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pääkirjoitus

”Ja hän tulee paimentamaan heitä
rautaisella sauvalla”.
Kaikki hyvät pääkirjoitukset alkavat aina jollain
nokkelalla lainauksella, jonka joku on kirjoittanut tai
lausunut jossain hienossa tilaisuudessa lausunut.
Niinpä. Tajusit sen jo itsekin, tämä pääkirjoitus on
hyvä. Avatakseni hieman lainausta, viime syksyn
vaalikokous päätti suuressa viisaudessaan valita
minulle kahdeksan (8) omaa pientä orjaa, Tisleen
toimittajaa, jotka tulevat toivottavasti suurelta
osin vastaamaan niistä kauniisti jäsennellyistä,
äidinkielellisesti täydellisistä hengentuotoksista,
jotka lävistävät Tisleen ankaran sensuurimuurin ja
pääsevät itse julkaisuun saakka, eli saavat ns. happy
endin. Ennen kuin joku vanha päätoimittaja/muu
henkilö tulee avautumaan, että miksi sauva, miksi ei
Tislesedän perinneruoska, niin selvennetään asiaa
hieman. En ole saanut edeltäjältäni vielä ruoskaa,
sääli.
Vuoden ensimmäisen lehden pääkirjoituksessa
on myös Tislesedällä ollut tapana esitellä kuluvan
vuoden teesejä Tisleen suhteen. Valintani jälkeen
moni ihminen tuli kyselemään, päästäänkö Tisleessä
nyt erään nimeltä mainitsemattoman kiltalehden
kanssa samalle tasolle. Minun puolestani lehdet
saa laittaa esim. samalle pöydälle. Päälinjat pysyvät
kuitenkin jotakuinkin samoina kuin aiempina
vuosina, pienin varauksin toki. Suurilla varauksilla
tulee jo siten turhan isoja shokkeja. Monet lukijoiden
suosikkipalstat, kuten tajunnanvirta ja namusetä
tulevat jatkamaan tarinointejaan, mutta myös uusia
palstoja löytyy! En paljasta mitä, koska itse tajutuista
asioista saa enemmän nautintoa.
Loppuun haluan vielä lisätä elämänohjeen, joka
oli Tisleen pääkirjoituksessa jotakuinkin 16 vuotta
sitten. ”DL on viimeinen päivä palautukselle, ei
ensimmäinen”.
Terkuin,
Mikko
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IE

Selviytymistä vol. 1
def main():
print ”Raadinvaihdosta on jo selvitty fyysisesti ja
kunniatta. Uliuli… Ensimmäisistä sitseistä selvittiin
hieman isommalla määrällä kunniaa ja tähtäämme
selvitä Kondiksesta vahvalla dopingilla.
Kunnianhimoinen tavoitteemme 3. periodille on
saada apuST lukemaan sähköpostinsa vähintään
kerran päivässä ja opetella käyttämään mystistä
REPLY-nappia (Löytyy muuten siitä webmailin
yläpalkista, mutta varokaa sitä helvetin deletenappia.) Kyllä tekin vielä selviätte!
Käytännönjärjestelyissä toinen tavoitteemme on
saada itsemme artikuloimaan sitseillä annetut ohjeet
selviytymistä edistäviksi. Viittaamme edellisessä
norjan harjoittamiseen, jonka pitäisi tapahtua
monologina posliinille. Tykkäämme Smökin ja
Rantsun laatoista sellaisinaan kuin ne ovat.”
main ()
Koska tämä runoelma pääsee ihmisten käsiin
Kondiksen silliksellä (toivottavasti sinäkin selvisit
tänne asti!), voit tulla tiedustelemaan meiltä
dopingin tehokkuudesta. Jos meitä ei näy, niin se on
sitten: SyntaxError.
Niko & Outi
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Outi selviytyy

Kondensatio 118
Hyvää huomenta silliskansa!
Ajattelin ottaa tänä vuonna hieman förskåttia
Kondiksen raportoinnin osalta ja tässä on teille
uunituore kertomus eilisistä juhlista. Jos luet tätä
artikkelia muualla kuin silliksellä, olet myöhässä.
Juhlat alkoivat perinteisesti kutsuvieraiden osalta
kokkareille omalla lafkallamme. Kilta sai taas
toinen toistaan turhempia esineitä lahjaksi ja raati
pääsi nauttimaan vieraiden vieraanvaraisuudesta.
Hienoimman lahjan antoi tällä kertaa vuoden 2008
raati, kun se ojensi seremonimestarin käyttöön
upouuden sauvan.
Kokkareiden jälkeen juhlakansa siirtyivät busseihin,
jotka kulkivat tällä kertaa ennätyksellisen pitkälle,
vieden juhlavieraat aina Vantaalle asti. Finnish Fur
Centerin verkkoaita portteineen aiheutti tiettyä
hilpeyden ja kauhun sekaista tunnelmaa bussissa.
Nooh, ainakaan kukaan ulkopuolinen ei tulisi
häiritsemään juhlaa. Juhlijoiden joukosta taas
häiriköitä riitti perinteiseen tapaan muutaman
sikapöydällisen verran, mutta tällä kertaa säästyttiin
sekä ihmis- että esinevahingoilta.
Juhlassa kuultiin perinteiseen tapaan puheita ja
esityksiä sekä palkittiin ansioituneita kiltalaisia. Tällä

kertaa esityksiä oli peräti kolme, kun Nahkahousujen
ja Kemistikillan oman pojan, Vertin, esitysten
lisäksi päästiin kuuntelemaan sellomusiikkia HeviAntin huolehtiessa soitosta. Puhe naiselle kuultiin
tavanomaista kansainvälisempänä versiona, kun O.
Aro pääsi vauhtiin.
Virallisuuksien jälkeen juhlakansa suunnisti
jatkoille Otaniemen omaan ylpeyteen, Servin
Mökkiin. TyöpHuksit ja muut ahkerat järjestelijät
olivat loihtineet paikan vuosijuhlien jatkopaikan
arvoiseksi. Tarjolla oli luonnollisesti isännän
boolia, jonka värivalintaa ja alkoholipitoisuutta
voi kukin vain arvailla. Hyväähän se luonnollisesti
oli. Jajatkoille Rantsulle selviytyi kiitettävä määrä
juhlijoita ja saunan lauteilla riittikin kiltalaisia vielä
pitkään aamuun asti.
Jajatkoilta osa sankareista lähti vielä pystyttämään
PrTK:n telttasaunaa sillispaikan viereen. Nyt onkin
aika laittaa lehti pöydälle, paikallistaa sauna ja
mennä saunomaan! Hyviä löylyjä itse kullekin!
Janne, Kondensatiotirehtööri 118
PS. mahdolliset oikaisut julkaistaan seuraavassa
Tisleessä myöhemmin keväällä...
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Raatiesittely

“Savon komein
fallossymboli”

