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PÄÄKIRJOITUS

Tisleelle valitaan vähän tämän lehden ilmestymisen
jälkeen uusi ahkera toimituskunta. Lisäksi nakit
ovat hyviä. Muun muassa näistä syistä Tisleen
ideointikokous päätti lokakuun istunnossaan valita
vuoden neljännen Tisleen teemaksi NAKKITISLE
innostamaan kiltalaisia niin Tisle- kuin muihinkin
nakkeihin ryhtymiseen sekä nakkien syömiseen.
Tässä lehdessä on poikkeuksellista se, että se on niin
paksu, ettei siitä mene edes niitti läpi. Niin juttuja
kuin niiden kirjoittajiakin on poikkeuksellisen
paljon ja juttujen laatu epäTislemäisen korkea! Älä
siis tuhlaa enempää aikaasi melkein eläköityneen
Tislesedän jokalehtisten pakkojorinoiden
lukemiseen, vaan suuntaa kohti lehden laadukasta
sisältöä.
Tislesetänne,
Tuomo Eskola
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TAMMIPEURA
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Sanaristikot
PIKARISTIKKO:

Niklas Ilkka

Pikaristikon ratkaisu:
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Ratkaisu viimenumeron palkintoristikkoon:

Palkintoristikon voittajaksi arvottiin Tislesedän valvonnassa Elina Honkanen, onnea
voittajalle! Seuraava 10x18-kokoinen ristikko julkaistaneen vuosijuhlatisleessä, jolloin
pääpalkintona on X dl väkijuomia (X = palautettujen oikeiden ratkaisujen lukumäärä).
Bis dahin, nauttikaa pikaristikoista!
Niklas Ilkka
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Hauskoja käännösvitsejä:

If it rains today and tomorrow, we will have two hundred
Once there was Chip & Dale. Chip had Dale in his hair
I’m eating my dinner with a sfork in my left hand, what am I missing in my right hand. Switzerland
Why there are no blueberries in the forest. Sylvester Stallone
Two old ladies went to pick blueberries. The other didn’t fit in.
A terrorist and George Bush played chess. Terrorist won because Bush’s rooks were already captured.
What kinds of curlews there are in Finland. Whimbrels, Eurasian curlews and sliding doors
A guy asked a girl in a bar does size of his cock matter. The girl answered of course, otherwise it would
be just a coc.
What is clear and smells bad? Kirkas shit
Why Hjallis Harkimo invites Teemu Selänne to his summer cottage every summer? He wants the best
right wing in the world.
What kind of sausage can you eat on the Moon and on the Earth?
A: Hot sausage

Seppo-Setä
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Ihmiset nakkien takana

“Joka vuosi kymmenet kiltalaiset aloittavat pyyteettömän nakkityön killan hyväksi
omasta opskelu- ja vapaa-ajastaan tinkien. Heidän työnsä pitää killan pyörät
pyörimässä ja mahdollistaa toiminnan jatkumisen vuodesta toiseen. Osan nakeista
on raskaampia kuin toiset. On näkyviä ja osa huomaamattomia. Tämä on tarina
hiljaisista puurtajista jotka tekevät työtä meidä kaikkien puolesta. Nyt he saavat
puheenvuoron kertoa mitä he oikeasti tekevät ja miten he sen kokevat. Tämä on
ihmiset nakkien takana.”
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Miikka, rahastonhoitaja
Morjensta. Oon Miikka ja vuoden 2011 rahastonhoitaja. Rahastonhoitaja esittää raadin kokouksissa
laskut ja maksaa hyväksytyt sellaiset. Pidän yllä myös kirjanpitoa ja raativuoden jälkeen tammikuussa
odottaa tilinpäätös, semmonen kiva pikku yhteenveto vuoden taloudellisista tapahtumista. Myös
välitilinpäätöksen voi joutua kesällä tekemään. Rahis hoitaa killan laskuttamisen, eli lähettää esim.
sponsoreille laskut sponsoroinnista. Rahiksena huolehdin myös killan posteista: haen ne ja esittelen
raadin kokouksessa saapuneen postin. Homma on mukavaa ja rentoa, jos tykkää pyöritellä lukuja ja
naputella tapahtumia koneelle (kirjanpito). Alkuvuodesta homma on vähän rankempi, kun kondis
aiheuttaa paljon hommia rahikselle, mutta sen jälkeen pesti on lepposampi. Aluksi voi myös olla vähän
hämillään, mutta ei tämä oikeasti vaikeaa ole. Rahiksen hommassa ottaa päähän käsikassan kirjanpito,
kun ihmiset eivät muista merkata kaikkia tapahtumia kassoihin tai merkinnät on tehty epäselvästi.
Muuten rahiksen nakki on oikein kiva. Jättebra.

Markus, Isäntä
Moro! Olen killan isäntä vuosimallia 2011. Isännän tehtäviin kuuluu suunnitella ja järjestää emännän
kanssa killan tapahtumia esim. sitsejä. Vastuu alueeseeni kuului mm. huolehtia ettei kiltalaisilla pääse
jano yllättämään. Piti huolehtia myöskin että tarjolla olevat juomat ovat kohtuu hintaisia. Virossa tuli
käytyä lomamatkoilla monta kertaa vuoden aikana, olisiko ollut n.6 kertaa (siis ihan vaan lomamatkoilla
ei liity mitenkään edelliseen lauseeseen). Isännän nakki vie melko paljon aikaa, varsinkin sitsien
lähestyessä ja luonnollisesti itse sitsipäivänä pitää varata kokopäivä järjestelyihin. Vaikka nakki viekin
paljon aikaa on isännän vuosi ollut varmasti yksi elämäni parhaimmista. IE:nä bileitä riittää, saa paljon
uusia suhteita ja tutustuu muuhun IE:hen ketkä ovat mitä mainiointa sakkia. Isäntänä ollessa myöskin
sattuu ja tapahtuu esim. palauttaessa 120e edestä pullonpalautuskuitteja saa varautua odottamaan,
että saadaan vartija paikalle tarkistamaan kuitit. Mikään homma ei ole ikinä täydellistä tai bönthöissä
tanssimista vaan välillä vituttaakin. Turhautumista aiheuttaa esimerkiksi pitkään venyneet sitsit
kun tietää että seuraavana aamuna on ruotsinkoe. Myös homeelta haiseva räjähtänyt varasto tuotti
päänvaivaa, sekä kannuja heittelevä SIKfuksi ärsytti. Lopulta on kumminkin palkitsevaa nähdä kun
kaikki toimii ja ihmisillä on hauskaa sillä se on pääasia. Kaiken kaikkiaan voin suositella isännän nakkia
kenelle tahansa kunhan omaa hiukan hulluutta ja pilkettä silmäkulmassa. ;)

Anni, juomanlaskija
Moi, olen iloinen juomanlaskija Anni. Juomalaskijakollegoitteni kanssa pidän killan sitseillä, silliksillä
ja muissa tapahtumissa huolta juhlijoiden nesteytyksestä. Sanana juomanlaskija kuvaa ytimekkäästi
toimarinakin ideaa eli juomien tarjoilemista, mutta tapahtumissa eli lähinnä sitseillä toimenkuvaamme
kuuluu myös esimerkiksi roudaamista ja siivoamista. Omalla kohdalla apuemännän ja juomanlaskijan
tehtävien raja on ollut mukavan häilyvä ja vaihtelua kaivatessaan on juomanlaskijakin saanut ajautua
sitsikeittiölle loihtimaan sitsiherkkuja. Juomanlaskijan elo on leppoisaa ja suurimpina haasteina onkin
kaataa kaikille sitsaajille tasainen määrä viiniä ja laskea vaihtorahoja oikein. Valvominen voi välillä olla
mälsää, mutta ”työkaverit” ja humalaisten ihmisten touhujen seuraaminen piristävät! Nakissa pääseekin
osalliseksi juhlatunnelmaa ilmaiseksi ja vaihteeksi selvi(hköi)n päin.
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isäntä
apuisäntä
tiedottaja-sihteeri
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Kulttuurivastaava perehtymässä fantsuun drinkkikulttuuriin
ruotsiXQ:n laivalla.

Rahastonhoitaja
fuksikapteeni
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Jennifer Lopez, tiedottaja-sihteeri
Terppa, Mä oon Jukka ja hoidan killan tiedottamiseen liittymiseen asiat sekä sihteeröinnin. Tiedotuspuoli
pitää pääosin sisällään omasta mielestä fiksujen ja olennaisten juttujen kerääminen viikkotiedotteeseen
sekä nettisivujen päivittämisen ja maililistojen hallinnoinnin, jotka ovat helpompaa rutiinihommaa.
Sihteerin hommiin kuuluu raadin kokousten olennaisimman annin kirjoittaminen pöytäkirjaan.
Lisäksi hommiin kuuluu tiedotustoimikunnan (Tisle, paparazit ja www-vastaavat) vetäminen, joka on
käytännössä vain yhteydenpitoa. Pestin mukana on päähän iskostunut aimo annos järjestelmällisyyttä.
Samalla hommat on saanut tehtyä koko ajan lyhyemmässä ajassa. Tässä nakissa on helppo (ja pakollista)
pysyä perillä, mitä killassa tapahtuu. Tämä on mielestäni myös pestin parhaita puolia. Mukavaa pestissä
on myös se, että työt eivät kovin kasaudu mihinkään tiettyyn hetken. Suomen kielioppi ja laiskat
sähköpostin lukijat ovat välillä aiheuttaneet harmaita hiuksia. Hommista on kuitenkin jäänyt hyvä fiilis!
Marko, apuisäntä
Moi! Olen Marko, Kemistikillan vuoden 2011 apuisäntä. Käytännössä toimenkuvani on lähes sama,
kuin juomanlaskijoilla, mutta vastuu on hivenen suurempi; osallistutaan juhlien esijärjestämiseen;
esim. haetaan tavaroita ja elintarvikkeita isännän tai emännän kanssa ympäri ämpäri ja itse
juhlissa saattaa päästä patistelemaankin juomanlaskijoita, jos on saanut tietystä juhlan osa-alueesta
vastuun. Lisänä minulla on henkilökohtaiset avaimet varastoon, jos siellä käyminen on tarpeen.
Lyhyesti fiiliksiä, mitä vuoden aikana oon kokenut apuisäntänä: lepposia juomanhakureissuja Viroon
isännän kanssa, eri kemistipippaloiden jatkojärkkäilyä, sitsien parissa värkkäämistä ynnä muuta juhliin
liittyvää toimintaa. Lepposinta varmaan on ollut satunnainen pakukuskeilu ja tietty pienempien
jatkojen järkkäily, joissa pystyy olemaan itsekin ihan mukana meiningeissä. Kaiken kaikkiaan vuosi
on ollut antoisa; pääsee tutustumaan mukavaan apu-ST:n porukkaan ja olemaan olennaisena osana
Kemistikillan toimintaa. Joskus tietty tekisi mieli olla sitsaamassakin joillain suuremmilla sitseillä,
mutta kyllähän kaikkia juhlia on ihan tarpeeksi juhlittavaksi muutenkin. Eikä kaikilla killan sitseillä
välttämätä tarvita jokaista apu-ST:läistä. Sitä paitsi on välillä ihan siistiä olla näkemässä tapahtumia näin
työntekijänkin silmin. :) Pääpiirteittäin apuisännyys on ihan leppoisaa, ei tarvitse niinkään pähkäillä
järjestelyjä vaan tarkemmat ohjeet tulevat korkeammalta taholta, yleensä emännältä tai isännältä.

