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Sebastian Trzaska							Painos 100 kpl

Pääkirjoitus
Lasten Puuhakirja Tisle on tarkoitettu eritoten kevyemmän viihteen ystäville. Tisleen perinteisten asiapitoisten ja syväluotaavien artikkelien rinnalla on nyt tarjolla myös viihteellisempää sisältöä. Kehottaisinkin ottamaan mukavan asennon luentosalin takarivissä ja
nauttimaan lehden nokkelasta sanaristikosta ja muista visaisista pulmatehtävistä.
Koska tässä on vielä noin 90 prosenttia sivusta täyttämättä niin käytänpä tilaisuuden hyväkseni ja mainostan vähän Tislettä. Tiesittehän, että jutun kirjoittaminen Tisleeseen on
helppoa ja hauskaa? Taso on erittäin matala ja käytännössä kaikki roska julkaistaa. Yleensä
saa vielä kiitokset päälle kun on viitsinyt nähdä efforttia. Jutun aiheeksi kelpaa melkein
mikä vaan. Päätoimittajaa esim. sähköpostitse vaivaamalla pääsee helposti mukaan myös
Tisleen toimituksen postituslistalle, mistä voi vaikka vaklata seuraavan Tisleen teeman jo
etukäteen, jos ei juttujen kirjoittelu nappaa. Tisleen toimittaja on lostava nakki ihan kenelle
vaan fuksista vaariin. Velvoitteena on ainoastaan kirjoittaa juttu per lehti ja osallistua
parhaansa mukaan toimituksen kokouksiin. Muutenkin toimitus kaipaisi vähän tuuletusta,
sillä henkilöstön uudistuminen on ollut viime vuosina vähän kankeaa.
No eipä kai tässä muuta. Triviaalia syksyä kaikille ja muistakaa tehdä paljon puuhatehtäviä!
Nimetön kirjoittaja toimii päätoimittajana Tisle-lehdessä
(tuomo.eskola@aalto.fi)
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Puhis Puhisee
Kesästä on selvitty ja syksy tekee kovaa vauhtia tuloaan, toisten
mielestä se tosin on jo täällä. Kemistikiltakin on herännyt kesän
hiljaiselolta syksyn tapahtumiin ja on ollut mukava nähdä niin uusia
kuin vanhoja naamoja mukana tapahtumissa. Kilta on jäseniään varten ja tapahtumia halutaan järjestää killan pitkiä perinteitä kunnioittaen, mutta kuitenkin ottaen huomioon tämänpäiväisen kiltalaisen
toiveet. Haluaisitko sinäkin olla osaltasi mukana tekemässä kiltaa ja
vaikuttamassa siihen millainen seuraavasta vuodesta tulee?
Syksyn tapahtumiin kuuluvat muun muassa Nakkirieha sekä
Vaalikokous. Nakkiriehan tarkoituksena on hieman avata uusille
(ja miksei vanhoillekin) kiltalaisille Kemistikillassa olevia pestejä.
Paikalle kannattaa saapua kuuntelemaan nykyisten ja vanhojen killan
toimijoiden tehtävistä. Tarkemmat tehtäväkuvaukset löytyvät myös
killan nettisivuilta, joita kannattaa ehdottomasti käydä lukemassa jo
ennen Nakkiriehaa.
Itse lähdin mukaan killan toimintaan heti pHuksivuonna. Kaksi
vuotta olin toimihenkilönä, jonka jälkeen uskaltauduin hakemaan
raatiin. Vuodet raadissa ovat olleet mieletön kokemus, jonka aikana
olen muun muassa oppinut paljon uutta itsestäni. Lisää niin minun
kuin muidenkin kokemuksista voi tulla kysymään Nakkiriehassa ja
miksei jo aikaisemminkin.
Hyvää alkanutta lukuvuotta!
Riitta
Kemistikillan puheenjohtaja ’11

