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Pääkirjoitus
Aah, vuoden viimeinen! Jollain yltiöoptimistella tavalla onnistuin huijaa
maan itseni uskomaan, että lehden olisi saanut ajallaan painoon ja
kiltalaisten luettavaksi. Nyt kuitenkin kävi jälleen kerran perinteisesti ja
jouluakin ehditään viettää lähes Tisleettömästi. Mitä tästä opin? Voin
ainakin yrittää ensi vuonna olla kiltti ihminen ja palauttaa juttuni ajallaan.
Tässäkin ehkä on hiven sitä yltiöoptimistisuutta taas ilmassa...
Oma Tislesetäurani ei toki ole ainoa asia, joka nyt päättyy. Killan syksy
on tullut päätökseensä monen hienon tapahtuman jälkeen. Killan raati
pääsee ansaitulle eläkkeelle, tietenkin lukuun ottamatta itsensä sakottajia. Voisin oikeastaan jopa sortua pehmoiluun ja kiittä Kemistikillan raatia
upeasta vuodesta, sillä ainakin omasta näkökulmastani Mikko apureineen on toiminut varsin mainiosti! Mikon Mieliksi käytin tässä lehdessä
parissa kohtaa myös Comic Sansia!
Vuoden viimeinen Tisle on perinteiseen tapaan harjoitteluaiheinen.
Kannattaa lukea harkkajutut läpi, sillä koskaan ei tiedä, jos niistä vaikka
saa ideoita omasta harjoittelupaikasta! Muistathan myös hakea harjoittelupisteet kesätöistäsi, ohjeet löytyvät myös lehden sivuilta.
Ensi vuonna puikoissa jatkaa Tuomo Eskola, joten juttuideoiden kanssa
kannattaa tästedes lähestyä häntä. Kiitos kaikille Tisleen lukijoille!

Janne
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Eläköityvän fiilistelyä
Puuh. Killan vuosi alkaa olla hyvin pitkälle paketissa. Siis millanen vuosi! Ja
nää tyypit! Näin joulun alla on mukava katsella vuotta taaksepäin. Kondis,
wappu, tempaus, XQ, pHcruise... Huh huh. Parhaansa yrittämisestä huolimatta killan raati ei tänäkään vuonna onnistunut tuhoamaan killan pHuksikasvatusta tai taloutta, eikä varmaan kovin montaa muutakaan asiaa
(pl. kiltiksen lastulevykaappi). Haluankin toivottaa ensi vuoden raadille
parempaa onnea näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Kondistoimikunta
tehnee parhaansa auttaakseen ainakin talouden tuhoamisen kanssa.
Uudet toimijatkin saatiin killalle valittua marraskuun puolessa välissä.
Lämmitti näin vanhan kiltapierun sydäntä nähdä Ke1 tulvillaan ihmisiä
todistamassa kuinka kemistihenki pulputtaa edelleen kovin iloisesti niin
nuorempien kuin vanhempienkin kiltalaisten mielissä. Vaikka kokous
jälleen kerran venähtikin melkoiseksi maratoniksi, jaksoi kiitettävän moni
istua loppuun saakka hinaamassa vielä viimeisistäkin toimarinakeista.
Näin loppuvuodesta oman nakin loppuessa alkaa pikkuhiljaa ymmärtämään kuinka hommat olisi kannattanut vuoden aikana hoitaa. Vaikka olisi
ollut ehkä kiva tajuta jotain juttuja aikaisemmin, niin tuleepahan ainakin
tajuttua, että kyllähän tämä vuosi on jotain opettanut. Jotain, mitä ei voi
oppia millään luennolla tai laskareissa ja varmasti jotain sellaista, mistä
on tulevaisuudessa iloa.
Lopuksi haluan vielä toivottaa kaikille onnea ja menetystä työnhakuun, te
olette parhaita, antakaa myös työnantajien tietää se!
Terkuin,
Eläke-Mikko
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Miksi et anna palautetta?
Koska kukaan ei kuitenkaan jaksa lukea (eikä yleensä kuunnellakaan)
mitään opintoasioihin liittyvää, niin päätin esittää asiani kuvasarjana.