Elina, pHuksikapteeni
Moikka! Olen Elina, pHuksikapteeni vuosimallia 2011. Tehtäviini kuuluu järkätä tapahtumia pHukseille
ja ennenkaikkea kouluttaa pHukseista mainioita teekkareita. Yleisestiottaen pHuksikapteenilla on
sormensa pelissä kaikkissa pHukseihin liittyvissä asioissa. Ja niitähän on, eli töistä ei koskaan ole
puutetta. pHuksikapteenin nakki on 1,5 vuotta kestävä homma. Se alkaa vuoden vaihteessa ja päättyy
mahdollisesti seuraavana vuonna järjestettävään wappuun. Ensimmäinen kevät menee istuvaa
kapteenia auttaessa ja mahdollisen wapun jälkeen alkaa sitten omat hommat. Pakko myöntää, välillä
on ollut rankkaa ja tuntunut, että kaikki menee ihan mönkään. Kuitenkin kaikki on ainakin tähän asti
mennyt tosi hyvin! Ja voin kertoa, että se tunne, kun saa kaiken toimimaan, järkkää vaikka tosi hyvin
menneen tapahtuman, on ihan uskomaton. Tärkeintä tässä on oman aikataulun hallinta. Tapahtumia
pitää alkaa sunnitella tarpeeksi ajoissa yms. ja oma koulukin pitäisi hoitaa edes jollain asteella. Omaa
jaksamista on siis syytä tarkailla, ettei vedä itseään ihan piippuun ja stressisolmuun. Apua saa onneksi
aina, eli ei tarvitse pyöriskellä yksin ongelmien kanssa. Tää on kyllä ihan mahtava homma!
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PR-vastaava

emäntä

opintovastaava
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Laura, emäntä
Heippa! Mie oon Laura ja toimin Kemistikillan emäntänä vuonna 2011. Emännän tehtävänä on
suunnitella sitsejä ja muita tapahtumia yhdessä isännän kanssa. Käytännössä sitsien suunnittelu on
ruokalajien keksimistä, astioiden tilaamista ja esiintyjien pyytämistä. Sitsipäivänä ohjelmaan kuuluu
mm. tukussa käynti ja sitsitilan koristelu . Sitseillä huolehdimme, että ruoka saadaan lautaselle ja viini
laseihin. Vaikeinta on ehkä keksiä mitä sitsaajille syöttäisi, koska ruuan pitäisi olla hyvää ja helppoa
tehdä, mutta ei tavallista kanaa ja riisiä.
Hommiini kuuluu myös katsoa, ettei kiltahuone räjähdä täysin käsiin vaan että siellä olisi viihtyisää.
Pyrin myös kuljettamaan maitoa ja kahvia kaappeihin ennen kuin kukaan huomaa niiden
puuttumisen. Ihmisistä tulee nimittäin melko kärsimättömiä kun heidän kahvihampaitaan kolottaa.
Kuulumme isännän kanssa AYY:n Isännistöön ja Emännistöön ja tämän porukan
kanssa järjestämme kiltojen välisiä sitsejä tai bileitä sekä hengaamme keskenämme.
Vuosi on ollut erittäin kokemusrikas ja välillä myös raskas, mutta se on ollut ehdottomasti sen arvoista.
Olen oppinut todella paljon uusia asioita tapahtumien järjestämisestä sekä delegoinnista ja ajankäytöstä.
Hauskinta on ollut onnistuneet tapahtumat sekä keittiössä syöminen. Tärkein asia minkä olen oppinut,
on se, ettei asioista tarvitse turhaan stressata. Jälkiruuan voi ihan hyvin tarjoilla tuopista jos se ei pysy
lautasella.

Emmi, opintovastaava
Hei, olen Emmi ja toimin tänä vuonna raadissa opintovastaavan nakissa. Tämä vuosi oli selvästi erilainen
kuin viime vuosi IE:ssä, sillä homma ei ollut yhtä konkreettista vaan enemmänkin huomaamatonta
taustatyöskentelyä. Opintovastaavan tärkein tehtävä on pitää kilta kartalla opintorintaman
mullistuksista, joten vuoden aikana tulee hyvin tutuiksi lafkan henkilökunnan kanssa sekä kehittää
hyvät istumalihakset. Tänä vuonna toimin myös HallOpEdinä eli hallinnon opiskelijaedustajana
korkeakoulumme koulutusneuvostossa, joka päättää monista käytännön opintojutuista kuten vaikkapa
tenttiohjesäännöstä ja hyväksyy sinunkin dippasi aikanaan. HallOpEdinä toiminen samaan aikaan
opintovastaavan nakin kanssa ei ole pakollista mutta erittäin suotavaa, koska sitä kautta saa tärkeää
tietoa oman korkeakoulumme asioista. Kiltojen opintovastaavilla on AYY:n piirissä oma toimikunta
OPN, minkä kautta kuulee kuinka hommat hoidetaan muissa killoissa ja millaisia hyökyaaltoja
Aallon suunnalta on tulossa sekä saatetaan säännöllisesti erehtyä pitämään hauskaakin kuuluisaa
kopo-jallua maistellen. Parhaimmat muistoni tästä vuodesta liittyvätkin kyseiseen toimikuntaan
sekä koulutuspolitiikan moninaisuuden avartumiseen, mikä on sisältänyt niin KIK:n telatraktorin
maalaamista kuin keskustelua kandiuudistuksesta Aallon varareksin kanssa. Mikäli et tykkää jallusta
ja luulet koulutuspolitiikka kuivakaksi, vuoden jälkeen voin suositella molempia - myös yhdessä
nautittuna.
Maija, PR-vastaava
Moi! Olen Maija ja toiminut tämän vuoden raadissa PR-vastaavana. Pääpiirteittäin hommaani kuuluu
yritysyhteistyön ylläpitäminen ja sponsorien hankkiminen, joilla sitten rahoitetaan kiltatoimintaa
vuoden ympäri. Saken kanssa hoitelen myös ulkotoimikunnan asioita järkkäämällä tapahtumia
esim. Pesissaunan. Heti vaalikokouksen jälkeen aloin hoitaa Kondensatio 120 juhlan sponsseja
ja keväällä huhtikuun alusta sitten taas haalareihin. Haalarit ovat lähteneet painoon ja taas on aika
alkaa miettiä seuraavaa Kondensatiota. Sponssien hankkiminen on tosi hauskaa! Ensin pitää miettiä
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mitä on yritykselle myymässä ja sitten miettiä parasta kohderyhmää. Aina ei oikeita ihmisiä tunnu
löytyvän firmoista, että kuka hoitaisi sponssiasioita ja välillä saa soitella monta viikkoa, mutta on ihan
uskomattoman palkitsevaa kun viimein saa sponssin! Homma on myös todella koukuttavaa :D Kun
saa yhden haluaa saada monta lisää ja jos sattuu olemaan kilpailuhenkinen niin ennätyksen tekeminen
kiiluu silmissä koko vuoden. Haalareissa se onnistuikin! Vuosi on ollut todella hieno ja oppinut paljon,
kannattaa ehdottomasti hakea hommaan!
Sakari, ulkovastaava
Ulkovastaavahan hoitaa killan ulkosuhteita, järjestää ulkotoimikunnan kanssa exQja, kulttuuri- ja
liikuntatapahtumia (ja olla muuten vaan raadin nakkimagneetti). Vuodessa menee jonkun kerran aikaa
erinäisissä kokouksissa istumiseen sillä ulkovastaava edustaa Kemistikiltaa parissa kemistijärjestössä.
Kokoukset eivät oikein innostaneet aluksi, mutta kun niissä tuli käytyä enemmän ja sai oman äänensä
kuuluviin, niin huomasin että siellähän pystyy vaikuttamaan johonkin! Ulkosuhteiden hoitamisesta sen
verran että se on ehkä hienoin osa hommaa! Olen vuoden aikana saanut paljon kontakteja ja ystäviä
ympäri Suomea. Muutama sohvapaikkakin on ulkomailta luvattu ja yksi lisänimi hankittu. Suurin stressin
aiheuttaja oli tuo syksyinen Ruotsin ExQ, jonka toteutuminen tuntui välillä mahdottomuudelta mutta
päästiinpä lopulta nauttimaan ExQ-mestarin kanssa työmme hedelmistä. Haasteita ja tiukkoja tilanteita
löytyy mutta hommassa pärjää kunhan organisointikykyä (varsinkin jos päätyy ulkotoimikunnan
puheenjohtajaksi), sosiaalisuutta ja ajantajua. Mahtava nakki kaikin puolin!

