
mielipideilmastokin lämpenee tämän muun ilmaston myötä.
Kewäisin terweisin,

Orni
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Pöydän alta
Pyry Pajunen
Ovatko yöunesi järkkyneet BY:n kaiuttimien pauhatessa? Haittaako Joutomiesten
tömistely mielenrauhaasi? Haluatko asua rauhallisessa ympäristössä? Jos
vastasit yhteenkään yllä esitettyyn kysymykseen kyllä, vaihda maisemaa! Oma
edesmennyt (”voi harmi”) kämppikseni kuului rajaamaani ryhmään.
Opiskelijaelämän arkeen kuuluu luonnollisesti enemmän tai vähemmän
satunnainen juhliminen ja JMT 6 on Teekkarikylän tämän taitolajin oma sydän.
Muuten niin harmaaseen arkeen vaihtelua tuovat yläkerrasta kantautuva
monivivahteinen musiikki sekä aina niin ihana laulu — teekkarihan tunnetusti
laulaa mielummin kuin hyvin. En ikinä ole jaksanut ymmärtää tietyiltä tahoilta
kuuluvaa jatkuvaa itkua metelistä. Jos on tenttiin tarve lukea niin Maarilla kyllä
saa olla rauhassa, samoin kuin äitin sylissä kotipuolessa. Nukkumiseenkaan
musiikilla ei pitäisi olla haittaavaa vaikutusta, itse ainakin nukahdan
paremmin pienessä taustamelussa. Poliisit ovat 6 C:ssä valitettavan usein nähty
liikkumassa. Jatkuvalla virkavallan soittelulla häiriintynyt osapuoli kaivaa vain
omaa hautaansa. Jos tällainen tapa yleistyy, taitavat kotibileet Otaniemessä
jäädä vähemmälle.
Allekirjoittanut etsi muutama kuukausi takaperin uutta soluasuntoa ja
ehdoton suosikki sijainnille oli vanha tuttu kutonen. pHuksivuosi tuli vietettyä
varsin kosteissa merkeissä kyseisessä talossa ja niin monet juhlat jättivät
polttomerkinnän vasempaan kankkuun myös taidepiireissä tunnetun luomeni
viereen. Teekkarielämään kuuluu toki opiskelu yhtä lailla, mutta ei niitä
yksittäisiä kursseja muista. Aikanaan kun on aika jättää opiskelut taka-alalle
ja siirtyä työelämään (hui!), päällimmäisenä mielessä ovat ne mahtavat etkot
ja jatkot, jolla opiskelukaverit kokoontuivat kaatamaan rankkoja opintojaksoja
kurkusta alas. Muistat kuka sammui ja kenet iskit, mutta muistatko jotain vielä
ensimmäisen syksyn labroista?
Wappu on taas ovella ja BY:lla soi musiikki yötä päivää <3 Viime wapulta tulee
mieleen paikalla käynyt poliisipartio, jonka säikähtäneet vaihto-opiskelijat
olivat ilmeisesti paikalle tilanneet. Luultavasti myös tänä vuonna on edessä
samanlainen kulttuurišokki, onhan se nyt kumma kun ei voi 30.4. nukkua
rauhassa! Vielä vedellään viimeisiä kevään opinnoissa ja sitten on aika korkata
wappu.
Tätä innolla odottaen,
Tanssilavan alta, JMT 6:n onnellinen asukas.
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Raadin tekstariskandaali!
Tisle on saanut haltuunsa killan raadin julkisuudelta visusti
salassa pitämiä tekstiviestejä, jotka nyt yleisen mielenkiinnottomuuden vuoksi julkaistaan.
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“Tuletko raadin koppiin kanssani
siivoamaan”
“Kiltis on hieman sotkuinen, tulisitko kanssani sinne siivoamaan”