Phuksikapteenin palsta
Tervehdys rakkaat pHuksipalleroiseni ja tietysti myös kaikki hieman isommat palleroiset! Syksy on taas
saapunut Muumilaaksoon, ja ehkä vähän myös Otaniemeenkin. Sen saapuminen ei suinkaan näy kellastuvissa lehdissä tai viilenevissä päivissä, vaan teissä, pHukseissa. Otaniemi on taas pullollaan toistaiseksi
haalarittomia, tai joissain tapauksissa erittäin puhdashaalarisia, palleroisia, jotka sinkoilevat tapahtumasta toiseen täynnä intoa.
Otaniemessähän syksyn tulo ei tosiaan tarkoita hiljentymistä teemukin ja hyvän kirjan ääreen (vaikka
sekin on toki suotavaa), vaan se on täynnä toinen toistaan mahtavampia tapahtumia. Mainittakoon
näistä perinnesitsit, FazerXQ, Otatarhan ajot ja lakinlaskijaiset sekä tietenkin koko syksyn kruunaava
pHuksicruise! Cruisesta jää jokaiselle varmasti läjäpäin loistavia muistoja, etenkin kun saatte vihdoin
vetää päällenne ikiomat kemistihaalarit! Jee!
Vaikka tapahtumia on pilvin pimein, ja kehotankin teitä olemaan aktiivisia, on silti muistettava opiskelu.
Monet pHuksikurssit saattavat aluksi tuntua lukion kertaukselta, mutta loppua kohti asia muuttuu vaikeammaksi. Uskokaa pois, been there, done that! Lukiossa se saattoi vielä toimia, mutta täällä viimeisen
illan paniikkipänttäyksellä ei enää pääse niihin parhaisiin arvosanoihin. Älkääkä kuunnelko liikaa ISOjen, tai kaiken maailman muiden setien ja tätien, mielipiteitä, vaan muodostakaa omat näkemyksenne
kursseista. Jokaisella teillä on oma oppimistyylinsä ja se kannattaa etsiä heti alusta alkaen.
Opiskelu on toki tärkeää, mutta muistaka, että ne unohtumattomimmat asiat ja parhaat muistot odottavat teitä aivan jossain muualla, kuin luentosaleissa. Ottakaa ilo irti pHuksivuodesta, sillä se on vain
kerran elämässä! Ja muistakaa, opiskelu ja hauskanpito eivät ole toisiaan poissulkevia asioita!
Terkuin,
Elina
pHuksikapteeni
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“Lasten Puuhakirja Tisle” sisältää luonnollisesti huiman määrän huitsin hauskoja
puuhatehtäviä.
Puuhapalstan tehtävien oikeat ratkaisut
löytyvät lehden lopusta.
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Puuhapalsta

Yhdistä pisteet alkuaineiden
järjestysluvun mukaan - saat
hienon kuvan!!
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Puuhapalsta

Ristisanatehävä

Ratkaisu julkaistaan seuraavassa lehdessä. Lähetä ratkaisusi Niklakselle.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan 2dl pullo salmaria, itse sekoitettua tietenkin. Vastaukset esim. kuvina osoitteeseen niklas.ilkka@aalto.
fi.

9

Puuhapalsta

Rankka MacAnkan pulmatrivia

10

Puuhapalsta

Ohjeet:
Yhdistä raatinaama ja sopiva smiley.
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Puuhapalsta

SA-NAN-TÄY-DEN-NYS-TEH-TÄ-VÄ
MUUTA YLEMPÄÄ SANAA KIRJAIN KERRALLAAN, JOTTA SAAT ALEMMAN SANAN
ESIMERKIKSI
POMMI
PUMMI
PUOMI
LUOMI
LUOTI
LUOTO

MIKÄ YHDISTÄÄ *-MERKITTYJÄ
SANOJA?
VASTAUS: __________

SALIT
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
PUNOS

_
_
_*
_

TILAT
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _*
_ _ _ _ _
MAKSA
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PUSSI
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
TIKKU