J-P, Kulttuurivastaava
teatteria ja elokuvia: sitä on ollut kulttuurivastaavan homma. Tähän mennessä olen Otaniemessä pidetyn
leffaillan lisäksi järkännyt retket mm. ylioppilasteatteria ja speksiä katsomaan ja jatkossa lienee vielä
tiedossa ainakin toinen leffailta ja Maari-lanit (:D). Jos innostutte ajatuksesta riittävästi, niin voimme
uusien kokemusten puitteissa mennä myös bingoon. Haasteena kyseisessä nakissa on ollut lähinnä
opiskelijakukkaroystävällisten tapahtumien keksiminen ja toisaalta speksilippuihin käytettyjen rahojen
takaisinkarhuaminen Takalolta muussa kuin viinapullon muodossa. Hauskoja kokemuksia on riittänyt
tapahtumissa ja niiden ulkopuolella speksin pysyessä kuitenkin ajanvietteistä toistaiseksi hauskimpana.
Lyhyesti: rento nakki.

Riitta, puheenjohtaja
Moikka moi! Olen Riitta, vuoden 2011 Kemistikillan puheenjohtaja. Puheenjohtajan hommiin
kuuluu raatilaisten kaitseminen, hellävarainen potkiminen sekä kaikki muutkin kiltaa koskevat asiat.
Delegointi on puheenjohtajan yksi tärkeimmistä taidoista, sillä kaikkea ei voi eikä pidäkään tehdä
yksin. Puheenjohtajan näkyvimpiä tehtäviä kiltalaisille on varmasti raadin kokousten vetäminen, mutta
hommaan kuuluu myös hyvin paljon sähköpostien lukemista sekä yhteydenpitoa muiden kiltojen sekä
yhteistyötahojen kanssa. Oma vuoteni puheenjohtajana on ollut aivan mahtava. Mieleenpainuvin
hetki on varmastikin ollut puheen pitäminen yli 400 hengelle vuosijuhlissa. Mikään ei varsinaisesti ole
ollut tylsää tai ikävää kuluneen vuoden aikana, mutta välillä on toivonut lisätunteja vuorokausiin kun
esimerkiksi vuosijuhlaviikolla on yrittänyt saada kasaan kandin ensimmäistä versiota. Aikataulutus on
siis ainakin minulle ollut tärkeää puhisvuoden aikana. Koko vuoden aikana oppii itsestään sekä muista
hirmusti uutta. Ja näyttäähän se CV:ssäkin melko hyvältä.
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TISLEEN

SUURI

NAKKITESTI
Onko nakilla väliä? Entä sen koolla? Mikä nakki sai veden kielelle? Mikä paketti lensi nopeasti
avaamisen jälkeen roskiin? Tisleen suuri nakkitesti ulkoistettiin teollisten ruokien asiantuntijoille:
Teekkarikulinaristien ex-Mestarikokeille. Tapiolan Stockmann Herkusta tarttui mukaan kuusi erilaista
nakin muotoon tehtyä lihatuotetta, joiden eri ominaisuuksia vertailtiin.

Kuva 1. Yhteiskuva testiin osallistuneista nakkipaketeista.
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Taulukko1. Testattujen nakkien taustatietoja:

*) Sisältää myös lihaan verrattavat ainekset
**) MPI, eli mikropizzaindeksi: tuotteen hinta per energiasisältö lasketaan ja sitä verrataan
mikropizzan vastaavaan. Mikropizzan MPI-arvo on siis aina 1,00.
Kuten taulukosta 1 voidaan nähdä, lihapitoisuus pienempien firmojen tuotteissa on isojen firmojen
vastaavia suurempi. Mikropizzaindeksin arvot ovat sen sijaan surullista luettavaa: vain Atrian A-luokan
nakit tarjoavat energiaa halvemmalla kuin mikropizza.

Kuva 2. Kuva Vataja ja Yönakki kiehumassa.
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Nakkien testaus suoritettiin ensin kylmiltään ja sen jälkeen keitettynä. Keitinveteen ei lisätty mitään
eikä kattilassa pidetty kantta päällä. Nakeista arvioitiin maun lisäksi myös koostumusta ja ulkonäköä.
Nakkien kanssa ei käytetty sinappia tai muita mausteita, jotta asiantuntijamme saivat kaiken irti
testattavista lihapötkylöistä.
Kuva 3. Nakkeja maisteltiin...

Kuva 4. ...Värieroista huolimatta
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Taulukko 2. Testattujen nakkien ominaisuuksia.
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Taulukosta 2
nähdään, että Vataja-nakkien
maidottomuus, jauhottomuus ja mausteettomuus
korreleoi sen mauttomuuden ja paskuuden kanssa.
Lyhyesti: VMP ja 6. sija. Sijalle 5 entiset keittiön
supertähtemme rankkasivat HK:n Pikkuprinssin, joka
oli surullisen pieni ja säälittävä. Neljänneksi pääsi
kiilaamaan Atrian A-luokan nakki, pääasiassa hyvän
MPI-arvonsa ansiosta. Muuten tämä perusjauhonakki
säväytti
ainoastaan
uudelleensuljettavalla
pakkauksellaan.
Henkiset pronssimitalit lähtivät herra Snellmannin
teokselle
Kunnon
nakkimakkara.
Kauniissa
luonnonsuolikuoressa olleet nakit olivat juuri sitä, mitä
nakilta odottaa. Kärkikaksikko oli kuitenkin omaa
luokkaansa. Pitkän pohdinnan jälkeen makutuomarit
tulivat siihen tulokseen, ettei natriumglutamaatti tai
lampaanliha pysty triviallaan tuomaan mestaruutta
Savupojille. Kakkossijalle jäi siis niukinnaukin
Rosvonakki. Täten voittajaksi kruunattiin Helsingin
makkaratehtaan Yönakki, vaikka hämäyksen vuoksi
paketissa lukikin, että se olisi valmistettu Perniössä.
Yönakin maku oli erittäin herkullinen ja sen koostumus
ei lihaisuudestaan huolimatta ollut liian kiinteä tai kuiva.
Ulkoisesti tämä majesteellisiin mittoihin tehty herkku
oli uskottavan näköinen eikä jättänyt keittiötiimiäkään
kylmäksi.

Kuva 5. Asiantuntija #2, Mestarikokki
2010.

Kuva 5. Asiantuntija #1, Mestarikokki
2009.

Loppuyhteenvetona voidaan sanoa, että kuten
tavallista, kalliilla saa paskaa ja koolla on väliä. Tisleen
toimitus suositteleekin kaikille lukijoilleen herkullisia
makunautintoja nakkien maailmaan!
Voittajan on helppo
hymyillä!

Kuva 6. Vataja lähti nopeasti sinne,
minne kuuluikin.
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XQ
RUOTSIN

Sunnuntai

lanseerattiinkin uusia tanssiliikkeitä nimiltään
”Hätönen” ja ”Enmäkaatunu”.

Matkamme alkoi sunnuntaina neljän aikaan
kun kaikki urheat ja krapulaiset seikkailijat
vääntäytyivät kämpistään bussille. Bussi lähti
lopulta odotettuaan muutamaa myöhäistä ja
pian saatiinkiin kuulla ensimmäiset maistiaiset
XQ-cd:stä. Jokke-koiraa kuopattiin muun
muassa. Kun liian lyhyen bussimatkan jälkeen
saavuimme terminaaliin, XQ-mestarimme Riina
kävi lunastamassa liput ja koko porukka siirtyi
uskolliseen kaljaasiimme. Laivassa huomasimme
että emme olleet yksin aiheuttamassa pahennusta
kakkoskannella vaan humanistit olivat vallanneet
osan kannestamme! Pidimme heidät kuitenkin
kurissa ja harjoitimme samalla kannon ynnä
muun sellaisen hakkaamista. Myöhemmin
illalla valloitimme myös tanssilattian, missä

Maanantai
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Aamu koitti monen mielestä liian nopeasti ja
jouduimme ulostautumaan vieraalle maaperälle.
Bussikusimme Juho oli meitä vastassa ja lähdimme
kohti Kungliga Tekniska Högskolania. Matka
taittui kivasti muutamaa harharetkeä lukuun
ottamatta. Pääsimmepä kuuntelemaan lisää
hienoja biisejä XQ-cd:ltä. Saavuttuamme KTH:lle
huomasimme että isäntäämme Jimmyyn ei saatu
yhteyttä ja jouduimme luottamaan paikallisten
neuvoihin. Huomasimme myös että kukaan ei
tuntunut tietävän missä oli paikallisten kemistien
kerhohuone Draget ja saimmekin mitä erilaisempia

neuvoja miten päästä määränpäähämme. Lopulta
jouduimme turvautumaan omiin hatariin
muistikuviin pHuksicruiseiltamme ja ”Mä muistan
ton”-taktiikalla pääsimme vihdoin Dragetin
suojiin. Dragetilla saimme kuulla Jimmyn olevan
vielä sängyssä toipumassa edellispäiväisistä
riennoista, mutta lupasi kuitenkin saapua paikalle
tunnissa. Jimmyä odotellessamme tutustuimme
majapaikkaamme pelaten flipperiä ja ihastellen
kaikkia niitä mikroja.
Jimmyn saavuttua lähdimme kiertämään
KTH:n kampusta Jimmyn esitellessä valtavaa
aluetta meille. Kierroksen aikana päädyimme
siihen että Jimmy on oikeasti piilosuomalainen
koska lausahdukset ”Sweden is just so stupid”
ja ”XXXX sucks in Sweden” tulivat Jimmyltä
luonnostaan. KTH:n kuninkaallinen metsä teki
ainakin minuun sellaisen vaikutuksen että tekisi

mieli hommata semmoinen tänne Otaniemeen.
Kuninkaallista peurapaistia joka ilta! Kierroksen
jälkeen alkoi vapaa-aika ja porukka jakautui
kuka minnekin. Suurin osa kuitenkin päätyi
Tukholman keskustassa sijaitsevaan japanilais/
kiinalais-ravintolaan. Siellä oli myös kolikoita
syöviä kaloja. Illalla tutustuimme ruotsalaiseen
keilauskulttuuriin parin oluen ääressä, jonka
jälkeen jatkoimme matkaamme paikalliseen
baariin nimeltä Treat. Treatin halvat hinnat olivat
turmioksi ja lopulta Marienstad vei voiton meistä
ja jouduimme palaamaan Dragetille.

