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Pääkirjoitus
Hyvät ystävät, elämme mielenkiintoisia aikoja. Ranskalaisten toveriemme parin sadan
vuoden takaista esimerkkiä noudattaen vallan kumoamisesta on tullut tämän kevään trendiilmiö. Ehkäpä arabimaiden kuohunnan innoittamana myös me suomalaiset liityimme
vallankumoajien hilpeään sakkiin kun Kansa asettui sankoin joukoin tukemaan Suomen
kovinta jätkää eli Timoa. Kiitokseksi uskollisille alamaisilleen Timo siunasi meitä vaalipäivänä eräällä J-kirjaimella alkavalla ilmaisulla, jota on nyt toista viikkoa toisteltu toreilla ja
teeveessä.
Jos muuten alkaa Jytky ärsyttää, niin kannattaa harkita Tukholmaan muuttoa mielummin
nyt kuin myöhemmin. Jytky-ilmiö ei nimittäin ole vielä ohitse. Jytkyn huuteleminen ei tule
jäämään vain humalaisten yksinoikeudeksi. Ennen kuin vaalikausi on ohitse, Jytky on kuin
varkain korvannut perinteisen aamenen lausumisen iltarukousten lopussa. Kasvaneen puoluebudjettinsa turvin Timo myös käynnistää nelivuotisen televisiomainoskampanjan, jossa
suomalaiset eturivin muusikot esittävät Pikku-G:n riimittelemän Jytky-räpin. Kampanja saa
osan kansasta ärtymään, mutta heidän ponnettomat huutelunsa hijenevät, kun Jytky-räp
voittaa ensikeväänä Euroviisut.
Ai niin, tämänhän piti muuten olla pääkirjoitus.
Tässä lehdessä on paljon hyviä juttuja, joista voit lukea lisää sisällysluettelosta, joka löytyy
kääntämällä takaisin edelliselle aukeamalle. Ja hyvää Wappua kaikille!!
Tislesetänne,
Tuomo Eskola
ps. Tisleen henkilökunta pahoittelee wapusta myöhästynyttä lehteä ja epäajankohtaisia juttuja.
Oikaisu 1/2011 Tisleeseen:
s. 28 replace Jannen sukunimi.
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Nyt se on! Sitä on odotettu koko pitkä talvi enemmän tai vähemmän malttamattomina. Siihen
liittyy lumen häviäminen, päivien piteneminen ja puhtaan valkoiset tupsulakit. Kyllä, arvasit
oikein! Kevät on täällä!
Teekkarin kevääseen liittyy ennen kaikkea Wappu. Siihen liittyy myös suuri vastuu tenttiviikon
ähertämisen muodossa. Ja luonnollisesti myös kesätyön ohessa ansaittavat harjoittelupisteet kiiluvat monilla silmissä. Tämä Wappu tarkoittaa minulle yhdessä nauttimista, yhteistä iloitsemista
ja jälleen kerran yhteisiä kokemuksia.
Puhikselle ja monelle muulle kiltalaiselle kevät tarkoittaa myös normaalista turvallisesta kuplasta irtautumista ja uuteen tuntemattomaan astumista eli aikaa itselle ja omille kesäisille menoille.
Asetankin teille kaikille lukijoille haasteen. Pystyttekö nauttimaan kesästä yhtä täysin siemauksin kuin allekirjoittanut aikoo? Tiedossa ainakin minulla on saunomista, mökkeilyä, mansikoita
ja auringon paistetta unohtamatta kuitenkaan sitä haastavaa ja vastuullista kesätyötä. Mitä ikinä
omaan kesääsi kuuluukaan, ota haaste vastaan ja nauti.
Oikein meganomaalisen ihanaa Wappua kaikille!

Riitta Kujala
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Phuksika
Vuosi on kulkenut eteenpäin tasaisesti ja varmasti – mutta mihin se meni? Vaikka tekemistä
on aijoittain riittänyt paljonkin, on aina ollut mukava katsella hyvässä yhteishengessä ja pilke
silmäkulmassa puurtavaa porukkaa. Te olette tehneet kuluneesta vuodesta mahtavan! pHuksikapteenin sydäntäni on etenkin lämmittänyt kaikkien aktiivinen osallistuminen – punahaalarit
ovat tänäkin vuonna taipuneet upeisiin suorituksiin ja edustaneet kunnialla. :)
KemistipHuksien suunnittelema kiltisjäynä jätti tänäkin vuonna pHysistien räpellykset varjoonsa ja tuotti hilpeyttä puolin ja toisin. pHuksien panostus näkyi myös pHuksijäynäpäivässä:
mahtavia speksejä, jäsenanomuksia ja jäyniä saatiin ihastella mukavissa tunnelmissa.
Vaan kohta on aika Walpurin, tuon teekkarijuhlista ylväimmän! Fuksimajuri on talven mittaan
tarkastellut pHuksien toimintaa ja sen todennut erittäin kelvollikseksi ja täten Wapun suomisen
arvoiseksi. Allekirjoittanutta odottaa pulahdus Laajalahteen, olivat ne jäät sitten lähteneet tai
eivät. Lakkien myötä eläköityminen uhkaa, jaiks! Olen mahdottoman ylpeä teistä kaikista. Pidetään fiilikset katossa ja nautitaan Wapusta, se rokkaa! Stay tuned @ www.wappu.fi
Vielä viimeisenä infona KWWU, eli Kapun winkit Wappuun ja Ullikselle:
-Lämmintä päälle ja kaverit messiin
-Kuohuvaa, ruokaa, piknik-releet ja virvokkeita
-Haalarit, wappuhärpäkkeet ja blingbling kruunaavat asun
-Vessajonot ovat hyvä tilaisuus tutustua uusiin tyyppeihin
-Last but not least: pidetään kivaa ja bongaillaan toisiamme!

Kiittäen ja nöyrästi kumartaen,
Joonas
pHuksikapteeni

P
I
R
6

TISL

EEN

Vallankumokselliset

t
u
v
i
s
e
d
h
i
i
V
7

Tammipeura:

Viihdes

ivut

8

9

Viihdesivut

10

Viihdesivut

sivut

Viihde

Natsikortit ovat täällä!

Oletko kyllästynyt häviämään väittelyissä ja korttipeleissä? Jääkö viimeinen
sana aina sanomatta, vaikka kuinka haluaisit täräyttää vastustajaasi jäädyttävällä kommentilla? Enää ei tarvitse pähkäillä! Leikkaa irti sopivan kokoinen
natsikortti ja liimaa se tavallisen pelikortin taakse – jäävätpä vastustajasi sanattomiksi! Lisätietoa kortin käytöstä löytyy osoitteesta hiki.pedia.ws/wiki/
Natsikortti.
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Vappuextra!
Wappu tulee, wappen ordnas! Tänäkin keväänä, yeah! Wapun saapumisen kunniaksi Tisle julkaisee päräyttävän ja
lähes kaiken oleellisen kertovan Wappuextran!
Wapun saapuessa voivat lukijoita askarruttaa muun muassa:
minä?
Miksi

Mikä Wappu?

räät?

