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Painos:
100 kpl

Pääkirjoitus

Tässä se nyt on: vuoden 2011 viimeinen Tisle
tammikuussa 2012 julkaistuna. Hei, eihän se ole
kuin kuukauden myöhässä, eli paljon vähemmän
kuin erään viidennen vuoden kemistiopiskelijan
kandi. Samalla päättyy myös pestini Tisleen
päätoimittajana. Kiitän siis kohteliaasti teitä lukijoita
Tisleen ahkerasta lukemisesta ja heitän ruoskan
seuraavalle tislesetäilijälle, eli Jouni Huttuselle.
Onnea vaan Jounille päätoimittajuuteen. Sikälihän
pesti on seuraajalleni vaikeampi, että vuoden 2012
maailmanlopun vuoksi viiden lehden julkaisussa
joudutaan pitämään entistäkin tiukemmin
deadlineistä kiinni, jotta kaikki lehdet saadaan
julkaistua ennen lopullista DEADLINEÄ.
Hauskaa alkavaa vuotta kaikille. Nauttikaa
mysteerisistä hetkistä lehden parissa!
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TAMMIPEURA
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By: Tammi & Peura
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Ratkaisu seuraavalla sivulla ->
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ratkaisu:

-Niklas Ilkka
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...................................................
Harjoittelupisteiden mysteeri
...................................................
Kemian tekniikan koulutusohjelman kandidaattitutkintoon kuuluu 2 op
pakollista työympäristöharjoittelua. Lisäksi tutkintoon voi sisällyttää 2-4 op
kansainvälistä työympäristöharjoittelua (V-moduuliin). Diplomi-insinöörin
tutkintoon voi sisällyttää vapaaehtoista ammattiharjoittelua 2-4 op ja
kansainvälistä ammattiharjoittelua 2-4 op (W-moduuliin). Harjoittelun on
liityttävä läheisesti kemian tekniikan koulutusohjelman alaan, esimerkiksi
teollisuudessa tai tutkimuslaitoksessa.

Työympäristöharjoittelun, eli haalariharjoittelun,
tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija alan
teollisuuslaitoksiin työntekijän asemassa. Tyypillisiä
työnimikkeitä kemian tekniikan alalla ovat
operaattori, laborantti, maalipurkkien täyttäjä,
laboratorioapulainen ym. Ammattiharjoittelun
tarkoituksena on tukea ja täydentää opiskelijan
ammatillisia opintoja. Työ voi olla esimerkiksi
itsenäistä suunnittelu-, tutkimus-, tuotekehitys- tai
esimiestyötä. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että
ammattiharjoitteluksi kelpaa työ, jota valmis diplomiinsinöörikin voisi tehdä.
Harjoittelupaikan hankkiminen on olennainen
osa työharjoittelua ja jokainen opiskelija vastaa
itse paikan hankinnasta, joten oma aktiivisuus