Tiistai
Herääminen aamulla oli yllättävän vaikeaa mutta
onneksi Kristerin vietnamilaishenkinen herätys
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piristi kaikkia ja olimme lopulta valmiina päivän
koitoksiin. Aika oli siis XQ:n ensimmäiselle
XQ-kohteelle.
Suuntasimme
bussillamme
kohti Tekniska museettia. Museossa pääsimme
tutustumaan avaruustekniikan kehittymiseen
ja sen historiaan ihanan suomalaisäänen
saattelemana. Saimme kuulla kuinka vetydioksidi
(HO2??) ja happidioksidi romuttivat erään NASAn
avaruuslennoista ja koimme myös ällistyttävän
ihmissentrifuugin, jossa sai kokea huimat 2G:tä.
Kierroksen lopussa pienen seikkailun jälkeen
löysimme vihdoin museon helmen, mielipallon.
Mielipallo oli peli, jossa kaksi ihmistä mittelöivät
mielillään pallon hallinnasta. Tissien ajattelu
osoittautui huonoksi taktiikaksi ja taisinkin hävitä
sen matsin.
Tekniska Museetin jälkeen jännitys alkoi olla käsin
kosketeltavaa kun bussi lähti kohti Spendrupsia,
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XQ:n ensimmäistä yritystä. Spendrupsilla
meidät otettiin avosylin vastaan ja tutustuminen
panimoon alkoi. Erinäisten suojavälineiden
pukemisen (partasuojat yms.) jälkeen meidät
johdatettiin vihdoin tehtaaseen. Tehtaalla
tapasimme miehen joka panee työkseen ja saimme
haistella vähän humalaa, joka muuten monen
mielestä haisi kissan virtsalle… Hello Kittylimonaadien ja hienojen pullokoneiden jälkeen
pääsimme vihdoin itse asiaan, maistelemiseen.
Emäntämme kaatoi ammattimaisella varmuudella
jokaiselle meistä tuopposen luomuolutta, joka
oli monen mielestä hyvää kunnes kuulimme sen
olevan mellan öliä. Saimme vielä toisen tuopin
olutta, jonka nauttimisen jälkeen pojat pääsivät
laulamaan emännällemme rakkaudestaan. Lopulta
lähdimme takaisin kohti KTH:ta ja paluumatkalla
saimme kokea 3km pitkän tunnelin, joka varmisti
että kenenkään kurkut eivät jääneet kuiviksi.

Loppuilta olikin vapaata, mutta eroten edellisestä
illasta pääsimme tutustumaan KTH:n omiin
baareihin/opiskelutiloihin. Ensiksi päädyimme
fyysikoiden baariin mutta jouduimme lähtemään
sieltä nopeasti pois, koska fysiikot ne vaan opiskeli
siellä. Päädyimme lopulta raksalaisten(??) baariin
ja siellä vietimme loppuillan.

Keskiviikko
Keskiviikko aamulla Dragetin kylmän lattian
vaikutukset alkoivat jo näkyä kun iloiset
matkalaisemme nousivat patjoiltaan entistäkin
hitaammin. Riinan rautainen ääni sai kaikki lopulta
heräämään ja matkamme kohti Strängnässiä alkoi.
Strängnässissä sijaitsi siis XQ:mme seuraava kohde
Pfizer. Erityisesti kaikki orgaanikot ja biohipit

olivat innoissaan kun tiedossa oli lääkkeitä ja
bakteereja. Pfizerilla huomasimme että paikka
oli täynnä pieniä ikkunoita, epäkäytännöllisiä
kenkiä ja kylmäkuivaimia. Kävimme yhteensä
kolmessa eri laboratoriossa ja saimme tietää että
Pfizer valmistaa esimerkiksi kasvuhormoneja
kasvattamalla niitä E.coli-bakteereissa. Kierroksen
jälkeen pääsimme syömään Pfizerin ruokalaan.
Ruoka oli maittavaa ja oluttakin oli tarjolla ihan
normaalisti työpaikalla. Pojat pääsivät jälleen
laulamaan emännällemme ja matka sai jatkua.
Seuraava XQ-kohde oli jo kaikille ennestään
tuttu. Menimme Ruotsin Fazerin konttorille
kuuntelemaan esitystä, jonka varmasti kaikki
olivat ennestään jo nähneet. Kyllä, Ruotsissa
näytettiin samat videopätkät ja powerpointit kuin
Suomessa Fazer-XQ:lla. Ainoana poikkeuksena oli
kielen vaihtuminen, mikä ei kyllä tuonut mitään
uusia ulottuvuuksia esitykseen. Saimme kuitenkin

27

kuulla vähän mitä Ruotsin puolella tehdään ja
pöydällä olleet karkkikipot eivät menoa haitanneet.
Suut täynnä makiaa kiitimme ja kumarsimme ja
arvatkaas mitä. Oli jälleen poikien vuoro laulaa
emännällemme, joten laulaa luritimme ja tällä
kertaa Tuomas toimi tulkkina. Tulkkaus meni
jotakuinkin näin: ”I’m singing to you my lady, like
I would to my own. If I had the power, I would
take you.” Jätimme hämmentyneen emäntämme
taaksemme ja suuntasimme Systembolagetiin,
sillä illalla oli luvassa saunomista ruotsalaisten
kanssa KTH:n ainoassa saunassa.
Virvokkeiden hankkimisen jälkeen suuntasimme
KTH:lle, missä Jimmy jo odottikin meitä ja
lähdimme saunaa kohti. Sauna oli yllättävän
siedettävä heti kun laitoimme sen täysille tehoille.
Kesti kuitenkin vähän aikaa ennen kuin sauna
kokosi itsensä joten jouduimme keskittymään
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siihen olennaiseen ja tutustumaan vihdoin
isäntäämme Jimmyyn kunnolla. Osoittautui että
Jimmyn räppäri nimi on Jimmy of the Block ja
että hän ei ollut ikinä kuullut Caramel dansenia.
Tämä vääryys tuli korjattua ja saimme Jimmynkin
ottamaan pyyhkeen pois saunassa. Tähän
tarvittiin kyllä pari rohkaisuryyppyä. Lopulta tuli
H-hetken aika. Oli siis aika lähteä kastautumaan
KTH:n suihkulähteessä, mikä oli kuulemma
kaikkien suomalaisten vieraiden perinne. Emme
siis voineet jäädä kakkoseksi. Noin kymmenkunta
iloista teekkaria pulahti suihkulähteeseen
huomatakseen sen olevan aika hemmetin kylmä.
Juuri kun aloimme tottumaan kylmyyteen KTH:n
kampuspoliisi yllätti rientomme ja jouduimme
pakenemaan kuka minnekin. Jokainen löysi
onneksi takaisin saunalle ja kaikki päättyi hyvin.
Illasta vielä mainittakoon eeppiset Vasen Käsi vs
Oikea Käsi mittelöt. Matu taisi hävitä.

Torstai
Torstai-aamu oli haikea. Torstai oli siis viimeinen
päivä jonka vietimme Ruotsissa ja jouduimmekin
sanomaan hyvästit Dragetin kylmälle lattialle
ja flipperille. Monet oli jo vallannut riippuvuus
flipperiin ja lähteminen oli erityisen vaikeaa.
Päivää valaisi kuitenkin se että viimeinen
XQ-kohteemme, Alfa Laval, oli vielä edessä.
Saavuttuamme tehtaalle saimme sopivan
pienen annostuksen kalvosulkeisia ja lähdimme
kiertämään tehdasta. Kalvosulkeisista opimme
että Alfa Laval valmistaa kaikkea separaattoreista
lämmönvaihtimiin.
Tehdaskierroksella
näimme maailman suurimman separaattorin ja
vastakohtana maailman pienimmän separaattorin.

Toista käytetään öljyn erottamiseen hiekasta ja
toista kuorma-autoissa. Arvaatko kummin päin?
Kierroksen kohokohta oli varmasti kun oppaamme
kertoi kuinka hänen toimenkuvaansa kuului
separaattoreiden räjäyttäminen ja pääsimme
jopa näkemään huoneen missä sitä harrastettiin.
Pääsimme myös tutustumaan polymeeri, kemian
ja kestävyys labroihin. Kierrosten jälkeen oli
vihdoin tyttöjen vuoro laulaa isännällemme ja
pojat saivat lepuuttaa äänihuuliaan ansaitusti.
Viimein tuli ruokailun aika ja kas kummaa torstai
on Ruotsissakin hernaripäivä. Hernekeitto ei
ollut hirveän hyvää mutta onneks pannaria sai.
Sitten olikin aika suunnata takaisin bussille ja
kohti laivaterminaalia. Ennen sitä viihdytimme
itseämme lehmien pissa&kakkaleikeillä.
Oli siis aika suunnistaa takaisin koto Suomeen.
Kun pääsimme laivaan, itse kukin otti vähän lepiä
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ennen kuin aloitimme laivamatkalle perinteisen
pämppäämisen. Nokosten jälkeen huomasimme
harmiksemme että emme päässeet ruotsalaisista
niin helposti eroon. Koko laiva oli täynnä vihaisia
jalkapallohuligaaneja ja jouduimme varomaan
sanojamme. Tämä vähän latisti fiiliksiämme ja
päädyimme hyttikäytävällä hengailuun. Muuta en
muistakaan matkalta takaisin…

Perjantai
Vihdoin kotona. Väsyneet seikkailijat valuivat
laivan saavuttua maihin bussiin ja matka kohti
Otaonnelaa alkoi. Erittäin väsyneiden juttujen
saattelemana kaikki pääsivät onnellisesti kotiin
ja XQ oli valitettavasti ohitse. Oli kaikin puolin
mahtava reissu ja Jimmy lupasi tulla morjestamaan
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meitä pHuksicruisen aikana. Bongatkaa hänet siis
sieltä!