Juho Perälä, kuten laulukin kertoo, on mies, joka voi
tehdä mitä vaan. Hän kertoo olevansa lähes täydellinen
ja osaavansa kaikkea paitsi ruåtsia. Toisaalta sitähän ei
kukaan kunnon äijä osaa. Juho kaipaa myös vanhoja
kunnon Haminan taukopaikalla venäläisiltä teinivuosina
ostettuja ”vodka”-pulloja suureen ääneen ja valittaa,
ettei kossussa ole edes tarpeeksi voltteja. MacGyverin
lisäksi Haminan kovimman hevosmiehen idoleihin kuuluu
Kalifornian nykyinen kuvernööri Arnold Schwarzenegger,
jonka Commando-elokuvaa hän kuvailee: ”Koskettava ja
aito elokuva. Näitä ei tehdä enää!”
”Ensin kokeillaan vangita se peiton alle. Jos se ei sillä
tukahdu, voidaan käyttää kylmää vettä. Jos aiemmat
keinot eivät tehoa päästetään irti susikoirat ja ammutaan
lipas tyhjäksi.” Toimitus jättää tämän lauseen tulkinnan
lukijan oman harkinnan varaan. Kotiseuturakkautta
tämä Kymenlaakson suuri poika ei kuitenkaan tunne,
vaan pitää enemmänkin savolaismaisemista, kuten
Puijon tornista, jonka hän kertoo olevan Savon komein
fallossymboli ja Suomen äijämäisin mesta.
Syvällä sisimmässään Juho on kuitenkin jopa hieman
herkkä ja tunteellinen. Joululahjaksi hän haluaisi
maailmanrauhan ja toivoo jonkin ratsastavan hänellä
auringonlaskuun. Eläimien tullessa kyseeseen Juho
silminnähden liikuttuu ja kertoo elämän tarkoituksesta:
”Ihmetellä luontoa ja suojella pieniä ja keskisuuria
eläimiä. Metsästää suuria eläimiä, tappamatta niitä
sukupuuttoon.” Sisällään Juho tuntee moniakin eläimiä:
”Majava! Castor Fiber, metsiemme etevä rakentelija.
Muita hauskoja eläimiä ovat talitiaiset, kebabeläimet, pöllöt ja Pikachut.” Talitiainen on myös Juhon
toteemieläin: ”Niiden suloisuuden ylittää vain niiden
viekkaus.”
Tuntemattomiin ihmisiin Juho suhtautuu rakkaudella
ja kunnioituksella. Erityisesti naisia hän osaa arvostaa
ja kertoo heidän paikkansa olevan reppuselässä,
jonka omistaa hän ei kuitenkaan määrittele. Juhon
suurena haaveena on myös ollut päästä poliisikouluun,
mutta tämä on jäänyt saavuttamatta järjettömien
pituusrajoitusten vuoksi.
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On niin helppoa olla Juho Perälä, kun lukee hänen
mielestään perimmäisen kysymyksen: ”Lähtisitkö
kanssani järvelle?”

Raatiesittely

“ISObudjettiin ronttimaskeja!”
Näin visioi Kemistikillan tuore rahastonhoitaja, Simo
“Ismo” Kyllönen. Jos otsikko ei jollekkin lukijalle vielä
kuvaile tarpeeksi Simon mielenlaatua, voidaan todeta
lisäksi, että herra aloittaa itsensä kuvailun luettelemalla
kaikki toissakesäisen hitin “Tytöt tykkää” adjektiivit.
“Fiksu, filmaattinen, lihaksikas, atleettinen”. Ristiriitaisia
viestejä vahvasta itsetunnosta kuitenkin välittyy Simon
myöntäessä toivovansa, että olisi prinsessa.
“Anteeks.. Pistä siihen, että kaikki käy, kaikki käy, ei mitään
vaatimuksia, kaikki käy..” Tässä siis vastaus kysymykseen
“Minkä haluaisit ratsastavan sinulla?” Samaan
hengenvetoon Simo toteaa, ettei ole kohteliasta
kieltäytyä, jos nainen tarjoaa. Melkoinen gentlemanni,
mitä vahvistaa vielä Simon selkeästi tasa-arvoinen
maailmankuva. Tämä jätetään kuitenkin julkaisematta.
Kuva herrasmiesmäisyydestä särkyy valitettavasti
Simon vihjaillessa samassa lauseessa raadin tytöistä ja
ilmastointiteipistä.
Opintoja varten Simolta ei liikene turhan paljon aikaa,
vaan kaikki muu(=WoW!) kuin opiskelu vie opintoihin
tarkoitetun ajan. Alkoholinkäytön suhteen Simo
on pidättyväinen ja toteaa juovansa mieluummin
Koskenkorvaa kuin kuohuviiniä, jälkimmäisen noustessa
kuulemma liikaa juotuna päähän. Onneksi ensiksi mainittu
ei tätä tee, sen ollessa suurimmalta osalta vettä. Simo voi
pyytää vaihtoehtoisen mielipiteen tähän puhikselta.
Vaikka timmissä kunnossa onkin, löytyy Simonkin
fysiikasta akilleen kantapää. Vatsa on trimmattu salilla
uskomattomaan iskuun, mutta voih! Simon herkkä
iho estää pyykinpesun hänen vatsallaan. Toimitus on
suruissaan tästä tiedosta ja suosittelee Simolle rasvojen ja
voiteiden käyttöä. Pieni rasvakerros mahan päällähän se
miehen tekee.
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Raatiesittely

“Painan kovaa ja rankasti”

Isännän viitan alla heiluu tänä vuonna reipasmielinen
pieni pojankoltiainen Niko Tuomisalo. Lapsuutensa
tämä utelias ja välillä myös rämäpäinen isäntä on
viettänyt ulkomailla, mutta väittää silti olevansa
Espoosta. Niko tuntuu olevan myös suoran toiminnan
mies ja oikea äijä, koska käyttäisi teippiä raadin
naisten hihityksen hiljentämiseen. Penkistäkin tuntuu
nousevan enemmän kuin kaljakorien kantamiseen
tarvitsisi ja pyykkilautakin löytyy omasta takaa.
Nikosta suorastaan huokuu äijämäisyys ”Olen just
sitä mitä haluan olla” ”Painan kovaa ja rankasti”.
Lempiviskikseen Niko mainitsee irlantilaisen
Blackbushin ja maksalaatikkonsa hän nauttii
perinteisenä, mitä ikinä se tarkoittaneekaan. Niko
pitää myös juhlimisesta ja rajojen ylittämisestä,
monella tapaa: ”Kaikkea kokeillaan paitsi äitiä ja
kansantansseja”. Hän on myös löytänyt tasapainon
kahden täysin vastakkaistyyppisen juoman, kossun
ja skumpan välillä: ”Toisella alotetaan ja toisella
lopetetaan.” Suomen äijämäisin mesta on Nikon
mielestä Kupittaa, mutta tarina ei kerro onko hän
käynyt Kupittaalla kupittaa.
Niko pitää myöskin Arskan roolisuorituksesta
Commandossa ja hänen mielestään konduktööri
on kiva sana. Lisäksi hän väittää, ettei ole koukussa
mihinkään ilmaan vahvempaan. Siltikin paloauton
letku saa Nikon hämilleen: ”öö...iso pieni kankea
suora tai jotai sinnepäin”. Mutta muistakaa lapset:
juhlat alkavat kotoota ja päättyvät sinne minne
kaatuu.
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Raatiesittely

“Junassa kaikilla on
kivempaa!”