on ratkaisevassa asemassa. Sopivan kesätyön
etsintä kannattaa aloittaa heti kevätlukukauden
alettua, koska suurin osa hakudeadlineista on jo
helmikuussa! Työnhakuprosessiin voi hankkia apua
Teekkarin Työkirjasta (teekkarintyokirja.tek.fi tai
fyysinen versio kiltiksellä), Aalto-yliopiston Ura- ja
rekrytointipalveluiden Into-sivulta (https://into.
aalto.fi/display/ficareer/Etusivu) tai opintoneuvolasta
harjoitteluneuvojalta.
Kansainvälisiä harjoittelupaikkoja voi etsiä itse
omatoimisesti tai käyttää hyödyksesi eri vaihtoohjelmia, kuten IAESTE. Lähditpä harjoitteluun
sitten ohjelman kautta tai omatoimisesti, Aaltoyliopisto tukee sinua apurahoin. Paljon lisätietoa
kansainvälisestä harjoittelusta löytyy jo edellä
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mainitulta Ura- ja rekrytointipalveluiden Into-sivulta.
Kannattaa toki myös seurata yritysten omia
verkkosivuja, työvoimatoimiston sivuja sekä
harjoitteluasioiden ilmoitustaulua ala-aulassa. Tutustu
Ura- ja rekrytointipalveluiden Into-sivuihin ja
Teekkarin Työkirjaan. Katso myös työpaikat Aallon
uudesta CareerWebistä (https://into.aalto.fi/display/
ficareerweb/Etusivu). Opintoneuvolaan voi myös tulla
selaamaan harkkakansiota, jossa on listattuna vuosien
saatossa olleita kesätyöpaikkoja.
Lisää tietoa harjoittelusta löytyy Intosta
koulutusohjelman sivulta ja opinto-oppaastasi. Voit
kääntyä puoleeni kaikissa harjoittelua koskevissa
asioissa. Tule käymään vastaanotolla Intossa ja
opintoneuvolan ovessa olevan aikataulun mukaisesti
tai lähetä sähköpostia osoitteeseen harjo-chem@list.
aalto.fi.
Antti Ahrelma
Kemian tekniikan korkeakoulun harjoitteluneuvoja

Harjoittelupisteiden hakeminen pähkinänkuoressa:
Mitä tarvitset? Mistä löytyy?
• Harjoittelun hyväksyminen -lomake
• Harjoittelulomake (työnantaja täyttää)
• Tiedot harjoittelupaikasta -lomake
• Kahden ihmisen oikeaksi todistama kopio työtodistuksesta
• Harjoitteluraportti
• Intosta (Kemian tekniikan korkeakoulu – Lomakkeet)
Mitä muuta pitää muistaa?
• Jätä hakemus päätöstä varten Opintoneuvolaan (huone B157 MT-talossa)
• Opintojen suunnittelija voi myös pyytää lisätietoja ennen harjoittelun
hyväksymistä nopeimmin opintopisteet saat siis täyttämällä lomakkeet hyvin. Muista
allekirjoitus!
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Värikäs harjoittelu