“Mulla puskee rairuohot jo pintaan”
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“Toivottavasti nää viestit ei päädy mediaan, saati Tisleeseen”
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Tisle testaa
Pula-ajan niksinarikka
Tisleen erehtymätön iskuryhmä päätti testata tällä kertaa tunnetuimmat pula-ajan niksit ja nuukailut. Pulaa ei ollut ainakaan ideoista. Internet tarjosi testiryhmälle lähes rajattoman listan asioista, jotka voidaan korvata tiukan paikan tullen. Urhoollinen testiryhmä kahlasi läpi osan nikseistä
ja sai selville absoluuttisen totuuden niiden toimivuudesta. Koeympäristöksi valittiin mahdollisimman inertti solutila JMT 1:stä, eli Kristerin keittiö. Alkuvalmisteluina kävimme ostamassa tarvikkeita, jotka löytyvät varmasti
jokaisen opiskelijan kotoa: sukkahousut ja mämmiä.
Testiryhmä: Tatu, Taru, Mika,
Ville, Krister ja Antti
Peruselintarvikkeet ovat luonnollisesti kortilla pula-aikana,
niin myös olut. Näppärä testiryhmämme päättikin korvata teollisenmakuiset moskat
omatekoisella oluella. Hienostuneen tumman oluen valmistukseen käytimme blenderiä, Tapio-merkkistä viinaa,
mämmiä ja vettä. Lopputulos
oli hämmästyttävän hieno,
vaikka aivan homogeeniseen
seokseen ei päästykään. Pehmeän samettista, helposti lähestyttävää ja ruskeaa lientä, jossa on hieman alkoholia. Varmasti parempaa kuin alkuperäinen! Tässä vaiheessa todettakoon, että eräs ryhmämme naisjäsenistä vaati, ettei hänen kommenttejaan julkaista hänen omalla nimellään. Kyseisen
henkilön anonyymiteetin säilyttämiseksi Tisle julkaisee hänen kommentit
nimimerkillä “Tero”. Eipä siis muuta kuin muutama pötkö jäistä mämmiä,
hieman viinaa ja vettä blenderiin, reipas sekoitus ja eikun maistamaan.
“Hyi tää haisee mämmiltä” -Tero
“Täs ei maistu ees viina!” -Tatu
“Näyttää ihan ripulipaskalta...” -Ville
Korvikebisse(tm) oli suurmenestys, testiryhmäkin innostui jatkokehittämään
mämmin käyttöä pula-aikoina. Miltä maistuisikaan mämmi-kebap tai mämmisuklaapatukat?
Teepussia voi myös kuulemma käyttää useampaan kertaan, maun juuri siitä kärsimättä.Ajatuskin
on jo kuvottava, testiryhmämme päätti yksimielisesti hypätä seuraavaan niksiin.
Kahvinkeittimien suodatinpaperit ovat varmasti harvinaista herkkua kriisiaikoina, mutta onneksi
ne voidaan korvata helposti sukkahuosuilla. Testiryhmämme jätti nuukuuksissaan kahvinkeittimet
kotiin, mutta mitään ei oltu vielä menetetty. Kahvin suodatuksen voi hoitaa keittimen sijaan kahvin
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loppukäyttäjä vetämällä sukkahousut päähänsä ennen kahvin nauttimista. Kahvinpurut jäävät niksukkahousuihin ja testaaja saa nauttia
hyvästä kahvista. Ainakin teoriassa. Päätimme lisätä ilmiselvästi toimivaan niksiin hieman vaikeusastetta laittamalla kaksi koekaniinia
samoihin sukkahousuihin.
Tulokset olivat rohkaisevia.
“Kumarru tännepäin, en näe mukia” -Ville
“Ne on yleensä jalassa, tyhmät” -Taru
Tämäkin niksi todettiin erittäin toimivaksi, Tisle suosittelee! Sukkahousut päässä voi liikkua täysin
anonyyminä yhteisissä tiloissa, esim. pankeissa, ja nauttia samalla aidosta pulakahvista.
Testiryhmä innostui jälleen jatkokehittelyyn. Sukkahousut toimivat testatusti myös hands-freenä
ja sentrifugina. Myös olutpullojen säilytys on mitä näppärintä sukkahousuissa. Pula-aikana ei sovi
myöskään unohtaa liikunnan merkitystä. Testiryhmämme ideoikin erilaisia niksejä tavallisimpiin
pula-ajan urheilulajeihin.
-

Jääkiekko on helpompaa, jos maila ja kiekko laitetaan sukkahousujen
punttiin.
“Toimii varmasti” -Mika
Pussijuoksusta saa paljon tasaväkisempää, kun kilpailijat ahtautuvat
samoihin sukkahousuihin. Kisan jälkeen sukkahousut voikin
luovuttaa jonkun hieman runsaamman leidin käyttöön.

Tarkemminmietittynä sukkahousujen käyttömahdollisuudet pula-aikana
ovat siis lähes rajattomat!
Irtileikatusta sukkahousun kärkiosasta saat kätevän kuonokopan erittäin
heikkoleukaiselle koiralle.
Lopulta sukkahousuhuumori alkoi tympiä jo innokkainta ryhmäläistä, joten päätimme siirtyä eteenpäin Teippisuihkuun(tm)
Säästä vettä ja lopeta suihkussakäyminen kokonaan. Aina iltaisin voit kääriytyä teippiin ja kun
teipit repii pois, lika irtoaa ihosta! Jos teipin repiminen omalta iholta hirvittää, niin joku kaveri tekee
sen sinulle varmasti hyvin mielellään.
“Ai s@@&%na!! -Mika&Ville
“Sopii paremmin naisille” -Taru
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