Killan tiedotuksesta ja sen toimimattomuudesta
sekä
pöytäkirjojen
kiroitusvireistä
vastaa
tänä vuonna tiedottaja-sihteeri Antti Karkola.
Hämmentävää on se tosiasia, että myös hän
on asunut (suurimman) osan elämästään
Kirkkonummella (ensi vuoden vaalikokouksessa
tarvitsee varmistaa, ettei kirkkonummelaiset yritä
valloittaa raatia toim.huom.). Antti on luonteeltaan
analyyttinen ja rauhallinen, eikä pysty edes
kuvittelemaan itseään ja vapaamielistä samassa
lauseessa. Hän myös pitää keskusteluista ja
väittelyistä hyvinkin paljon. Tämä tuonee raadinkin
kokouksiin hieman vipinää!
”Siirrän sivuun aluksi rusinat, sitten maksan ja
sitten kaiken mihin ne ovat olleet kontaktissa,
ml. lautasen.” Näin Antti kuvailee suhdettaan
maksalaatikkoon. Hän myös haaveilee salaisesti
olevansa kissa, koska tällöin voisi laiskana katselle,
kun muut tyrivät ja mennä miten huvittaa.
Antti on koukussa mereen ja pitää Utötä
syysmyrskyssä
äijämäisimpänä
mestana.
Naisen paikkaa ei sieltä kuitenkaan löydy,
vaan se on pikemminkin ”Oikealla, mielellään
myös vasemmalla ja... Miestä ylempänä joka
tapauksessa.” Tasa-arvon nimissä mies on
kuitenkin parempi sihteeri kuin nainen.
”Junassa kaikilla on kivempaa!” Tuut tuut!
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Silliksen puuha-aukeama
Vaivaako tekemisen puute? Hoida Homma!
1. Onnittele itseäsi sillikselle pääsystä tarjoamalla
itsellesi lonkero!

Äiti ja tytär perustivat antiikkikaupan,
mikä tuli sen nimeksi?
- Vanha tavara ja posliini

2. Käy piristämässä hauskalla vitsillä tai sutkauksella
krapulaisimman näköistä henkilöä
3. Käy telttasaunassa aiheuttamassa vaivaantunut
hiljaisuus
4. Käy tanssilattialla moshaamassa
5. Kiitä Kondensatiotirehtööriä mahtavista
vuosijuhlista. Hän arvostanee myös kosteita
kiitoksia.
6. Heitä KOOPERKEIKKA tanssilattialla. Oksun
sattuessa rynnistä sonnimaisesti vessaan.

Mitä vihainen sienestäjä tekee?
- Hakkaa tattia

7. Toivo tiskijukalta eli DJ:ltä Kotiteollisuuden mitä
tahansa kappaletta
8. Löydä mielikuvituksekas ihminen tai esine ja käy
laskemassa sillä mäkeä. Myös portaat lasketaan
mäeksi
8+. Suoritettuasi kaikki muut tehtävät, käy
kiittämässä Tislesetää hauskoista tehtävistä.

Mikä on naaraskarhun pahin huolenaihe?
- Otsoni-kato

Kuinka saa naisen pysymään keittiössä?
- Lyhentämällä köyttä

Millaisia vitsejä ei saa kertoa
kissoille?
- Mauttomia
Minkä takia elefantit eivät ui
mielellään?
- Se on niille pelkkää kärsimistä
8

Minkä takia Kondensatioon ei kutsuta
Kopedalaisia?
- Meillä on naisia omasta takaa...ja edestä

Oliko eilen hauskaa?
1. Muistan pääruoan?
a) Kyllä
b) En
c) Jotain kalaa

Miksi Darth Vader meni optikolle?
- Hän ei nähnyt Lukea

2. Jälkiruoka?
a) Herkullista
b) Mikä?
c) Jädee!
3. Jatkojen booli oli...
a) Riittoisaa
b) Booli?
c) Oksensin booliin

Miksi Hjallis kutsuu Teemu Selänteen kesäisin
mökilleen?
- Hän haluaa laadukkaan laiturin

4. Jatkoilla soi Shanghain valot...
a) Kerran
b) Kaksi kertaa
c) Päässäni kuului vain ihana humina
5. Vietin yöni...
a) Yksin
b) Kaksin tai useammin
c) Yö jatkuu vieläkin. Nyt on vähän paha
olo, missäs se vessa on?
6. Ajoissa silliksellä?
a) Kyllä
b) Tyylikkäästi myöhässä
c) Ajoissa? KILPA-AJOISSA!! VRRRRUUUM!
Pisteytä itsesi seuraavasti a) 0p b) 1p c) 2p
10-12p Svengaat kuin hirvi!
6-9p Olet kehityskelpoinen.
0-5p Herrahan on ihan hupsu!

Minkä takia ärrävikaiset ei sauno
mökillä?
- Siellä on rantasauna

Mikä oli Suomen ensimmäinen
underground-yhtye?
-Metrotytöt

9

Namu Setä

Satu Prinsessoista

Tutkittuaan aihetta vuosien ajan on Sedän tullut
aika vihdoin jakaa tätä laajaa tietoutta myös
muille Prinsessoista kiinnostuneille. Aloitamme
tarkastelun perusasioista eli Satu Prinsessojen
ominaisuuksista.
Prinsessat ovat kuin muutkin ihmiset, paitsi he ovat
Prinsessoja ja heillä on kruunu. Satu Prinsessoilla on
pitkä tukka ja kaunis laulu ääni. On olemassa myös
muunlaisia prinsessoja. Yleensä Satu Prinsessoilla
on kruunu asemansa merkiksi, mutta todellisessa
elämässä ei aina. Usein kuitenkin Satu Prinsessan
kruunu on lähinnä metaforallinen viittaus jostain
ihan muusta..
Sen sijaan väitteelle, että Satu Prinsessoja pidetään
vankeina jossain – yleensä tornissa, on sitäkin
enemmän todellisuuspohjaa. Nykyaikana on
kuitenkin vaikea löytää enää taloja, joissa olisi
tornia. Tämän vuoksi on viime vuosina levinnyt
Itävallasta erityinen tapa, jossa pikku Satu
Prinsessoja on pidetty tornien sijaan maakellarissa
tai muussa näköaloiltaan rajoitetussa paikassa
pidempiä ajanjaksoja. Satu Prinsessojen vangitsijat
ovat yleensä lohikäärmeitä, jättiläisiä, velhoja,
menninkäisiä tai jotain muita epämiellyttäviä
hahmoja.
Yleensä Satuihin ja Prinsessoihin liitetään tarinat
valkoisella ratsulla liikkuvista sankariritareista
tai -prinsseistä, jotka pelastavat pulassa olevan
Sadun, Prinsessan tai kummatkin. Näiden Satujen
päätöksessä sankari saa Prinsessan ja puoli
valtakuntaa omakseen. On kuitenkin epäiltävä
näiden tarinoiden päätöksen totuutta. Ensinnäkin
hypoteesi puolikkaasta valtakunnasta on nykyään
vähintään hutera. Setä on monta Satua pelastanut
itseltään, muttei omista vielä yhtäkään puolikasta
valtakuntaa puhumattakaan useammasta. Lisäksi
yksikään näistä Saduista ei ole tullut sedän
omistukseen. Ennen oli asiat paremmin.
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Myös kysymykset Satu Prinsessojen omistajuudesta
ovat vähintäänkin laillisuusmielessä vakavia.
Vangitsijaosapuoli on useimmiten vapautus
toimenpiteen jälkeen vangittu linnaan tai hoideltu
muilla tavoin yhteiskunnasta pois ja tämä onkin
sangen suotava toimenpide. Kukapa haluisi asua
vaikkapa lohikäärmeen naapurissa?
Pelastajan oikeudet ovat usein kuitenkin usein
vähintään heikot eikä Satu Prinsessa ole siirtynyt
sankarillisen pelastajan omistukseen, kuten
alkuperäisessä sopimuksessa on ollut puhetta.
Pelastajan ei auta valittaa. Tässä olisikin lainsäätäjillä
paikka harrastaa populismia ja kerätä irtopisteitä
säätämällä lain, jossa Satu tai Prinsessa tulee
luovuttaa pelastajan omistukseen.