Kuka my
y

Heräätkö
ollenkaan
?

eniten?

puna?
u Wap
apahtu
Mitä t

Kuka jakaa lakit?

a?
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Mistä
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n?
voittaa
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k
ussin?
Mistä
Ehtivätkö jäät lähteä?

Tisle ei välttämättä tiedä vastauksia kaikkiin esitettyihin
kysymyksiin, mutta kun luet alla olevat tärpit, osaat ehkä
varautua Wappuun himpun verran paremmin.
Siispä lehti vain rullalle ja takataskuun matkaevääksi!
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Torstai 28.4.
13:15 - Sitsikilpailut @ Alvari
17:00 - Kymppisuora

Wapun aikatauluja:
Maanantai 25.4.
Omaa kivaa koko päivä!

Tiistai 26.4.
12:00 - Jäynien esittely @ M-sali
15:00 - ÄpyGaala @ A-sali
18:00 - AaltoWappu & Merkkimyynti
19:00 - Akateeminen wartti @ Senaatintori
21:00 - Prewappubileet @ Fredan Tivoli

Keskiviikko 27.4.
13:00 - Sikariporrasfudis @ Alvari
14:00 - Kaljakroketti @ Ossinlampi
17:00 - Pimp my haalari
13

Sunnuntai 1.5.
Heti kun heräät:
Sillis @ Ullis, be there!

Perjantai 29.4.
09:00 - Tokyon kevätmyyjäiset
17:30 - Fuksispeksit @ Dipoli
19:00 - KY100 dokumentin ennakkonäytös
21:30 - Yöjäynän alkupamaus @ Alvari
22:00 - Hullu Jussi

Lauantai 30.4.
06:30 - Wappuaaton aamiainen @ Otaranta
07:45 - Lakkienjako @ Amfi
09:00 - Kaljaviesti @ VK-lafka
10:00 - PrTK:n wapun waahtokylpy
13:00 - Wappuriehan julistus
16:00 - Wappunmielen osoitus
18:00 - Mantan lakitus
21:00 - Dipolin wappu
KY:n Vappubileet
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Mitä mukaan Ullikselle?
Unohtumattoman päivän takaamiseksi ota mukaan Ullikselle ainakin nämä tarvikkeet:

Teekkarilakki, eli päähine.
Hyvät kaverit ja loistava wappufiilis!

Ruokaa, viltti ja piknik-releet.
Haalarit ja skumppaa!

15
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Olutherrasseuran
kokoontuminen, osa 2/5

Oli huhtikuun 3. 2011. Paikalliselta lähiörotalta
olimme saaneet tiedon, että tämä ajankohta
oli erittäin otollinen vähän harvinaisempien
tipujen bongailuun. Tutkimusretkueemme
tämänkertainen asiantuntijaraati koostui kuvissa esiintyvistä gentlemanneista (ja tavoistamme
poiketen jopa yhdestä herrasladystä).

Lähiörottaoppaamme johdattaessa meitä yhä
syvemmälle betoniviidakon syleilyyn. Paikkaan, jossa olivat olleet viimeiset näköhavainnot olutpyhätön arvoon nousseesta Maltaisesta
Riekosta. Olimme vihdoin saaneet näkyviimme
tumman linnun komean selän mutta matka
Helsingin Alppilaan Aleksi Kiven Katu 56:een
oli ollut melkoinen saavutus. Hetken kävi harEkspeditioomme lyöttäytyi myös valoku- hamatkan aikana mielessä jopa oppaan kuovaajaksi jo klassikon maineeseen noussut Se- hitsiminen upokaspihdeillä ja bunsenliekillä
bastian ”GB” Trzaska uudenkarhean kuvaus- mutta hän onnistui vakuuttamaan seurueen
välineensä kera.
enemmistön vilpittömyydestään ”pastaa ja

Jouni “El Birra” Huttunen
17

Salla “Mä en kyllä juo olutta..“ “Kwak?“
Rantamäki

Maltainen Riekko,
mallasravintola

Maltainen biljardi

Olutseura
Kampin Pippurissa

Aleksi kuulee
Kauniin Kampelan
viettelevän kutsun

Salla demonstroi “helpomman” tavan juoda

18

pestoa” -puolustuspuheellaan. Perille pääsy oli
kuitenkin eittämättä vaivan arvoinen.
Maltainen Riekko on harvinaisuus sinänsä,
koska siellä saa tilaisuuden nauttia eri lähipanimoiden oluista. Lisäksi snapsilistassa oli tarjolla sakea. Sisustus oli erittäin riekkomaisen
viihtyisä ja varsinkin herrasladymme tykästyi huoneen kivoihin lamppuihin. Kantaasiakaskunta keskittyi enimmäkseen pokerin
pelaamiseen ja Idolsin katselemiseen. Palvelu
oli mukavaa ja asiakasläheistä.
Maisteltaviin oluisiin kuului ensimmäisenä
Suomenlinnan Panimon Helsinki Portteri (6,5
€, 0,5 L, 5,6 %), joka oli erittäin miellyttävä
elämys. Portterista löytyi sopivassa suhteessa
maukasta jälkimakua kuin myös karheutta.
Se oli perus gentlemannijuoma, jollaista olin
vähän kaivannutkin. Herrasladymme Salla päätyi maistelemaan omalta osaltaan Lindemans
Kriekkiä (6,0 €, 0,4 L, 3,5 %). Kirsikkainen
olutjuoma oli hänen mukaansa makunystyröitä hyväilevä nautinto. Lopuksi maisteltiin
myös paikan kuukauden olutta, joka oli tällä
kertaa Stadin Panimon Talvi-Ale (6,0 €, 0,5 L,
4,8 %). Tämä olut oli melko kiehtova pläjäytys makeaa, hedelmäistä mutta samaan aikaan
myös karkeaa välillä jopa vallan brutaalia. Ehdottomasti kokeilun arvoinen erikoisuus!