_
_*
_
_

SITSI
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
REKKA

_
_*
_
_

LOIVA
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _*
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
NAAMIO
HUOM! O ON YLIMÄÄRÄINEN
KIRJAIN, KOSKA TEKIJÄ EI
VAAN OSAA.
KOLVI
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
TUULA

_
_*
_
_

Angry Nerds

Puuhapalsta

Sakke on hyvin vihainen, koska
edellisilta meni pitkäksi ja Kelan
tentti on alkamassa. Auta Sakke
tentistä läpi.
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Tammipeura:
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Puuhamaa – Tajunnan virtaa
aiheesta oksasilppurilla kokkaaminen

Lasten Puuhakirja Tisleen kunniaksi Tajunnan virta kohdistuu tällä kertaa erinäiseen
puuhasteluun.
Ensimmäisenä
Mieleen tulee tietenkin kaikkien lasten ja lapsenmielisten
suosikkipaikka, Janakkalan Tervakoskella sijaitseva Puuhamaa.
Kuitekin, koska Puuhamaan
maskottina toimiva ”Puuhanalle” käy ”tervehtimässä”
lapsia viisi kertaa päivässä, ja
Tisleen toimitus on ehdottomasti lapsiin sekaantumista
vastaan, ei Puuhamaata käsitellä tässä tämän enempää.
Seuraavaksi ajatuksen kulku
ohjeistaa kirjoittajan kohti uusia puuhia. Puuhastelulla voidaan viitata moneen asiaan,
kuten kahden ihmisen enemmän tai vähemmän romanttiseen kanssakäymiseen, mutta
myös jokapäiväisten askareiden
hoitamiseen, kuten vaikka kokkaamiseen. Näillä asioilla on luonnollinen yhteys. Molemmat

ovat jossain määrin edellytyksiä
ihmisten hengissä selviämiseen. Toinen varmistaa yksilön
pysymisen hengissä ja toisen
tarkoituksena puolestaan on
ihmis-lajin tulevaisuuden varmistaminen. Sinällään tulevaisuuden varmistaminen on
mielenkiintoinen konsepti, koska miten kukaan voi varmistaa,
että tulevaisuus tulee? Ja
miten parittelulla voidaan kuvitella olevan vaikutusta siihen, että aika-avaruusjatkumo
rullaa eteenpäin niin kuin ennen? Ja ennen kaikkea, onko
kyseinen jatkumo aina ollut
samanlainen?
Yleisesti
ottaen näitä asioita ei kuitenkaan kannata ruveta pohtimaan kovinkaan syvällisesti,
muuten saattaa ihmiskunta
olla jokseenkin tuhoon tuomittu.
Miettikääpä
miten
hieno rangaistusmuoto sakkojen tai vankilatuomion rinnalla
olisi tuhoon tai tuhottavaksi

tuomitseminen.
”Tuomitsen
sinut tuhottavaksi oksasilppurilla.” No, ehkä ei kuitenkaan. Oksasilppurit ovat joka
tapauksessa hienoja keksintöjä.
Silppureita on saatavana sekä
poltto- että sähkömoottoriversioina ja sekä rouhivina tai
leikkaavina tyyppeinä. Herääkin
kysymys – miksi kaverilla, jolla leikkaa, olisi palava moottori? Kokkaamisesta tulikin
Mieleeni, että olen nälkäinen.
Voisin siis mennä syömään.
Tässä on muuten jälleen kerran hieno osoitus älykkään suunnittelija älykkäästä suunnittelutyöstä. Näin näppärästi on
varmistettu ihmisen selviäminen, varmistamalla että ihminen muistaa syödä. Niin tosiian, nyt sitä ruokaa. Palataan
Tajunnan virroille jälleen ensi
numerossa.
PUUHANALLE
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Kandiuudistuksen paluu – osa 3
2013 se tulee! Mielenkiintoinen,
radikaali ja ehkä pelottavakin
kandiuudistus nimittäin. Tulevaa
uudistusta valmistelevan ryhmän
jäsenenä olen nähnyt läheltä, mitä
tuleman pitää ja uskon että lähes
tarkalleen kahden vuoden päästä
opiskelijoilla on aihetta juhliin – ei
hautajaisiin. Miksi? Minäpä kerron
ja toivon että kuuntelette, koska se
koskettaa valtaosaa teistä olennaisesti.