KETTU JA JÄNIS

KETTU JA JÄNIS KERÄÄVÄT PISTEITÄ
KIRJOITTANUT NIKLAS ILKKA

Asustipa yhteen aikaan Puolen neliökilometrin metsässä kaksi eläintä, Kettu ja Jänis, jotka pitivät toisiaan aikamoisina tolloina. Aina he olivat
jäynäämässä toisiaan - ja vähän väliä ohikulkijoitakin. Eräänä päivänä Ketun ollessa kusella Jäniksen kukkapenkissä Jänis heitti tälle haasteen:
”Vetesi saattaa lentää pidemmässä kaaressa kuin omani, mutta lyön vaikka vetoa, että olen parempi useammassa asiassa kuin sinä.” He laativat
säännöt: Valitaan puolueeton tuomari, joka jakaa pisteitä näkemiensä suoritusten perusteella. Se, joka päivän päätteeksi on kerännyt enemmän
pisteitä vihkoonsa, voittaa, ja on selvästi kovempi jätkä.
Tuomariksi valittiin Pöllö, jolla oli metsän eläimistä siedettävin käsiala. Kettu ja Jänis päättivät yllättää hänet ”iloisesti”, joten he koputtivat
hämäyksenä tämän oveen ja hipsivät ikkunan kautta syömään tämän pikkuleivät. Selitettyään kilpailunsa idean Pöllölle tämä merkitsi oitis
molemmille 30 keksipistettä syötyjen pikkuleipien mukaisesti.
Seuraava mahdollisuus ansaita pisteitä ilmaantui villin omenapuun muodossa. Jänis näki tilaisuuden hankkia pöllölle mehevän omenan, joten
hän nappasi maasta paksun kepin ja yritti pudottaa omenan tarkalla heitollaan. Kettu huomasi tämän ja viskasi kävyn jäniksen korvaan. Keppi
lensi ohi ja putosi pusikon taakse aiheuttaen tömäyksen ja urahduksen. Metsän hurja Leopardi makasi tyrmättynä maassa, ja jänis riensi saksimaan pisteet irti sen turkista. Tästä kateellisena Kettu riisti Fiskarsit jäniksen käpälästä, leikkasi Leopardin hännän irti ja käytti sitä hyppynaruna.
Pöllö merkitsi vihkoihin omenapisteen, käpypisteen, tyrmäyspisteen, 83 pistettä sekä liikuntapisteen.
Kettu ja Jänis päättivät jatkaa metsää halkovan joen toisella puolella. He tulivat uudehkolle puusillalle, jonka keskikohdan he huomasivat
romahtaneen jokeen. Sillan vieressä nyyhkytti mitä suloisin neitokainen, Lammas. ”Voih, miten saan nyt toimitettua nämä naapurimetsästä
ostetut viinipullot Vuohi-muorille?” ”Minä autan sinut kernaasti ylitse”, virkkoi Jänis, ja alkoi silmäillä sopivaa rakennusmateriaalia, ”onko kellään
narua?” Kettu oli kadonnut jonnekin, ja Pöllö ja Lammas puistelivat päitään. ”Lammas hyvä, jos saisin tuuheata villaasi, voisin kehrätä siitä
lankaa ja edelleen valmistaa köyden”, Jänis leperteli nyt hunajaisesti. ”Kunhan pullot pääsevät ehjinä perille”, Lammas tuhahti, ja tarjosi ahteriaan.
Puolivahingossa Jänis nipisti tätä pakarasta, jolloin Lammas määkäisi ja kipitti kauemmas Jäniksestä. ”On siinäkin minulla sankari!” Silloin Kettu
palasi Majava mukanaan, ja Majava kaatoi puun väliaikaiseksi ylittimeksi. ”Siltojen korjaukset takuutyönä, insinööritoimisto Majava & pojat!”
talttahammas julisti ja siirsi huomionsa tuhoutuneeseen luomukseensa. Kettu auttoi Lampaan runkoa pitkin toiselle puolelle ja sai tältä pusun ja
puhelinnumeron. Pöllö raapusti vihkoihin: neito pulassa -piste, suostuttelupiste, takuupiste, flaksipiste. Lisäksi Jänikselle merkittiin nipiste.
Päivä jatkui tietovisalla, piirustuskisalla, sanataidemittelöllä ja lukuisilla fyysisillä haasteilla. Illan hämärtyessä Pöllö julisti kisailun päättyneeksi ja
alkoi ynnäillä Ketulle ja Jänikselle antamiaan pisteitä. Se lisäsi vihkoihin vielä lyhyet kommenttinsa, ojensi vihkot kilpailijoille ja katosi pimeyteen
hiiriä jahtaamaan. Kettu ja Jänis silmäilivät tuloksiaan äimistyneinä. ”Minulle 142 miinus 106 pistettä ja sinulle 171 miinus 135 pistettä. Tasapeli!”
Kettu laski. ”Vahvojen suoritusten ja nokkelien ratkaisujen arvoa heikensi paikoitellen reiluuden puute ja jopa moraalin kyseenalaisuus. Negatiivisten pisteiden antaminen tuntui välttämättömältä”, tavaili Jänis saamiaan kommentteja. ”Tyylimme ei kyllä ole koskaan ollut kaikkien mieleen.
Olisikohan nyt aika lopettaa kujeileminen?” ”Sitä niittää mitä kylvääkin”, Kettu summasi ja virnisti. Jänis virnisti takaisin.
Seuraavana aamuna Jäniksen talo oli täynnä termiittejä ja Ketun housuista oli ommeltu taskut umpeen. Muut metsän asukkaat he kuitenkin jättivät jatkossa rauhaan.
Loppu.
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Miten nakit syntyvät?

Tämä juttu kertoo kuorettoman nakin
valmistuksesta HK Ruokatalossa perustuen
omakohtaisiin kokemuksiin.

Massan teko, ruiskutus ja paisto
Nakin elinkaari alkaa livastosta, missä
massat valmistetaan. Täältä massat viedään
ruiskutukseen, missä säiliöstä imetään massaa
ruiskuun ja isketään suoleen. Kuorellinen Aito
nakki ja makkarat ruiskutetaan luonnonsuoleen,
nakit pienen eläimen ja makkarat ison eläimen
rööriin. Ja ne tuoreet suolet sitten haisevat ihan
kuolemalta. HK:n sininen, kuten kuorettomat
nakitkin, sen sijaan laitetaan (hajuttomaan!)
keinosuoleen. Nakeille tämä tarkoittaa sinistä
muovia. Kone kieputtaa täyttyvää suolta sopiviksi
pätkiksi ja suolet ripustetaan metallitangoille, jotka
siirtyvät kahdessa kerroksessa tunnelimaiseen
uuniin. Uuni paistaa nakit ja jäähdyttää ne
kylmällä vedellä ennen uunin loppua.

Kuorinta ja pakkaus
Automatiikka kuljettaa uunista puretut nakit
kuorijan käden ulottuville. Nakkiketjun päästä
kiinni ja kuorintakoneen synkästä aukosta sisään.
Kone viiltää suolen auki ja imuroi sen pois, jolloin
vapautuneet nakit sinkoutuvat kuljettimelle, joka
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kuljettaa ne pakkaamon puolelle. Pakkaamossa
kone latoo nakit ”pianolle”, kaksiriviselle hihnalle,
jossa jokaisen ”koskettimen” tilalla onkin
nakinmentävä lovi. Työntekijä täydentää tyhjät
lovet, jotta pakkaukset eivät jäisi vajaiksi. Piano
päättyy ladontakoneelle, joka iskee oikean määrän
nakkeja kuppeihin. Kuppi on kirkkaasta kalvosta
lämmön ja alipaineen avulla muovattu… kuppi.
Eli nakkipaketin alaosa. Yläkalvo, jossa printit
ovat, sulatetaan kiinni kuppien reunoihin liki
tyhjiössä. Paketit leikataan irti toisistaan, ladotaan
laatikoihin ja kuljetetaan lähettämöön.
- Niklas Ilkka
Pari knoppia:
1) Savuaromi saadaan makkaroihin
nestesavulla, joka ruiskutetaan
makkaroiden
päälle
ennen
paistamista.
2) Nakkien matka livastosta
lähettämöön kestää noin 1,5 tuntia,
joten livastossa tullaan aamulla
töihin 7.00 ja pakkaamossa 8.30.

(Kuvitus: Tuomo Tislesetä)

Miesnäkökulmaa
Juttusarjassa tutustutaan yliopistoliikunnan
ryhmäliikunta tunteihin.