Kemistikillan kovin jätkä.

Moni haluaisi kovasti tietää, kuka on kaikkien aikojen
kovin jätkä killassa. Vielä useampi haluaisi tavata
tämän henkilön. Aika harva kuitenkaan enää törmää
tähän legendaan, sillä hän on kovin hankalasti
tavoitettavissa.
Vuoden -84 pHuksin, Petri Kostian, tarina on monelle
jo turhan vieras. Tämä P. Kuosmasen ja Hanna-Mari
K.:n lapsi ei opintojensa edistymisellä pahemmin
kerskaile. Sen sijaan hänellä on runsaasti muita
meriittejä CV:nsä täytteenä. Petri Kostia esimerkiksi
keksi nettitreffit - suoritus, johon moni ei ole pystynyt.
On Petri tainnut joskus jopa päästä treffeille netin
avustuksella jonkun pahaa aavistamattoman pHuksin
kanssa. Ja mikäpä ihme tuo on, Petrin iskulauseet
ovat kuitenkin sieltä iskevimmästä päästä. Miten
muka kukaan voisi vastustaa, kun joku kysyy
“Lähtisitkö lukemaan seikkailujani meidän kylppäriin
periskooppisyvyydelle?”
Nettitreffien
keksiminen
ja
pHuksityttöjen
huvittaminen ei kuitenkaan Kostialle riittänyt. Urhean
aktiivisena kiltalaisena hän on toistuvasti hakenut
erilaisiin raati- ja toimaritehtäviin killassa. Vaikka Petri
onkin loistava hakija, ei hän valitettavasti koskaan
pääse vaalikokoukseen paikalle, sillä hänen täytyy
hoitaa tärkeämpiä asioita. Hän on valitettavan usein
myös estynyt Kondensation aikoihin, eikä häntä
kiltamme vuosijuhlassakaan ole näkynyt, vaikka nimi
ilmolistasta usein löytyykin.
Jos siis joskus pääset tapaamaan Petri Kostiaa,
ole iloinen. Olet saavuttanut jotain, mitä monet
kemistisukupolvet ovat kaivanneet jo pitkään. Petri
Kostian tunnistaa nallemaisesta ulkomuodosta.
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ÄIJÄT
Äijät, nuo yhteiskunnan tukipilarit ja myllynkivien
pyörittäjät ovat lähiaikoina olleet tapetilla medioissa kuin
seinilläkin. Mutta minkälainen on äijä, mistä rakentuu
kiveäkin kovempi karju.
Äijät ovat jääkaappipakastin yhdistelmän kokoisia köriläitä,
joiden naamat on veistetty kirveellä. Kasvoja komistavat
myös arvet ja parran sänki tai vaihtoehtoisesti kunnon
Amazonin viidakko leukaperien alla. Äijät eivät suinkaan
nuku sängyssä vaan autonkokoisten murikoiden päällä
positiivisten terveysvaikutteiden syystä.
Aamupalaksi äijät eivät suinkaan syö muroja tai puuroa
vaan silkkaa bensaa, johon on pilkottu käsikranaatin
palasia. Äijille eivät toimistotyöt kelpaa, heille täytyy
olla jotain todella rakentavaa ja fyysistä homma tarjolla,
kuten puiden kaatamista paljain käsin tai kitaran soittoa.
Lisäksi äijät kuuntelevat metallia jo ennen kuin oppivat
kävelemään ja soittavat säröllä raskaalla kädellä.
Äijät kestävät kaikkea muuta paitsi häpeää ja nälkä on
heidän mielestään heikkous. Legendan mukaan äijien
kyyneleet parantavat kaikki sairaudet, mutta harmiksi
yhdenkään äijän ei koskaan ole raportoitu itkeneen. Kaiken
kaikkiaan äijät ovat roiseja mutta lempeitä jättiläisiä, joilta
tarvittaessa saadaan hullunkiilto silmiin.

Kemistit XQlla

12

Perseseksi - tajunnan virtaa
aiheesta mustat aukot

Hilipatiheijaa. Vuosi vaihtui ja torvet kiltalehden
takana samaten. Yksi kuitenkin on ja pysyy,
nimittäin luokattoman huonot jutut aiheista, jotka
eivät kiinnosta ketään. Tässä siis taas sellainen. Jos
ihmettelet, miten otsikon mukainen teksti ei muka
sinua kiinnosta, tässä selitys. Juttu on otsikoitu
kiinnostavalla tavalla, jotta joku saataisiin huijattua
lukemaan muukin teksti. Todellisuudessa jutussa ei
juuri perseseksistä puhuta.

Kuva 1. Supernova Keplerin jäänteet. Kuvan liittymistä
aiheeseen tutkitaan.

Kävin
tässä
päivänä
eräänä
itäisessä
satamakaupungissa, jota myös Helsingiksi
kutsutaan. Siellä huomioni kiinnittyi erään kaupan
näyteikkunaan. En nyt muista, mikä kauppa se oli,
tai mitä siinä näyteikkunassa mainostettiin. Lähinnä
ajatukseni kiinnittyivät sanaan “näyteikkuna”.

Tarkoitetaanko sillä sitä, että ikkunasta voi ottaa
näytepalan kotiin analysoitavaksi? Tai ehkä
näytteellä ei viitatakaan itse ikkunaan, vaan sen
takana mainostettaviin tavaroihin. Eikö tällöin
olisi loogista, että näyteikkunassa esiteltäviä
tavaroita saisi mennä kokeilemaan ja analysoimaan
ilmaiseksi, ilman ostositoumuksia? Yritäpä
vaan mennä kodinkoneliikkeen näyteikkunaan
ruuvaamaan telkkaria osiin, jotta voit tutkia sen
sisältöä. Veikkaan, että henkilökunta saattaisi
puuttua tilanteeseen.
Henkilökunta. Onpa taas toinen fiksu sana.
Eikö jokaisessa kunnassa voida olettaa asuvan
henkilöitä ihan muutenkin? Täytyykö siis erikseen
olla sana henkilökunta? Eikö se voisi olla vaikka
vain kunta? Ihmiskunta, kansakunta, yhteiskunta ja
liikunta ovat myös varsin jänniä termejä. Edellisen
päättelyketjun
perusteellahan
henkilökunta,
ihmiskunta ja kansakunta ovat yksi ja sama asia.
Siispä kun menet seuraavan kerran ruuvaamaan
näyteikkunan television ruuveja irti analysoidaksesi
sen sisuskaluja, voit olla varma, että ihmiskunta
hyökkää kimppuusi. Yhteiskunta - jonka voisi myös
olettaa tarkoittavan kahden eri tahon yhdessä
omistamaa kuntaaa - on siis sinua vastaan.
Käytännössä siis kaksi rikasta henkilöä, yritystä
tai muuta juridista henkilöä ei halua, että voit
toteuttaa itseäsi avoimesti kaupan näyteikkunassa
ruuvimeisseli kädessäsi. Mitään kivaa ei saa tehdä.
minimimerkki
No kun ei parempiakaan ole tarjolla.
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Päivi Kuosmanen

Siiri Viljanen

1. Ei ole, huono homma. Ehkä vielä jossain vaiheessa.
Vittu sä kirjoitat kaiken. Älä nyt kirjoita ihan kaikkee.

1. Ei ole kyl supersankariasua. Muita on ollut...

2. Se on julkaisukelvotonta.
3. Arviolta kaksi kertaa kaikki.
4. Mikä se oli se helvetin huono. *GOOGLE* Se on
Volga. Se on huono. Titanic on kyllä vielä huonompi.