Tuomas “Herbamare“
Tukiainen
19

Saman illan aikana päädyimme myös oppaamme suosittelemana larulaisen kulttuurin
keskukseen olutravintola Kauniiseen Kampelaan, joka oli myös edesmenneen Tommy
Tabermannin kantapaikka, eikä aivan syyttä
suotta. Lauttasaarentie 10:ssä sijaitseva Kaunis
Kampela henkesi wanhaa kunnon skotlantilaista kapakkatunnelman luojaa sisustukseltaan
ja asiakaskunnaltaan. Täällä, jos jossain, pystyy
rauhassa syventymään oluttuopin ääressä
elämääkin tärkeämpiin kysymyksiin. ”Mmm,
otanko vielä toisen vai olenko ottamatta”
Kauniissa Kampelassa on sen verran erinomaisia hana-oluita valittavana ja asiantuntevaa
palvelua tarjolla, että varteenotettavin vaihtoehto oli kysyä suoraan tiskin takaa heidän
suositustaan tälle illalle. Tähän mennessä on
toiminut joka ikinen kerta. Tällä kertaa käteen
kopsahti Belhavenin St. Andrews Ale (6,5 €,
0,5 L, 4,6 %), jonka valioluokan seurassa oli
oikein rentouttavaa syventyä ravintolan skotti-atmosfääriin. Loppujen lopuksi ei voi kuin
yhtyä larulaisen lähiörottamme kauniisiin sanoihin Kauniista Kampelasta: ”Mää sanosin.
Mää tykkään!”

120-v

Kemistikillan syntymäpäiviä vietettiin helmikuussa tavallistakin prameammissa tunnelmissa pyöreiden vuosien kunniaksi.
Tässä erikoisosiossa Tisle esittää muutamia sekalaisia kurkistuksia vuosijuhlaviikon tunnelmiin ja tapahtumiin.
Tisle-setä,
Tuomo Eskola

20
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Biisinikkari
Tiistaina 22.2

Rantsusaunalla pidettiin perinteinen Isotuopin läpilaulanta, joka seksikkäästä nimestään huolimatta ei kerännyt poikkeuksellista osallistujamäärää. Kolme joukkuetta kuitenkin saatiin kasaan, ja lukkariston
johdolla käytiin kilpahan. Lukkarit antoivat vinkin, jonka perusteella
oikein arvatusta nimestä sai 1 pisteen ja oikein aloitetusta hoilotuksesta täydet 2 pinnaa. Kisa olikin varsin tiukka, mutta lopulta voiton
avaimiksi paljastuivat puhdas knowledge ja improvisaatio. Kisan
jälkeen suut makeutettiin useammalla laatikolla lakritsaisia patukoita,
joista voittajat saivat valkata lempparinsa ensimmäisinä. Namunam!
Rento ja hilpeä ilta jatkui tästä saunonnalla, kuinkas muutenkaan.
Niklas Ilkka

Rusettiluistelu
Torstaina 24.2 kokoontuivat puunjalostajat ja kemistit sankahkoin

joukoin Otaniemen luistelukentän äärelle. Kemistien Christa ja puulaisten Karoliina eli ‘Karkki’ pätivät taidoillaan ja johdattivat innokasta
luistinkansaa erilaisten etenemistapojen saloihin. Ken ei jäälle uskaltautunut pääsi purkamaan energiaansa kyykkäämällä kentän viereen avatulla
alueella. Onneksi energia kulki myös toiseen suuntaan, tästä kiitos puulaisten kaasugrillille ja Neste Oilin maukkaalle kaakaolle. Nesteen tädit
myös jakoivat vaaleanvihreitä huulirasvapuikkoja niille, jotka halusivat
maistella tätä vaniljaista voitehetta. Jatkosaunat löytyivät Gorsusta, missä
Athenen kaiutinmasiina aka humppakuutio viihdytti ihmistöä myöhään
iltaan.
Niklas Ilkka
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Vuosijuhla XQ:

Norilsk Nickel Harjavalta
Vuosijuhlaviikolle otettiin varaslähtö edeltävän
viikon torstaina 17.2., kun vuorossa oli perinteinen viiden vuoden välein tehtävä excursio Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n (NNH)
vieraaksi. NNH valmistaa nikkelikemikaaleja ja -metalleja, joiden raaka-aineina käytetään
pääasiassa rikasteseoksia, mutta myös nikkelisuoloja ja muita nikkelimateriaaleja pystytään
hyödyntämään. Sivutuotteena syntyy myös
ammoniumsulfaattia.
Tuotantoprosessin
kaaviokuva on esitetty kuvassa 1.

rilsk Nickeliä, joka on tytäryhtiöineen johtava
venäläinen kaivos- ja metalliyhtiö. Se on maailman suurin palladiumin ja nikkelin tuottaja.
NNH toimii Harjavallan Suurteollisuuspuistossa, jossa toimii kolmetoista eri yritystä.
Suurteollisuuspuiston historia ulottuu aina
vuoteen 1944, jolloin Outokummun kuparisulatto siirrettiin kansallisista turvallisuussyistä
Imatralta Harjavaltaan. Nykyisin puistossa toimii mm. Boliden Harjavalta Oy:n kupari- ja
nikkelisulatot sekä rikkihappotehdas, Kemira
Oyj:n alumiinisuolatehdas ja Yara Suomi Oy:n
NNH on osa maailmanlaajuista MMC No- erikoislannoitetehdas.

Kuva 1. Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tuotantoprosessin kaaviokuva.
22
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Excursiolle lähdettiin pimeänä torstaiaamuna kukonlaulun aikaan, ainakin toimittajan
omasta mielestä. Mieli kuitenkin kirkastui,
kun huomattiin bussin olevan kaikkea muuta
kuin, mihin oli totuttu excursioilla. Erityismaininnan ansaitsee bussin takaosan nahkasohva!
Matkaan päästiin suunniteltua aiemmin, kun
myöhästyneitä ei tarvinnut odotella taaskaan.
Mikä kiltalaisia nykyään oikein vaivaa? Menomatkan pysähdyspaikkana toimi Autokeitaan naapurissa operoiva Forssan ABC, jossa
päästiin nauttimaan kalliista kahvista ja sämpylöistä sekä toteamaan Kulta-Jaska RAY:n ehkä
parhaaksi peliksi ikinä.

hernekeittoa ja jälkiruoaksi lettuja. Nam! Lounaan jälkeen vuorossa oli ensin yritysesittelyä
ja seuraavaksi perehdyttiin tarkemmin NNH:n
valmistusprosessiin. Kalvoista löytyi mm.
pHuksivuodelta analyysistä tuttu erotuskaavio.
Yristysesittelyn aikana kävi exculaisia tervehtimässä myös NNH:n toinen Otaniemen
kemian tekniikan kasvatti, toimitusjohtaja Joni
Hautojärvi.
Kalvosulkeisten jälkeen päästiin viimein
asiaan, eli vuorossa oli tehdaskierros. Pukeutuminen kierrokselle oli hankalaa, koska ulkona pakkasta oli kymmeniä asteita, mutta
tehtaan sisätiloissa saattoi olla lämpötila jopa
40 astetta plussan puolella. Kobolttiuutto ja
nauhasuodattimet tekivät allekirjoittaneeseen
suurimman vaikutuksen. Ryhmäkuvan jälkeen oli tarjolla kahvit croissantteineen sekä
vapaamuotoista keskustelua prosessista, kesätöistä ja muusta mukavasta.