Olen ollut nyt kaksi kesää töissä CPS Color:lla Vantaan Tikkurilassa. Suomessa n. 100 hengen
yhtiönä, toimiva CPS valmistaa sävytepigmenttejä (väripastoja tuttavallisemmin) maaleihin.
Työvaatteina saimme firman puolesta työhousut, -paidan ja turvakengät, suojalaseista ja
päivittäin kuluvista ~10 kpl hanskoista nyt puhumattakaan.
Työssäni tavalliseen päivään kuului linjastolla pastojen pullottaminen joko pienestä tai isosta
pakista, pullojen laatikoiminen ja laatikoiden siirtäminen lavalle jokaiselle valmistajalle . Pikku
pakin koko oli maksimissaan n. 700 l, mutta tavalliset erät sijoittuivat yleensä välille 300–400 l.
Ison pakin erät vaihtelivat 2000 l ympärillä, mutta parhaimmillaan saimme täyden 3000 l erän.
Yleensäkin isompien erien tekeminen oli mukavampaa, koska silloin ei tarvinnut valmistella sekä
pestä laitteita jatkuvasti. Pullokoot vaihtelivat 100 ml minipulloista jopa 200 l tynnyreihin ja 1000
l kontteihin.
Työtä tehtiin viikonpäivinä kolmessa 8 tunnin vuorossa, joihin sisältyy ruokatauko sekä
puolen tunnin pesuaika työvuoron lopussa. Vuorot alkoivat klo 06.00, 14.00 ja 22.00. Sävyjä
löytyy parista valkoisesta koko sateenkaaren läpi yli puoleen tusinaan mustia sävyjä. Täyttöjen
mennessä välillä ei-niin-hyvin, huomasin muuttuneeni iloiseksi smurffiksi tai mukavan vihreäksi
smurffiksi. Onneksi sauna ja juuriharja auttoivat suurimpaan osaan tahroista.
Ilmapiiri tehtaalla oli hyvä ja huumoria päivässä riitti jokaiselle jaettavaksi. Vakituiset
työntekijät, eli vakkarit, tehtaan puolella olivat mukavia ja halukkaita auttamaan ongelmassa kun
ongelmassa. Jos vakkarit eivät osanneet auttaa, yleensä he osasivat kertoa kuka osaa. Molempina
kesinä kesätyöntekijät ovat olleet suurimmaksi osaksi tuttuja, paria poikkeusta lukuun ottamatta.
Kesän aikana heihin tutustuikin nopeasti. Ensimmäisen vuoden työsuhteen alussa meillä oli 1
vakkari opastamassa paria kesätyöntekijää n. 2 viikon ajan. Tässä ajassa ehti oppia työn salat
helposti ja loppukesä tulikin tehtyä työt aika itsestään.
Matias Hätönen
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Kyökin puolella
Hohhoijaa,
Joulu taas ovella. Joka ikinen äidin pikku-mussukka vonkumassa uusinta pelikonsolia tahi älypuhelinta joulunsa
pelastajaksi. Kauppojen elintarvikehyllytkin raivataan sesonkinamujen tieltä ja telkkarin älyttömät ohjelmat
vaihtuvat vähintään yhtä älyttömiin jouluohjelmiin.
Jouluna on myös aika kokoontua perheen kanssa yhteen ja viettää se vuoden hulvattomin juhla yhdessä
saman katon alla. Jos joulumielen tuojaksi ei sitten vielä oman perheen näkeminen riitä, niin ainahan sitä voi
lähteä aattopäivänä rietastelemaan viime hetken joululahjaostoksille samaan aikaan viiden miljoonan muun
suomalaisen kanssa. Sillä tärkeintähän tässäkin joulussa ovat lahjat ja ensisijaisesti siis niiden saaminen. Onhan
se myös mukavaa nähdä pitkästä aikaa perhettään, jotta saa taas hyvässä lykyssä olla omassa rauhassaan
seuraavaan jouluun saakka.
Kuitenkin omasta mielestäni parasta joulussa on ehdottomasti jouluruuat ja niillä mässäily, koska jouluna
sellainen on kerrankin luvallista ja melkeinpä pakollista. Saa hyvällä mielellä ahtaa herkkuja napaan, niin paljon
kuin jaksaa, jopa kyllästymiseen saakka. Kyllästymisestäkään ei oikeastaan tarvitse sen enempää huolehtia,
koska jouluruokia syödään vain kerran vuodessa.
Jouluna ruokapöydästä löytyy yleensä kinkkua, kalkkunaa, erilaisia laatikoita, rosollia, riisipuuroa, torttuja,
pipareita sekä suklaakonvehteja. Jouluruoissa parasta on se, että niistä ei sitten millään meinaa loppua kesken
voi, kerma ja sokeri (suolaa nyt unohtamatta). Ruuan ja niiden mässäilyn avulla myös useimmiten kestää
joulunvieton häthätää selväjärkisenä. Kuten jo saatoittekin arvata, on tämän kerran teemana jouluruuat, joiden
mittavasta joukosta olen valinnut pipareiden ja pullien valmistamisen.

