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H

yvä pHuksi, tervetuloa opiskelemaan
kemian tekniikkaa TKK:lle! Tervetuloa
myös Kemistikillan pää-äänenkannattajan,
kiltalehti Tisleen pariin!
Seuraavilta sivuilta saat hieman osviittaa
siitä, millaisia juttuja jo 43. vuotinen Tisle voi
pitää sisällään. Suosittelen myös tutustumaan
kiltiksellä lojuviin Tisleen vanhempiin
numeroihin, joita tutkailemalla pääset
näkemään kemistien kirjallisen huumorin
koko kirjon. Vanhemmista numeroista
voit myös saada hieman ennakkotietoa
pHuksivuotesi tulevista tapahtumista.
Tisleen kesähitti (hippi)in on koottu vakioartikkeleiden lisäksi sopiva setti kesäisiä
juttuja.
Pääset
tutustumaan
muun
muassa nuoren kemistin peruskesätyöhön
paatosmaisesta näkökulmasta. Voit myös
lukea innovatiivisia vinkkejä hauskaan kesään,
sekä tarkistaa, mihin suuntaan Tisle Testaa remmi (vaihtuvassa kokoonpanossaan) tällä
kertaa hairahti.
Kesän loppu on tunnetusti syksyn alku. Kauan
kaivatun kesätyöjakson jälkeen on jälleen
koittanut paluu Otaniemeen teknillisten
tieteiden pariin. Vaikka opiskelujen alku onkin
hieno juttu, vielä hienompaa on nähdä jälleen
vanhat kaverit ja päästä tutustumaan uusiin
kasvoihin. Ketään teekkaria ei tarvitsekaan
muistuttaa siitä, että teekkarius on paljon
muutakin kuin kunnianhimoista opiskelua!

Melkein lopuksi haluan haastaa kaikki
kiltalaiset
osallistumaan
seuraavan,
syksymmällä ilmestyvän Tisleen tuottamiseen.
Pari viimeistä numeroa ovat olleet jokseenkin
saman porukan käsialaa, joten on jo aika
saada näille sivuille uusia näkökulmia ja
omaperäisiä avautumisia. pHuksit, teille
tämä on loistava tilaisuus jakaa elämänne
todennäköisesti ikimuistoisimpia kokemuksia
(ja saada pHuksipisteitä). Vanhemmat
tieteenharjoittajat, teiltä kaivataan jo
suorastaan
näkemyksellisiä
juttuja.
Aktivoitukaa, sillä Tisle elää vain kiltalaisten
ansiosta - kiltalaisia varten!
Syysilmat ovat jo alkaneet, päivät lyhenevät
ja kurssit painavat päälle - mutta pidot
Otaniemessä sen kuin paranevat! Hyvää
syksyä!
Antti Kakola, Tislesetä -08

puHiksen puhinat



H

eipä hei ja hyvää
alkanutta syksyä!

Alkuun haluaisin toivottaa
uudet
pHuksimme
tervetulleiksi TKK:lle ja
erityisesti Kemistikiltaan.
Olettekin tammipHukseja
lukuun
ottamatta
viimeiset, jotka aloittavat
opintonsa TKK:lla, sillä
1.8.09 opiskelemme jo
kaikki uudessa Aaltoyliopistossa. Vanhan alku on uuden
loppu tai jotain sinne päin. Se, miten
tämä muutos käytännössä vaikuttaa
opiskeluun, jää nähtäväksi, sillä moni asia
taitaa vieläkin olla suunnitteluvaiheessa.
Kilta luonnollisesti seuraa tilanteen
kehittymistä ja tiedottaa jäsenistöään
uusimmista käänteistä.
Moni tämänkin lehden lukijoista on
ollut koko kesän kesätöissä. Itse pyörin
monen muun kiltalaisen tavoin Porvoon
jalostamolla koko kesän ja lisäksi osan
syyskuuta. On jännä huomata, miten
kevään jälkeen odottaa innolla pääsevänsä
koulun penkiltä töihin, mutta kesän
lopulla laskee päiviä töiden loppumiseen
ja uusien pHuksien saapumiseen. Itse
päätin tehdä töitä heti tenttikauden
päättymisestä koulun alkuun asti,