Lopulta saavuimme Harjavaltaan puoliltapäivin, ja tuttuun tapaan meidät otti vastaan
Rauno Luoma, joka on työskennellyt NNH:n
tutkimuksessa ja tuotekehityksessä jo vuosia.
Nykyisin Rauno toimii R&D Managerina. Excursio alkoi lounaalla NNH:n henkilöstöravintolassa, jossa oli tarjolla torstain kunniaksi Illaksi oli varattu Satakunnan sairaanhoitopii23
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rin Paronintörmän kokous- ja koulutustilat,
jossa päästiin saunomaan, ja lauteetkin pysyivät
huojunnasta huolimatta ehjinä. Saunoessa
pitkän päivän päätteeksi maistuikin pari saunaolutta yllättävän hyvältä, ja kokonaisuuden
kruunasi saunan jälkeen tarjolla ollut seisova
pöytä, ruokajuomaksi oli tietysti viiniä. Excuilijat alkoivatkin nopeasti päästä juhlatunnelmaan, isännät mukaan lukien, ja Isotuoppia laulettiin ahkeraan. Myös mukana olleet
ulkomaan vahvistukset antoivat kaikkensa lauluesityksellään. Maittavan ruoan päälle tarjottiin vielä jälkiruokaa sekä kahvia konjakin tai
lakkaliköörin kera.

suomalaista kappaletta ja lähes saman verran
uusia koti- ja ulkomaisia sulosävelmiä. Matkalla
pysähdyttiin missä muuallakaan kuin Forssan
ABC:lla ja pääsimme tervehtimään vanhaa
kunnon Kulta-Jaskaa. Viimein yhden maissa
bussi kaartoi Otakaarelle, jonka varressa pakkasimme kimpsumme ja kampsumme, mukaan
lukien repullisen kissanruokaa toim.huom., ja
poistuimme joko kotiin lepäämään tai vielä Otaniemen yöhön.

Näin excun jälkeen on mukava pysähtyä miettimään tuota torstaipäivää vielä kerran. Se oli
hieno reissu hienommalla porukalla. Toivottavasti viiden vuoden päästäkin bussillinen
Lopulta kello alkoi lähestyä iltakymmentä ja kemistejä lähtee Harjavaltaan ennen Kondista,
paluumatkalle Otaniemeen lähdettiin haikein ja ennen kaikkea toivottavasti Rauno voi lähteä
mielin. Piristykseksi saimme kuitenkin jäljelle paluumatkalle mukaan!
jääneet juomat mukaan. Lähtiessä paluumatkalle kuski tuli kertomaan exculaisille iloisen, Antti Ahrelma
joillekin ehkä ei-niinkään-iloisen, yllätyksen:
bussissa on karaokelaitteisto! Matka Otaniemeen kesti monta kymmentä ikivihreää

24
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Making of Kondensatio 120
ja muuta sellaista
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Mitä eroa on vuosijuhlaan osallistumisella ja sen järjestämisellä?

Kodistirehtööri kertoo!
5 askelta vuosijuhlaan X osallistumiseen:
1. 1kk aiemmin: ilmoittaudu.
2. 1 vko aiemmin: Etsi
pränikät tai iltalaukku. Tarkista iltapuvun/frakin puhtausaste.
3. 1 vko aiemmin: Vastaanota nakitus airueeksi tai muuta
mukavaa.
4. Edellinen ilta: Pese mekkoa tai frakin valkoisia osia
paniikissa, kun et kuitenkaan
tehnyt sitä aiemmin.
5. D-day: mene hiustenlaittoon tai muuten vaan
skumppaetkoille. Virittäydy
juhlatunnelmaan!

5 askelta Kondensatio 120:n järjestämiseen:
1. 11 kk aiemmin: Lähetä mailia Juhlavuositirehtöörille.
Sano, että voisit lähteä johonkin tositosipieneen juhlavuosinakkiin.
2. 11 kk aiemmin: Lupaudu Hong Kongissa punkkuetkojen
jälkeen Ladies’ nightiin lähtiessä ruveta Kondistirehtööriksi.
3. 8 kk aiemmin: Kokousta aurinkoisella nurmikolla, suunnittele, ideoi, visioi.
4. 7 kk – 1 vko aiemmin: Suunnittele, stressaa, suunnittele
lisää ja toteuta – tee ja muokkaa budjettia, mainosta, tiedustele, tee tarjouspyyntöjä, mieti painotuotteita ja juhlaviikon
tapahtumia, kokousta kondistoimikunnan kanssa, tsekkaa
paikat, tilaa shotti- ja skumppalaseja ja käyntikorttikoteloita,
maistele menu, informoi, hanki sponsseja, hinkkaa tapahtumakuvauksia, opi laittamaan asioita nettisivuille, pyydä
Mattia 14. kertaa muokkaamaan ilmoa, mailaile esiintyjien
kanssa, vastaa tiedusteluihin, stressaa Kiinalaisen uuden vuoden takia viivästynyttä käyntikorttikoteloiden toimitusta, vie
tavaraa kaiverretuttavaksi, hae pois, plaseeraa smetanapitsan
voimin, muokkaa plaseerausta, muokkaa plaseerausta vielä
monta kertaa uudestaan, lähetä info- ja muistutusmaileja, opi
suklaaputouksista ja lämpöhauteista.
5. 3 kk aiemmin – D-day: Nakita, nakita, neuvo – Jaa
juhlaviikon nakit, lähetä info- nakitus, ja muistutusmaileja.
Pyörittele exceliä ja allergioita. Ihastele Annaaleja. Suunnittele pääseväsi nukkumaan semiajoissa juhlaa edeltävä iltana.
Tee plaseerauslappuja ties kuinka myöhään. D-day: lähde
tukkuun sillisruokien ostoon. Mene hiustenlaittoon ykkösvaatimuksena kampauksen teon nopeus. Juo skumppaa.
Virittäydy juhlatunnelmaan, ja fiilistele sitä, kuinka juhla on
itsellekin hauskoja ihania yllätyksiä ja yksityiskohtia täynnä!
-Ja hyvähän siitä tuli!
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Juhlapuhe - vielä
kerran

