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Aikataulut ja silleen.
Jälleen on yksi Wappu onnellisesti takana ja
vuoden parhaat pHuksit kuolleet <3. Wappu tuli
tänäkin vuonna ajoissa, samaa ei valitettavasti voi
sanoa tästä lehdestä. Aikataulut petti, monesta
syystä, osittain myös siitä, että toimituskunta
oli wapun aikaan aika taulut. Mutta olisihan se
toisaalta ollut kohtuutonta, että Ranska-Tisle
olisi ilmestynyt ajallaan. Siinä olisi itse Charles
de Gaulle kääntynyt haudassaan (Siis ihminen,
ei lentokenttä. Lentokenttiä ei haudata. Hihihhi,
haudata, koirien äänitiedosto. Muutenkin
kyseinen lentokenttä on vielä hengissä.) Jokuhan
voisi vaikka tämänkin pääkirjoituksen perusteella
kuvitella, että minä kirjoitan Tisleen hittipalstaa,
tajunnanvirtaa! Näin ei kuitenkaan ole, mutta
onpa herra Virta jälleen pullauttanut tähänkin
lehteen vuolaan virran.

alusvaatteista. Ranskassa on uskomattoman
paljon alusvaateliikkeitä, jotka jäävät valitettavan
vähälle huomiolle tässäkin lehdessä. Kannattaa
kuitenkin pistää merkille kun käytte kyseisesssä
maassa. Toinen
vierailun arvoinen seikka
kuulemani mukaan Ranskassa, tarkemmin
Pariisissa, on legendaarinen Munai...anteeksi...
Punainen Mylly, joka tarjoaa laatuviihdettä
suhteelliseen korkeaan hintaan. Tisle kuitenkin
tarjoaa mahdollisuuden tutustua punaisen
myllyn tarjontaan hieman toiselta kantilta,
nimittäin Kemistikillan oman CanCanin silmin.
Ranskan kunniaksi on käsissäsi olevassa Tisleessä
myös kaikille käsityöläisille palsta, missä teitä
opetetaan painamaan, hienoja paitoja!
Ranska-Tisle, silvuplee!

Mutta itse asiaan, Ranskaan. Ranska on
antanut maailmalle niin paljon, että Tisleen
toimitus päätti antaa kerrankin jotain takaisin.
Kukapa meistä ei olisi nauttinut ranskalaisista
viineistä, patongeista, vahatuista viiksistä tai

Mikko

Aurinkoista kevättä!
Arwoisa fuksimajuri on päiväkäskynsä
julkaissut ja vappua päästään juhlimaan
tänäkin vuonna! Sitä ennen olisi vielä edessä
muutama viikko armotonta työntekoa. Vaikka
Aalto-yliopiston myötä TKK:kin vaikuttaa
yhä opiskelijamyönteisemmältä, ei opetus
valitettavasti vielä kannata tätä meille tuttua
7-päiväistä vappua.
Työnteko ei ikävä kyllä rajoitu pelkkiin
KeLan kotilaskuihin, labraselkkareihin tai
seminaariesityksiin, vaan tänä keväänä saa
tehdä tosissaan töitä myös harjoittelupaikkojen
eteen. Kemistien, etenkin teidän pHuksien ja
tupsujen, kesätyötilanne näyttää erityisen
heikolta. Pääkaupunkiseudun YT-neuvottelut
polttavat suoraan yli 50 kemistin työpaikat,
eivätkä lukemat näytä paljoa paremmalta
muuallakaan Suomessa. Onneksi ongelma on
havaittu myös laitosten puolella ja kemmalla

järjestetään ennätysmäärä kesätenttejä!
Muistakaa
tämä
kun
ilmoittaudutte
toukokuun tentteihin…
Toisaalta, opiskelijoiden hyvinvointi on
ajankohtainen ongelma myös meidän
tiedekunnassa. Heikko työtilanne antaa
loistavan ”tekosyyn” lomailla oikeasti ainoita
kertoja vähintään viisi vuotta kestävän
opiskelun aikana. Lähtekää ulkomaille töihin,
reilatkaa, menkää sedän kaimalle peltotöihin
– nauttikaa lomasta! Opiskella ehtii ja lainalla
elää, joskus on tärkeintä ajatella vain omaa
parasta!
Levin lomaterveisin,
Henna

EI!
IE:n vuosi alkaa näyttämään valoisemmalta, joka viikon jälkeen. Iso osa suurista
tapahtumista, jotka vaativat enemmän suunnittelua, on takanapäin ja hommatkin on suurin
piirtein opittu. Vielä kun osais tehdä listoja tarvittavista tavaroista ja muistais myös lukea
sitä, niin olis aika bueno.

Niko

Kuvan laatat eivät liity kirjoitukseen.

Nyt sitte alotetaankin opettelee, miten järjestetään yhteisiä sitsejä ja isompia bileitä toisten
kiltojen kanssa. Tosin kun meiän sitsit on menny sen verran mukavasti, niin eihän se nyt
paljoa pahemmin voi mennä, vai voiko? Ja kun nyt niistä sitseistä tuli puhe, niin kuinka
humalassa pitää olla ettei tajuu, että vessa on metrin päässä? Ymmärrän et huoneen
nurkka on tosi kiva paikka oksentaa ja silleen, mut oisko liikaa pyydetty, että menis sinne
vessaan. Varsinki ku sinne vessaan on vielä helpompi mennä, ku ei oo kaikkien takit edessä
roikkumassa…Ehkä ihmiset vielä joskus oppii, tuskin kuitenkaa vielä tän vuoden aikana, että
siitä ois oikeesti hyötyä.