2. Paljon kaikkee kivaa...
3. Kaikki. Vikan kerran. Niist muista kai nekin vaan
kerran.
4. Kumimies.

p
u
l
l
a
g
s
ti
l
Ki

Kysymykset äijille
1.
2.
3.
4.

Onko sinulla joskus ollut supersankariasua?
Jos olisit supersankari, mitä supervoimia sinulla olisi?
Montako Rambo-elokuvaa olet nähnyt? Montako kertaa?
Mikä on lempikappaleesi Frederikin tuotannosta?

Outi Härkönen
1. On. Tälläkin hetkellä Incrediblesin Elastigirl.
2. Cockaustaito
3. Kaks ekaa muutaman kerran ja kolmosta n. 10 min. Miulla
on kuitenkin Rambo-puukko kompassilla, mutta kompassin
olen hajottanut.
4. Onks se Kumimies? Tykkään myös Seksipommista

14

4. Kuningatar Mopsi

4. Heinä Vee. Nyt mä tajusin miks nää kysymykset on
tällasia! Tisleen teema!

3. Varustuksesta riippuen

3. Kaikki kolme (leikki yksin toim.huom.).

2. On, mutta prinsessa uupuu

2. Kolme.

1. En ääneen

1. En. Vastaan sittenkin kolme.

Joonas Paavola

Victor Heinänen
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lup

Kiltisgal

Ihkukyssärit prinskuille, daa?!?!!!
1.
2.
3.
4.

Oletko pienenä haaveillut balettitanssijan urasta?
Onko isälläsi puolta valtakuntaa?
Olitko kotileikeissä isä, äiti vai lemmikki?
Mikä on prinsessanimesi?

Juho Perälä

Janne Andtsjö
1. Kuka ei ois. Vittu te ootte huonoja ihmisiä.
2. Ehdottomasti
3. Mökillä joo taisin olla isä.

1. En ikinä (Huono haastateltava toim.huom.).
Voisin vaihtaa ykkösen vastauksen. Olen eiku
en. Olen haaveillut pienestä balettitanssijasta.
Et sä voi näitä kaikkia kirjoittaa.
2. Öö. Neljäsosa.

4. Ömphh

3. Lemmikki lemmikki (hymyillen irstaasti)
4. Joku Juhosta vedettävä. Vaikka Juholmiina
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pHysistejä jäynätään ‘09
Kemistien ja physistien välillä on perinteisesti aina ollut
muutama ryppy rakkaudessa. Niinpä jokainen itseään
kunnioittava kemistipHuksi olikin kärsimättömästi
odottanut sitä päivää, että pääsisimme näyttämään
rakkaille kilpakumppaneillemme! Vihdoin odotus
palkittiin,ja sähköposteihimme kolahti postia Ellulta;
oli aika suunnitella phyysikoiden kiltisjäynä!
Kokoonnuimme
sankoin
joukoin
ideoimaan
jäynää - viikossa jäynämme piti olla suunniteltu ja
toteutettavissa. Onneksi paikallaolijoilta löytyikin jo
idea jäynää varten: pallomeri. Sitten vain totuttuun
tehokkaaseen tapaamme kehittelemään ajatusta ja
jakamaan tehtäviä; phyysikoiden kiltis tulisi käydä
tarkastamassa ja tarvikkeet ostamassa.

Hanna C. ja Emmi V.

Kaikki tämä rakkaiden phyysikoiden kanssa
kisaileminen huipentuikin jo seuraavana torstaina
Lumisodassa. Urhea ja raskas taistelu, jossa
niin moni sai lunta niskaansa, käytiin Alvarin
aukiolla kellon kääntyessä iltaan. Monen lajin
koettelemuksien jälkeen olivat kemistit laulujensa
yllyttäminä, punaisissa haalareissaan olleet
voitokkaita. Seurasi viimeinen laji ja fuksimajurin
tuomion julistus: Phyysikot olivat voittaneet
Lumisodan. Voi, tätä kurjuutta ja häpeää, mutta ensi
vuonna taas uudet pHuksit kohtaavat kilpailijansa
ja kannustuslaulujen soidessa toivomme heille
parempaa onnea lopputaiston viimemetreille!

Muutaman jännittävän päivän kuluttua koitti SE
maanantai. Innostapuhisten joukkomme suuntasi
kohti konelafkaa, mukanamme tarvittava rekvisiitta
sekä roimasti kemistien yhteishenkeä. Kohteeseen
saavuttuamme ryhdyimme turhia aikailematta
puhaltamaan (ja vähän myös puhkomaan) ilmapalloja,
sekä miettimään keinoja saada pinkki glitterhile
palloihin, muttei omiin keuhkoihimme.
Piakkoin huomasimme, ettei huima budjettimme
ollut riittänyt tarpeeksi moneen ilmapalloon. Ei siinä
sitten muuta kuin hattu kiertoon ja kaikki kaivamaan
kuvetta. Tiinan ja Henkan pyyhältäessä kohti Tapiolaa
hankkimaan lisää palloja jäi muu porukka ideoimaan
mm. pallomeren sääntöjä ja varoituksia, tutustumaan
“erilaiseen irkkaamiseen” sekä uudistamaan Rubikin
kuutiota kemia-aiheisesti.
Oi sitä riemua kun Tiina ja Henkka palasivat mukanaan
läjäpäin ostamiaan ilmapalloja sekä Sokoksen kilteiltä
leluosaston tädeiltä saamiaan kemistinpunaisia
mainospalloja! Kohta alkoi pallomeri taas täyttyä ja
muukin rekvisiitta löytää paikkansa. Yllätys saatiin kuin
saatiinkin valmiiksi ennen Täydellisiä naisia ja jätettiin
hilpeissä tunnelmissa odottelemaan phyysikoita.
Seuraavana aamuna saimme itsekin yllättyä
omalla kiltahuoneellamme, jossa phyysikot olivat
käyneet temmeltämässä ja toteuttamassa omaa
“pallojäynäänsä” (joka ei luonnollisestikaan ollut
läheskään yhtä innovatiivinen ja upea kuin meidän
pallojäynä!).
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B2 - Urheilu
Killan urheiluvuosi on jälleen pyörähtänyt käyntiin niin
teekkarisarjojen kuin liikuntatapahtumienkin osalta. 22.1.
pölisi lumi Miinusmaalla kyykän merkeissä. Harmiksemme
yhtään sponsorien edustajaa ei päässyt paikalle, vaan
saimme viskoa karttua keskenämme. 3.2. suunnattiin
Paloheinään, jonne olikin yllättävän vaikea suunnistaa,
laskemaan mäkeä pHysistien kera. 10.2. olikin vuorossa
hieman erilaista liikuntaa, nimittäin tanssia salsan muodossa.
Minä kun luulin salsan olevan jotain syötävää. Ilmeisesti
kuitenkin muut olivat kiinnostuneita myös tanssista, joten
osallistujia oli runsaasti.