Kondensatiossa kuulttin myös eräs juh- aikaiseksi, jotta yleisön nauttimat ruokajuomat
lapuhe. Se oli puhe, joten se ansaitsee tulla ovat parahultaisesti aiheuttaneet lievää nousuhumaltumista, jolloin välihuudot ovat rajalmyös Tisleen sivuille ikuistetuksi.
lisia
Arvoisa yleisö, hyvät naiset ja herrat
-puheen tulee olla hauska, eikä päinvastoin
On tosi mieluisaa saada tervehtiä teitä tänä asiallinen
kemistikillan merkkipäivänä. Kiltahan on
Suomen vanhin kemistiyhdistys ja siksi se -puheen tulee alkaa nasevasti ja sen tulee päätonkin ylläpitänyt arvolleen sopivasti vuosijuh- tyä loppuhuipentumaan. Väliosan tulee olla
laperinteen.
mahdollisimman lyhyt.
Kun näin varttuneessa iässä mietin mikä on
ollut elämässä parasta olen tullut siihen tulokseen, että se on hauskanpito. Jos mikä on
hauskaa niin opiskelu ja sen oheistoiminnat.
Voin vain kuvitella miten hauskaa teillä oli tehdessänne koronanpeluun ja marjapussinpeluun
-ajankohta on tärkeä. Puhe ajoitettava riittävän maailmanennätyksiä. Huipulle pitääkin pyrkiä
Saatuani kutsun tulla juhlapuhujaksi suostuin
oitis, sillä olinhan jo harjoitellut puheenpitoa
kemistiteekkareille 100-vuotiskondensaatiossa.
Tuolloin opin kondensaatiopuheen pidosta joitakin perusasioita
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lajissa kuin lajissa.
Myös työelämässä pitää olla hauskaa. Eihän
kukaan jaksa 40 vuoden puurtamista jos ei
ole hauskaa. Joskus sitä kylläkin piti oikein etsiä, mutta kivojen kavereiden kanssa yleensä
hauskuus kaivettiin esiin. Sitä saa ikään kuin
paljon enemmän aikaiseksikin, kun töissä on
hauskaa, eikä murjoteta.
Kaikkein hauskinta on kuitenkin ollut eläkkeellä. On lauantai joka päivä, ja kaikki tentit
on tentitty. Voi muistella menneitä vaikkei
kaikkea muistaisikaan. Tästä tulikin mieleeni,
että minuahan pyydettiin muistelemaan omia
opiskeluaikojani tässä puheessani.
Opiskeluaikani sattui aikaan, jolloin radikaalit
opiskelija-ainekset politisoivat opiskelun ja
mikä pahinta myös opiskelijaelämän. Tosissaan
tehtiin Otaniemessäkin vallankumousta kommunistien toimesta. Mutta Kilta pysyi pitkään
kiltana ja järjesti kaikenlaista hauskaa toimintaa,
joka oli osin hyödyllisiäkin. Näihin lukeutuivat
pitkät ekskursiot, kuten olen havainnut nykyisinkin tapahtuvan. Tarkoitushan on tutustua
Suomen teollisuuteen ja sen prosesseihin ja siinä sivussa pitää hauskaa.
Näin jälkeenpäin eräs mieleenpainuvimpia tapahtumia oli länsisuomen ekskursio, jossa mekin saavutimme aikamme maailmanennätyksen
tosin tahtomattamme. Milloinkaan aikaisemmin, eikä sen jälkeenkään ole Naantalin putkaan viety 17 teekkaria yhtaikaa. Viranomaiset
poistuivat laitokselta korvia huumaavan metelin takia, mikä syntyy kun joukkueet pelaavat
sellissä jalkapalloa peltiämpäri pelivälineenä.
Kaikki kuulusteltiin, ja eräs tovereista, joka

muuten valmistui ja josta tuli yksi tämän maan
parhaita tiedemiehiä, kertoi kuulustelutilanteesta: 1. kysymys : oletteko nauttinut alkoholia, tämän kuultava myönsi, koska oli kertomansa mukaan aika jurrissa. 2. täsmentävä
kysymys kuului: Mitä olette juonut? Tähän kuultava : kaksi olutta 3.syventävä kysymys: Aata
vai tavallista? Kuultava myönsi juoneensa aata.
Helsinkiin saavuttaessa oli poliisi vastaanottamassa ja varmistamassa että poistuimme Otaniemeen häiritsemästä. Itäsuomen ekskursio
puolestaan päättyi melko kosteaan lounaaseen
Sunila OY:ssä Karhulassa. Päätöspuheessaan,
juuri ennen rojahtamistaan tuoliinsa matkanjohtaja piti kiitospuheen, jossa kiitti ylenpalttisesti Kaukas OY:tä loistavasta lounaasta.
Valmistuminen päätti sitten lupaavasti alkaneen opiskeluni. Työurani osui ajanjaksoon,
jolloin Suomi vähitellen avautui kansainvälisille
markkinoille ja pääsi niille itsekin. EFTA vapaakauppasopimus oli meille suuri asia samoin
kuin ulkomaanvaluutan vaihtorajoitusten poistuminen. EU- jäsenyys, Euro ja globalisaatio
ovat sitten muuttaneet kaupankäynnin ja kilpailun täysin erilaiseksi kuin osattiin 70-luvun
alun suomessa kuvitella. Teollisuuteen on
vaikuttanut kustannusrakenteita mullistavasti
öljyn hinnan 50 kertaistuminen ja muunkin
energian kallistumiset. Suomen raskas kemianteollisuus rakennettiin aikoinaan turvaamaan
maamme huoltovarmuutta ja raskaat investoinnit vaativat usein valtion mukanaoloa omistajana. Ulkoisten olosuhteiden muutokset ovat
aiheuttaneet myös Suomen kemianteollisuudessa perusteellisia rakennemuutoksia, mikä
on joskus tuntunut tuskalliselta, mutta loppujen lopuksi on kauempaa katsellen pakottanut
teollisuutemme löytämään selviytymiskeinoja
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uudistumisen ja innovaatioiden avulla. Valtioomisteisuus on vaihtunut pörssiin tai ulkomaiseen omistukseen, mikä on johtanut suurempiin, valtioiden rajat ylittäviin kokonaisuuksiin
ja pääsyyn laajemmille markkinoille.

asia on hyvä muistaa: Kemialle ja kemistille ei
mikään ole mahdotonta. Uskon lujasti suomalaiseen osaamiseen ja Suomen historiassa on
ollut pahempiakin aikoja ja aina on selvitty.