Kuva 1. TKK jaetaan neljäksi korkeakouluksi kauppiksen ja taikin rinnalle.
Onko tällä mitään muita seurauksia kuin, että tiedekuntien nimet
muuttuvat öööö… palikoiksi? Joo on. Jaksa nyt vielä pari sekuntia.

Kuva 2. Opintoneuvola kaikkine palveluineen
muuttaa.
Kuva 3. Kuka kirjoittaa todistukset vuodenvaihteesta eteenpäin?

4

Mitä siis yritän kertoa, että ollaan vähän kuin vuosituhanteen vaihteessa;
kukaan ei tiedä tuleeko maailman loppua. Ollaan ns. jännän äärellä.
Alkuvuosi tulee todennäköisesti olemaan sekava, mutta toivottavasti
vältymme Aalto-migraation kaltaisilta fiaskoilta. Mahdollista on myös,
että tämän Tisleen ilmestyttyä kaikki on jo järjestyksessä, mutta kokemuksen perusteella epäilen.
Liikaa tekstiä.

Kuva 4. Opetuksen
arviointi on käynnissä.
Juuri sinua halutaan
mahdollisesti haastatella huhtikuussa.
Huonon kuvanlaadun takia päätän tähän. Jos joku jaksoi keskittyä
30 sekunnin ajan ja pääsi tänne asti, hän saattaa pohtia, miten tuo
otsikko liittyy mihinkään. Ei se oikeastaan
liitykään, mutta yleisesti opiskelijat ovat
laiskoja palautteen antajia ja mieluummin
kierivät omassa p*skassaan kuin tekevät
asialle jotain. Nokkelat tajusivat juuri, että
provosoin teitä ottamaan aktiivisesti osaa
opetuksen arviointiin ja ottamaan osaa
keväällä järjestettävään opintokyselyyn!
Nih!
Liikaa tekstiä.
Tämä opintovastaava jää nyt hyllylle ja
ratsastaa auringonlaskuun. Loppu.
Kuva 5. Outi ratsastaa auringon laskuun.
(Kuva: Ville Henriksson)
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Harjoitteluneuvojan saarna
Kemian tekniikan tutkinto-ohjelmaan kandidaattitutkintoon kuuluu 2 op
pakollista työympäristöharjoittelua. Lisäksi tutkintoon voi sisällyttää 2-4
op kansainvälistä työympäristöharjoittelua (V-moduuliin). Diplomi-insinöörin tutkintoon voi sisällyttää vapaaehtoista ammattiharjoittelua 2-4
op ja kansainvälistä ammattiharjoittelua 2-4 op (W-moduuliin). Harjoittelun on liityttävä läheisesti kemian tekniikan tutkinto-ohjelman alaan,
esimerkiksi teollisuudessa tai tutkimuslaitoksessa.
Työympäristöharjoittelun, eli haalariharjoittelun, tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija alan teollisuuslaitoksiin työntekijän asemassa. Tyypillisiä
työnimikkeitä kemian tekniikan alalla ovat operaattori, laborantti, maalipurkkien täyttäjä, laboratorioapulainen ym. Ammattiharjoittelun tarkoituksena on tukea ja täydentää opiskelijan ammatillisia opintoja. Työ
voi olla esimerkiksi itsenäistä suunnittelu-, tutkimus-, tuotekehitys- tai
esimiestyötä. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että ammattiharjoitteluksi
kelpaa työ, jota valmis diplomi-insinöörikin voisi tehdä.
Harjoittelupaikan hankkiminen on olennainen osa työharjoittelua ja
jokainen opiskelija vastaa itse paikan hankinnasta, joten oma aktiivisuus
on ratkaisevassa asemassa. Sopivan kesätyön etsintä kannattaa aloittaa
heti kevätlukukauden alettua, koska suurin osa hakudeadlineista on jo
helmikuussa! Työnhakuprosessiin voi hankkia apua Teekkarin Työkirjasta (teekkarintyokirja.tek.fi tai fyysinen versio kiltiksellä), TKK:n Ura
palveluista (urapalvelut.tkk.fi) tai opintoneuvolasta harkkaneuvojalta.
Harjoittelua hakiessa tärkeitä asioita pääsee kertaamaan 18.1. ja 20.1.
päärakennuksella, kun TEK ja Urapalvelut järjestävät ensin CV-klinikan ja
toiseksi Urapalvelut järjestää Taitavasti kesätöihin -tapahtuman.
Kansainvälisiä harjoittelupaikkoja voi etsiä itse omatoimisesti tai käyttää
hyödyksesi eri vaihto-ohjelmia, kuten IAESTE. Lähditpä harjoitteluun
sitten ohjelman kautta tai omatoimisesti, TKK tukee sinua apurahoin.
Paljon lisätietoa kansainvälisestä harjoittelusta löytyy jo edellä mainitulta
Urapalveluiden verkkosivulta.
Kannattaa toki myös seurata yritysten omia verkkosivuja, työvoimatoimiston sivuja sekä harjoitteluasioiden ilmoitustaulua ala-aulassa, jonne
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tulee virastoharjoittelupaikkojen ilmoitukset. Tutustu Urapalvelujen
verkkosivuihin ja Teekkarin Työkirjaan. Katso myös työpaikat osoitteesta
uraverkko.net. Opintoneuvolaan voi myös tulla selaamaan harkkakansiota, josta voi tarkastella mahdollisia työnantajia ja työtehtäviä.
Lisää tietoa harjoittelusta löytyy tiedekunnan verkkosivuilta (chemat.tkk.
fi) ja opinto-oppaastasi. Voit kääntyä puoleeni kaikissa harjoittelua koskevissa asioissa. Tule käymään vastaanotolla tiedekunnan verkkosivuilla ja
opintoneuvolan ovessa olevan aikataulun mukaisesti tai lähetä sähköpostia osoitteeseen keharjo@tkk.fi.