Ant
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Futsalissa Chemball nappasi komeasti lohkovoiton,
kun taas Flowbatsin kohtalona oli jäädä alkulohkoon.
Neljännesvälierässä Chemball kesytti vaisun KF Monkeyn
6-0 ja kohtaa puolivälierissä FC Madden 2.3. klo 21:00.
Viime pelissä kannustus oli kohdallaan kiitos nimeltä
mainitsemattoman fanikatsomon, toivottavasti hän on
paikalla myös ensi pelissä yhtä runsaslukuisena.
Sählyn lohkovoitto kariutui karvaaseen tappioon Vuoren
Varmoille, mutta neljännesvälierissä vastassa ollut
pHysistien FK Kohellus kaatui 10-7 vastustajan vahvistuksista
huolimatta. Puolivälierissä Chemball kohtasi Sählykoneen,
joka pyöritti Sähkön Iskua omassa neljännesvälierässään 181. Tiukka peli oli siis luvassa eikä vähintään siksi, että eräs
nimeltä mainitsematon porvoolainen teloi varpaansa juuri
ennen peliä. Vääntö oli tiukka ja toisen erän epäonni syötti
karvasta kalkkia kemistimiehistölle, joka joutui taipumaan
jännittävien vaiheiden jälkeen 7-8.
Myös koripallosarja alkoi voitolla, kun Chemball kaatoi BY:n
30-16. Tämä oli ilmeisesti vähään aikaan toinen voitettu
ottelu koripallossa ilman vastustajan luovutusta. Tässä
vaiheessa ehdin jo pelästyä, joudunko pesemään paitoja
ollenkaan koko keväänä. Kevään otteluissa oli kuljettu
voitosta voittoon, kunnes tuli kemistipalloilulle surullinen
perjantai 13.2. Ensin Flowbats hävisi PJK:lle rumin lukemin
22-53 ja tunnin kuluttua tästä Chemball FK Kohellukselle
tiukan väännön jälkeen 24-32.
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Surullisen kuuluisana perjantaina 13.2. pelattiin vielä
lentopallosarjan avausottelu Chemball – Marjo-Riitta,
mutta tämäkin päättyi tappioon 0-2. Lauantaina paidat
sitten päätyivätkin viimein pesuun, jotta tappion tuoksu ei
vaikuttaisi tuleviin otteluihin.

Kaipaatko tekemistä?
1. Onnittele itseäsi sillikselle pääsystä tarjoamalla
itsellesi kevyt siideri. Sen nautittuasi esitä
pyörtyväsi.
2. Käy piristämässä hellällä halauksella krapulaisinta
ihmistä ja esitä pyörtyväsi.
3. Osoita syvää paheksuntaa silliksellä rietastelevaa
henkilöä kohtaan ja esitä pyörtyväsi.
4. Käy tanssilattialla esittämässä
häävalssi ja esitä pyörtyväsi.

prinsessan

5. Kiitä Kondensatiotirehtööriä mahtavista
vuosijuhlista. Hän arvostanee myös kosteita
kiitoksia. Esitä pyörtyväsi.
6. Hörpi minuutin aikana mahdollisimman monesta
juomasta. Jos jäät kiinni, kiistä kaikki ja esitä
pyörtyväsi.
7. Toivo tiskijukalta eli DJ:ltä Tinakenkätyttöä.
Mikäli toiveeseesi ei suostuta, esitä pyörtyväsi
dramaattisesti.
8. Löydä mielikuvituksekas ihminen tai esine ja käy
laskemassa sillä mäkeä. Myös portaat lasketaan
mäeksi. Esitä pyörtyväsi
8+. Suoritettuasi kaikki muut tehtävät, käy
kiittämässä Tislesetää hauskoista tehtävistä. Esitä
pyörtyväsi.

Miten pysäytetään ruotsalainen
ratsuväki?
- Sammutetaan karuselli.

Mikä on maailman jakomielisin
ammatti?
- Prostituoitu
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Silliksen puuha-aukeama
Wanha veikkulikaverisi Uolevi on
varastanut muistisi. Etsi kaikki
Uolevit Tisleestä!
1. Minkä puun väriset hiukset Lumikilla on?
a) Mänty
b) seetri
c) Eeben
2. Onko Dingo-yhtyeen hittibiisi
a) Levoton Tuhkimo
b) Levoton Kaunotar
c) Levoton Hirviö
3. Prinsessa Ruusunen nukahti
a) sohvalle
b) värttinän ääreen
c) Nurmijärvelle
4. Prinsessa Madeleine on innokas ratsastaja?
a) Kyllä
b) Ei
c) RÄYH!
5. Kuka esitti Xenaa samannimisessä television
hittisarjassa?
a) Lucy Lawless
b) Sarah Michelle Gellar
c) Johanna Tukiainen

Miten kävi metsiemme sarvipäiden
juoksukilpailussa?
- Hirvet voitti ja porot tuli tokaksi

Minkä takia antiloopit ei harrasta
taitolentoa?
- Ne eivät pidä silmukoista

Mistä tietää, että joutsent ovat
surullisia?
- Ne näyttävät kurjilta.

Osta vene, se kannattaa!
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Vastaukset: cabaa

Kondensatiota tukemassa

Myös heidän ansiosta
sinulla oli hauskaa!

Meira
OptiKem
Ilmapallokeskus
9

Victor Heinänen

PERINTEINEN KEMISTI
ON SYNTINEN!
Corona keksittiin lähteistä riippuen böömin alueella
tai Intiassa. Koska Valtion opintotukikeskuksen
tutkimuksessa viitataan metsänvartijaan nimeltä
Járomir Króna, on pelin pakko olla eurooppalaista
perua.
Tarina kertoo Coronaa pelatun alun perin suuren
kannon päällä tammenterhoilla. Kannon keskellä
oli suuri reikä/pussi, jota kutsuttiin Auringoksi ja
johon terhot tuli saada. Katollinen kirkko päätti
julistaa pelikiellon (pullien kera) ja tarjota pannaria
pelureille säädyttömien mielikuvien johdosta.
Katoton kirkko (Porvoossa) ei ottanut kantaa
aiheeseen.
Paikalliset Teekkarit keksivät kiertää kirkon
jäykkyyden ja pyöräyttivät pelialustakseen
neliskanttisen pöydän, jonka kaikkiin kulmiin
asennettiin pussit. Keskellä pöytää Aurinkoa edusti
koristeellinen ympyrä. Tästä aukesi tie ylöspäin ja
peli niitti suosiota yliopistojen teinien keskuudessa.
Tieteen kehittyessä ylöspäin, huomattiin Auringon
uloimman osan koostuvan kaasusta. Kaasukehä
nimettiin myöhemmin pelin mukaan koronaksi. \o/