No. Nyt näyttää siltä, että olen alkanut puhuHyvät kuulijat ja varsinkin te teekkarit, joiden maan asiaa. Pyydän anteeksi . Ei ollut tarkoitus.
harteilla isänmaamme tulevaisuus lepää.
Lopuksi
haluan
onnitella
Killan
silmäätekeviä,nykyistä ja menneitä Raateja.
Suomen on menestyäkseen kyettävä tar- Vierailu nettisivuillanne osoittaa, että kilta on
joamaan töitä Suomessa. Standardituotteiden aktiivinen ja luovuus paistaa esiin monissa
valmistus ei täällä ole kilpailukykyistä, joten tempauksissanne. Sivuilta huokuu myös aito
meidän on kyettävä hyödyntämään korkea teekkarihenki, mikä vaikkakin ajoittain lievästi
koulutustasomme uudistumiseen. Raskaan etanolilta tuoksahtaakin, ei keskuudestamme
prosessiteollisuuden kilpailukyky vaarannetaan koskaan katoa.
korkeilla energia- ja ympäristöveroilla jo ennen kuin on tuotettu mitään mitä voisi verot- Toivon Killalle ja sen jäsenille kaikkea hyvää
taa! Uusien teknologioiden kehittäminen ja ni- tuleville vuosikymmenille. Muistakaa pitää
iden vienti voisi olla eräs tie eteenpäin. Mutta hauskaa!
onneksi olenkin jo eläkkeellä ja voin heitellä
teille tulevaisuuden pulmia ratkaistavaksi. Eräs

120. Kondensation vuosijuhlatirehtöörit Elena Suutarinen ja Henna Jääskeläinen.
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Kondensatio 120 ohjelma:
torstai 17.2. Excursio - Norilsk Nickel
maanantai 21.2. Tanssikertaus Servin Mökissä, Isotuopin läpilaulanta ja vanhuscorona Rantasaunalla
tiistai 22.2. Viinipruuvi Otarannan kerhotilassa
keskiviikko 23.2. klo 16:00 Pärkkäturnaus Kemman lafkalla
keskiviikko 23.2. klo 21:00 Naamiohuvit Jenny Woo:ssa
torstai 24.2. klo 18:00 Rusettiluistelu Otarannan luistinradalla
lauantai 26.2.
Cocktail-tilaisuus, Design Factory
Pääjuhla, Dipoli
Tervetuliaissanat, killan puheenjohtaja Riitta Kujala
Nahkahousut
Juhlapuhe
KK-circus
Adele, lauluesitys
Annaalit ja Komppa cupin palkintojen jako
Ansiomerkkien jako
Puhe naiselle, Markus Kettunen
CanCan
Wanhat tanssit
Jatkot, paikka X (X = YFK:n Käärmeenpesä, Sörnäinen)
Jajatkot, Rantsu
Silliaamiainen, Smökki

Teksti:
Elena Suutarinen ja Henna Jääskeläinen
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olevansa täysin tietämätön Bubble Bobblesta,
tuosta pelien kuninkaasta Commodore 64:lla.
Killan Tiedottaja-sihteerinä toimivan, toisen
vuoden opiskelija Jukka Lommen iskuyritykset
tuntuvat kohdistuvan itseensä ainoastaan, ota
selvää sitten onko kyse vain kädestä vai jostain
muustakin? Sakari Hermanni Poikkimäki, killan ulkovastaava, tunnustaa pitävän mullethiustyylistä ja miettii sen kasvattamista joskus
hamassa tulevaisuudessa. Pelottavaa kunnes
huomaa herran olevan jo neljäs bioa lukeva
Toisena esittelen killan varapj:n, Emmin, joka raadin jäsen. Huomattavasti pelottavampaa?
viime vuonna toimi emäntänä. Tuo Kuopiosta
kotoisin oleva toimii tänä vuonna Opintovas- Killan pHuksikapteeni, Elina Honkanen,
taavana jatkaen killan perinnettä saada IE:n mölinäksi itseään kutsuva uskoo hymyilyn toedustaja hommaan. Emmi myös tunnustaa imivan aseenaan taistelussa miehistä. Luulisi
Raadissamme on tänä(kin) vuonna 9 henkilöä, ja mehän haluamme tietää heistä kaiken
joten kerronpa teille essentiallisimmat tässä.
Puheenjohtajamme toimii Riitta Kujala, viime
vuonna tuo PR-vastaavana toiminut naikkosen
alku. Riitta kertoo olevansa neljättä vuosikurssia pääaineenaan Bio- ja Elintarviketekniikka,
mutta iskurepliikeistään voisin päätellä Riitan
lukevan teknillisellä fysiikalla jotain ydinvoimaan liittyvää.
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äänelläkin olevan jotain tekemistä. Lohduttavasti innostuneena Bubble Bobblesta, Elina
juo margaritoja mansikalla maustettuna sekä
haluavan itselleen hyppyrin otsaan hiuksista
tehtynä. Ties onko stressillä jotain tekemistä
asian kanssa. Killan rahoista vastuussa oleva
mies, tuo neljännen vuoden opiskelija, joka
tällä hetkellä kulkee apujaloilla päähänpistonsa
ansiosta, on Miikka Tamminen. Miikka tunnustaa lukevansa Tehdassuunnittelua pääaineenaan ja pitäneensä ”Rock-tukkaa” yläasteella ja
lukiossa.

van albatrossina. Emäntä kertoo myös leikkineensä kauan sitten peleillä, hyvin jopa. Kuten
kaikki kunnon emännät, myös Laura kertoo
tulevansa isketyksi eikä itse viitsi panostaa kyseisiin asioihin liikaa.
PR-vastaavaa, Maija Renkosta sekä Isäntää ei
valitettavasti saatu vastaamaan kysymyksiin.
Kaiken kaikkiaan killan voidaan sanoa olevan
hyvissä käsissä ja uuden vuoden tuovan lisää
killan toimintaan. Onnea vielä vuoden 2011
raadille!