Antti Ahrelma, Kemian tekniikan harjoitteluneuvoja

Harjoittelupisteiden hakeminen
pähkinänkuoressa:
Mitä tarvitset?

• Harjoittelun hyväksyminen -lomake
• Harjoittelulomake (työnantaja täyttää)
• Tiedot harjoittelupaikasta -lomake
• Kahden ihmisen oikeaksi todistama kopio työtodistuksesta
• Harjoitteluraportti
Mistä löytyy?
• Tiedekunnan
Harjoittelu)

nettisivuilta:

chemat.tkk.fi

(Opinnot-

Mitä muuta pitää muistaa?
• Jätä hakemus ajallaan päätöstä varten Opintoneuvolaan
(huone C202c)
• Opintojensuunnittelija voi myös pyytää lisätietoja ennen
harjoittelun hyväksymistä - nopeimmin opintopisteet saat
siis täyttämällä lomakkeet hyvin. Muista allekirjoitus!
• Muistathan, että harjoittelut esitetään hyväksyttäväksi
vuoden kuluessa harjoittelun päättymisestä.
• Keväällä on vielä kaksi määräaikaa: 26.2. ja 30.4.
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Mikä minusta tulee isona?
Huoli tulevaisuudesta kulkee alati mukana opiskelijan epävarmassa
arjessa. Kaljarahojen riittävyyden ja lähestyvien deadlinejen lisäksi pään
raapimista aiheuttaa myös epävarmuus opiskelujen jälkeen urkenevasta
urasta.
Vaikka Harkkatisleen ydinaineista onkin perinteisesti ollut opiskelun
aikainen harjoittelu, lienee sopivaa samassa yhteydessä kurkistaa myös
pidemmälle tulevaisuuteen. Varsin tyhjentävän kuvauksen insinöörin
työstä antaa tämä 7-vuotiaan Teron aine ”Maailman paras ammatti”:
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Maailman paras ammatti