joten lomailemaan en
pahemmin ole ehtinyt.
Vaihtelu
kuitenkin
onneksi virkistää ja on
lohdullista tietää, ettei
vähään aikaan ole pakko
herätä ennen kuutta
aamulla joka päivä.
Virkistäytymään pääsee
syksyn aikana muutenkin.
Kilta,
ylioppilaskunta
ja monet yhdistykset
järjestävät runsaasti tapahtumia, joista
löytyy kaikille jotain. Kilta järjestää syksyn
aikana tapahtumia laidasta laitaan. Löytyy
liikuntaa, bileitä, kulttuuria, hengailua,
risteilyä ja ekskursioita. Tämän vuoden
pidempi xq suuntautuu Turun seudulle
ja mukaan toivotaan osallistujia kaikilta
vuosikursseilta. Luvassa on hyvä reissu!
Omasta puolestani toivon kaikille
hyvää alkanutta syksyä, innostusta
lähteä mukaan killan toimintaan sekä
jaksamista opintoihin. Nähdään kiltiksellä
ja tapahtumissa!
Puhisterveisin
Janne, pj

Kipparin moi!

T

ervehdys hyvä kiltalehteämme
selaileva pHuksi! Tätä lukiessasi
lienee syksy jo hyvässä vauhdissa ja
ensimmäiset riennot toivon mukaan
onnellisesti takana.
Syksyn pimentyminen ei toki tarkoita
sitä, että opiskelijaelämä pimenisi, vaan
pikemminkin se syttyy kuin katulyhdyt
ja
tuo
mukanaan
perinnesitsit,
lakinlaskijaiset,
FazerXQ:n,
paljon
muuta sekä tietenkin koko lukukauden
messevimmät bileet, pHuksicruisen,
minne pHuksit pääsevät starttaamaan
uudenkarheat haalarinsa päällä (ja tulevat
toivottavasti ne päällään myös pois;)).
Kaikkia bileitä ja muita tapahtumia
ajatellessa kannattaa toki suoda
jokunen ajatus myös opiskelun
primääritarkoitukselle, eli itse opiskelulle
ja tenttien läpäisylle. Vaikka monet
pHuksikurssit saattavat ensimmäisten
luentojen perusteella vaikuttaa hyvin
pitkälle lukion kertaukselta, käydään
montaa asiaa kuitenkin eri tavoin
ja hieman syvemmin, jolloin hyviin
arvosanoihin pääseminen ”nollatyöllä”
ei ole mahdollista. Monet vanhemmat
opiskelijat saattavat myös tyrkyttää teille
asenteita eri aineista ja kursseista, mutta
kannattaa pitää mielessä, että nämä
ovat vain vanhojen partojen jorinoita.
Kannattaa käydä niillä luennoilla, jotka
kokee itselleen hyödyllisiksi.



Jottei tarinointini menisi turhan
opintopainotteiseksi, niin muistakaa
pitää mielessä ne tosiasiat, että
pHuksivuoden
unohtumattomimmat
ja hauskimmat asiat tapahtuvat jossain
aivan muualla kuin luennoilla ja opiskelu
ja hauskanpitäminen eivät ole toisiaan
poissulkevia asioita.

Kippari-Mikko



Miesten Päivän Perinnesäätiö
tiedottaa
Miesten Päivän Perinnesäätiö järjestää kevätleirin.
Ilmoittautumiset Säätiön konttoriin 14.05.2008 mennessä
Päiväohjelma

8.00

Aamusauna
- Oluenjuontia ja ähkimistä
- Käydään läpi lyhyesti keskeiset kirosanat.

9.00

Aamuverryttely
- Tehdään pieni metsäretki sukat jalassa.
- Avomaastossa kuseskelua
- Kädenvääntoä ja Koskenkorvaa
- Kivien heittelyä rannassa
- Ajetaan mopolla ympyrää ilman kypärää.

10.00 Hengen nostatus

- Lisää Koskenkorvaa
- Uhoamisen perusteet 1.01
- Painiottelu saunan takana

11.00 Pilkotaan Toyota Corolla -76 kulmahiomakoneilla palasiksi.
11.30 Lounas

- Makkaraa, hernekeittoa, olutta
- Vihanneksia ja muita ruohoja sen verran, että niitä voi lingota lusikalla kaveria otsaan.
- Ruokaryypyt

12.00

Ruokalepo
- Mennään kengät jalassa sänkyyn
- Sängyssä puhutaan armeija/sivarijuttuja
- Unimusiikiksi kuunnellaan Antero Mertarannan selostus mm-kisoista -95.
- Haukutaan ruotsalaisia.
- Työnnetään käsi housuihin ja otetaan tirsat.
- Paitsi Leppänen, joka käy salaa Kossupullolla.