Painaa painaa!
Millä erottua massasta, muista pHuksi- tai häröporukkaryhmistä? Perinteinen ratkaisu on luonnollisesti oman
uniikkikuvioisen paidan painaminen! Kerran jos toisenkin on allekirjoittanut ollut mukana paitaprojekteissa,
joissa on painettu kaveriporukalle kerrassaan säkenöivän hienoja paitoja. Tekniikoita on useita ja useimmiten
opiskelijapiireissä käytettäneen leikattua kaaviota, johon tuputetaan väriä, tai esim. asiaan erikoistunutta
yritystä. Tässä jotain vinkkejä paidan painantaan:

Valotettu kaavio

Leikattu kaavio

Monimutkaisempia kuvioita varten kannattaa harkita
valotetun kaavion hommaamista, eli seulaa jossa on valmis
kalvo, joka avataan sopivista kohdista UV-valon ja kuvallisen
kalvon avulla. Tällöin yksityiskohdat voivat olla seulan
tiheydestä riippuen hyvinkin pieniä. Jos itseltä puuttuu välineet
voi turvautua yritysten palveluihin. Esimerkiksi Emo-Tuotanto
ja Seriväri myyvät seuloja ja muita tarvikkeita. Molemmat
tarjoavat myös valotuspalveluita, jos itseltä puuttuu laitteet
ja skillzit. Lisäksi painamista varten tarvitaan raakeli (palikka
jolla vedetään väri tasaisesti seulan yli, tähän hommaan käy
hyvin myös tavallinen ikkunalasta). Vedä värimössö tasaisesti
edes takaisin kuvion yli. Kaksi vetoa yleensä riittää, muuten
painojäljestä voi tulla suttuinen.

Muovikalvoon tai vahvaan paperiin piirretään haluttu kuvio
ja leikataan irti osat, jotka halutaan näkyvän paidassa. Tässä
tekniikassa on hyvä muistaa suuret linjat. Pienellä piperryksellä
tulee vain sotkua. Apuna voi käyttää painoseulaa, jolloin
palasia voi teippailla seulaan kiinni. Näin saadaan O:hon
reikä sisään jne. Jos kuitenkin pidättyy värin tuputtelemisessa
sienellä (tai vastaavalla välineellä) kannattaa kaikenlaiset reiät
jättää pois.

Värien valinta
Monet painopastat ovat ns. kuultopastoja, jotka eivät näy
kovin hyvin tummilla pohjilla. Jos siis painetaan tummalle,
kannattaa hankkia peittoväriä! Yksi vaihtoehto on myös
hankkia jotakin kivaa väriä, testata sitä eri värisille tilkuille
(Nyt ne vanhat risaiset vaatteet käyttöön, jotka ajattelit
heittää menemään) ja päättää sitten minkä väriset paidat,
pöksyt tai essut haluaa painettavaksi hankkia.
Painoprosessi
Jos tarkoituksena on painaa paitansa jotakin tiettyä
tapahtumaa varten, kannattaa suunnittelu ja säätäminen
aloittaa ajoissa. Seulan hankkimiseen ja valotukseen
menee aikaa. Jos paitoja on painettavana paljon, myös
siihen menee aikaa, vaikka kaikki paidat voidaankin
painaa peräkkäin pesemättä seulaa. Painetut kuviot pitää
silittää (väristä riippuen jopa kolme minuuttia) kun ne ovat
kuivuneet kunnolla. Kannattaa antaa kuvioiden kuivua
rauhassa muutaman päivän.

Pro Tip: Kangas saattaa kutistua hieman kun siihen painetaan
kuvio. Jos siis painat toisella värillä päälle varmista, että
ensin painettu osa on oikean kokoinen!

Kuulumisia TEKista
Kesätyöhaku päällä?
Talouden tilanteen ollessa epävarma ja kesätyöpaikkojen
saanti astetta vaikeampaa, on hyvä pitää mielessä, että
näissäkin tilanteissa tukea ja turvaa tarjoaa Tekniikan
Akateemisten Liitto TEK. Jos olet jo saanut kutsun
työhaastatteluun, kannattaa lukaista Teekkarin työkirjasta
tärkeimmät työhaastattelussa muistettavat asiat. Jos
työsopimuksen sisältö ihmetyttää tai haluat tietoa sopivasta
kesätyöpalkasta, voit luetuttaa työsopimuksesi etukäteen
TEKin lakimiehillä ja referenssejä muiden teekkareiden
kesätyöpalkoista saat TEKin harjoittelupalkkasuosituksista.

Muista liittyä IAET-kassaan!
Kesätöiden alkaessa kannattaa myös liittyä IAET-kassaan
eli teekkarien ja arkkitehtien omaan työttömyyskassaan,
joka tarjoaa vakuutuksen valmistumisen jälkeisen
työttömyyden varalle. Kassan jäsenen on mahdollista
saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Nimensä
mukaisesti ansiosidonnaisen päivärahan taso riippuu palkan
suuruudesta.