approved by tisle

Haluan tulla insinööriksi, kun olen kasvanut isoksi, koska se on hauskaa
hommaa ja helppoa. Sen takia nykyisin on niin paljon insinöörejä ja koko
ajan tulee vain lisää.
Insinöörien ei tarvitse käydä paljon kouluja, heidän on opittava lukemaan
tietokonekieltä, jotta he osaisivat jutella tietokoneiden kanssa. Arvaan,
että heidän pitää osata lukea myös, niin että he tietäisivät, mistä on
oikein kyse, kun kaikki asiat on sekaisin.
Insinöörien on oltava rohkeita niin, etteivät he pelästy, jos asiat on niin
sekaisin, ettei voi ollakaan tai jos he joutuvat puhumaan vieraita kieliä
ulkomaankielellä, jotta he tietäisivät mitä pitää tehdä.
Insinööreillä on oltava hyvät silmät, niin että he näkevät hameen läpi
eivätkä saa pelätä konttorin naistyöntekijöitä, koska he työskentelevät
niiden kanssa.
Minä pidän myös palkasta, jota insinöörit saavat. He saavat enemmän
rahaa, kuin ehtivät kuluttaa. Se johtuu siitä, että useimmat ihmiset
pitävät insinöörin työtä vaikeana, paitsi insinöörit, jotka tietävät kuinka
helppoa se on.
Ei siinä ole paljon sellaista, mistä en pitäisi, paitsi se että tytöt pitävät insinööreistä ja kaikki haluavat mennä naimisiin miesinsinöörin kanssa niin,
että heidän on aina ajettava pois ne naiset, jotta ne eivät ole häiriöksi.
Toivottavasti en tule allergiseksi konttoripölylle, koska meidän koirastakin tulen sairaaksi. Ja jos tulen allergiseksi konttoripölylle, ei minusta ole
enää insinööriksi ja minun pitää mennä oikeisiin töihin.
(Aine julkaistu alunperin
Sanomissa 19.5.2001)

Ylöjärven

Markkina

Toivottavasti Teron viisaat sanat saivat sinutkin oivaltamaan kuinka leppoisa tulevaisuus edessäsi on. Älä
siis turhaa stressaa ura-asioista, sillä ”vain insinöörit
tietävät kuinka helppoa työtä se on”.
9
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Kesätyö HK:lla
Allekirjoittanut vietti kuluneen kesän tehden töitä HK
Ruokatalo Oy:n palveluksessa. Yritysesittelynä kerrottakoon kesätyönantajani olevan osa HKScan Oyj –elintarvike
teollisuusyhtiötä ja valmistavan hyvin laajalla skaalalla
erilaisia liha- ja siipikarjatuotteita sekä valmisruokia.
Maantieteellisesti tuotantolaitos sijaitsee Vantaalla, aivan
kauppakeskus Jumbon kupeessa. HK Ruokatalo Oy palkkaa
kesän ajaksi runsain määrin opiskelijoita tehtäväalueiden
yltäessä varastotyöntekijästä laaduntarkkailijaan, valinnan
varaa ja mahdollisuuksia on paljon!
Oma työpaikkani oli valmistuspuolella, kesto- ja annosmakkaraosastolla. Toimenkuva itsessään koostui tyypillisestä
liukuhihnahommasta, jossa raaka-aineita annostellaan ja
sekoitetaan, tuote kypsytetään, mahdollisesti viipaloidaan,
pakataan ja kuljetetaan eteenpäin jatkokäsittelyä varten.
Vaikka työvaiheita oli monia ja niihin jokaiseen liittyi omat
niksinsä, ei kyse ollut rakettitieteestä.
Lähimpänä esimiehenäni toimi osastopäällikkö, joka itsekin
työskenteli tarpeen vaatiessa tuotannon tehtävissä ja oli
näin lähes aina tavoitettavissa. Ensimmäisenä päivänä
työhön liittyvät asiat käytiin koulutusmuotoisesti läpi sekä
kerrattiin yleistä elintarvikehygieniaa ja yrityksen omia
protokollia. Lisäksi tutustuttiin hieman HK Ruokatalo Oy:n
toimintaan kokonaisuutena. Työhön perehdyttäminen oli
miellyttävän kattavaa!
Paras osa työssäni olivat loistavat työkaverit. Osastollani vallitsi leppoisa ilmapiiri ja kaikki auttoivat tarpeen
vaatiessa toisiaan. Minun lisäkseni osastolla oli kesätöissä kaksi muutakin opiskelijaa. Työaika oli päivittäin 0600
– 1400 ja kaikki viikonloput lähtökohtaisesti vapaana, ellei
ylitöitä ollut tarjolla. Aikataulullisesti työ siis oli loistava,
sillä päivän jälkeen kerkesi vielä hyvin nauttimaan kesästä
muissakin merkeissä! Palkkaus oli kohtalainen ja mukavana
10
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työsuhde-etuna mainittakoon HK:n henkilöstökauppa,
josta lähellä viimeistä käyttöpäivää olevia lihatuotteita sai
ostaa naurettavan halvalla.
Kokonaisuutena HK Ruokatalo Oy tarjosi mukavan kesätyöpaikan höystettynä loistavilla työkavereilla ja passeleilla työajoilla. Koska yritys palkkaa ensikin kesänä runsain
määrin kesäapulaisia, suosittelen laittamaan heille jo
ajoissa työhakemuksen!