Kandiuudistus, siis hä?
Aikanaan TKK:lla pariinkin kertaan hyväksi yritykseksi jäänyt tekniikan kandin täysremontti on Aallon myötä vihdoin totta. Uudistus
ei tällä kertaa toivottavasti jää kosmeettiseksi vaan vanhoja rakenteita
heitetään romukoppaan urakalla,
jotta opiskelusta tulisi joustavampaa
ja joutuvampaa. Uudistuksen taustalta löytyy moniakin epäkohtia,
joista esimerkiksi yltiösekava moduulirakenne, ensimmäisen vuoden
16

matematiikkatyrmäys ja opintojen
huono eteneminen lienevät monille
omakohtaisesti tuttuja. Jotta näihin ja moniin muihin ongelmiin
saataisiin ratkaisu, on uuden tutkintorakenteen suunnittelussa lähdetty
puhtaalta pöydältä. Valmistelutyössä on pyritty miettimään uutta
tutkintorakennetta mm. rakenteen,
osaamistavoitteiden, johtamisen,
hakukohteiden sekä liikkuvuuden
näkökulmista. Tulossa on siis ns. iso
jytky, jossa on paljon potentiaalia.
Uudistuksen valmistelu on lähtenyt
kohtalaisen hyvin käyntiin. Yliopistomaailmassa ennenkuulumattomaan konsensukseen on tähän
mennessä päästy ainakin tutkinnon rakenteen pääpiirteistä sekä
projektin etenemisen aikataulusta.
Näin opiskelijan näkökulmasta on
ollut ilo nähdä, kuinka rakennehahmotelmissa on jatkuvasti kiinnitetty huomiota tutkinnon joustavuuteen ja liikkuvuuteen liittyviin
kysymyksiin. Miltäs kuulostaisivat
esimerkiksi seuraavat - hyvinkin

Todennäköiset - skenaariot?
Koulutusohjelman vaihto onnistuu
helposti ilman uusia pääsykokeita.
Matematiikan opinnot ovat jakautuneet tasaisesti kolmelle vuodelle.
Ryhmätyöhön keskittyviä ja käytännönläheisiä projektikursseja leivotaan tutkintoon sisään.
Kaikkea ei vielä ole täysin lyöty lukkoon ja keskusteluissa on ollut esillä muun muassa ajatus ”avoimesta
linjasta”, jolle päässeellä opiskelijalla
olisi vielä huomattavasti suuremmat
mahdollisuudet vaikuttaa opintoihinsa. Palaset kuitenkin loksahtelevat yksi kerrallaan ja vinhaa vauhtia
paikalleen.

Juna rullaa vauhdilla,
haluatko kyytiin?
Kandiuudistus pistettiin kunnolla
liikkeelle kevään loppupuolella, kun