Esimerkiksi 1600 euron kuukausituloilla summa olisi noin
990 euroa kuukaudessa. Ne, jotka eivät ole vakuuttaneet
itseään, saavat Kelan maksamaa peruspäivärahaa, jonka
suuruus on vain noin 550 euroa kuukaudessa.

Milloin liittyä?
Usein TEKille tulee teekkareilta seuraavanlainen kysymys:
”Olen tekemässä dippaa ja valmistun noin kolmen
kuukauden kuluttua. Minulla ei näillä näkymin ole työpaikkaa
tiedossa. Miten voin liittyä IAET-kassaan?” Tärkeää on jo
ajoissa huomata, että työttömyyskassassa on 43 viikon
työssäoloehto. Toisin sanoen ollakseen oikeutettu kassan
maksamaan työttömyyskorvaukseen on oltava 43 työviikon
ajan kassan jäsen.
Opiskelijan onneksi työssäoloehtoa voi opiskeluaikana
kerryttää myös osissa. Jos esimerkiksi olet 4 kesää töissä
IAET-kassan jäsenenä, voit helposti saada kokoon 48
työviikkoa (12 viikkoa/kesä). Jäseneksi kannattaa siis liittyä
jo pHuksivuoden tai viimeistään toisen vuoden kesätöiden
aluksi!

Paljonko maksaa?
IAET-kassan vakuutusmaksu vuonna 2009 on 45 euroa. Summa
on verovähennyskelpoinen. Liittyminen tapahtuu helpoiten TEKin
nettisivujen kautta surffaamalla osoitteeseen www.tek.fi/iaet.
Tsemppiä työnhakuun!
Ja mikäli sinulle tulee mitään kysyttävää TEKiin liittyen, niin kysyä
voit myös Kemistikillan omalta TEK-yhdyshenkilöltä, Jannelta,
janne.andtsjo@tkk.fi

Hulihulihuli!
Vaikka Otaniemessä kevättä on rinnassa ympäri vuoden,
täällä kevään tulo näkyy jotenkin konkreettisemmin kuin
missään muualla: mutaisille sivupoluille paremmissa kengissä
eksynyt saa tuta törkyisen kohtalon. Onneksi tähänkin vaivaan
on ratkaisu: rakkaimmat, rupuisimmat lenkkarit jalkaan ja
enemmän tai vähemmän kirkkaanpunaiset kansallisvetimet
niskaan, niin pieni lika ei menoa haittaa. Kuperkeikkoja!

kaupunki/-nginosa kanssasi, niin allekirjoittanutkin aikoo tehdä
kunhan muutamat pakolliset koulutehtävät ovat paketissa.

Kevään tulon huomaa paitsi korvia kohti kipuavista suunpielistä,
myös teekkarihengen kohoamisena uusiin ulottuvuuksiin.
Itse näin ensi vilaukseni Otaonnelasta jo muutama vuosi
taaksepäin pääsykokeiden aikaan. Aurinko paistoi, Alvarin
aukion nurmikon vihreysaste oli loistava, ja kemman viereisen
bussipysäkin viereen oli pygätty metroasemaa hämmentävän
paljon muistuttava rakennelma. Ajattelin: tästä voisin pitää. Ei
ollut Ellu tuolloin väärässä!
Osa teekkariuden viehätyksestä on perinteissä, lauluissa,
pilkkeessä silmäkulmassa ja loistavassa meiningissä, mutta
ennen kaikkea opiskelukavereissa. Itse olen kuluttanut kyseisten
ihme hiihtäjien vieraspatjoja, heitä olen opettanut, prujannut,
jäynännyt, heidän kanssaan itkenyt, nauranut, painanut lakin
päähän, tervehtinyt kevään ensimmäistä päivää amfilla istuen,
what not! Joten seuraavan luennon/marjapussipelin jälkeen
haasta keväthorroksessa torkkuva vierustoverisi oodiin kesälle
ja korkkaamaan keväinen Otaniemi/Helsinki/Espoo/geneerinen

Käyttöohje: Projekti Tästä Kesä Voi Alkaatm
1.
Nosta kemistin jalkaa, piruetit suositeltavia
2.
Vietä päivä ulkona (XQ-vinkki: Koffin puisto)
3.
Tee jotain tyhmää (Vinkki: ui toukokuisessa meressä/
suihkulähteessä/keltaisessa lumessa)
4.
Valvo ja katsele auringonnousua hyvässä seurassa!
Sitä odotellessa, Ellu

Sportez
Futsalin
puolivälierät
Chemball
selvitti
luovutusvoitolla FC Maddesta ja välierissä
vastaan asettui FC Babylon B. Chemball siirtyi
nopeasti johtoon ottelun alussa, eikä antanut
vastustajalle mitään mahdollisuuksia voittoon.
Viimeisenä lukkona toiminut maalivahti Sami
piti pudotuspelien toisen nollapelinsä ja
lopputulokseksi kirjattiin 3-0. Kausi huipentui
siis pHuksijäynäpäivänä pelattuun finaaliin,
jossa vastassa oli Inkubiitit. Pelin alku oli tasaista
vääntöä, mutta kumpikaan joukkue ei saanut
maalia aikaiseksi paikoista huolimatta. Lopulta
Inkubiitit iski kaksi maalia lyhyen ajan sisällä.
Tämän jälkeen Chemball joutui hakemaan
kavennusmaalia pienellä riskilläkin. Pallo ei
kuitenkaan millään uponnut verkon perukoille
ja Inkubiitit pääsi vielä lopuksi kaunistelemaan
voittonsa 3-0 lukemiin. Kauteen joukkue voi
kuitenkin olla hyvinkin tyytyväinen, matkalla
finaaliin kun kaatui monta hyvää joukkuetta.