Osa 1. Lempeä jooga
Hikipedian mukaan jooga on itämailta levinnyt voimistelun muoto, jossa voimistelija laittaa itsensä
solmuun siten, että asennot ja liikkeet näyttävät paljon jännittävimmiltä kuin länsimaisessa voimistelussa.
Joogassa tarkoituksena on myös käännyttää sen harjoittaja itämaisiin uskontoihin, ja joogan lopullinen
päämäärä on, että sen harjoittaja kykenee ottamaan itseltään suihin. Kuulostaa hyvältä!
Ankea, sateinen lokakuun päivä. Onneksi ilmasto Otahallilla on… lempeä. Siispä hyvä hetki testata
Yliopistoliikunnan tuottama joogatunti. Tunnille tarvitsee mukaan vain joustavat vaatteet. Kengät ja sukatkin - voi jättää sivuun. Perusidea on tehdä rauhallisesti erilaisia liikkeitä, pysähtyä asentoihin
ja pitää lihaskontrolli suoritusten ajan. Hyvä
esimerkki liikesarjoista on aurinkotervehdys,
josta tehtiin tunnilla hieman karsittu versio hyvin
hitaalla tempolla. Notkeus on monissa liikkeissä
valttia, ja tasapainon säilyttäminen toinen
jalka (omissa) nivusissa vaatii keskittymistä.
Osa neideistä vaikuttaa jo päässeen ylläolevan
kuvauksen päätavoitteeseen!
Tunnille osallistui toistakymmentä naista ja neljä
urosta. Paikkoja tällä tunnilla ei saanut hajalle,
eikä hikikään mainittavasti virrannut. Hyvää
vaihtelua punttikselle, saatat jopa tykätä.
Niklas Ilkka
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Osa 2: YO Spin Tasasyke 55
Pyöräily. Siirtyminen paikasta A paikkaan B nopeasti, omalla aikataululla. Sisäpyöräilyssä sama homma,
mutta mitään ei saa aikaiseksi. Pysyy vain paikallaan. Kuitenkin, tenttiviikon jälkeisenä sunnuntaina,
suuntaan spinnigtunnille.
Tunnin alkuun on vielä pari minuuttia, mutta ohjaajatar ja kolme muuta naista ovat lähteneet jo
ajelemaan. Nappaan paikan takarivistä (tietenkin!) ja polkaisen kevyeen liikkeeseen. Sisään purjehtii
vielä yksi neito, ohjaaja sulkee oven ja varsinainen tunti alkaa. Tunnin idea on polkea non-stoppina 50
minuuttia, josta viimeiset viisi hiljempaa palautuksena ja loppuun 5 minuuttia venyttelyä.
Mielestäni olen hyvässä pyöräilykunnossa, mutta tunnin varsinainen pyöräilyosuus on todella rankka.
Vaikka vastuksen saa säätää itse, ohjaaja vaatii lisäämään sitä koko tunnin ajan temposta tinkimättä.
Ja vaatia hän osaakin: ”AJA!” ”Käsi jarrulle… ja lisää vastusta!” ”YLÄMÄKI! HIEKKAA! SYVEMPÄÄ
HIEKKAA! VASTATUULI!” Nelisen kertaa hän lupaa maalin häämöttävän, mutta ”maaleissa” vain
kevennetään hetkeksi vastusta. Hikipyyhe pakollisena varusteena ei ole mikään vitsi, t-paita kastuu
täysin.
Tunti on pettymys. Sisäpyöräilystä ei irronnut kiksejä, koska mitään dataa ei kerätty. Ei syke-, matkaeikä nopeusmittaria. Sininen tunnelmavalaistus ja Foo Fightersin musa eivät tämän rinnalla paljoa
lohduta. Hyvää hikiliikuntaa, mutta ei palkitsevaa. YO Spin Tasasyke taitaa jäädä kokeilukertaan.
Niklas Ilkka
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Tutkivaa journalismia
Olutherrasseuran kokoontuminen, osa 4/5

Pikkulinnun lurituksia

Miksi makkarassa on kaksi päätä?
Kuka halvattu sen pyörän keksi, ja missä ne kuukautiseni oikein viipyvät!?

Näihin kysymyksiin ja moniin muihin vastaaviin
lähdimme herrasseurassa etsimään vastauksia
Puotilan Pikkulinnusta. Tämä oluthuone
tunnetusti
ylpeänä
rehvastelee
Suomen
laajimmilla olut- ja viskivalikoimillaan. Listalta
löytyy noin 120 erilaista olutta, joista 11 tarjoiltiin
hanasta ja valikoimista löytyi myös 430 erilaista
viskiä maisteltavaksi. Tutkimuksemme keskittyi
kuitenkin Pikkulinnun erikoisiin olutvalikoimiin

Römpsä

sekä hanasta että pulloista.
Tämänkertaiselle
reissullemme
kutsuimme
mukaan vierailevaksi asiantuntijaksi Römpsän,
joka on gentlemanniklubin kiistatonta eliittiä
knalleineen
ja
monokkeleineen.
Lisäksi
seuraamme liittyi myös tavallista suurempi
kavalkadi
olutherrasmiehiä.
Pikkulinnun
vetovoimaa, kun ei voi vastustaa.

Vakiokasvot: Tuoppi& El Birra
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Pikkulintu
tarjoaa
melko
perinteisen
kapakkatunnelman kävijälleen. Poikkeuksena
voidaan tosin mainita pöydissä tuikkivat kynttilät,
jotka toivat hienon lisän oluen nautiskeluun.
Lisäksi baaritiskin takana seisova pitkä viskihylly
oli ilo kenen tahansa kävijän silmille. Kantaasiakaskunta oli jo keski-iästä harmaantunutta
väkeä, jotka tulivat kuitenkin mielellään heittämään
hieman nuoremmallekin porukalle harmitonta
small-talkia. Pikkulinnussa oli istumapaikkoja
harvasti ja tunnelma oli aluksi hieman tiivis
yhdeksän hengen seurueelle mutta baarimestarin
huomatessa elegantin herrasseuramme ahdingon
tarjoutui hän luovuttamaan kabinettinsa meidän
yksityiskäyttöömme.
Vaikka suurin osa arvioinnissa olevista oluista oli
tummia stoutteja niin Pikkulinnun valikoimat
sisälsivät myös erittäin hyviä aleja ja muita
oluttyyppejä.
Ensimmäisenä suosituksena meille annettiin
suoraan hanasta tanskalaista Oatmeal-stouttia
Darkness (8 %, 0,5 L, 6,5 €). Asiantuntijaraadin
yksimielisenä päätöksenä kyseinen stout täytti
erinomaisesti tehtävänsä nautintona. Maku oli
täyteläinen, paahteinen ja jopa hieman lakritsaa
oli havaittavissa.
Seuraavaksi päätimme kokeilla täällä laajan
valikoiman oluthuoneessa suosituksena vaaleata
mutta brutaalia olutta, kuten olimme tehneet
myös Belgessä. Baarimestari päätyi tarjoamaan
Cantillon-Lambig tyyppistä pullo-olutta, joka oli
Pikkulinnulle varta vasten valmistettu erä (5-8 %,
0,375, 10 €). Tätä olutta oli kypsytetty jopa kaksi
vuotta pullossa ja kruununkorkin sijaan se oli
suljettu luonnonkorkilla. Maisteltuamme voitiin
todeta, että kyseinen juoma täytti erittäin hyvin
brutaalin oluen tuntomerkit. Alussa olut maistui
happamalta ja kielen päällä irstailevalta. Lisäksi
jälkimaku oli karvas ja kitkerä mutta totesimme,
että kyllä se silti pienissä määrin hyvälle maistui
Halusimme baarimestarin tarjoavan meille myös
jotakin troppia äärimmäiseen syysvatutukseen.
Baarimestarin määräämänä lievitimme äärim36

mäistä syysvatutustamme tanskalaisella stoutilla
Mikkeller Black (17,5 %, 12 €, 0,35 L). Ennen
kuin asiantuntijaraatimme edes pääsi takaisin
kabinettinsa kätköihin, oli eräs Pikkulinnun
kantaväestöläinen väkijuomien rohkaisemana
päättänyt tulla rehvastelemaan juomistaidoillaan.
Hän kehui kerran juoneensa kyseisen oluen
ykkösellä alas, koska ei tiennyt, mitä pullossa
oli ollut, ja koska kaveri oli maksanut. Meillä oli
selvästi vielä paljon opittavaa verrattuna näihin
olutmestareihin, koska Mikkeller Blackia ei
pystynyt purematta nielemään. Se oli tuhtia tavaraa
ja maultaan täyteläisen makea, erittäin paahteinen,
ja josta hiilihappoisuus loisti poissaolollaan.
Lopuksi tahdoimme vielä maistella Pikkulinnun
ylpeyttä eli Siperiaa hanasta (8 %, 6,5 €, 0,5 L).
Baarimestarin mukaan tätä kyseistä juomaa
ei saisi mistään muusta hanasta ilman hänen
erikseen myöntämää lupaa. Siperia on imperial
stout vailla vertaa. Täyteläinen maku, paahteinen
ja kulahtaa kurkusta kuin paraskin elämän nektari.
Ehdottomasti kokeilun arvoinen olut.
Ilta alkoi jo lähestyä loppuaan mutta emme
olleet vielä saaneet vastausta yhteenkään alussa
mainittuun kysymykseen. Olimme kuitenkin
yhdestä asiasta harvinaisen yksimielisiä: Kyllä
tumma olut maistuu synkkinä syysiltoina!
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Sienivelhot – pienissä
sienissä.