Joonas Paavola
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Nordtek-vaihdossa Tanskassa
Vietin syyslukukauden 2010 vaihdossa Tanskassa
DTU:lla (Danmarks tekniske universitet). Idea vaihtoon
hakemisesta tuli neljännen vuosikurssin syksyn jälkeen
kun totesin, että nyt jos koskaan on oikea (ja viimeinen)
mahdollisuus lähteä vaihtoon. Havaitsin että opiskelumotivaatio oli pikkuhiljaa alkanut laskea ja kaipasin
hetkeksi vaihtelua Otaniemen punaisiin tiiliin. Vaihtokohteeksi halusin eurooppalaisen yliopiston, josta
löytyisi kemian tekniikkaan liittyviä kursseja ja muuta
mielenkiintoista opiskeltavaa. Etsin tietoa sekä omatoimisesti että KVpalveluiden avustuksella ja löysin DTU:n. Vaihtoon lähdin Nordtek-ohjelman kautta, jonka hakuprosessi on erittäin helppo. Paperihommiin vaadittiin vain pari lomaketta.
DTU on Tanskan suurin teknillinen yliopisto, joka toimii kivenheiton
päässä Kööpenhaminasta. Yliopistolla on kaikkiaan 20 tutkinto-ohjelmaa
(Chemistry, Chemical and Biochemical engineering, Environmental engineering, Sustainable energy technology … ) Kursseista oli saatavilla paljon
tietoa etukäteen koulun verkkosivuilta. Jopa luentoajat ovat tiedossa
etukäteen ja opintojen suunnittelu on todella helppoa.
DTU:lla on panostettu kovasti kansainvälisyyteen. Kaikki master-vaiheen
kurssit järjestetään englanniksi ja vaihtareita on todella paljon, eräillä
kursseilla jopa enemmistö. Luennot ja opetus ovat ylipäätään erittäin laadukkaita ja ilmapiiri tosi hyvä. Kursseilla tehdään paljon ryhmätyötä ja
lähes jokaiseen kurssiin kuuluu projekteja, jotka muodostavat myös
suurimman osan arvosanasta.

Excursiolla Tanskalaisessa hiilivoimassa
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Vaihtareille järjestettiin syksyn alussa tutustumisviikko, jossa käytiin läpi
vaihtoon ja kouluun liittyviä yleisiä asioita. Lisäksi viikolla oli vaihtareille
järjestettyjä bileitä, jossa oppi hyvin tuntemaan muita vaihtareita. Tutustumisviikko toimi hyvin ja sen jälkeen koululla liikkuessa tunnisti paljon
naamoja, eikä olo tuntunut ulkopuoliselta. DTU järjesti kaikille vaihtoopiskelijoille jonkin majoituksen. Itse sain yksiöasunnon, joka sijaitsi
varsin kaukana koululta ja keskustasta. Kööpenhaminan julkinen liikenne
toimii kuitenkin erittäin hyvin ja matkaan koululle tai keskustaan kului
minulta reilu puoli tuntia.
Opiskelujen ulkopuolella
aikaa tuli vietettyä vaihtariporukassa tutustuen Kööpenhaminaan ja sen ympäristöön. Kööpenhamina on
hieno ja viihtyisä kaupunki.
Erityisesti kesällä ja alkusyksystä riittää paljon
nähtävää.
Vedenpitävä
takki on pakollinen varuste,
sillä
sade
ilmaantuu
Rannalla tanskalaisittain
toisinaan kuin tyhjästä.
Suosittelen vaihtoon lähtöä lämpimästi kaikille. Ulkomailla oppii
tuntemaan opiskelijoita muista kulttuureista ja pääsee tutustumaan
moniin uusiin ihmisiin. Puolessa vuodessakin ehtii kokemaan enemmän
kuin uskoisikaan. Pieni tauko tutuista kuvioista tekee hyvää ja vaihdosta
saa varmasti puhtia myös muihin opintoihin. Ainakin itsellä päivittäinen
keskustelu englanniksi on kehittänyt kielitaitoa kovasti. Opinpa pari sanaa
tanskaakin.
Haku Nordtek ja Erasmus ohjelmiin alkaa taas pian… think about it.