lohkossaan toiseksi ja pääsi siten puolivälieriin, kun
taas Flowbatsin kohtalona oli jäädä alkulohkonsa
kolmanneksi ja sen kausi päättyi. Puolivälierissä
Chemball sai vastaansa tutun vastustajan,
Tiim Majurin. Kiihkeä ottelu kuitenkin hävittiin
loppukiristä huolimatta 34-59.

Koripallossa Chemball selvitti tiensä jatkopeleihin
voitettuaan
kaksi
viimeistä
lohkovaiheen
otteluaan, Lenskin Dynamon 37-16 ja ja TF:n
luovutuksella. Flowbats sen sijaan hävisi myös
toisen ottelunsa Tiim Majurille 18-24, mutta
voitti kahdessa viimeisessä ottelussaan OJY:n
30-26 ja TETE:n luovutuksella. Chemball sijoittui

Kaiken kaikkiaan killan joukkueet pärjäsivät
mainiosti: futsalissa 2. sija, lentopallossa 4. sija
sekä koripallossa ja sählyssä selvittiin puolivälieriin.
Tästä on hyvä laittaa paremmaksi ensi vuonna.

Lentopallossa Chemball kaatoi IK-Volleyn
2-0, mutta hävisi ASIF:lle 0-2 ja jäi lohkossaan
kolmanneksi.
Neljännesvälierissä
vastassa
oli Vuoren Varmat ja tiedekunnan herruus
varmistuikin 2-0 voitolla. Puolivälierissä vastassa
oli OTAbringer, joka kaatui tiukan väännön jälkeen
2-1. Välierissä vastaan asettui Svenska Homo
Klubben, joka syötti Chemballille karvasta kalkkia
lukemin 0-2 vieden molemmat erät minimierolla.
Kauden lopettamista voittoon pääsi Chemball
kokeilemaan Ristin Kiltaa vastaan pronssiottelussa.
Ilmeisesti yläkerran tuki oli suotuisa ja kausi
jouduttiin päättämään tappioon lukemin 1-2.

Antti

Tisleen megalomaaninen ristikko
PYSTY

VAAKA

1 Syntisen ihana peli kiltiksellä
3 Punahaalarinen Otaniemen teekkari
4 Lentää kiltiksellä
5 [x] kiinnostaa
7 Komppakupin voittajan palkinto
8 Sävel, jonka tahtiin voi laulaa “[sana] [X]ee”, esim. “Risto
Pee”
10 Kun koronassa kaksi ei riitä
11 Lubrikaattori
12 Parhain vuosijuhlista
13 Talvella on tällainen. Kiltiksellä on tällainen. Sana ei ole
ainakaan rauha ;)
15 piKKupallero
17 Kemistikillan vanha kiltis. (Vihje: -poli)
18 Maskovalaisen ylioppilaan työpaikka, jossa tehdään
nikkeliä
19 -ja vittu!
22 Saadaan kansiin ennen valmistumista.
26 Kemistien korttipeli :)
28 Lintuvesistö, rautavuori, vanha isäntä
29 Laulaa koreasti ja kemistihenkisesti
30 Palindromisana, joka kuvaa juhlien jälkeistä
rentoutumistilaisuutta eväiden kanssa.
33 Kannattaa kysyä ennen puolikasta
35 Killan urheilujoukkue. Myös simulointiohjelma.
38 Rassaa nykyjään kiltiksen putket
41 Koronakaupunki

2 Petri
3 Pitkäkaulainen elukka savannilla
6 Laulukirjamme :)
9 Joku pHuksien tanssiryhmä
11 Fyysikko
14 Vähän niinku jäynä, mutta isolla porukalla
“kampanjoidaan” jonkin puolesta huumorimielellä
16 Komein atomi
20 Epälumo, ei kuitenkaan somo/sumo
21 Usein valkoinen, mutta rikillä moodina musta
23 XQ
24 Pöytäjuhlat
25 Just add ______!
27 Mestari, jolla on sali
31 Haalarigaalan jatkot
32 Yhdeksänhenkinen joukkio, joka tekee ja päättää
33 Puoliväli dipasta
34 Wanhin ja kaunein :)
36 Se toinen urheilujoukkue
37 ks. kansi (toim. huom!)
39 Gusse
40 Kemistikillan pitkäikäisin säännöllisesti ilmestynyt
julkaisu.
42 Kilpailu Paul Massonin maku suussa
43 Refining the Future
44 Killan tuki ja turva, usein myös professori
45 Tuli myös tänä wuonna - sittenkin! :)