12.45

Tosihommat alkaa
- Siirretään iso kivi porukalla toiseen paikkaan.
- Juodaan kaljaa.


- Kehutaan kuinka kovia työmiehiä ollaan.
- Siirretään kivi takaisin.
- Juodaan Koskenkorvaa.

13.30

Ohjattua välineiden valmistelua
- Vuoleskellaan makkaratikut valmiiksi iltaa varten, koska puukot
takavarikoidaan klo 17.
- Valmistetaan Käpyritsat.

14.30 Käydään sakilla pelottelemassa lintubongareita
15.00 Haukutaan akat
15.30 Käydään vonkaamassa intimiteettiä mattopyykkäreiltä

- Palataan saamatta takaisin leiriin.
- Pohditaan, että se isotissinen olisi voinut antaakin, ellei Leppänen
olisi mennyt näyttämään sille nakkiaan.
- Haukutaan akat.
- Puhutaan omina kokemuksina kaikki naisjutut, joita kaverit on meille
valehdelleet.

17.00

Illallinen
- Makkaraa ja hernekeittoa
- Sinappia
- Olutta ja Koskenkorvaa

18.00

Räjäytetään jotakin
- Paitsi Leppänen, joka käy salaa Kossupullolla.

18.30

Lämmitetään sauna
- Jokainen kertoo vuorollaan, missä saunassa on Suomen parhaat löylyt.
- Juodaan koskenkorvaa.
- Käydään alasti uimassa.
- Seurataan salaa kenellä on seurueen suurin jortikka.
- Juodaan kaljaa ja Koskenkorvaa

19.00 Käydään kylän baarissa haastamassa paikallisten kanssa riitaa, Paitsi Leppänen, joka lukitaan siksi aikaa puuliiteriin.

20.00

Tehdään nuotio
- Juodaan Koskenkorvaa.
- Haukutaan akat.
- Paitsi Leppänen, joka unohtuu liiteriin.



21.00

Makkaranpaisto alkaa
- Haetaan Leppänen liiteristä
- Poltetaan makkarat tikun nokassa karrelle.
- Vedetään reilusti sinappia kyrsän syrjään
- Vedet silmissä kehutaan kuinka hyvää se on.
- Paitsi Leppänen, jonka makkara tipahtaa nuotioon.

22.00 Lauletaan Rosvoroope ja Kotkan Ruusu 17-äänisesti
- Juodaan kaljaa.
- Kehutaan akat.
- Paitsi Leppänen, joka on oksentamassa.

23.30

Iltatoimet
- Juodaan Koskenkorvaa.
- Kustaan nuotio sammuksiin.
- Kävellään kädet toistemme hartioilla kämpille.
- Ollaan toistemme parhaat kaverit.
- Pyyhitään sinapit hihaan.
- Mennään vaatteet päällä nukkumaan.
- Kaveria ei jätetä.
- Paitsi Leppänen, joka sammuu jo tuntia aiemmin nuotiolle.