Wikifaktoja Piparista ja Pullasta:
Piparkakku eli pipari on makea leivonnainen, jota syödään erityisesti jouluisin. Piparit ovat yleensä ohuita ja
rapeita ns. keksimäisiä ja niitä muotoillaan erilaisilla muoteilla muistuttamaan, esimerkiksi tähtiä, sydämiä,
eläimiä ja tatteja. Jo muinaiset egyptiläiset valmistivat piparkakkujen esiastetta hunajakakkuja. Piparkakuilla
voidaan toivottaa onnea tai välittää viestejä.
Pulla eli nisu eli vehnänen on leivinhiivalla kohotettu makea leivonnainen. Pullataikina maustetaan
kardemummalla ja ruotsalaisten perinteiden mukaan myös sahramilla jouluisin. Rusinassa on yleensä myös
pullia. Lisäksi uuniin menevät pullat voidellaan kananmunalla kiiltävän pinnan saamiseksi. Pullataikinasta voi
leipoa pikkupullia, pitkoja, piirakkaa tahi korvapuusteja. Pulla on perinteinen herkku ja kahvipöydän anti.
Seuraavaksi yhdistelmäresepti, joka toivottavasti tuo kaikille edes vähän joulumieltä tai vaihtoehtoisesti auttaa
toipumaan joulusta vähintään yhtenä sirpaleena.
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Joulubulla Juhlabulla
Cashewpiparitaikina (n. 50 kpl)
150 g voita tai margariinia
1 dl sokeria
1 muna
0,5 dl siirappia
1 tl kanelia
½ tl inkivääriä
½ tl neilikkaa
½ tl pomeranssin kuorta
1 tl leivinjauhetta
3 dl vehnäjauhoja
kourallinen hienoksi murskattuja cashew-pähkinöitä (3 litran teräskattila osoittautui tämän joulun
pähkinänsärkijäksi)
Ohje:
Pilkotaan voi pienemmiksi paloiksi ja lisätään kulhoon puolet sokerista. Kiehautetaan kattilassa siirappi ja
mausteet. Lisätään kuuma siirappiseos voin ja sokerin joukkoon ja sekoitetaan. Murskataan cashewpähkinät
ja lisätään seokseen. Vaahdotetaan muna ja loput sokerista. Annetaan siirappivoiseoksen jäähtyä ennen
munavaahdon lisäämistä. Lopuksi seokseen lisätään leivinjauhe ja vehnäjauhot samalla sekoittaen. Annetaan
taikinan jähmettyä jääkaapissa yön yli.
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Pullataikina (n.30 kpl)
2 dl sokeria
2 tl kardemummaa
¼ tl sahramia
1 tl suolaa
2 pussia kuivahiivaa
1 dl rusinoita
5 dl lämmintä vettä
150 g juoksevaa margariinia
1 muna
reilu kilo vehnäjauhoja
Ohje:
Sekoitetaan kuiva-ainekset keskenään isossa kulhossa, paitsi vehnäjauhot, joita lisätään tässä vaiheessa vain
1 dl mukaan. Seokseen lisätään 5 dl lämmintä kraanavettä ja sekoitetaan. Annetaan kuivahiivan herätä 5-10
minuuttia. Lisätään ensin margariini, ja sitten vasta muna. Seosta alustetaan kädellä/nyrkillä, samalla kun
joukkoon sekoitetaan loput vehnäjauhot. Annetaan taikinan kohota noin tunnin verran.

Joulubulla Juhlabullan valmistus:
Laitetaan uuni lämpiämään, 225 °C ja etsitään sitten vasta ne kadonneet uuninpellit. Alustetaan kohonnut
pullataikina jauhotetulla pöydällä ja venytetään taikina noin puolen metrin lieriöksi. Leikataan taikinasta
sopivan kokoisia paloja ja pyöritellään palat pulliksi. Jätetään pullat pellille kohoamaan. Kaulitaan jauhotettu
piparitaikina levyksi ja valmistetaan hieman tavallista paksumpia pipareita käytössä olevilla muoteilla. Lisätään
piparit pullien päälle ja voidellaan pullat kananmunalla. Laitetaan uuniin kypsymään noin 15 minuutiksi.