CanCan
Kemistikillan pHuksina voi joutua hyvinkin helposti
perinteiden tai jopa perinteet pHuksien uhriksi. Killassa
vahvaksi perinteeksi muodostunut CanCan-tanssiryhmä
antaa pHukseille ainutlaatuisen tilaisuuden toteuttaa salaisia
unelmiaan: drag-showt, striptease ja perinteinen punaisen
myllyn tahdissa tapahtuva jalan nosto ovat kuuluneet viime
vuosien aikana tanssiryhmän vakiorepertuaariin.
CanCanin perinteet juontavat juurensa varmojen
tietojen mukaan aina vuoteen 1970 saakka ja näin parin
vuoden päästä saavuttaa tanssiryhmä kunnioitettavan
40 vuoden iän. Ensi vuosinaan CanCanilla oli tiiviit välit
Kemistikillan speksiryhmien ja vuodesta 1974 eteenpäin
Kondensation ohjelmasta vastanneen KK-circuksen kanssa,
eikä CanCania päästetty irti muulloin kuin Kondiksessa.
Viime vuosituhannen loppupuolella ryhmän koostumus
muuttui alkuperäisestä akkavallan ilmentymästä enemmän
nykyisten tasa-arvonormien mukaiseksi kokoonpanoksi.
Huhupuheiden mukaan alun perin miehet kelpuutettiin
mukaan viihdyttämään yleisöä siksi ajaksi, kun tytöt vaihtavat
vaatteita. Nykyisin kuitenkin pojat ovat integroituneet mukaan
tärkeäksi osaksi CanCania ja harva tieteenharjoittaja pystyy
enää kuvittelemaan esitystä ilman poikien spektaakkelia.

Viime vuosina uuden CanCan-sukupolven debyyttiesitys
on osunut killan kaverisitseille, joissa yleisönä ollut useita
satoja innokaita ja äänekkäitä kemistejä ja kemistien
ystäviä. Tämän lisäksi paikalle on tullut sitseiltä poisjääneitä
tieteenharjoittajia, joten tunnelma on varmasti taattu. Tämän
lisäksi CanCanistit ovat tuttu näky myös killan muilla sitseillä,
baaribileissä ja muissa tapahtumissa, kuten esimerkiksi
pHuksicruisella diskoteekissä! Otaniemen teekkariyhteisössä
eivät CanCanin taidot ole jääneet muiltakaan killoilta
huomaamatta ja CanCan kiertääkin monen killan sitseillä
ja pikkujouluissa viihdyttämässä juhlakansaa. Ovatpa
kemistityttöset heilutelleet jalkojaan Wappukansallekkin
Servin mökin katolla, mikä jälkeenpäin ajateltuna oli hieman
uhkarohkeaa ottaen huomioon Wapun ajan riennot ja niistä
aiheutuvat vatsanpohjaa hipsuttavat olotilat.

CanCan pähkinänkuoressa
- Kehitetty 1820-luvulla Pariisissa
- Fyysisesti vaativa kabareetanssi
- Tyypillistä tanssijattaren sääripotkut sekä hameennostot
- Pidetään yleisesti julkialastomuuden esiasteena
- Tyypilliseen asustukseen kuuluu hame, korsetti
ja sukkanauhat, minkä takia pidettiin pitkään siveettömänä
tanssina.
-Säestetään usein Jacques Offenbachin ‘Orfeus
Manalassa’ -operetin toisen näytöksen toisen kohtauksen
helvetintanssimusiikilla.

Syyslukukauden
ehdottomasti
odotetuin
keikka
on
piKKujouluissa, jolloin niin tytöt kuin pojatkin ovat tehneet
rohkeimmat, mieleenpainuvimmat tai vain hämmentävimmät
shownsa. Pari vuotta sitten jotkin vanhemmat tieteenharjoittajat
olivat jo huolissaan, voivatko pojat esiintyä ollenkaan
Kondensatiossa nähtyään heidän piKKujouluesityksensä
tulvillaan joulupukkeja, kaasunaamareita, ruoskia sekä erilaisia
hilpeän jännittyneitä eläinkunnan edustajia. Huoli osoittautui
kuitenkin turhaksi, sillä samaiset pojat esittivät vuoden 2007
Kondensatiossa omin voimin tehdyn, koreografisesti mullistavan
esityksen, joka erityisesti esiintyjien harmiksi päättyi kymmeniä
sekunteja liian aikaisin stereolaitteiston kiihtymystilasta
seuranneeseen virtapiikkiin. Hämmentyneet pojat jäivät lavalle
seisomaan monttu auki, mutta hurmaantunut yleisö puhkesi

raivokkaisiin suosionosoituksiin. Sitten ei muuta kuin Bye Bye
Bye!
Vaikka CanCan perustuukin huumoriin ja hauskanpitoon, on
laatutyöstä kohtuullista pyytää myös muodollinen palkkio,
jotka perinteisesti tuhotaan syksyllä järjestettävässä kaadossa.
Kaadoista liikkuu mitä villeimpiä legendoja, joista vanhemmat
paikalle kutsutut CanCanistit puhuvat kuiskuttain. Ensi syksynä,
jos Komppa suo, on taas aika uuden CanCanin, joka tulee
viihdyttämään ja kiihdyttämään jälleen yleisöään sekä varmasti
jättämään jälkensä monen teekkarin mieleen.
Vive le CanCan!