38

Ahdistaako?
Onko syysmasennus vienyt mielihalusi ja
opiskelumotivaatiosi? Olet kokeillut jo kaikkea
mahdollista tummista oluista halpoihin naisiin
mutta mikään ei tunnu enää tepsivän pahaan
oloosi.
Kokeilepa seuraavaa:
Sulje silmäsi ja kuvittele olevasi makuullasi
rahkasammalten peittämän metsän siimeksessä.
Hengitä syvään ja tunne kuinka havupuiden ja
aamukasteen raikkaus tulvahtaa sisääsi. Taivas
on sinertävän kirkas ja tuulen hento kuiskaus tuo
punan poskillesi. Kaikki maanpäälliset murheesi
ja kiireesi ovat unohtuneet. Kuulet syvältä
sisältäsi helpottuneen huokauksen. Hymyilet, alat

Torvisieni-Tuomas

suorastaan nauraa ja elämä on taas laiffii.
Joko sienestys alkoi kiinnostaa?
Tämän vuoden lämmin mutta sateinen alkusyksy
ennusti melko satoisaa sienivuotta. Parhaimmassa
tapauksessa metsät olisivat taas täynnä hyviä
ruokasieniä kantarelleista herkkutatteihin. Näin
kävi syksyllä 2009, jolloin jätesäkin mukaan
ottaminen ei ollut millään lailla liioittelua.
Lahjoimme Tisleen ammattikuvaajan kaljalla ja
lähdimme asiantuntijaporukan kanssa Nuuksion
mehtään ottamaan selvää tämän sienivuoden
tasosta.
Asiantuntijoina meillä olivat mukana seuraavat
metsien sienivelhot.

Tatti-Tatu

Erä-jAllu
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Retken tuloksena huomasimme, että lokakuussa
sienikausi on jo aika pitkälle edennyt, ja
esimerkiksi
kantarellit,
mustatorvisienet,
orakkaat ja tatit löytyivät enää vain harvassa ja
yleensä huonokuntoisina. Retken poikkeuksena
oli metsien tavissienen tittelin ansainnut
suppilovahvero eli ”suppis”, joka intoutuu
nousemaan
sammalmättäiden
pintaan
ensimmäistä
kertaa
vasta
syys/lokakuun
aikana. Saaliina saimmekin melkoisen kasan
suppiksia, vaikka melko haastavaa touhua oli

löytää sienet puista tippuneiden lehtien seasta.
Torvisieni-Tuomakselle erikoismaininta suuresta
sienisaaliista.
Saalistamastamme sienimäärästä voitiin päätellä,
että vielä ehtii lähteä sienestämään! Suppikset
saattavat nousta vielä marraskuunkin puolella
maan pintaan olettaen, että säät tämän sallivat.
Ajan puutteessa voi sitten aloittaa jo ensi syksyn
sieniretkien suunnittelemisen.

Lopuksi vielä sienivelhojen kokoamia vinkkejä mehtään menijöille:
- Tarkasta aina välillä jalan alta, suurimmat saaliit löytyvät yleensä sieltä.
- Jokaisen löytämäsi sienen jälkeen hahmotuskykysi tunnistaa sieni maastosta paranee ja
seuraavat löytyvätkin jo vaivattomammin.
- Jos olet vasta-alkaja ja sienestämässä entuudestaan tuntemattomalla seudulla, niin välillä
kannattaa vain pysähtyä ja pälyillä maahan päin. Saatat yllättyä.
- Sienet löytyvät yleensä rykelminä. Jos löydät yhden, niin läheltä saattaa löytyä myös lisää
samanlaisia.
- Suppikset kasvavat usein sammalpeitteisten rinteiden kupeissa ja kantarellit löytyvät yleensä
metsän kosteammista kohdista, esimerkiksi saniaiskasvuston lähettyviltä.
- Saalistetut sienet täytyy puhdistaa ja valmistaa saman päivän aikana vähintään säilöttävään
kuntoon, esimerkiksi sienten kuivaus tai paisto voissa ja pakkaseen.
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LUNASTETUT
Vaalilupaukset ja miten niissä on pysytty
Tisleen kiltapoliittinen tutkivan journalismin osasto päätti kauaskatseisena moraalin vartijana
kirjata ylös viime vuoden vaalikokouksessa nykyisen raadin antamat vaalilupaukset. Nämä
lupaukset voi lukea Tisleen numerosta 4/2010. Nyt on aika palata astialle ja miettiä miten
hyvin lupauksista on pidetty kiinni. Tisle kysyi raatilaisilta, miten kokevat suoriutuneensa
tehtävistään. Jotta tulokset olisivat rehellisempiä, astui kukin raatilainen jonkun toisen
toverinsa saappaisiin hetkeksi aikaa ja kuvitteli, mitä tämä olisi voinut vastata.

Laura
Olen Laura killan emäntä ja pääasiallisena
hommanani on sitsien järkkäily ja siellä
etenkin ruokapuoli. Homma on tosi
helppoa etenkin kun voi aina vaan nakittaa
apu-ST töihin ja Mantukin on helposti
komenneltavissa. Emäntänä saa paljon
huomiota ja ihmiset vissii ajattelee et
sitsien järkkääminen ois rankkaa ja viel
lisää sympatiaa saa osakseen esittämällä
stressaantunutta! Se onkin parasta tässä
hommassa, ikävintä on varmaan se että pitää
välillä valvoa myöhään jos sitsien siivoamisessa
kestää Mantulla ja muilla työntekijöillä liian
pitkään.
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LUPAUKSET?
Emmi
Oon Emmi, tämän vuoden
opintovastaava ja kerron oman
vaalilupaukseni täyttämisestä ja vähän
muustakin. Toisen vuoden raatilaisena
kokouksissa oli helppoa sanoa omat
mielipiteensä asioista eikä väsähtämistä
päässyt tapahtumaan lainkaan. No
okei yhden pöytäkirjan meinasin
hukata, kun laittoivat minut sihteerin
hommiin. Eihän minä tänne sihteeriksi
tullut. Jukka perkele! No kuitenkin,
vaalilupaus on täytetty, sillä siisti.
Kandiuudistus oli yksi raativuoden
kuuma asia näin opintopuolella.
Tämä olikin mukava paikka päästä
vaikuttamaan. Olen harmitellut ettei
fysikaalista kemiaa pääse opiskelemaan
tarpeeksi, joten olen yrittänyt puhua
kandiuudistusta koskevissa kokouksissa
sen määrän kasvattamisesta!
Toivottavasti henkilökunta otti
mielipiteeni huomioon. Eipä tässä
muuta, mahtava vuosi melkein takana!
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Jukka
Vuosihan tässä kohta jo mennyt ja tiedotus on
vissiin pelannut. Ensimmäisiä viikkotiedotuksia
ja pöytäkirjoja kirjoittaessani huomasin että
homma on vähän liiankin helppoa ja päätin
palkata Korkeasaaresta muutaman paviaanin
kirjoittamaan ne minun puolestani. Hyvää jälkeä
ovat vuoden aikana saaneet banaanipalkalla
ja aionkin suositella niistä parhaimpia
testamentissani! Kun kaikki muut sihteerin
hommat sai ulkoistettua, pääsin keskittymään
siihen olennaiseen eli puheenjohtajan povella
istumiseen. Kiva povi onkin ja sen ääressä
on vietetty vuoden parhaimmat hetket.
Toivottavasti puheenjohtajammekin on
nauttinut yhteisistä hetkistämme. Onneksi
tosiaan pääsin sihteeriksi semmoiselle vuodelle,
jona puheenjohtajana on nainen. Mitä siitä
miehen kanssa olisikaan tullut… Vaikka on kyllä
noiden raadin poikien kanssa tullut vietettyä
yksi jos toinenkin ilta. Ihan vain ryhmähenkeä
kasvattaen. Tisleeseen olen kirjoittanut vuoden
mittaan tislesedän ruoskan heilahtaessa mutta
onnistunut tähän saakka väistämään ruoskan
sivallukset yhtä kertaa lukuun ottamatta. Mutta
joo vuosi on mennyt hyvin ja lupauksetkin
tullut pidettyä että kiitos vaan!

Miikka
Oon Miikka ja toiminu rahastonhoitajana
tän vuoden. Hommiin taitaa kuuluu laskujen
maksamista ja postien hakemista sekä killan
kirjanpidon huolehtiminen. Vaalilupauksiani
olivat tehdä inventaario, hoitaa hommat kunnolla
ja lähteä Timbuktuu killan rahoilla. Ei varmaan
hirveesti yllätä, että inventaario on tekemättä ja
hommat on hoidettu vähä miten sattuu. Rikoin
polveni vuoden alusta ja siinä on ollut hyvä syy
olla aina hakematta postia. Timbuktuun vois lähtee
pian vielä ku on pankkitunnukset killan tilille.
Katotaan sit loppuvuodesta myös, että mitä tosta
tilinpäätöksestä saa selvää ja paljonko tappioo tuli
tehtyä.
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Markus
Oonhan mä tuota lonkeron hintaa alentanut, ainakin luulisin niin.. En tiiä ku olin ennen isännän
hommia niin naamat aina tapahtumissa, että ei jääny viime vuosien hinnat mieleen. Mietoja en oo
kyllä kokeillu sitseillä. Ai miksi rikon vaalilupaukseni? No koska poliisit kävi visiitillä luettuaan
sen Tisleen, jossa tota lupailin. Ei kuulemma hyvää seurais. Ja sitäpaitsi Juha ei oo saanu muuta
perhettään paikalle. Muuten vuos on ollu ihan jees! Oon ollu ihan helvetin ahkera ja tehny lähes
kaiken yksin kun Laura on välil vähä laiska. Joku mieleen jäänyt tapahtuma.. hmm.. no Kondis
paino aluks mieltä mut sit ite bileet oli hienot ku pysty jättämään hermoilun fukseille ja juomaan
ite ne lahjaviinat! Mitään muuta mä en sitte muistakkaa.