sitä valmistelemaan perustettiin
työryhmä, jossa on edustajia niin
tekniikan korkeakouluista (professoreita ja suunnittelijoita), opetuksen kehitysyksiköstä kuin AYY:ltäkin
(allekirjoittanut). Valmistelutyön
vauhti kiihtyy koko ajan, sillä 2013
saapuu todella pian. Todellinen
uudistuksen toteutustyö tehdään
korkeakouluissa, joten yhteisistä
pelisäännöistä on päätettävä jo tänä
syksynä. Oman mausteensa soppaan tuo samaan aikaan toteutettava kauppakorkeakoulun kandiuudistus, jonka kanssa täytyy varmistaa
yhteensopivuus liikkuvuuden mahdollistamiseksi.
Haluatko vaikuttaa opintojesi tulevaisuuteen? Syksyllä päätettäviin
yleisiin suuntaviivoihin pääset
vaikuttamaan esimerkiksi saapumalla lokakuun ensimmäisellä
viikolla järjestettävään kandiuudistuksen kick-off –tilaisuuteen,
josta lisäinfoa tulee myöhemmin.
Myös allekirjoittanut tai korkeakoulujen vastuuprofessorit voivat
vastailla kysymyksiinne tai ottaa
kommenttejanne vastaan. Vastuuprofessoreina toimivat Eero Eloranta (Perustieteiden koulu), Keijo
Nikoskinen (Sähkötekniikan koulu), Juha Paavola (Insinööritieteiden
koulu) ja Tapani Vuorinen (Kemian
tekniikan koulu).
Ensi vuoden puolella valmistelutyö siirtyy korkeakouluihin, jonka
jälkeen opiskelijoita varmasti tarvitaan detaljitason yksityiskohtien
hiomiseen ja uusien ideoiden kehittämiseen. Kiltasi opintovastaava
sekä koulutusohjelmien opintojen
suunnittelijat ovat siinä vaiheessa
parhaiten perillä siitä missä mennään. Yhteisön osallistuminen
valmistelutyöhön on keskeinen
komponentti uudistuksen onnistumisessa, joten hyppää kyytiin.
Juna ei vielä ole mennyt!

Mitä tapahtuu killoille?

Kiltojen tulevaisuus kulkee vahvasti
käsi kädessä hakukohteiden määrän
kanssa. Nykyisellään kiltatoiminta
rakentuu vahvasti tiettyyn koulutusohjelmaan päässeiden uusien opiskelijoiden ympärille. Yhteisistä kandiohjelmista puhuttaessa ja huhujen
kierrellessä osa killoista on, osittain
aiheestakin, pelännyt tulevaisuutensa puolesta. Nämä pelot ovat osittain
turhia, sillä on epätodennäköistä
että tulevaisuudessa hakukohteina
olisivat vain neljä korkeakoulua
geneerisine kandiohjelmineen. Ensinnäkin, korkeakoulun yhteinen
kandiohjelma ei ole sama asia kuin
hakukohteet. On täysin mahdollista
että yhteinen kandiohjelma tarkoittaa vain osittain yhteisiä opintoja,
joiden rinnalla eri hakukohteiden
opiskelijat kävisivät oman aineensa
erityisopintoja. Toiseksi, Aallossa
ymmärretään että monella koulutusohjelmalla on brändiarvoa, jolla
saadaan erittäin kyvykkäitä opiskelijoita, ja jotka kannattaa siksi
pitää erillisinä hakukohteina.
Toisaalta on myös totta että hakukohteiden määrä tulee todennäköisesti putoamaan nykyisestä
jonkin verran. Tämä saattaa vaikuttaa joidenkin kiltojen toimintaan,
mutta vielä on aikaista sanoa missä
hakukohteiden yhdistämistä tullaan
tekemään. Hakukohteiden määrä
on osittain kansallisen tason päätös,
joten emme työryhmässä tähän voi
kovinkaan paljon vaikuttaa. Hakukohteita miettivän työryhmän lausunnon kuulemme syyskuun loppupuolella, jolloin itsekin olen
viisaampi. Tulevat hakukohteet
saattavat tuoda muutoksia joidenkin kiltojen toimintaan, mutta vanhan sanonnan uhallakin voisin väittää että aina vanhassa vara ei ole
parempi. Uudistuksen kokonaisvaikutus opiskelijalle tulee siis olemaan positiivinen. Jos vaakakupissa
painavat sujuvampi, vähemmän
kuormittava, Aalto -liikkuvuuden
mahdollistava ja enemmän vapaita

opintoja sisältävä tutkinto tai toisaalta kiltojen roolin pysyminen täysin samana hamaan tulevaisuuteen,
kumman sinä valitsisit?