Klara vappen!
Eli tajunnanvirtaa aiheesta tikkujen kosto
Kävin äskettäin Porvoossa. Erään Suomalaisen piirretyn
poliisisarjan mukaan tuossa maamme toiseksi vanhimmassa
kaupungissa on synkkää eksotiikkaa. Eksotiikasta en tiedä, mutta
synkkä ja masenta kaupunki Porvoo kyllä on. Kaunista siellä tosin
paikoitellen on. Kauneus on kuulenma katsojan silmässä. Tämä
sananparsi tarkoittanee sitä, että katsojalla on kauniit silmät. Tai
voihan se tarkoittaa myös esimerkiksi sitä, että katsojan silmään
on aseteltu jotain kaunista. Esimerkiksi kaunis tikku. Tikku
silmässä voi sattua, älkää siis kokeilko sitä kotona. Jos kuitenkin
kokeilette ja siinä samalla satutte satuttamaan itseänne, älkää
syyttäkö siitä Mikkoa. Mikko tekee kaikkensa, jotta lehden taso
säilyisi. Vaikka tämä teksti ei kyllä sitäkään työtä helpota. Voi
Mikkoa.
Tikusta ja tikun isoveljestä, halosta, tulikin mieleen jutun
alkuperäinen aihe - Porvoo. Porvoossa ollessani jouduin
tekemisiin usean halon kanssa aseenani kirves, tuo
perisuomalainen perheriitojen ratkaisija. Olin toistuvasti eri
mieltä halkojen kanssa. Tällä kertaa riidan aiheena ei ollut viinalta
haiskahtava hengitykseni tai se, että olin tullut edellisenä iltana
myöhään kotiin. Lähinnä erimielisyydet liittyivät halon oikeaan
muotoon ja kokoon. Halot olivat siis kovasti eri mieltä kanssani.
Nyt pelkään halkojen kostavan minulle. Valtaisa halkoarmeija
marssii tälläkin hetkellä sotakirveineen kohti minua. Voi myös

olla, että kuvittelen tilanteen ja olen lievästi vainoharhainen ja
väsynyt. Vainoharhaisuus eli paranoia on wikipedian mukaan
kohtuutonta levottomuutta ja pelkoa omasta hyvinvoinnista.
Jee, sopii kuvaukseen!
Uskoni wikipedian tarjoamiin ihanuuksiin on lähes horjumaton.
Esimerkiksi tämän tekstin tyyppiseen huuhaan jauhamiseen
wikipedian artikkelit sopivat mainiosti. Erityisesti satunnainen
artikkeli on toiminto minun mieleeni. Eipä tarvinnut taas
montaa kertaa klikkailla, kun jo löytyi mielenkiintoista luettavaa.
Tiesittekö, että Jesse Kajanne on suomalainen muusikko ja
motoristi? En minäkään. Ei se mitään.
Kun juttujen kirjoittamisen DL on jo painunut unholaan ja
juttua alkaa kirjoittaa kolme viikkoa myöhässä, pitää kaikkiin
oljenkorsiin tarttua. Siispä minulla onkin melko huomattava kasa
heinää asuntoni lattialla. Jee, puujalkaosio hoidettu. Loppuun
vielä kuva välkekäärmeestä. Kiitos ja anteeksi. Niin ja tietenkin
hauskaa Wappua!

Ranskalaisia tarinoita - les stories Francaise!
Namu Setä

Viva la France, setä ja ranskalaiset! Vierailin tuossa vuosia sitten
eräässä suuressa ranskalaisessa kaupungissa ja luonnollisesti
tutustuin paikalliseen yöelämään. Öisillä retkilläni tutustuin
lähinnä Montmarten ja Pigallen seutuville, jossa näki hyvin
kulkea kiitoksia helakan punaisen valaistuksen, joka heijastui
romanttisesti kadunvarren ikkunoista. Kävellessäni Boulevard
de Clichyä suuntanani Sacré Coueurin basilika en voinut olla
vastustamatta suurta punaista valonlähdettä tien vierellä.
Päätin astua rohkeasti sisään ovesta, jonka minulle avasi
punaiseen asusteeseen tälläytynyt nuori ja kaunis neiti.
Hetkeäkään epäröimättä päätin siirtyä suorinta tietä
kassatiskille. Tutkailtuani tarjolla olevaa listaa hetken aikaa tein
elämäni kiehtovimman päätöksen. Ajattelin, että maassa maan
tavalla, joten esitin kömpelöä ranskaani käyttäen toiveekseni
aitoja ranskalaisia. Ilmeisesti kieli taidossani oli vielä hiomista,
sillä kassaa pitänyt tukevahko ja tomera nelikymppinen
rouvashenkilö ei ollut minua ymmärtävinäänkään.
Käsimerkkejä käyttäen sain vihdoin viestini läpi ja rouva sai
äkäisesti tiuskaisten viestitettyä tilaukseni takahuoneen
henkilökunnalle, jossa saman tien alkoi melkoinen tohina.
Perinteistä ranskalaista asiakaspalvelua etten sanoisi. Hetken
odottelun jälkeen ranskalaiset kuitenkin saapuivat näköpiiriini
ja tiskille. Oi, sitä huumaavaa tunnetta, jonka ranskalaisten

tuoksu sai aikaan sydämmessäni ja muualla. En voinut
vastustaa himoani ranskalaisia kohtaan. Vein ranskalaiset
suorinta tietä nurkkapöytää, jolle oli kohdennettu himmeä
mutta lämmin valaistus. Tunsin lämpimän aallon iskevän koko
kehoni lävitse. Aloitin ranskalaisista nauttimisen.