Teksti: Juho Perälä
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Porvoon synkkä eksotiikka
Kertomus harjoittelusta Itä-Uusimaalaisessa insinööritoimistossa

Vietin oman kesäni ilmastoidussa toimistossa Porvoon jalostamon
kupeessa. Palkkani maksoi insinööritoimisto nimeltä Neste Jacobs. NJ on
Neste Oilin ja Jacobs Engineeringin omistama yhtlö, jonka toiminnot sijaitsevat lähinnä Porvoossa, tarkemmin Kilpilahden teollisuusalueen teknologiakeskuksessa.
NJ:n suurin työllistäjä on kovin yllättävästi emoyhtiö Neste Oil jalostamoineen, ja niinpä vietinkin oman aikani jalostamon projektien parissa.
Ensimmäistä kesää talossa olevat tekevät perinteisesti vähän yksinkertaisempia hommia, kuten putkiluetteloita tai PI-kaavioiden päivittämistä. Vaikka työ onkin melko mekaanista, luo se hyvän pohjan vaativampia
tehtäviä varten, eikä se edes ole niin puuduttavaa kuin miltä se saattaa
aluksi kuulostaa.
Vaikka koulun penkillä kerrotaankin yleisiä suunnitteluperiaatteita ja
laitemitoituksen saloja, ei tavallinen kurssimuotoinen opetus koskaan
pysty antamaan täysin realistista kuvaa varsinaisesta prosessisuunnittelutyöskentelystä. Erilaisia valmiita malleja on todella paljon, laatuohjeet
ja standardit pyörivät mukana jokapäiväisessä työskentelyssä oleellisena
osana työtä ja aina tulee vastaan jotain, mitä ei itse ymmärrä. Vanhemmilta työntekijöiltä saa kuitenkin aina apua ja oikeastaan kesäharjoittelu
insinööritoimistossa on nimenomaan harjoittelua - siellä oikeasti oppii
koko ajan uutta.
Työpäivät olivat keskenään usein melko samanlaisia. Aamulla näppäsin
aluksi koneen käyntiin ja kävin hakemassa kupin todella herkullista automaattikahvia. Sitten istahdin koneen äärelle ja lueskelin sähköpostit
ja aloitin varsinaisen työnteon. Aamun kahvitauolla oli mukava arvailla,
14
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kuka oli seurannut edellisenä iltana MM-futista. Yleensä arvaaminen ei
ollut kovin vaikeaa.
Suurin osa työajasta kului työtuolissa istuen, joskin välillä pääsin (joiden
mielestä tässä kuului käyttää sanaa jouduin???) käymään kentällä ihmettelemässä, että mitenkäs ne putket ja venttiilit siellä nyt oikeasti ovat.
Tällöin piti vetää täyslaidallinen turvavarusteita niskaan ja ryönätä putkisillan alla linjaamassa erinäisiä putkia. Kaikkien mielestä tämä ei ollut
sitä ihan kaikista ihaninta hommaa, mutta itse pidin pienestä vaihtelusta.
Neste Jacobsille otetaan vuosittain muutamia kesäharjoittelijoita. Jos
olet kiinnostunut prosessisuunnittelusta tai muista insinööritoimiston
tehtävistä, suosittelen paikkaa erittäin lämpimästi. Hakuohjeet löytyvät
internetistä. Myös PrTK on perinteisesti välittänyt jäsenistölleen harjoittelupaikan tai -paikkoja, seuratkaa siis myös PrTK:n ilmoituksia. Työstä
saa DI-vaiheen harjoittelupisteet (4 op), mikä ei sekään ole lainkaan
hullumpi lisäpalkkio!