Maija
Jaa, mitä minä lupasinkaan? Ensinnäkin
lupasin hankkia sponsoreita. Tämä puoli on
hoitunut ja rahaakin on tullut, mikä on ihan
positiivista ottaen huomioon se, että olen
kuitenkin PR-vastaava. Toivottavasti sen sijaan
myös yhteistyötahot ovat edelleen hyvällä
mallilla eikä yrityksistä tunnu että niitä on
käyty ryöväämässä vain rahankiilto silmissä!
Lisäksi lupasin auttaa JO 120-Kondiksen
sponssien kanssa. Jopas nyt jotakin, lupasin
auttaa ensimmäisessä isossa hommassani.
Eipä ole muiden suusta kuulunut samaa
vaalilupauksia tehdessä! On jalo taito osata
auttaa itseään omissa hommissaan. Apu oli
nähtävästi tarpeen, sillä hommahan hoitui
hyvin.
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Riitta
Moikka! Oon siis Riitta, Kemistikillan puheenjohtaja, ja voin kertoa, että kuluva vuosi
on todella ollut yksi parhaista! Tiesin heti alussa, että puheenjohtajan homma tulee
olemaan mulle helppo, ja niin se on ollutkin. Lupasin viime vaaleissa, että jos mut valitaan
puheenjohtajaksi, niin kehitän killan xq-kulttuuria ja että Kondensatio 120 tulee olemaan
mahtava. No, kaikki, jotka oli Kondiksessa tietää, että se oli paras vuosijuhla ikinä! Ja kerronpa
pikku salaisuuden: mun ei tarvinu pistää tikkuakaan ristiin sen järkkäämisessä. Parastahan
tässä on se, että oon vetäny kuitenki ihan törkeet kunniat niistä juhlista. Mut onhan edustus
kuitenki aika rankkaa, et sillee en koe, et se ois mitenkään epäoikeudenmukasta. Xq-kulttuurin
kehitys oli kans tosi helppoa. Halusin kuitenki lähtee ulkomaille, ni pakko myöntää, et maan
valintaan meni kyllä aika kauan aikaa, kandiiki ois pitäny kirjottaa! Mut onneks vihdoin
keksin, et haluun Ruotsii, ku siel on kuitenki se prinsessa Victoria. Sanoin sit vaan Sakelle, et
”Hei, järkkää meille xq Ruotsii” ja tsädäm: xq-kulttuurin kehitys, tsek. Tosiaan, niinku sanoin,
kandin kanssa meinas tulla vähän ongelmia ku piti valita toi xq-maa. Mut, because I can,
perustin Riitan-kandi-toimikunnan ni eihän mulle jääny muuta kun fontin valinta. Voin kyllä
suositella puhiksen nakkia kaikille, jotka haluaa päästä helpolla. Kyl killasta aina löytyy joku,
joka haluaa mielistellä rouva/herra puheenjohtajaa ;)
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Sakari
Sakkena olen ylläpitänyt suhteita ulkomaailmaan, varsinkin Tampereen suuntaan. Tampereella
minut tunnetaan nykyään Loska-Sakkena. Olen valistanut Suomen Manchesterilaisia
myöskin sivistyssanoilla esim. BÖNTHÖÖ joka oli manseille täysin uusi käsite. Minun ja
pikkuapureideni voimin järjestettiin myös xq Ruotsiin, joka oli tosi jees. Kiitos minä <3.
Tallinnan suuntaan suhteet eivät ole merkittävästi edistyneet ansiostani. Lähinnä Mantu
on hoitanut (killan) suhteita Tallinnaan. Hän on tukenut Viron taloutta rikkaiden
suomalaisopiskelijoiden rahoilla. Kiitos Mantu <3.

Elina
Vaalilupauksethan on yleensä tarkoitettu rikottavaksi.
Toistaiseksi olen epäonnistunut siinä TÄYDELLISESTI.
Ollaan leikitty aAsien kanssa sekä tutustuttu luonnon
ihmeisiin kuten Vuori ja Puu. Haalarinlahjekin viittaa
pienoiseen sopupeliin Vuorten karussa maastossa.
Kaikki aika ei tietenkään ole mennyt leikkiessä vaan
pHukseille on opetettu tärkeitä taitoja kuten miten
pulloa pidetään kädessä, laulamista nuotin vierestä
ja ettei kaverille jätet… siis ettei kaveria jätetä. Pieniä
pHuksipalleroitaan mä varjelen kuin karhuemo
poikasiaan ja johdatan oikealle tielle. Jo ensimmäisenä
päivänä jouduin tukholmaksi neuvomaan pienen
eksyneen pHuksini kohti kemman lafkaa. Tarina ei tosin
kerro, pääsikö pHuksi koskaan perille.
Tunteitani minä pieni n. 150 cm pitkä pHuksikapu en
peittele. pHuksien ensimmäinen cancan-esitys viittaa
siihen, että täytyy varautua pieneen vedenpaisumukseen
mahdollisesti järjestettävänä Wappuna lakkien jaossa.
Esityksen jälkeen jouduttiin nimittäin pyyhkimään
ainakin kymmenen (10) litraa kyyneleitä takahuoneen
lattialta. Toiset 10 litraa hikeä pyyhittiin lavan vierestä.
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Kyökin
puolella
Kasvava kiinnostus hyvään ja monipuoliseen ruokaan kaveripiirissäni sai minut aloittamaan tämän
uuden uutukaisen ruokakolumnin kirjoittamisen, jossa pääsen jakamaan omia näkemyksiäni
ruuanlaiton kiehtovasta maailmasta. Kolumnin tarkoituksena on esittää lukijalle vanhoja tuttuja ruokia,
joihin on aina lisättynä ripaus omaa variaatiota ja kokeilua. Lisäksi haasteena olisi valmistaa ruokia
jokapäiväisistä peruselintarvikkeista tietysti opiskelijabudjetti huomioon ottaen. Helppoa, huokeata
ja hyvää, niinhän sen täytyy olla. Kolumnin ensimmäisenä teemana on piirakka, joka on erityisesti
syksyyn sopiva ruokalaji, koska voita, kermaa ja sokeria!
WikiFaktat piirakasta:
Piirakkaan kuuluu voitaikinapohja, päällinen(täyte), ja joissakin tapauksissa myös kuori piirakan päälle.
Pohjan voi tehdä itse melko kivuttomasti mutta laiskimmille ruuanlaittajille löytyy myös kauppojen
pakastehyllyiltä valmiita voitaikinapohjia edulliseen hintaan. Täyte voi olla joko makea tai suolainen.
Seuraavaksi käydään läpi kaksi helppoa reseptiä sekä suolaisen että makean piirakan valmistukseen
käyttäen syksyn tuomia antimia.

48

Mehtämiehen Sienipiirakka (Metsän sienijumalten inspiroimana)

Pohja:
100 g voita (tai margariinia)
2 dl vehnäjauhoja
0,5 dl ruisjauhoja
0,5 dl leseitä
0,5 dl vettä
½ tl suolaa
Täyte:
2,5 dl sieniä
10 cm purjoa
1 punasipuli
2 munaa
2 dl kermaviiliä
2 rkl tuorejuustoa
2 dl juustoraastetta
1 tl tinjamia
1 tl salviaa
2 tl pippurisekoitusta
kourallinen makkaraa (esim. pepperonia, salamia ja rohkeimmille balkanmakkaraa)

Ohje:
Laitetaan uuni päälle, 200 °C ja voidellaan piirakkavuoka (27 cm) valmiiksi. Sekoitetaan pohjaainekset keskenään taikinaksi, minkä jälkeen painellaan pohjataikina vuokaan tasaiseksi kerrokseksi
reunoja myöten. Kun uuni on valmis, niin esipaistetaan pohjaa uunissa n. 10 min. Pilkotaan tarvittavat
täyteainekset. Paistetaan pannulla sipulit, sienet, makkarat ja mausteet. Sekoitetaan munat, kermaviili,
tuorejuusto ja juustoraaste keskenään. Lisätään seoksen joukkoon pannussa paistetut ainekset ja
sekoitetaan. Kaadetaan täyteseos esipaistetun piirakkapohjan päälle tasaiseksi kerrokseksi. Annetaan
piirakan olla uunissa noin 30 minuuttia.
Piirakka on parhaimmillaan, kun sen antaa jähmettyä yön yli jääkaapissa.
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Köksäntunnin Omppupiirakka (Omenat ovat melkoisia terveyspommeja mutta
eivät tässä reseptissä.)

Pohja:
150 g voita (tai margariinia)
1,5 dl sokeria
3 dl vehnäjauhoja
1 dl leseitä
1 tl vaniljasokeria
1 tl leivinjauhetta
0,75 dl maitoa
1 muna
Täyte:
2 kiinteää omenaa
2 tl kanelia
4 rkl sokeria
2 tl vaniljasokeria
½ tl neilikkaa
½ tl inkivääriä
3 rkl haudutettua vihreätä teetä
loraus hunajaa
Ohje:
Kuoritaan omenat ja pilkotaan ne siivuiksi. Sekoitetaan täyteainekset keskenään. Jätetään seos astiaan
maustumaan. Laitetaan uuni lämpiämään 225 °C ja voidellaan vuoka(27 cm). Yhdistetään pohja-aineksista voi, sokeri, vehnäjauhot ja leseet. Sekoitetaan ainekset keskenään sormin nyppimällä. (Tästä pitäisi
syntyä murumainen seos. Lisää vehnäjauhoja, jos seos jää liian ”tahmeaksi”.)
Otetaan kolmasosa taikinasta talteen päällyseksi. Sekoitetaan loppuosaan taikinasta vaniljasokeri,
leivinjauhe, maito ja muna. Tasoitetaan pohjataikina vuokaan ja asetellaan maustetut omenasiivut vierekkäin sen päälle. Ripotellaan tasaisesti päälle talteen otettua päällystaikinaa. Annetaan piirakan olla
uunissa noin 20 minuuttia. (Tässä vaiheessa viimeistään huomataan, että piirakkavuoka ei välttämättä
mahdu kokonaan uunin sisään…)
Omenapiirakka on parhaimmillaan vaniljajäätelön tai vaniljakastikkeen kera, nam!

Mietelause: Hyvä ruuanlaitto ei synny niinkään kokemuksesta vaan kokeilunhalusta.
Aleksi Tuokko
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