Oven avannut nuori nainen

Tuliko töppäiltyä Wappuna?
Haluaisitko olla sinkku jälleen?
Eikö tullut vastuuvapautta?

Liity muukalaislegioonaan!
Ranskan muukalaislegioona tarjoaa juuri sinulle oivan
mahdollisuuden unohtaa kaikki kouluhommat ja päästä
kokemaan seikkailuja myös muualla kuin Otaniemessä ja tällä
kertaa jopa selvinpäin!
Voidaksesi liittyä sinun täytyy vain matkustaa Ranskaan, selvitä
esitesteistä ja virallisista pääsykokeista niin uraputki on auki!
Valittuasi muukalaislegioonan pääset näkemään maailman
täysin eri silmin, sillä liittyessäsi sinulle tarjotaan uusi
henkilöllisyys siirtomaan kansalaisuudella!
Aiemmalla koulutuksella ei väliä! Nyt sinustakin voi tulla se
rekkakuski, joksi et intissä kelvannut!
Lisäinfoa www.legion-recrute.com

“Whatever your marital status is
(single, married, divorced..) you will be
enlisted as a single man”

AYY:n ensimmäiset edustajistovaalit
eli ”Kuinkas sitten kävikään”

Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan
ensimmäiset
edustajistovaalit järjestettiin huhtikuun lopussa. Vaaleissa
valittiin 45 jäsenen edustajisto seuraavan kahden ja puolen
vuoden ajaksi.
Teknillisellä korkeakoululla äänestysprosentti oli 31,5
%, joka on varsin hyvin. (Esimerkiksi vuonna 2007 TKY:n
edustajistovaaleissa vastaava luku oli 26,7 %)
Vaaleissa edustajistoon valittiin kaksi kemian tekniikan
opiskelijaa, Juho Perälä ja Henna Jääskeläinen. Molemmat
olivat ehdolla ProTeekkarit-vaaliliitossa, joka on osa
suurempaa Jämerä-vaalirengasta. ProTeekkarien ehdokkaat
ovat kemian ja materiaalitieteiden tiedekunnan opiskelijoita ja
Jämerä on sitoutumaton teekkarien vaalirengas. ProTeekkarit
saivat yhteensä 4 paikkaa ja Jämerä kaikkiaan 12.
Paikkajakauma uudessa edustajistossa vaalirenkaittain:
Avainrengas (13 paikkaa) koostuu pääosin kauppatieteilijöistä.
Jämerä (12) ja Ratas (11) ovat sitoutumattomia vaalirenkaita,
jotka koostuvat pääosin teekkareista. Oikea Aalto (2) on
poikkitieteellinen, sitoutumaton porvarirengas. Symbioosi (7)
kokoaa yhteen TaiKin, TKK:n ja HSE:n punavihreitä, vihreitä ja
sitoutumattomia opiskelijoita.

Edustajiston 45 paikasta yli puolet on teekkariopiskelijoilla.
Valittu edustajisto aloittaa toimintansa alkusyksystä ja edessä
on heti tärkeitä päätöksiä, kuten uuden ylioppilaskunnan
sääntöjen hyväksyminen. Toivotaan, että nykyiset HSE:n,
TKK:n ja TAIK:n opiskelijat saadaan heti puhaltamaan yhteen
hiileen ja uuden ylioppilaskunnan toiminta lähtee käyntiin
sujuvasti.
Lisää tietoa vaaleista ja uudesta ylioppilaskunnasta saat
edaattoreilta ja osoitteesta www.ayy.fi
Juho Perälä, Henna Jääskeläinen
Edustajisto (tuttavallisemmin Edari) on
ylioppilaskunnan
ylintä
päätösvaltaa
käyttävä elin. Edari muun muassa nimittää
ylioppilaskunnan hallituksen ja valvoo sen
toimintaa, hyväksyy talousarvion, päättää
jäsenmaksun suuruudesta ja hyväksyy
ylioppilaskunnan säännöt.