Teksti: Janne Andtsjö
Kuvat: www.nestejacobs.com
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Putkien ja pumppujen tuolla puolen
Viimeiset pari kesää olen viettänyt kemianlaitetekniikan laboratoriossa
(tutkimusryhmä kuulostaa hassulta) viettäen tutkijan arkea. Samalla sain
hyväksyttyä master-vaiheen vapaaehtoisen harjoittelun, koska työtehtävät olivat sellaisia joita diplomi-insinööri voisi suorittaa.
Tosiaan päädyin lafkalle töihin erinäisten vaiheiden kautta mikro-VLE –
projektiin. Käytännössä tämä tarkoitti mikroskaalan laitteella höyry-neste –tasapainomittausten tekoa. Päivät kuluivat rattoisasti esikäsitellen
ajettavia näytteitä, mitatessa laitteella ja lopuksi simuloiden(Flowbat) ja
Exceliin hakaten kaikki mittapisteet, toisena kesänä mitaalaitteisto oli kehittynyt siten, että tulokset tulivat suoraan tekstimuodossa.
Työympäristönä lafka on todella mielenkiintoinen paikka, sillä silloin
pääse tutustumaan opetushenkilökuntaan aivan erilaisessa ilmapiirissä
kuin mitä luennoilla ja laskareissa heitä näkee. Ja lisäksi oppii myös mitä
kaikkea laboratoriossa tutkitaan.
Työn ohella tein eräisiinkin KeLan kursseihin kotilaskut ja tarkastin ne
myös. Teekkarikylässä asuvalle työmatka on verrattain mukava 7 min
ovelta ovelle. Lafkalla työskentelyä ei kannata välttää, koska yllättäviä
mahdollisuuksia avautuu kunhan jaksaa olla aktiivinen.
Teksti: Tatu Raunio
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Tammipeura
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Yhteiskuntakriittisiä näkemyksiä
harjoittelun tärkeydestä
Kirjoittanut: Namusetä

Nuorille ihmisille on aina hyvä painottaa, kuinka tärkeää kaikenlainen
harjoittelu voi olla tulevaisuuden kannalta. En puhu nyt teistä.
Harjoittelun aloittaminen jo nuorena on hyvinkin suotavaa ainakin, mikäli
on lausahdusta ”minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa” uskominen.
On tuosta taitamisesta niin tiedä, mutta ainakin tuo ensimmäinen osa
lauseesta sisältää suuren viisauden eli opin. Oppihan ei kuitenkaan ojaan
kaada. Jos kuitenkin kävisi niin, että oppia ei nuorella iällä ehdi hankkimaan, niin se saattaa olla ensi askel matkalla ojasta allikkoon. Ja allikosta,
eli suolammesta nouseminen voi olla hankalaa, jos ei mahdotonta, ellei
se ole jäässä.

Kuvassa osittain jäinen allikko eli suolampi
Mikäli allikosta kuitenkin päästään nousemaan, niin voitaneen alun
todeta olleen hankalaa, mutta lopussa kiitoksen (tai jonkin muun)
seisoneen. Lopputuloksesta riippuen (ollaanko päästy ylös allikosta vai
ei) voidaan tilanteen sanoa kehittyneen joko hankalasta mahdottomaan
tai vaihtoehtoisesti päästyn hankaluuksien kautta Voittoon (mahdollinen
skenaario naispuolisille allikossa rypeneille).
Olen tämän tien valinneiden naispuolisten tuttavieni kuullut kehuneen
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Voiton … olevan makeaa. Voittoon viitatessa on myös kuiskuteltu helposta
nakista, joskaan ei kuitenkaan yhtä helposta kuin heinän teko. Voittajan
onkin helppo hymyillä silloin, koska hymyhuulet suukon saavat.
Kuitenkin on kovin valitettavaa, että jotkut näkevät hymyhuulissa
punaista, vaikka punainen olisi kuinka rakkauden väri. Joskus toivoisikin,
että rakkaus olisi värisokea etenkin jos punaisen näkeminen saa aikaan
väkivallan tekoja. Toisaalta väkivaltahan erityisesti rakkaussuhteessa on
ihan ok, sillä sodassa ja rakkaudessa kaikki on sallittua (arsenaali on rakkaudessa skaalaa pienempi, mutta sattuu helvetisti). Väkivallanuhriksi
joutuva voi lohduttautua sillä ajatuksella, että eläinmaailmassa voivat olla
asiat vielä huonommin, sillä rakkaudesta se hevonenkin potkii. Toiselle
osapuolelle voi tällaisessa tilanteessa tulla hätä, itku ja hampaiden kiristys
(kirj. huom. jos en olisi kemisti, olisin lääkäri, sillä tällä tekee rahaa). Kun
poliisia sitten aikanaan kutsutaan selvittelemään asioita, tulee toisen
osapuolen muistaa hätäkeskuksen lähettäessä poliisin yksiköt väärän
kunnan tai valtion samannimiselle kadulle, että hätä ei viivytystä salli,
mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Kuvassa Poliisiauto hälytysajossa