Summa summarum
Kandiuudistus tulee ja rytäkällä. Suunnittelu on jo pitkällä, mutta vasta
uudistuksen toteutuksessa punnitaan, saadaanko sen potentiaalista kaikki irti. Tulemme tekemään
kaikkemme ettei uudistus pysähdy
hallinnolliseen vastarintaan, systeemin jäykkyyteen tai jää muuten
vain puolitiehen. Opetuksen sisältö
ei myöskään saa jäädä rakenteellisen palikkaleikin varjoon. Muutos
koskettaa kaikkia ja saattaa vaatia sopeutumista killoilta, mutta
opiskelijalle nettovaikutus tulee
olemaan positiivinen – vaikkakin
sen nyt takaa jo moduulirakenteen
poistuminen…
Terveisiä koulutuspolitiikan ihmemaailmasta,
Arjo Laukia
arjo.laukia@ayy.fi
Allekirjoittanut toimii AYY:n hallituksen koulutuspoliittisena vastaavana ja on erityisesti vastuussa
Aalto-yliopistosta ja tulevasta kandiuudistuksesta. Näiden lisäksi hän
on Aalto-optimisti ja innoissaan
siitä että opiskelijan elämään on tulossa konkreettisia parannuksia.

(Jutun kuvituksesta vastasi omaaloitteisesti Tuomo Eskola)
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Kello oli 7:00, väsytti ja SMT:n parkkiksella oli hiljaista. Raadin vesselit:
Elina, Mantu, Sakke ja Jukka potkivat kiviä odotellessaan. Viimein
auton omistaja Joonas saapui! Huojuvin askelin, mutta hilpein mielin.
Sakke aisti Joonaksen väsymystilan
ja nohevana poikana hyppäsi rattiin. Kolmen päivän reissulle lähdettiin hauskuttelemaan ja tutustumaan
muihin maan kemistiteekkareihin.
Kaupan päälle tarjolla oli jopa neljä
mielenkiintoista XQkohdetta. Matkalla haettiin mielennostakkeeksi
Olvin kultalonkeroa sekä ES ja Pirkka olutta. Valintamme herättivät
keskustelua, mutta ainakin Joonas
approves! Mukaamme kaupasta
tarttui myös myöhemmin legend-

18

astatuksen saaneet bönthö-kärryt.
Viimein olimme Hervannassa, jossa
tapasimme Salonkankaan Jannen
ja Metsäpedon lisäksi koko kemiat
kohtaa muun väen. Paikalla oli Oulun ja Lappeenrannan kemistiteekkarit sekä tietysti Hervannan materiaali-insinöörikillan väki.

KEMIAT

tutustumaan materiaalitekniikan
laitoksen labroihin. Pääsimme mm.
ihastelemaan kullattuja kärpäsiä
elektronimikroskoopilla ja naureskelemaan suurinopeuskameralla
kuvatuille, leikkiautoilla tehdyille
autotörmäystesteille. Tiivisti aikataulutetun päivän päätteeksi illanvietto saunalla kuulosti buenolta.
Latasimme bönthö-kärrymme ja
lähdimme hymysuin mukaan. Illan aikana pääsimme B! vetämisen
ohella pelaamaan Hervantalaisten
suosittua wappupeliä: kumipelausisoa!