Otaniemi vallattu!
Suomen kemistiteekkarit valtasivat Otaniemen 19-21.3.
Kemiat kohtaa -tapahtuman merkeissä. Joukkioiden
löydettyä tiensä Otaniemeen, poislukien muutama
rannanneito, alkoi VTT:n sisäänkäynnin raivoisa metsästys.
Alkuhuuma oli saanut järjestäjienkin päät hieman
pyörälle. Alkuhärdellistä selvittyämme kuuntelimme parin
tunnin presiksen kaasutusmenetelmistä polttoaineiden
valmistuksessa, selluloosan kaikkien osien hyödyntämisestä
sekä työskentelystä VTT:llä. Toki esityksen lomassa saatiin
vatsantäytettä sekä akuuttia hoitoa kofeiinivajeeseen.
Alkuillasta miteltiin kyykkämestaruudesta, jonka tiukan
väännön jälkeen vei Oulun joukkue. Ääntä ja vauhtia ei
ainakaan voittajajoukkueelta puuttunut. Kemistikillan fuksius
kyykkäpiirreissä tuli jälleen todistettua... Onneksi ilta jatkui
saunaillalla, jossa paikalliset pääsivät kuittaamaan kirvelevän
finaalitappion Beer Pongin ja Kimblen merkeissä. Osa vieraista
päätyi tutustumaan myös Leppävaaran tarjontaan, osa tyytyi
ystäviemme Puunjalostajien seuraan. Way to go guys!
Perjantaiaamuna joukkiot olivat kokeneet yllättäviä
miestappioita (liekö etelän aurinko tehnyt tehtävänsä Pohjolan
väelle?) ja exqursiolle Pöyrylle selvisi väsynyt sankarijoukko.
Kiitos exquisännän vanhan kiltakokemuksen, vierailu oli
vähintäänkin onnistunut ja yleisön olotilaan sopiva. Pöyrystä

piristynyt porukka suuntasi askeleensa takaisin Otaniemeen tutustumaan paikalliseen teekkarikulttuuriin sekä historian että
kiltisten muodossa. Kiitoset puulle ja vuorelle isännöinnistä! Pikaisen koomailun jälkeen ilta lähti taas uuteen nousuun skumpan
ja kokkareiden voimilla. KTY-sitsit viidakkoteemalla oli loistava kruunaus onnistuneelle tapahtumalle. Silliksen järjestäminen
aamuun venyneiden jatkojen jälkeen oli todellinen työvoitto.
Kiitos ikimuistoisesta tapahtuneesta pääsponsorillemme Outokummulle, fantastisille työpHukseille Leolle, Tomille ja Sallalle
sekä jokaiselle mielettömän ihanalle osallistujalle! Ensi vuonna Kemiat kohtaavat jälleen, vaikkei tapahtumapaikasta ei ole vielä
varmuutta :)

Ah, kun sentään hyvältä, jätevesi maistuu
Ja muita satunnaisotoksia laulukokeesta

Kelaillaan

Mörrimöykkyjen Wappu

I.A., T.C., L.H., H.M, C.M., T.O.,S.P.,P.T,

Jos labraan tahdot mennä nyt
niin takuulla yllätyt.
Jos labraan tahdot mennä nyt
näät työpisteet myllätyt
Kas pienet kemistit on
nyt käyneet wapun viettohon
On aika teekkareiden villin juhlan.

Kakskytkaks ja nelkytviis,
on DL mennyt viimeinen, mut siitä viis.
Vaihe kaks, jo puolikuus,
on aamulla taas jaossa uus
Tää yö nyt ollaan vaan ja kelaillaan,
Ei mennä nukkumaan.
Maarilla prujaillaan ja lasketaan,
bumerangia odotetaan
Se viimeinen DL mun nopat vei,
Assarilla on kiire, mulla ei.
Umpikelaan aina mennä mukaan saa.
Nolla, kaks jo kello käy,
mä Maarilla yksin oon, ei muita näy
Tunnin kaks oon istunut
ja oon hyvin vittuuntunut
*Kertsi*

Kandia mä metsästän
Kandia mä metsästän
Tahdon lisää aikaa
edessä on kela
Sitä ei saa reputtaa
sitä ei saa unohtaa
sitä ei voi prujata
Siispä täytyy päästä läpi1
Kandia mä metsästän
tahdon lisää noppia
edessä on labratyöt
sitä ei saa kämmätä
sitä ei voi välttää
siitä ei saa keksiä
siispä täytyy assari lahjoa!

Vain kiltit humalaiset kemistit osaa
noin juhlissa mekastaa.
Saa viinat makeat maiskuttaa
ja leikkiä pyörtyvää.
Nyt ei näy muut kuin pullojen suut.
Käy ojan pohjalle viinasuut
On aika teekkareiden villin juhlan

Oodi Tisleelle
Minä, nöyrä rivikirjoittaja/ vannon uskollisuutta Tislettä/ rakasta kiltalehteämme kohtaan/
Ylpeänä edustan Tislettä siellä, mihin tieni viekin/ Kulki tämä tie sitten ojan kautta/ norjaa
juomakarkeloissa puhuessani/ tai talsiessani rakkaiden kilpakumppaneidemme pHysistien/
matemaattisesti tunkkaisen tontin tietämillä./
Veljeyteni Kemisti –tovereitani/ ja jopa biohippejä kohtaan/ on oleva tosi ja vilpitön./ En aiheuta
heille tarpeetonta hallaa/ ja raatilaisiakin rankaisen vain tarpeelliseksi katsomani määrän./
Päätoimittajamme jumalaista olemusta kunnioitan yli kaiken/ sillä olenhan vain maan tomua
hänen tomerien jalkojensa alla./ Hänen jalon olemuksensa valaisemana/ vaihdan kotilaskutkin/
tasokkaaseen kirjallisuuteen laatujournalismia tuottaessani./
Jos yksikään pHysistinarri/ pyytää minua tämän uskollisuuteni kyseenalaistamaan/ asennan tälle
halon rektaalireikään/ ja uudelleensijoitan hänet ampumavälineitse Siperiaan.
Kauan eläköön Spock!