Pöydän alta



by Pyry Pajunen

V

ihdoinkin tämä kaamea kesä loppui. Miksi ihmeessä töitä pitäisi tehdä vain
muutaman kuukauden ajan Suomen ”lämpimänä” aikajaksona sen sijaan, että
voisi vaikka dokata tai opiskella (melkein sama asia) ja samalla tehdä jotain etäisesti
duunia muistuttavaa ympäri vuoden ja kääriä paremmat hillot taskuun.
pHuksit saapuivat ja sitten vain katsellaan, josko allekirjoittanut päätyy taas tiettyjen
tulokkaiden idoliksi. Sopia varmaan toivoo, ettei näin käy tai Jorvissa suoritetaan
paljon maksansiirroksia tulevana keväänä. Onneksi on vielä monet bileet aikaa näyttää,
kuinka asioita EI hoideta. Huhujen mukaan ”uinuva jättiläinen” on jo nähty Otaniemen
alueella, mahdollisesti jopa sisätiloissa. Uusien killan jäsenten ei kuitenkaan tarvitse
pelätä tätä lempeää otusta, vaikka se toisinaan innostuu alkoholin, teekkareiden
sekä Jannen läsnäolosta. Lisäksi pitää muistuttaa kaikkia pHukseja myöhemmin
marraskuussa seuraavasta pHuksicruisesta, jonne promoottorit ovat kovaa vauhtia
järjestämässä titaanien taistelua, kaikkien kamppailujen äitiä - itsensä kirahvin ja
sonnin uusintaottelua.
Aiemmassa numerossa kerroin tulevasta tutkimuksestani naaraspuolisten nisäkkäiden
käyttäytymisestä ja sopulimaisesta vyörymisestä kohti pääkaupunkiseutua. Usean
kuukauden huolellisen analyysin sekä monta koria nestemäisiä virvokkeita vaatineen
empiirisen tutkimuksen valmistuttua voin vihdoin julkaista tutkimustulokset. Kuten
varmasti kaikki jo ennalta ovat tienneet, naisten logiikka on täysin absurdi käsite,
koska sellaista ei ole. Kuitenkin on todettava, että naisten kehittämä ele- ja salakieli
on varsin nerokas. Miehet menevät toistamiseen lankaan naisten antaessa ymmärtää,
muttei ymmärtäessä antaa. Myös lafkamme sisäänottoprosentti antaa tästä osviittaa.
Poikia tulee entistä enemmän naisten perässä sisään, kun taas naiset tämän
huomattuaan juonittelevat jo toisilla osastoilla sinisilmäisiä poikia. Tätä vääryyttä
lähdemme ystäväni Kapteeni Jubilaation kanssa oikaisemaan. Valitettavasti Piski
joutuu lopettamaan juttunsa tähän, sillä muiden urosten tavoin tossun alla ei paljoa
neuvotella. Emäntä käskee ja isäntä juoksee minkä korkkauksiltaan ehtii.
Ensi numerossa tutustutaan syysmasennuksen ehkäisyyn sekä Tallinnan neitojen
tarjontaan.
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Kakskyt kiloo pigmenttiä

esäaika on varsinaista hittien kultakautta, mutta henkilökohtaisesti
kaikenmaailman radiokanavien tehosoitossa olevat niinsanotut hittiveisut saavat
sapen kiehumaan. Omakohtaista ketutusta lisää myös ihmeelliset muoti-ilmiöt ja
en-sano-kuinka-monen-kilon-siiat. Menneen kesän hitiksi minulle nousi aktiviteetti
nimeltä säkitys. Säkittäminen on monella tapaa erittäin hyödyllistä ja terveellistä. Kun
heittelee tuhansia ja taas tuhansia kiloja pigmenttejä, talkkeja ja pölyjä suursäkkiin,
niin kunto ja hauis kasvavat ja festareilta hankitut kilot karisevat nopeammin kuin
pääkaupunkiseutulaiset Turusta. Lisäksi tästä hommasta maksetaan rahaa ihan
mukavasti, eli hommaa voisi jopa kutsua hyötyliikunnaksi. Mutta parhaimmillaan
säkityksen hyödyt näkyvät, kun on puukon kanssa tehnyt t-viiltoja koko päivän,
niin loppuvuoden viiltelytarpeet tulee täytettyä parissa tunnissa. Säkitys on myös
yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottunakin pelkästään positiivista. Ne harvat ja
valitut, jotka pääsevät kyseistä aktiviteettiä harrastamaan on tiedossa pelkkää plussaa
mielelle ja kropalle.

Tisleen Niksinarikka™ esittää:

T
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Miten viettää intiaanikesä,
vaikka sataa?

isleporukka on palailemassa kesälaitumilta ja on edellisestä julkaisusta
kuluneen pitkän tovin vuoksi kerennyt lyömään monesti (viisaat) päänsä yhteen
artikkelituumailujen merkeissä. Mennyt kesä oli perisuomalaiseen tapaan passelisti
kylmä, mutta onneksi vähänluminen. Kuitenkin jo näin NRJ:n ”kuuma kesä” vinkumistenkin vuoksi on tarpeellista tutustuttaa kansalaiset siihen tosiasiaan, että
Intiaanikesän viettäminen ei vaadi muuta kuin kekseliäisyyttä. Kun ihmisellä on terve
mielikuvitus ja kaksi toimivaa kättä, niin hätä ei ole tämän näköinen!
Alle on koottu parhaat, jokaiselle sopivat, vinkit unohtumattoman hellekesän
simuloimiseen. Ne on myös asiantunteva raatimme valvotuissa oloissa testannut:

Grillaaminen

Makkaranpaistoa voisi verrata punk-musiikkiin. Ympäröivä maailma ja
oikeastaan aivan kaikki muukin on yhdentekevää, kunhan ko. hommaan
löytyy asennetta. Aleksi todistaa kuvan muodossa.
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Pikkusateenvarjot

luovat kesätunnelmaa
tilanteesta ja keliolosuhteista riippumatta:

Kellumalla

Riennä lähimpään Anttilaan ja osta itsellesi Deluxe-mallinen lastenallas! Myös
kumivene tai vastaava kelluvaksi tarkoitettu kapine käy hätätilanteessa. Tämän
jälkeen nimeä jahtisi ja kippaa se lähimpään vesialueeseen. A vot!

Viimeinen vinkki on edellisiä huomattavasti perinteisempi,
mutta silti yhtä toimiva: Suuntaa lähimpään solariumia
tarjoilevaan terveyslafkaan, osta 10 kerran kortti ja käytä
kaikki yhtenä päivänä.

D

DL - tajunnan virtaa
kuolleiden linjojen takaa

13

L. Tuo päiviemme piristys ja vapaa-aikamme tappaja. Mutta mikä on DL:n syvin
olemus? Entä mitkä ovat sen tarkoitusperät? Haluaako se maapallon kuninkaaksi
keinoilla millä hyvänsä vai onko se sisimmässään kiltti, pelokas pikkulapsi, joka
tarvitsee vain tukea, ymmärrystä ja isällistä lämpöä?
Ystävämme Wikipedia ei tunnu löytävän yhteisymmärrystä kanssani koskien
kirjainyhdistelmän perimmäistä tarkoitusta. Tuon aikamme kenties uskottavimman
tietosanakirjan mukaan DL:llä saatetaan viitata desilitraan, Delta Air Linesin
IATA-koodiin, ISO 216 -standardin mukaiseen paperikokoon (110x220 mm) tai
diplomilaulajaan. Hetkinen. Huhujen mukaan Suomessa voi valmistua diplomiinsinööriksi teknillistä opetusta antavasta ylipistosta, kuten Tampereen teknillisestä
yliopistosta, Åbo Akademista tai Teknillisestä korkeakoulusta, mutta mikä on
diplomilaulaja? Kysyn vaan.
Ensimmäiseen
osumaan
pettyneenä
kirjoitan
Wikipedian
hakukenttään
pelkän d-kirjaimen. Nyt saan tietää, että
morseaakkosissa D merkitään yhdellä
pitkällä ja kahdella lyhyellä merkillä.
Tunnen välittömästi oloni viisaammaksi.
Selatessani D-kirjaimen merkityksiä,
sisäinen kemistini bongaa välittömästi
listasta deuteriumin, vedyn isotoopin, jota
käytetään raskaan veden valmistuksessa.
Kalenterissa D tarkoittaa usein joulukuuta.
Miksi joulupukki ei muuten ole englanniksi
December goat? Kysyn vaan.
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L puolestaan on latinalaisten aakkosten kahdestoista kirjain, joka voidaan morsettaa
lyhyellä, pitkällä ja kahdella lyhyellä merkillä. Laudaturin lisäksi L-kirjaimen merkityksiä
ovat litra, ajoneuvotunnusten Luxemburgiin viittaava kansallistunnus sekä vaatteiden
kokoluokituksen suurta tarkoittava merkintä. Nämä tiedot johdattavat minut vihdoin
totuuden lähteille.
Kaiken tämän itsetutkiskelun tarkoituksena on siis todistaa, että DL tarkoittaa
Luxemburgissa deuteriumia valmistavaa joulupukkia, joka on laihduttanut edellisjoulun
jälkeen liian korkean kolesterolin takia ja joka on vihdoin innostunut saattamaan
lukio-opintonsa päätökseen. Toinen mahdollinen selitys on huijata päätoimittajaa
uskomaan, että tämäkin kirjoitus olisi saapunut ajallaan. Itse olen luonnollisesti
ensimmäisen teorian kannalla.
Jos tämän sepustuksen luettuasi et ymmärtänyt, mitä kirjoittaja sillä hakee takaa,
älä ole katkera. En ole itsekään ihan varma. Tajunnan virta on kuitenkin lähellä
sydäntäni ja siispä kirjoitankin toisen vähintään yhtä sekavan tekstin myös seuraavaan
Tisleeseen teidän iloksenne ja suruksenne mikäli päätoimittaja suo. En ihmettele
vaikkei soisikaan. Hän ei kuitenkaan ole soitin. Noin, nyt on tekstin sekaan ujutettu
myös pahoin ontuva puujalka. Kiitos ja anteeksi.
Syysterveisin
tämän tekstin kirjoittaja