Mietelause: ”From All of Us to All of You. Merry Christmas.”
				-Jiminy Cricket
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(Paikka)liputta junassa

Matkustin tässä taannoin junalla Helsingistä Kajaaniin. IC 71, jos joku junista on kiinnostunut. Yleensä
ostan lipun etukäteen, mutta tällä kertaa en. Ei vaan pystynyt. VR:n verkkokauppa on auki kuudesta puoli
kahteentoista (idea?), joten oli pakko ostaa lippu asemalta. Junan lähtöön 20 minuuttia, junamaatit poissa
käytöstä, lipunmyyntiin 30 minuutin jono, junamaatteja korvaavalta pikalipunmyyntipisteeltä ei saatavissa
paikkalippuja plus vain luottokortit (≠ Visa Electron) kelpaavat. Siis lipun osto junasta.
Paikkaliputon matkustaja on kuin paimentolainen, kulkuri, hylkiö. Löydät hyvän istumapaikan, mutta
kuulutukset seuraavan aseman lähestyessä saavat kokoilemaan tavaroita kasaan. Vilkuilu vaunun päätyihin:
kuka heittää minut pellolle, kuka ottaa valmiiksi lämmitetyn paikkani? Täydessä junassa uuden paikan
löytäminen vasta onkin haaste. Ravintolavaunu? Täynnä sekin. Tavallaan paikattomuus tuo vapauden: kaikki
tyhjät paikat ovat minun. Jos lippu osoittaa istuimen leikkipaikan vieressä, ei siitä hevillä lähde etsimään muuta
paikkaa. Paikkaliputon ei menetä mitään hakeutuessaan muualle.
Jos nousee liputta junaan, voi yrittää kikkailla itselleen halvemman matkan. Nousin Rautatieasemalta kyytiin,
mutta sanoin konduktöörille tulleeni Tikkurilasta. Varmaan säästin pari senttiä. Kaukojunissahan konduktööri
aloittaa tarkastukset vasta Helsinki-Pasila-Tikkurila-ketjun jälkeen. Tätä voikin hyödyntää Helsingistä
Tikkurilaan mennessä: nopea ja varmasti ilmainen kyyti. Jos jää junaan ja välttää konduktöörin Tikkurilan
jälkeen, voi ihan pokkana käydä johonkin istumaan ja olla reagoimatta myöhempiin tarkastuksiin. Ei yksikään
konduktööri voi muistaa kaikkien junan matkustajien naamoja, saatikka sitten lähtöasemia. Määräasemista
puhumattakaan. Osta lippu Tikkurilasta Lahteen, eikä kukaan tule mussuttamaan. Paitsi paikkalipulliset.
Homma rupeaa ontumaan siinä vaiheessa, kun pitäisi vaihtaa junaa. No problemo, kikkaile vähän lisää.
Tähän loppuun on vielä kerrottava eräs mainio vitsi liputta matkustamisesta.
Kaksi suomalaista ja kaksi ruotsalaista olivat menossa samalla junalla Osloon. Suomalaiset ostivat asemalta
menoliput molemmille, mutta ruotsalaiset vain yhden lipun. Outoa, ajattelivat suomalaiset, eihän tässä
junassa ole lipunmyyntiä. Kaikki nousivat samaan vaunuun ja kävivät istumaan. Junan lähdettyä liikkeelle
ruotsalaiset menivät yhdessä WC-koppiin. Huhhuh, ajattelivat suomalaiset. Tarkastettuaan vaunusta kaikki
liput, konduktööri tuli WC:n kohdalle ja koputti oveen: ” Billetter, takk!” Suomalaiset näkivät lipun työntyvän
kapeasta oven raosta, ja leimattuaan lipun konduktööri jatkoi matkaa. Paluumatkalla suomalaiset ostivat yhden
lipun, mutta ruotsalaiset eivät yhtään. Nokkelat suomalaiset lukittautuivat WC-koppiin ja jäivät odottamaan
konduktööriä. Pian kuului koputus ja tuttu pyyntö: ” Billetter, takk!” Suomalaiset työnsivät lipun kapeasta oven