Emäntänä vuonna 2011 killassa toimii Laura Matias
Rossi. Tuo toisen vuoden opiskelija lukee
pääaineenaan bioa ja kertoo itsestään puhutta-
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Keittiössä on pingviini. Tämä voi selittyä
monella tavalla: lämmitys on jätetty laittamatta päälle, pingviinithän viihtyvät viileässä, joku on ostanut jäätelöä, tai sattuupa sellaistakin, että juhlakansan yllättää
aamuyöstä nälkä ja tällöin apu voi keittiöstä
löytyäkin. Pingviinit eivät ole keittiössä
erityisen vaarallisia, kunhan et turhaan
niitä härnää. Joitain pingviinejä kannattaa
pitää ainoastaan koristeena, mutta toisia voi
pyytää tiskaamaan toistekin.
Paula Päivike
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TISLE TUTUSTUI BY:N, BY:LÄISIIN JA HEIDÄN ELÄMÄÄNSÄ

Tiedätkö BY:n? Sen kämpän, joka sijaitsee
Jämeräntaival kuutosen ylimmässä kerroksessa,
jonka parveke näkyy (ja kuuluu!) muun muassa
Smökin pihalle? Sen soluyhteisön, jossa legendan mukaan on aina kovimmat bileet eli
byleet, jollaisista alakerran joutomiehet voivat
vain haaveilla? Allekirjoittanut sekä killan paparazzi Sami Markkula kävivät katsomassa ja
kuulemassa, mitä BY on nyt ja tulee olemaan
sen hävitessä kuutosen paraatipaikalta. Juttua
varten haastateltiin BY:n asukkaita Iania, Alttia, Niinaa, Vesaa ja Ennaa sekä vierailulla ollutta Larissaa.
1. Historia
BY ei tarkoita kylää, vaikka viittaus Teekka-

rikylään vaikuttaakin selvältä. BY, eli Bratislawa
Youghurt, perustettiin yli 30 vuotta sitten soluporukan jalka- ja lentopallojoukkueeksi, tosin
silloin sen nimi oli vielä Elysee Diggers (Ian:
”Aika homon kuuloinen, ei ihme että vaihdettiin”). Alun perin BY sijaitsi JMT 7B:ssä, josta
se joutui muuttamaan MM-kisojen alta 5B:hen,
Kalumestaan. Täältä osa asukkaista muutti
vähitellen kuutosen ylimpään kerrokseen,
joten 10 vuoden ajan kuutosessa oli ”yläkerta”
eli ”Eläkeläissolu” ja viitosen huushollia nimitettiin ”alakerraksi”. Perinteen mukaan fuksit
aloittivat asumalla alakerrassa 2 hengen huoneissa, joista siirtyivät sitten yläkertaan.
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Baaritiski, solun eteläpääty. Kuvassa vasemmalta oikealle: Niklas (toimittaja), Tuula Teeri
ja Danny (pahveja), Ian ja Altti (asukkaita).
2. Nykyhetki
2.1 Asukkaat
Keitä BY:läiset sitten ovat? Ihan tavallisia ihmisiä. BY:hyn päätyy normaalisti AYY:n jonosta enemmän tai vähemmän sattumalta – soluun
voi erityisesti hakea, mutta toisaalta tarjottua
huonetta BY:stä ei ole pakko ottaa vastaan.
Tällä hetkellä BY:ssä asuu 12 teekkaria kahdeksasta killasta, edustaen kiitettävästi molempia
sukupuolia. Onpa solussa joskus asunut vaihto-opiskelijoitakin.
Tullakseen BY:läisiksi uudet asukkaat eli byksit
kasvatetaan oikeaan meininkiin ja viedään läpi
rituaalien, joista ei ulkopuolisille hiiskuta. Heti
soluun muutettuaan byksit saavat hankkia itselleen aidot BY:n haalarit, joissa on valkoinen
etu- ja musta selkäpuoli, jota koristaa BY:n
logo. Haalarien kuuluu olla ”au naturel”, eli niitä ei saa turmella merkeillä tai osia vaihtamalla,
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myös vyön käyttö on kiellettyä. BY:n haalarit
kohtaat todennäköisimmin Wappuna Ulliksella
ja Akateemisen kyykän MM-kisoissa.
2.2 Arkimeininki
Bileiden ulkopuolella BY:n tekee poikkeukselliseksi soluksi asukkaiden yhteiselo. Monessa
”tavallisessa” solussa kämppiksiä vältellään,
mutta täällä heidän seuraansa hakeudutaan. Ian
myöntää viettävänsä yhteistiloissa enemmän
aikaa kuin omassa huoneessaan, siis päiväsaikaan. Tietysti yksityisyyttä saa, jos sitä pyytää.
Puheet siitä, ettei Otaniemen kahdesta bilesolusta valmistu kukaan, ovat puppua. Opiskelu
sujuu tavanomaiseen tahtiin, ainakin jos asukkaita on uskominen. Koska BY:stä saa oikeita
kavereita, porukka säilyy monesti myös poismuuton jälkeen. Yhteisöllisyydestä kertoo
myös se, että asukkaat eivät muista parin viime
vuoden aikana kenenkään lähteneen ilman pakkoa, joiksi luetaan asumisoikeuden loppumin-

en ajallisesti ja kumppanin kanssa yhteen
muuttaminen. Ian: ”Meillä oli esimerkiksi
30-vuotisbileet tuossa äskettäin, ja täällä oli
eräs vanha BY:läinen, joka oli pyörinyt näissä
piireissä joskus 80-luvun alussa. Se tiesi kertoa
kaikenlaista niistä ajoista.” Niinpä – kerran
BY:läinen, aina BY:läinen.