Cankänniolympialaiset
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oko vuoden, etenkin oman alkometrin hankinnasta lähtien, olivat pienet
CanCan07:n tanssi-ihmeet suunnitelleet omaa kisailtaa. Pekingin olympiaeventtien
innoittamana talven mittaan virinneet ideat pistettiin yhteen nippuun ja kirpsakkana
lauantaina 30.8. näytettiin muulle maailmalle urheilujuhlan mallia.
Lyhykäisyydessään päämäränä
oli pitää epäikävää rempseän
porukkamme voimin. Lajeina oli
sekä yksilö-, että joukkueurheilua.
Loppupisteet saatiin kertomalla
jokaisen
lajeista
keräämät
pongot
kyseisen
henkilön
promillemäärän
kuutiolla.
Suoritustyyli oli luonnollisesti
vapaa ja ylituomarimme Herra Aleksi sovittaa roskapönttöä naulausvälineeksi.
Ketämäki vastasi puolueellisesta
arvostelusta. Alla on listattu toteutuneet lajit.
1. Frisbeenheitto huonommalla kädellä väärin päin.
2. Golfaus pöydänjaloilla.
3. Naulanlyönti vapaavalintaisella esineellä. Ei kuitenkaan varasa, kivi tai kaverin
pää.
4. Oluen tai muun 33cl vetoisen pullotetun nesteen nopeusjuonti.
5. Tölkintyöntö.
6. Vauhditon pituushyppy taaksepäin.
7. Tammisen kanto, 10s aikaa.
Välikevennyksinä otimme vertaa toisistamme myös pöydänjalkojen mereenheitossa ja
ryhmäkilpatiputanssissa.
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Kaikki aikanaan mieleentulleet lajit eivät
mahtuneet sellaisenaan mukaan. Käytännön syistä
(ja monista muista syistä) toteuttamatta jätettiin
mm. kivicurling Joonaksen solutilassa, kanervan
kanto, mikroaaltouunin räjäyttäminen ja yleisen
epäjärjestyksen aiheuttaminen.
Voittajiksi selvisi lähes tajunnan räjäyttävät pisteet
tyttöjen sarjassa kerännyt Riitta. Hänet palkittiin
runsaalla määrällä Strawberry Koskenkorvaa.
Sekasarjan kuninkuuden pokkasi Aleksi ja
ansioistaan hänelle myönnettiin pullo Leijonaviinaa.
Huomaa innostunut ilme Nikon
päästessä tekemään jotain
epämääräistä.

Osallistuneiden kesken arvottiin
myös lohdutuspalkinnoksi pullo
erittäin laadukasta Ruotsalaista
Lippupunssia. Tämän putelin sai
onnellisesti omakseen Riina.

Voittajan on helppo hymyillä.

Olympiahuuma ei toki loppunut kisailun päätyttyä, vaan siirryimme jatkoille
jo tutuksi tulleisiin soluasuntoihin Jmt:lle. Illalla lähdimme vielä merille kesällä
hankkimallamme, Kurahuora I:ksi
nimetyllä huvijahdilla. Tunnelma
oli kaikin puolin loistava ja reissu
onnistunut!