Ensimmäinen XQkohteemme oli
kampukseen kupeessa sijaitseva
VTT:n tutkimuskeskus. Tutkimuskohteet olivat muistaakseni selvästi polymeeripitoisia ja jokainen
sai oman polymeerin muistoksi.
Tarinoiden ja kierroksen jälkeen
saimme huomata että muu väki lau- Aamu tuli normaalisti, liian aikailoi väärää kiitoslaulua. Hämmen- sin. Päivän XQ:ille lähdettiin satyneinä palasimme TTY:n tiloihin man tien. Päivän ensimmäinen

KOHTAA!
kohde oli tarttuvasta mainosrallatuksestaan tunnettu Kiilto. Firman tilat olivat nimensä mukaisesti
fiinit ja toimistokäytävillä oli mm.
minigolfratoja ja megakokoinen
shakkilauta. Päivän jälkimmäinen
etappi oli Nokian renkaiden tehdas. Paikka oli aromikkaan kumin
hajun lisäksi täynnä vanhempaa teollisuuslaitteistoa ja ainakin allekirjoittanut ihastui paikan karskiuteen.
Kiitimme, kumarsimme, joimme
eteemme nostetut kaljat ja lähdimme takaisin Herwoodiin. Pikaisten kyykkäpelien jälkeen lähdimme
kumisitsaamaan! Sitsit kuluivat juhlavasti ja kaikki nauttivat kaikesta.
Oululaiset saivat idean luovuttaa
lahjan isännöitsijälle MIK:lle. Myös

meidän oli pakko toimia ja teimme
ainoa asian mitä pystyimme: lahjoitimme jo sydämiimme asettuneet
bönthö-kärryt. Sitsimenoista löytyi
mielenkiintoisia, suorastaan jänniä
eroavaisuuksia omiimme. Sitseillä
oli vuosijuhlatyylisesti juhlapuhuja
ja puhe naisille. Heillä oli meidän
cancania vastaava sitsien päättävä tajunnanräjäyttäjä, nimittäin
naiset vastaan miehen laulubattle!
Tätä olisi hauska kokeilla myös Otaniemessä! Jatkoista en tohdi kertoa
muuta kuin, että siellä oli nainen
joka uhmasi painovoimaa.

lessä.
Mitä reissusta jäi käteen?
Saimme tartutettua Hervannan materiaaliteekkareille sanan Bönthö
Sakari tunnetaan Suomen kemistipiireissä nimellä Loska-Sakke.
Kultalonkero on hyvää.
Roppakaupalla uusia kemistituttuja.

Seuraavana aamuna lähdimme
brunssin kautta takaisin niemeen.
Matka taittui tasaisesti zetaa vedel-
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Aleksi ”Tuoppi” Tuokko

Kuva 2. Jouni ”El Birra” Huttunen

Tutkivaa journalismia:

Kuva 3.
Tuokko

Osmo

”Homenokka”