raosta ja kuulivat sanat ”Tack så mycket!”, jonka jälkeen ruotsalaiset lukittautuivat lipun kanssa viereiseen WCkoppiin.
EDIT. Mutsi muisti törmänneensä joskus tilanteeseen, jossa kaikkien matkustajien liput tarkastettiin matkan
puolivälissä. Jenkkityyliin sanoudun irti kaikista tämän kolumnin aiheuttamista kuluista ja suruista, enkä
välttämättä suosittele edellämainittua ”kikkailua” kenellekään, edes itselleni.
Niklas Ilkka
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Tisleen kiltapoliittisen tutkivan journalismin
osasto suoritti jälleen tutkivaa journalismia killan
vaalikokouksessa. Monen tunnin tuloksena syntyi
listaus vaalilupauksista. Jotta homma ei menisi liian
vakavamieliseksi, toimitus päätti lisätä muutamia
tekaistuja lupauksia oikeiden joukkoon. Lukijoiden
tehtäväksi jää näin ollen keksiä oikeat llupaukset.
Vastauksia voi lähettää osoitteeseen oaro@cc.hut.fi,
oikein vastanneiden kesken arvotaan silliksellä pullo
olutta.
Jukka (pj) lupasi, että
a) kilta ja raati voivat hyvin vielä vuoden 2012 lopussa
b) raati gonahtaa viimeistään helmikuun lopussa
c) jokainen raatilainen kirjoittaa Tisleeseen vuoden
aikana
d) killan toimintakulttuuria ajetaan tasaisen varmasti
kohti yksinvaltiutta, ja että Jukka tulee johtamaan
kiltaa kuten kaikki hyvät diktaattorit ennen häntä
Sakari (opintovastaava) lupasi, että
a) huolehtii kaikkien raatilaisten opinnoista aina
valmistumiseen saakka
b) käy kokouksissa ja tuo omat ajatuksensa esille
c) käy kokouksissa ja huutaa niin kauan että muut ovat
samaa mieltä
d) valmistuu vielä tämän vuosikymmenen aikana
Emilia (pH) lupasi, että
a) pHuksit tulevat
b) pHuksit näkevät
c) pHuksit eivät näe tätä pHuksivuonnaan kännissä
d) pHuksit ovat kännissä koko pHuksivuoden
Paavo (rahis) lupasi, että
a) tilinpäätös tulee ajoissa
b) lentoliput Balille varataan viimeistään huhtikuussa
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c) lentoliput Goalle varataan viimeistään toukokuussa
d) liput Bluesin peleihin varataan aikaisintaan varttia
ennen matsia
Olli (tied.siht) lupasi, että
a) lukee viikkotiedotuksen ainakin itse
b) ainakin yksi viikkotiedotus tehdään murteella
c) istuu kokouksissa puheenjohtajan polvella
d) istuu jatkuvasti puheenjohtajan polvella
Eero (ulkona) lupasi, että
a) on ulkona koko vuoden
b) toivottavasti järkätään pirun hyvä Xq jonnekin
ja että osallistuu bilehileiden kanssa bileiden
järjestämiseen
c) killan Xq:t suuntautuvat johonkin ilmansuuntaan
d) bilettää täysillä, kävin miten kävi
Elmeri (PR) lupasi, että
a) hoitaa sponsoreita killalle
b) toteaa vuoden aikana vähintään kerran ”totta kai
mä niistä maksoin”
c) killan yhteistyökumppaneita alkaa kyllästyttää
puhelimen pirinä
d) antaa puhelimen piristä
Hin (I) lupasi, että
a) kokeilee mietoja
b) kokeilee Mietoa
c) saadaan parempaa riisiä
d) saadaan parempaa Koskenkorvaa
Anni (E) lupasi, että
a) kiltalaisten massut ovat pyöreitä
b) kiltalaisten massut ovat sekaisin
c) kiltalaisten massut ovat hauskoja
d) kiltalaisten massut ovat tyytyväisiä