Ensimmäinen Coronan pioneeri oli Jartsa, mutta
Lordi (Grenville Stancey) oli myös lajin kehittäjä.
Herran peliasento dominoi nykyäänkin Coronapöydän äärtä. Vaikkei mies ollut teini, jakoi hän
kiinnostuksena näiden kanssa. Tämän päivän
Corona-pöydän yliopisto teinit löytyvätkin
Kemistikillan kiltikseltä harjoittamassa omaa
stänssiä. He kunnioittavat wanhoja perinteitä
luoden uusia.
Mitä oikeasti kävikään? [1]
[1] Nyman T., Hasanen A., Kallio T., Karlsson E.,
Karvonen L., Päiväsaari J., Turku J., Kemistikilta 110
vuotta, 1. painos, Yliopistopaino, Helsinki 2001, 77
s.
Tämä artikkeli on osa Tisleen kännissä olevan
vuosikertajulkaisusarjan suurempaa kokonaisuutta,
jossa tullaan referoimaan Kemistikillan historiikkeja.
Kirjoittaja tulee olemaan joku toimituskunnan jäsen
tai muu ihminen. Oletettavasti wanha ja ruma. Ja se
y-kirjain puuttui syystä.
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Vuoden amis 2007

Raatiesittely

Raadin toinen kirkkonummelaisvahvistus on
ulkovastaava Marika Hellman. Hänen suurimpiin
saavutuksiin
kuuluu
mm.
Kemistikillan
vuoden amis 2007 -titteli unohtamatta hänen
juomanlaskijauraansa. Suomen pinkeimmäksi
paikaksi Marika kertoo Kirkkonummen surullisen
kuuluisan Zulu-yökerhon. Marikan voi helpoimmin
bongata kiltikseltä marjapussin ja kahvin seurasta tai
vaihtoehtoisesti kiusaamasta Vuoren ruokalatätejä.
Marika ei kuitenkaan ole aivan tavallinen prinsessa.
Hänen mielestään kossu hakkaa skumpan 1000, koska se sopii joka tilanteeseen ja on parasta
taskulämpimänä. Kuitenkin erään toisen raadin
prinsessan tavoin Marika haaveilee lentävästä
matosta ja pitää Ruususta kauneimpana, koska hän
nukkuu eniten kauneusunia. Hevostenhoitajaakaan
Marikasta ei olisi tullut, koska ”hepat on liian isoja ja
ne haisee pahalle”. Valitettavaa.
Marika lienee myös ainoa tuntemamme ihminen,
joka on onnistunut mainitsemaan kahdessa
peräkkäisessä lauseessa sanat ”naisen logiikka”,
”maanläheinen” ja ”blondi”. Hän pystyy välillä
myös hämmentämään äijämäisyydellään, kuten
kysyttäessä mitä hän tekisi, jos olisi äijä: ”en ajaisi
partaa ja joisin sinappini raakana ilman lasinalusta!”
Muitakin äijämäisiä piirteitä löytyy, vaikka Marika
väittää olevansa koukussa vain vaahtokarkkeihin.
Huolimatta siitä että Marika toimii ulkovastaavana,
lupautuu hän tulemaan kerran viikossa sisään
kokousta varten. Lopun aikaa hän on tarpeeksi
pihalla. Kaikesta.
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Raatiesittely

“Kuplat nousee päähän
ja kutittelee aivoja”
Masalan villeiltä hoodseilta oppinsa on kerännyt
Elena Suutarinen, kavereiden kesken Ellu, toimii
tänä vuonna killan pHuksikapteenina. Syyskuussa
tulevista pHukseista Ellu on jo nyt silminnähden
innoissaan ja nauttii siitä jo etukäteen. Uusista
pHuksipalleroista hän lupaa pitää parempaa huolta
kuin viherkasveistaan. Tiedä sitten onko tämä hyvä
vai huono asia. Mahtaako Ellu jakaa Masalassa ja
Stadissa kerättyjä kadun oppejaan kipparina...
Ellu on vihdoin ja viimein muuttanut pirteän ja
positiivisen olemuksensa tavaroidensa mukana
Otaonnelaan, ettei hänen enää tarvitse nauttia
ylileveiden sänkyjen houkutuksista. Ellu harrastaa
kiipeilyä, sekä seinille että hevosten selkään ja
hän tykkää tanssia Michael Jacksonin laulujen
tahtiin hassun näköisesti ja laulaa epävireisesti.
Jos huomaatte joskus jostain kumman syystä Ellun
nauravan, ei hätää, sillä se johtuu vain skumpasta: ”...
kuplat matkaa päähän ja kutittelee siellä aivoja, niin
että alkaa naurattaa.” Tai sitten se on vain elämän
tarkoitus: ”Olla onnellinen, tai mahdollisimman
vähän onneton”.
Ihmeellistä kyllä, on myös olemassa joitain asioita,
joista Ellu ei pidä. Näihin kuuluvat ainakin aikaiset
herätykset ja pakasteherneet. Ellu tunnustaa myös
olevansa koukussa marjapussiin ja viettävänsä peilin
edessä päivittäin ainakin 20 minuuttia.
Ellu on myös suuri ns. hömppäviihteen ystävä
ja kertoo parhaasta Hugh Grant elokuvasta
mielipiteensä: ”Bridget Jonesissa Hugh loikkii
tyylikkäästi suihkulähteessä, mikä kiteyttää hänen
roolisuorituksensa olennaisimman sisällön tai
sen puutteen.” Ellu löytää itsestään myös yhteisiä
piirteitä satuprinssesoiden kanssa: unenlahjat kuin
Ruususella ja kenkien hukkaamisessa yhtä taitava
kuin Tuhkimo.
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Killan hv-vastaava

Raatiesittely

Pienenä aivan selvästi hemmoteltu raadin pikkuprinsessa
Laura Leena Pälve näki päivänvalon ensi kertaa Suomen
Turussa aurinkoisena maaliskuun aamuna, mutta hän
ei silti koe olevansa mistään kotoisin. Turun hän silti
mainitsee Suomen pinkeimmäksi paikaksi (myspace.
com/clubpinky toim. huom.). Killan epäviralliseksi hvvastaavaksikin tituleerattu Laura jakaa mielipiteitään
toisten ulkonäöstä, olemuksesta tai oikeastaan
mistä vaan mielellään. Hän saanee toisten mielen
pahoittamisesta jotain tyydytystä. Toisinaan on kuitenkin
prinsessapillerikuuri päällä ja silloin hän voi olla hyvinkin
hiljainen.
Lauran salaisiin unelmiin kuuluu Turussa tuhkimointi
ja delfiinillä ratsastaminen. Muutenkin taitaa neiti
Pälveellä olla vaikeuksia erottaa, mikä on totta ja mikä
ei, sillä hänellä on paljon sanottavaa ns. satuhahmoille
(mm. Tuhkimo, Ruusunen, Lumikki etc.) ja lisäksi hän
luulee, että pilvellä voisi ratsastaa. Älytöntä. Tämä
saattaa kuitenkin johtua siitä, että Laura sai eräänä
lauantai-iltana kyydin nukkumaan lentävällä matolla.
Kuten kaikki kunnon prinsessat, myös Laura-Leena
Mathilda tykkää skumpasta: ”Meillä on hieman sellainen
viha-rakkaus-suhde. Pidän skumpasta, joisin sitä
oikeastaan aina kun mahdollista, ellei hieman vallaton
kaksoispersoonani astuisi esiin muutaman lasillisen
jälkeen...” Toimitus haluaisi tutustua paremmin tähän
kaksoispersoonaan, koska se on yleensä paikalla vain
hetken.
Prinsessojen parhaiksi ominaisuuksiksi pr-toiminnassa
Laura mainitsee sen, että prinsessan jäätyä ilman
haluamaansa, voi hän vaatia sitä ja jos sekään ei toimi,
voi siirtyä suoraan ilmoitusluontoisiin asioihin. Ehkäpä
myös Lauran kotoa löytyvällä pupualttarilla on jotain
tekemistä tämän kanssa…
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Raatiesittely

“Kan jag besvara
på svenska?”