Olutherrasseuran kokoontuminen, osa 3/5 - Belgen matkassa
Perjantaina 17.6 suuntasi tuttu
herraskopla kulkunsa kohti Helsingin ydinkeskuksessa Kluuvinkadulla sijaitsevaa Olutravintola
Belgeä. Paikka oli tupaten täynnä
ja pilvet uhkailivat sadetta mutta
onneksi meitä odotti jo valmiiksi
varatussa pöydässä tämänkertaisen reissun vieraileva olutasiantuntija hirsinööri Osmo Tuokko.
Belge on belgialaisiin oluisiin
erikoistunut olutravintola. Hanoista oli tarjolla 12 eri vaihtoehtoa ja valikoimissa yli 30 erilaista olutta, joista ravintolan nimen
mukaisesti 27 olutta oli belgialaisia. Erikoista Belgessä oli hanaoluiden tarjoaminen 0,33 litran
laseista hintojen pysyessä puolen
litran tuoppien tasolla. Ruokaa
oli tarjolla kermaisista etanoista muihin yhtä hienostuneisiin
höystöihin. Paikan sisustukseen
kuuluivat Tintti-julisteet, erilaiset
värikkäät järvisimpukat seinillä
ja tilojen lamput kääriytyivät
jännään loistoon.
Ensikulaukseksi meille suositeltiin
hanaoluista Barbäriä (8 %, 7,2 €,
0,33 L). Tämä olut oli kaikille makoisa yllätys, joka päättyi kuitenkin karkean täyteläiseen loppumakuunsa. El Birralle tuli mieleen
hänen maltaisen hunajainen vanha tuttavansa Peve.
Väliaikashown meille tarjosi tietovisan merkeissä vieraileva
asiantuntijamme,
joka
toimii
myös Homenokkaklubin viral-
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lisena tietovisakordinaattorina.
Tietovisan kysymyksien aiheet
vaihtelivat Kustaa Waasan sotajoukkojen moraalinkohottamisesta Tisle-lehden ensimmäisen ilmestymisvuoden
muistamiseen.
Erittäin tiukan kisan voittajaksi
kruunattiin lopulta Sebastian
”GB klassikko” Trzaska. Viimeisen
niitin GB klassikko iski voitonarkkunsa kanteen muistamalla
oikean vuosisadan Tisle-lehden
ensimmäiselle
ilmestysvuodelle
ja samalla puolustaen Tisleen virallisten toimittajien kunniaa ja
mainetta. Ällistyttävä taidonnäyte ja onnittelut voittajalle
myös hienosta tietovisapalkinnosta eli Kemistikillan historiikista
vuosilta 1891-1989.
Tämän jälkeen olikin taas aika
palata itse asiaan eli seuraavaan
oluen
valintaan.
Seuraavaksi
olikin vuorossa Belgen kuukauden
olueksi
valittu
St.
Feuillien
Paques (7 %, 7,3 €, 0,33 L). Asiantuntijaraadin mielestä oluessa oli
havaittavissa hentoa metsän ja
erityisesti katajan makua. Lisäksi GB klassikko halusi kruunata
tämän oluen yhdeksi parhaista
hänen koskaan maistelemistaan
ja olihan kyseinen olut muidenkin
mielestä hyvin täyteläinen, aromikas, herkkä ja erittäin maukas
makunystyröitä kohottava herkkunautinto.
Viimeisenä oluena halusimme
maistella Belgen suosittelemaa
pullo-olutta. Lisätehtävänä baarimikon täytyi suositella meille
mahdollisimman brutaalia olutta

mutta hän pystyi tarjoamaan
vain
monivivahteista
Rodenbachin Grand Cruta (6 %, 8 €, 0,33
L). Tätä olutta voitaisiin kutsua
punaviinin ja oluen välimuodoksi. Asiantuntijaraati kuvaili
oluen maistuvan mm. karkealle
merisokerille tai hapanimelä-kastikkeelle. Se oli kuitenkin sopiva
juoma pienelle välilaskeumalle,
etteivät hyvät oluet alkaisi maistua aivan ruunaan virtsalta.
Oluet ja kuvat otettuamme ja
muistiinpanot
laadittuamme
olikin aika palata takaisin Otaniemen parrasvaloihin suoraan
Kampin Bruuverin kautta. Kelikin oli paluumatkaa varten
aivan kohdallaan, vettä satoi ja
naista kaatui aivan syliin asti
Carrolsin tiskillä.
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Ratkaisut Puuhapalstan
tehtäviin:
Sanatäydenny:

Ratkaisut
salit salot palot panot panos punos
tilat tikat takat takaa taksa maksa
pussi tussi tissi tiski tikki tikku
sitsi siksi seksi reksi rekki rekka
loiva laiva naiva naava naama naamio
kolvi kolli kulli tulli tulla tuula
Vastaus kysymykseen: SINÄ OLET KAKKAPYLLY.

Sanaristikko:
RATKAISU ENSINUMEROSSA!
Angry Nerds:
Ei Sakke pääse Kelasta läpi labyrintteja tekemällä.
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Rankka MacAnkan Pulmatrivia:

Yhdistä pisteet:
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