NKK

Nordisk Kemiteknolog Konferens

Tanska 2.-6.11.

Tämän vuoden NKK järjestettiin Tanskassa DTU:lla
2.-6.11. Kemistikillasta edustamaan lähti 10 innokasta
huoraa.
Keskiviikkoaamuna pääsimme Tanskaan
lentokoneella, jonka ulkokuvituksen olivat
suunnitelleet Taikkilaiset. Perillä olimme melkoisen
aikaisin, joten ennen DTU:lle menoa kiertelimme
hieman Kööpenhaminassa laukkuja raahaten. DTU:lle
saavuttuamme meidät majotettiin kemman lafkalle.
Nukuimme lattialla ja jotkut valittivatkin välillä jotain
kovuudesta. Onneksi minä olin varautunut kunnon
ilmapatjalla ja tyynyllä. Trölöllööööö! Eipä sillä että
olisimme paljoa nukkuneet, sillä olihan meillä tarkka
aikataulu ja paljon tekemistä. Heti ensimmäisenä
iltana tutustuimme DTU:n systeemibiologian
laitokseen. Täytyy myöntää, että katselimme heidän
tänä keväänä uusittuja laboratorioitaan pikkuriikkisen
kateellisina. Ainakin yksi meistä harkitsee jo vakavasti
lähtemistä vaihtoon DTU:lle. Illemalla pääsimme
tutustumaan Cellar baariin, joka on ylioppilaskunnan
oma baari koulun alakerrassa. Sieltä sai suht halvalla
juomista ”torneissa”. Nämä 3,5 litran juoma-astiat
jäivät valitettavasti Tanskaan, vaikka Mölinä yrittikin
kovasti ostaa yhtä mukaansa.
Torstaina vierailimme Novozymesillä, joka valmistaa
entsyymejä. Tehdaskierroksella eniten hämmästytti

automaation puute, mutta emme antaneet sen
häiritä suunnatessamme yrityksen tarjoamalle
lounaalle. Tähän väliin todettakoon, että Tanskassa
työpaikkaruokailu on melkoisesti Suomea edellä.
Mahat täynnä jatkoimme matkaa Coloplastille.
Matkalla pohdimme, mitä mahtaa tarkoittaa, kun
yritys valmistaa intiimihygienian tuotteita. Pian
meille selvisi, että tällä ilmaisulla tarkoitettiin tässä
esimerkiksi katetreja ja avannepusseja (=kakkapussi).
Ja siitäkös riemu repesi, kun pääsimme kokeilemaan ja
käpälöimään tuotteita ja niiden valmistusmateriaaleja.
Kun tiedonnälkä oli tyydytetty oli tarjolla suussa
sulavaa suklaakakkua sekä virvokkeita. Kun
vierailuilta palattiin, kävi väsynyt tiimimme
päiväunille. Levon jälkeen oli vuorossa päivällinen,
jolloin oli tarjolla myös ilmaista olutta. Minähän en
olutta juo, mutta kun se on kerran ilmaista niin pakko
kai sitä oli opetella. Olutta tulikin sitten juotua reissun
aikana melkoisesti. Päivällisen jälkeen suunnattiin taas
Cellar baariin.
Perjantaina yritysvierailulle lähti kovin väsynyttä
porukkaa. Olo oli (epä)mukavan sprøde. Vuorossa
oli sementtivalmistajan (FLSMIDT) esittely, joka
olikin reissun kuivin. Ainakaan Eeroa eivät tuntuneet
kivet kiinnostavan. Onneksi tarjolla oli monenmoista
pikku mutusteltavaa ja presentaation päätteksi
pääsimme ruokalaan, joka oli vielä edellistäkin
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Kakkapussit

parempi. Kiitettyämme ruuasta lähdimme kuulemaan
katalyyttien valmistuksesta Haldor Topsøen
vieraiksi. Heti sisään astuessamme saimme taas
vähän välipalaa. Opittuamme hieman pääsimme
leikkimään legoilla. Kysessä oli ”loading game”, jossa
tehtävämme oli valita sopivat katalyytit reaktoriin.
Ryhmämme Prosessiteknillinen jäätelötehdas Oy Ab
oli varma voitosta, mutta jonkin tuomaripelin takia
voitto menikin muualle. :( Päivä jatkui päiväunilla
ja päivällisellä. Olimme onnekkaita sillä reissumme
sattui J-dayn kohdalle; perjantai-iltana julkistettiin
jouluolut isojen bileiden saattelemana. Paikalle oli
kutsuttu myös Basshunter. Niin. No Basshunterin
jälkeen oli loistava DJ. Hikisistä paidoista olisi voinut
päätellä, että olisimme olleet kunnon aerobic-tunnilla.
Lauantaina vierailimme Kööpenhaminassa
kuvaamassa Pienen merenneidon tissejä ja antiikkista