K

I&E
Hihii !
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esä vetelee viimeisiään ja hyvin levänneen sisäasiaintoimikunnankin on aika
palata astialle. Tosin ei ihan vielä, sillä kirjoittelen tätä matkalla KULlista SINiin
Air Asian huippulennolla, jonka kesähittejä tänä vuonna näyttäisi olevan herkullinen
hotdog, kanamakkaralla. Odottakaa vain ensimmäisiä sitsiruokia.
Korkataan syksy käyntiin perinteisesti 1.9. pHuksien T-illalla, jonka jatkosauna lämpiää
Ossinlinnassa. Toivotetaan porukalla pHuksit tervetulleiksi ja lauletaan sähköläiset
nurin!
Ensimmäiset viikot kuluvatkin lähinnä pHuksitapahtumissa juostessa (kts.
tapahtumakalenteri!), mutta löytyy meidän syksystä paljon muutakin. Sitsejä on
luvassa ainakin pHuksien perinnesitsit (2.10) raksan kanssa, vuoden suosituimmat
bileet eli kemman kaverisitsit (15.10), SKS-sitsit ja neitseelliset VPK-sitsit tiedekunnan
kesken, mitähän niistäkin bileistä seuraa...
Kiinnostaako kokkailu ulkkareiden kanssa? Dim sum, Nasi Goreng, Singapore
noodles? Otetaan ulkkarit mukaan ja kokkaillaan prodekolaisten kanssa OK20:ssa
7.10. Reseptejä ja ideoita saa ehdottaa joko killan osoitteeseen kemistikilta@gmail.
com tai allekirjoittaneelle henna.jaaskelainen@tkk.fi. Laittakaa aiheeksi International
food night.
Om en stund anländer vi till
Böle. Kaiva pelikortit kaapista ja
tule oppimaan uusia juomapelejä
25.9. OK 20:een eli Böleen.
Tarjolla mm. MacGyver- ja jo
legendaariseksi
muodostunut
Jorvi-juomapeli. Voit myös haastaa
killan isännän Kemistikillan
ensimmäisessä virallisessa beer
pong -turnauksessa!
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Syksyyn mahtuu vielä mm. grillailuchillailua, saunailtoja ja nuolemisilta Athenen
kanssa(!) Tarkista tapahtumien tarkemmat kuvaukset ja alkamisajat killan
tapahtumakalenterista, joka löytyy jatkossa sekä netistä www.kemistikilta.fi, että
kiltiksen ilmoitustaululta.
Kiltikselle ilmestynee ensimmäisten viikkojen aikana myös kaikkien aikojen paras
pelikonsoli, Nintendon aito ja alkuperäinen harmaa boxi!!! Pelejä löytyy mm. Super
mario 1, Mega man 4, Track ’n field, Beach Volleyball, Simpsons... Jos kaapissasi lojuu
käyttämättömiä vanhoja pelejä, tuo ihmeessä kiltikselle!
Yritetään tosin tänä syksynä tiskata omat
astiamme ja pitää kiltis muutenkin siistinä,
sillä kiltisvastaavien toimenkuvaan ei kuulu sen
siivoaminen.
Energistä syksyä & nähdään kiltiksellä!

Tisle Testaa
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ISOjen poikien leikit

”Olikos teillä testiajossa.. Jaguaareja?”

K

emistikillan testiryhmä kahden ISOn ja yhden pHuksin voimin päätti lauantaina 6.9.
suorittaa katsauksen Niittykummussa sijaitsevan Jaguarin myymälän tarjontaan.
Paljon erilaisista urheilu- ja kansanautoista kokemusta omaava ryhmämme huomasi
ilmoituksen testiajopäivästä, eikä aikaakaan kun nämä Räikkösen aikalaiset lepuuttivat
katseitansa pitkin Jaguar XF –urheiluauton silmiä hiveleviä muotoja kaupan edessä.
Testiryhmän harmiksi tarjolla oli valitettavasti vain sen karvalakkimalli..