Kemistikillan kuluvan vuoden sähköinen tiiviisti sylinterissä
yleensä edestakaisin liikkuva moottorin- tai koneenosa,
eli kavereiden kesken emäntä on Outi Härkönen. Outi
tulee maalta, beibe. Parhaiksi ominaisuuksikseen tämä
maalaisemäntä kuvailee hajamielisyyden, likinäköisyyden,
nopean pintaverenkierron sekä löysät nilkat. Eli jos
näette Outin törmäilemässä oviin punakkana huonossa
tasapainossa, eikä Outi muista tästä seuraavana päivänä
mitään, ei tämä johdu naista vahvemmasta, vaan
henkilökohtaisista ominaisuuksista.
Outilla on syvä viha-rakkaus-suhde toiseen kotimaiseen
kieleen ja vähän vapaa-aikansa hän käyttää mieluiten
Mediadagbokin kanssa perehtyen ruotsin kiemuroihin.
Joskus todetessaan kielitaitonsa riittämättömyyden
joutuu Outi turvautumaan skumppaan ruotsintaitojensa
parantamiseksi. Muutaman kerran Outi on testannut myös
Koskenkorvaa dopingina, mutta se auttoi vain ruotsin
sukulaiskieliin.
Outi on perehtynyt myös Disneyn elokuviin ja kertoo
tarkasti seitsemän kääpiön siiderivalikoimista “Viisaalla
oli todennäköisesti alkoholiton sidukka. Jöröllä perry light,
Unelias joi vahingossa kossua, Lystikäs tykkää vaniljasta,
Nuhanenä juo kaikkia siidereitä sekaisin, Ujo ei koskaan
tullut esille ja Vilkkaan ykkösvalinta on Move.”
Eläinrakkaus on myös vallitseva piirre Outissa ja hän
kertookin unelmiensa prinssin olleen aasi ennen kuin suuteli
tätä. Itsensä hän näkee merten viekkaana kalansaalistajana
eli hylkeenä. Myös hevoset ovat lähellä Outin sydäntä ja hän
onkin vielä lähiaikoina suunnittelut jättävänsä DI:n pilipaliopinnot ja siirtyvänsä hevostenhoitajaksi. Toimitus toivottaa
onnea uralle!
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Multitasking!

Raatiesittely

Puheenjohtajan pallilla istuu tällä hetkellä Elimäeltä, eli
jostain Kouvolan maalaiskunnasta, kotoisin oleva Henna
Jääskeläinen. Yksi vuosi raadissa ei tälle supertehokkaalle
ex-emännälle riittänyt, joten kuka tietää, mistä hänet
ensi vuonna löytää. Jotain muutoksia on vuoden
saatossakin tapahtunut. Orastava suhde Hki-Porvoo -välin
joukkoliikenteeseen on loppunut ja vaihtunut hieman
erilaiseen seuraan, sillä Hennan unelmien prinssi oli
ameeba ennen ensisuudelmaa. Elämänkin tarkoitus on
muuttunut ”juoda enemmän kuin eilen” -tyyppisestä
hieman laajempaan ”elää” -tyyppiin. IE-vuonna hankittu
kisakuntokin tuntuu olevan kohdallaan ja pientä leikkisää
uhoakin löytyy kysyttäessä suosikkia skumpan ja kossun
välillä: ”Skumppa. Aito prinsessajuoma, josta ei saa
itseään kaatokuntoon 30 minuutissa. ” Toimitus odottaa
av-materiaalia, jossa tämä todistetaan.
Monen ruoka-aineyliherkkyyden lisäksi hevosille
allerginen Henna joutuu tyytymään aallonharjalla
ratsastamiseen. Toivottavasti aallon suunta ei ole
vielä kohti auringonlaskua. Häntä on myös kuvailtu
sosiaalikseksi,
mikä
johtunee
nti
Jääskeläisen
viidestäsadastaneljästäkymmennestäkolmesta Facebookkaverista. Hän on omasta mielestään myös äänekäs
ja välillä rasittava. Lisäksi Henna paljastaa olevansa
addiktoitunut kahviin, Outin pulliin ja kiltaan.
Hennan mielestä naispuheenjohtajat eivät ole parempia
kuin miespuoliset, mutta kuitenkin ”aivan helvetin hyviä”.
Naispuhisten vahvuudeksi Henna mainitsee sen, että he
ovat tottuneempia käsittelemään montaa asiaa yhtä aikaa
(ns. multitasking toim.huom.). Tarkoittaakohan tämä sitä,
että raadin kokouksissa käsitellään kaikki toimikunnat
yhtä aikaa? Ja kuten Matti ja Teppokin sen jo tiesi, tietää
sen Hennakin: ”… jokaisen miehen takaa löytyy vahva
nainen… ”.
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Jännää..

puhiksen pulinat

Kemistikillan vuosi 2009 on jo hyvin vauhdissa.
Puikoissa on uudet prinsessat & äijät, tai ainakin
osittain, ja energiaa riittää. Vuosikokouksen
päivämäärästä 11.2. huolimatta, vanha jengi sai
kuitattua vastuuvapautensa ja killalle hyväksyttiin
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009.
Kokouksessa päätettiin myös myöntää hopeinen
ansiomerkki Katariina Nymanille, Victor Heinäselle
ja Mari Ijäkselle. Kunniamaininnan saivat Tapio
Ryhänen, Risto Pieviläinen, Anni Karppinen ja Nora
Ahokas. Kiitokset, onnittelut ja iso hali Kallelle,
Vicille, Marille, Tapsalle, RP:lle, Annille ja Noralle!!!
Aalto lähestyy ja TKK:lla tapahtuu. Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan ensimmäisten edustajistovaalien
ehdokasasettelu päättyi 24.2. ja äänestämään
päästään varsinaisesti 21.–22.4. Edustajistohan
valitaan 2,5 vuodeksi, joten NYT on aika vaikuttaa ja
äänestää kemistit edariin!
Paljon keskustelua ja töitä viime vuonna aiheuttanut
kandiohjelmien yhdistäminen on ratkennut.
Tiedekuntien kandiohjelmia ei tulla yhdistämään,
vaan resurssit keskitetään ensisijaisesti opintojen
sujuvoittamiseen ja jo havaittujen ongelmien
ratkaisemiseen. Opintojen eteneminen on
tiedostettu ongelmaksi nyt koko TKK:n hallinnossa
ja mahdollisia toimenpiteitä pohditaan.
Kemistikilta pyörii sentään tutulla vauhdilla. Raati
vaihdettiin inkkareina ja länkkäreinä, tammipHuksit
toivotettiin tervetulleiksi ja lumipallokauha
menetettiin fyysikoille tiukan ja hikisen taiston
jälkeen. Kondensatiosta toivuttua onkin hetki
aikaa puurtaa kandia ja kouluhommia, kunnes
Kemiat kohtaa – tapahtuma (19.–21.3.) tuo
kemistiteekkareita Otaniemeen mm. Oulusta,
Tampereelta ja Lappeenrannasta.
Nyt sitä skumppaa!
Sillisterveisin,
Henna Jääskeläinen
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