Joillekin apu tulee kuitenkin liian myöhään. Usein väkivaltaa harjoittava
voi muuttua ystävästä vihamieheksi, joka vain vahvistaa väitteen, että
ystävä ystävän pettää, vihamies ei milloinkaan. Ja kuten edellä mainittiinkin, rakkaus on toisinaan (väri)sokea, mutta kuten olemme saattaneet havaita, on viha vielä sokeampi. Harvemmin kuitenkaan käy niin,
että sokeampi kana löytäisi jyvän, ja ehkä tällainen kanakin lopulta löytää
edestään sen, minkä on taakseen jättänyt. Tässä onkin viimeinen hyvä
tilaisuus erotella jyvät akanoista ja lopettaa tämä paskan jauhanta.
Iloista Joulua (2009) ja uutta vuotta 2011! T-a-v-a-t-a-a-n rakkauden
merkeissä (♀)!
Kuvat: Karri L, Internet
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Alkoholin vaikutukset tuleviin raatilaisiin

Tisleen tutkiva journalisti suoritti piKKujouluissa kokeen kuinka alkoholi
vaikuttaa tulevien raatilaisten ulosantiin, käyttäytymiseen sekä persoonallisuuteen. Haastattelut suoritettiin n. klo 19 sekä n. klo 23, toimitus ei
vastaa vastausten täydellisestä oikeellisuudesta. Toimituksen kiireellisyydestä johtuen haastateltiin vain neljää raatilaista. Vastauksista päätellen
osa raatilaisista kestää jo kohtalaisesti alkoholia, johtuen rankasta
treenistä. Toisten kohdalla alkoholi tuo esiin yllättäviä, ”ehkä” väkivaltaisiakin piirteitä... Ja Miikka todisti jälleen kerran, mikä on aina Mielessä.

Kysymykset:
1.
2.
3.
4.

Oletko kivassa humalassa?
Motto?
Mitä haluaisit harjoitella?
Mitä teet mielelläsi?

approved by tisle
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Riitta
1. Joo
2. Se mikä ei tapa,
vahvistaa
3. Tanssia
4. Pyykkään

1.
2.
3.
4.

JJJOOOOO!
Ei tuu verta!
Tanssia, vittu!
Ei oo mieltä!

Jukka
1.
2.
3.
4.

1. Kivemmin
2. Ei vittu, jos toisen
bissen sais
3. Miten
vittumaisesti
voin herättää Saken
4. Noh, *nostaa kaljan*

Kyllä, kyllä, kyllä!
Jos ei koita, niin ei voita
Tänään viinanjuontia
Fudista

Miikka
1.
2.
3.
4.

En, vihaisesti
Nyt heitit tiukan
Tennistä
Pesen vaatteita

1. Olen
2. Antaa mennä vaan vittu.
3. Jänniä asentoja
4. Monia asioita, mm.
jalkapalloa ja seksiä

Maija
1. En
2. * J ä ä t y m i n e n *
Koirat on söpöjä
3. Luistelua
4. Juoksen
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1. En!
2. Koirat on kivoja
3. *jumalaton
väki
valtapuuska, heittää toi
mittajaa
kossupullolla,
potkii* Toimitus tulkitsee
vastauksen baaritappeluksi
4. Juoksen sponsoreita

isle

Säät

Tisleen Maailma
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