”Kato nyt tätäkin, tuossa tuulettimessakin lukee että Jaguar”
Ilmeisesti sana ”karvalakki” on Jaguarkuljettajille melko suhteellinen käsite. Jo testiajon
alussa meidät vakuutti auton ulkonäkö (näkyy hyvin parkkipaikalla) ja jylhä olemus,
joka autosta huokuu. Sisällä autossa kaikki yksityiskohdat viimeistä piirtoa myöten
vakuuttivat meidät. Puupanelointi oli ensiluokkaista. Tietenkin tämän hintaluokan
autossa avaimet voi jättää taskuun, sillä sähköisesti käyttäjänsä tunnistava villipetohan
murahtaa napin painalluksella käyntiin. Ryhmämme osoitti hiljaista kunnioitusta
paneloinnista esiin kääntyville tuulettimille sekä jylhästi, arvokkaan hitaasti, esiin
nousevalle vaihdekepille.
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”Kato nyt tätäkin nappia? Kun tästä painaa, takaluukku aukeaa, sivuvalot vilkkuu ja naapurissa
vaihtuu kanava”
25 –minuuttisen ajon aikana testiryhmämme suoritti erilaisia testejä:
- Audi RS4 ei lähde viivoille vaikka keskisormella kannustaisi juppia ratissa
- Jarrutus valoihin onnistuu liian myöhään ja vielä senkin jälkeen
- Fiat Punton kuljettaja saattaa ohittaa sinut kiroillen lusikka pohjassa, jos kuskin
autolle naureskelee sormea osoitellen ohitustilanteessa

”En tiedä ostaisinko, mutta onhan tässä seinät kuin veneessä ja käynnistyy kuin avaruusasema”
Kokonaisuutena XF on kompakti opiskelija-auto, jolla pääsee kokeilemaan rajojaan
vaivaisella 1200€ omavastuulla testiajopäivänä!

”200 nappia, neliveto ja vararengaskin vetää!”
Testiryhmämme seuraava ajokki Lange Rover -automerkki edustaa hieman raskaamman
sarjan maasturia, joten päätimme valita taloudellisella V8-moottorilla varustetun
Range Rover Sport –mallin lauantaikarkiksemme.
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Siinä missä XF herättää omistajassaan ylemmyydentunnetta jo egoa pönkittävällä
kromisella avaimenperällään, Range Rover katsoo 1,27m korkeudelta ohjaamostaan
XF:n kuskia kuin pientä muurahaista. Vaikka tämäkin auto ostetaan sen
parkkipaikkastatuksen vuoksi, 6 sekunnissa 0-100 km/h liikahtava pienen omakotitalon
kokoinen pikkujätti saattaa aiheuttaa kuljettajalle mielihyvää myös liikenteessä.
Testiryhmä oli erityisesti vakuuttunut sisätelevision tuomasta ihailusta kavereiden
keskuudessa sekä huomattavasta maskuliinisuudentunteesta, jonka Iso auto mummon
Fiiat satasen vierellä nostattaa.
		
Testeissä testiryhmämme päätyi seuraaviin tuloksiin:
- Melutaso 9+, auton basso nostaa naapurin volkkarin irti maasta
- Lisävarusteet olivat ilmeisesti hyvät sillä ohjekirjan rinnalla Orgaanisen kemian
kurssikirja näyttää taskupokkarilta
- Ajotuntuma 9, auto nostaa virtuaaliegoa ainakin 500 prosenttia

Kemistikillan testiryhmä
Joonas Paavola – ajomestari
Antti Karkola – erikoistoiminnot ja ajo-ominaisuudet
Janne Hämäläinen – muotoilu ja lisävarusteet
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Mä lähden Diniin

Alkup. kappale: Klamydia - Mä lähden himaan
Uudistetut lyriikat: Joonas Paavola, Mika Ketomäki, Krister Knape

1. säkeistö
Mä aikani FyKestä kärsin
turhaan selkkareita väänsin
Nyt se kandi tehty on
on riemu ja juhla mahdoton
FyKen aulasta juoksen helvetin lujaa
vapaana teekkarina Servinkujaa
Nyt selkkarit silppuriin
ja meitsi lähtee Aladiniin
Kertosäe
Mä lähden Diniin
mä lähden Diniin
ei maistu enää Fyke
eikä määrää lehtorikaan
Mä lähden Diniin
mä lähden Diniin
hei assari sä oot pässi
Tommi Läntinen onkin färssi
jee jee jee
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2. säkeistö
Sitsit, jatkot ja piKKujoulut kiinni
pois kun pääsen, niin kuohuu viini
Ei assari suoritusta myönnä
selkkari perseeseesi työnnä
Ei oo enää ympärillä sakkii
ei oo päällä labratakkii
Mä pHukseille pokkuroin
ja 11 viikkoa pahoin voin
Kertosäe