estarille vuonna ’94. Kuultuaan arvovieraan
saapuneen Helsinkiin seuraamaan Yleisurheilun EM-kisoja, solun asukkaat hankkivat purkin mustaa maalia ja kutsuivat pormestarin
ja hänen vaimonsa vierailulle ”Tekniikan kehtoon”. Vierailun päätteeksi asukkaat pyysivät
pormestaria maalaamaan ensimmäisen vedon
solun sisäseinään, johon tulisi Slovakian kartta
2.3 Sisustus
muistoksi päivästä. Enempää hänen ei kuitenBY:hyn on aikojen saatossa kertynyt jos jonkin- kaan annettu maalata, sillä vieraiden lähdettyä
laista elementtiä. Seinää koristavat kymmenet seinään sutaistiinkin tyylitelty BY:n logo, joka
LP-levynkannet, keittiön viereen on muurattu on siinä vielä tänäkin päivänä.
baaritiski, tyhjistä tölkeistä saisi valmistettua parikymmentä rullaa alumiinifoliota. Altti 2.4.2 Tapahtumat
vannoo, ettei mitään ole varastettu, mitä nyt Vuosittain BY:läiset järjestävät lukuisia omia
muutama kyltti ja poliisiauton rekisterikilpi, tapahtumiaan, kuten venäläinen ilta, toogajoita ei rahalla saisikaan. Solun hankinnat bileet, kevätretki, wapunaaton brunssi, waptehdään ”yhteisillä rahoilla”, joita, vuosikym- pulounas, bykkujoulut, itsenäisyyspäivän sitsit
meniä vanhan perinteen mukaisesti, kertyy ja aatonaaton byleet. Silloin tällöin asukkaat
lehtien jakamisesta. Parvekkeen edustalle on käyvät yhdessä leffassa tai joogatunnilla, onpa
sommiteltu yhdet Otaniemen parhaista näköa- kerran pystytetty ulkoilmaleffateatterikin
loista.
kuutosen katolle. Juhlimisen vastapainoksi
BY:läiset tuntevat vastuunsa Teekkarikylästä,
2.4 Kulttuuri
ja ovatkin vannoutuneesti osallistuneet kylän
siivoustalkoisiin ja jopa soluttautuneet Kyläse2.4.1 Jäynät
naattiin.
BY:läisillä ja Joutomiehillä on käynnissä jatkuva
sotatila, keskinäinen vittuilu on kestänyt jo viiti- 2.4.3 Byleet
sentoista vuotta. Tämä ilmenee pääosin jäynien Solun bilepäädyn varustukseen sisältyvät kolmuodossa, joiden kohteeksi etenkin postiluu- me nahkasohvaa, sisä- ja ulkokaiuttimet, valaiskut ja parvekkeet ovat joutuneet. Parvekkeel- tus sekä peilipallo. Ulkoämyristä mainittakoon,
ta toiselle lentää niin papatteja, ilotulitteita, että järeä kaiutin on onnistunut toimittamaan
ruokaöljyllä täytettyjä vesi-ilmapalloja kuin säveliään aina Leppävaaraan asti, tuolloin kaivohveleitakin. Joutomiesten postilaatikkoon uttimia tosin oli kaksi kappaletta. Byleitä on
on toisinaan jaettu ylimääräiset ilmaisjakelul- vaihtelevasti, riippuen asukkaiden fiiliksistä.
ehdet. Yhteisöt taistelevat vuosittain Suomen Kuitenkin esimerkiksi suurten smökkibileiparas soluyhteisö –maailmanmestaruuskilpai- den aikaan täältä löytyy varmasti jatkot. Byleitä
luissa, joihin myös Tampereen Tupsula osallis- on vaikea olla huomaamatta, ja pyörivä peilituu. Tupsula käsittää kokonaisen talon, jossa pallo ja valaistu BY-kyltti ovat varma merkki
siitä, että sinäkin olet tervetullut BY:n jatkoille.
asustaa 42 sikäläistä teekkaria.
Juhlijoille illalla lukittuva alaovi voi tuottaa
Eräs historiallinen, joskin pienelle huomiolle ongelmia, joten oikeiden ihmisten tunteminen
jäänyt, jäynä tehtiin itse Bratislavan porm- on hyödyksi.
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mitään mikä rajoittaisi sitä, että joku porukka
hakee samaan soluun. Odotan innolla sitä
hetkeä, koska jos ihmiset näkevät tilaisuuden
oikein, voi uusia soluyhteisöjä ilmestyä kuin tyhjästä. Aika monet ovat puhuneet siitä, että olisi hienoa tehdä jotain tuollasta, olisipa hienoa
asua noin. Se on täysin mahdollista.”

2.5 Wappuheilat
Vuonna 2009 BY:läiset perustivat nettiin Wappuheila-nimisen sivuston, tarkoituksenaan
edistää solun asukkaiden kaikenlaisia suhteita.
Osoitteessa www.wappuheila.com toimiva
kone suosittelee annettujen parametrien mukaisesti jotakuta asukasta käyttäjän wappuheilaksi,
jolle voi sitten jättää yhteydenottopyyntönsä.
Kokeileminen kannattaa, sillä yhteystietonsa 4. Terveiset
jättäneillä on mahdollisuus päästä sitsaamaan Kirjallista dokumentaatiota on kohtuullisen
BY:läisten kanssa Wappuna!
vähän, joten suuri osa perinteestä kulkee suullisena perimätietona. Seuraavat linkit johdattavat tiedon äärelle:
3. Tulevaisuus
Tärkein syy tämän jutun tekemiselle oli ni- Bratislawa Youghurt 25 vuotta; http://www.
menomaan tulevaisuus, koska BY on vaarassa polyteekkari.fi/pt.pl?juttu=1235
kadota. Kesäkuun 2011 lopussa kaikki vuokra- BY:n vanhahkot sivut; http://by.ayy.fi/
sopimukset Jämeräntaival kuutosessa irtisano- Wappuheila 2011; http://wappuheila.com/
taan, ja BY:nkin asukkaat joutuvat asettumaan
muihin taloihin. Satakunta kuutosen asukasta
on samalla viivalla asuntojen jaossa, joten on BY:n aika käy vähiin, joten mahtavaa tunnellähes mahdotonta, että kaikki BY:läiset voisi- maa on enää hetki aikaa makustella. Asukkaat
vat jatkaa yhteisessä solussa. Niina: ” Meiltäkin toivovatkin juhlankaipuista kansaa läheltä ja
tosi monet kyselevät, että miten BY:n käy. Mun kaukaa kuutosen yläkertaan wapun paikkeilla
mielestä se on osoitus siitä, että tällä meidän ja remonttibileisiin lauantaina 18.6. Byleisiin
toiminnalla on paikkansa teekkarikulttuurissa.” toivotaan erityisesti naisia ja fuksipoikia, mutta
Parhaassa tapauksessa muutama BY:läinen jokainen on tervetullut. Lopuksi vielä viisaita
päätyy samaan, riittävän isoon soluun ja ju- sanoja Altilta: ”Juhlikaa ja nussikaa kun ootte
listaa muille asukkaille näiden olevan BY:läisiä. vielä nuoria!”
Vanhan BY:n tavaraa kannetaan sisään, solun
asukkaat innostuvat ja toiminta jatkuu. Ehkä Allekirjoittanutkin suosittelee yhtälöä, ja jättää
tällaisia soluja, isoja tai pieniä, syntyy yksi tai raporttinsa näihin kuviin ynnä tunnelmiin.
useampi. BY on jo 30 vuotta selvinnyt muutoista ja porukan hajaantumisesta, joten tuleva
muutto saattaa aiheuttaa vain väliaikaisen to- Niklas Ilkka
iminnan hiljenemisen. Tulevaisuus on avoin, Tisleen toimittaja ´11
mutta odotukset korkealla.
Kun remontti valmistuu, on koko talo hetken
aikaa tyhjä. Ianin sanoin: ”JMT 6 tyhjenee pian
ja talo on täynnä tällaisia isoja soluja. Sitten,
kun talo avautuu jälleen asukkaille, niin ei ole
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Niina solun eteläpäädyssä. BY:stä löytyi yhteensä 5 nahkasohvaa, joista 2 oli sijoitettu
parvekkeelle.

Solun pohjoispääty. Täällä on vähän hiljaisempaa, biletila ja parveke ovat eteläpäädyssä.
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