Segwaytä (se kulkupeli). Palattuamme kampukselle
otimme pienet nokoset ja valmistauduimme illan
pyötäjuhlaa varten. Tarjolla oli pöydän täydeltä
herkkuja sekä ilmaista viiniä ja olutta. Loppuillasta
sitten keilattiinkin Sakella olutpulloja...
Haalarimme herättivät kovasti kiinnostusta, sillä
Tanskassa ei ole haalarikulttuuria. Meiltä kyseltiin
olemmeko urheilijoita ja pikkupojat luulivat meitä
vangeiksi. Niinpä isäntäväki ilahtuikin ikihyviksi
lahjoessamme heitä ihanilla kemman haalareilla!
Kaiken kaikkiaan matka oli todella antoisa ja raskas.
Kiitos matkaseuralle!
PS. Ensi vuonna NKK järjestetään ensimmäistä kertaa
Virossa.
Niina Valkonen
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Kuva: Normipäivä Samfundetilla

Vuosi vuonojen,
Vuosi vuonojen, villapaitojen ja turskan luvatussa maassa
villapaitojen ja turskan
luvatussa maassa

Kuten otsikosta saattaa päätellä, niin vietin
lukuvuoden 2010–2011 vaihdossa Norjassa.
Tarkemmin ottaen vuosi kului Trondheimissa,
joka on 170 000 asukkaan kyläpahanen KeskiNorjassa. Kaupungissa asuu noin 30 000 opiskelijaa,
mikä on luonut kaupungille hyvin omaleimaisen
opiskelijakulttuurin. Kaupungissa sijaitsee Norjan
suurin teknillinen yliopisto NTNU (Norges TekniskNaturvitenskapelige Universitet), jossa opiskellaan
sekä teknisiä että humanistisia aineita, tosin eri
kampuksilla.
Vaihtokohteeni aiheutti hämmästystä niin
suomalaisissa, norjalaisissa kuin muissakin
vaihtareissa. Ennen vaihtoa ja vaihdon aikana sain
useasti vastata ihmetteleviin kysymyksiin, mitä
suomalainen tekee Norjassa? Vaihtokohteekseni
valitsin Norjan useasta syystä. Ensinnäkin luonto ja
ulkoilumahdollisuudet ovat aivan mahtavat Norjassa.
Vuoden aikana tulikin käytyä vaeltamassa, hiihtämässä
ja lautailemassa useaan otteeseen. Norjan vuonot
ja rannikko ovat myös todella kokemisen arvoiset.
Toinen syy Norjaan lähtemisessä oli mielenkiintoinen
ja laaja englanninkielinen oppiaineiden opetus.
Vuoden aikana opiskelin lähinnä öljynjalostusta,
petrokemiaa ja ympäristöjohtamista.
Kuten jo edellä mainitsin, Trondheimissa on
hyvin omaleimainen ja uniikki opiskelijakulttuuri.
Trondheimissa sijaitsee Norjan suurin
opiskelijayhteisö Studentersamfundet, tuttavallisesti
Samfundet. Samfundet voidaan vapaasti suomentaa
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ylioppilaskunnaksi, mutta yhteisön tarkoituksena
on vastata lähes ainoastaan vapaa-ajan ohjelman
järjestämisestä. Pääasiassa Samfundetin toiminta
keskittyy heidän omaan taloonsa, jossa järjestetään
jos jonkinlaista ohjelmaa. Talo sisältää lähes
kymmenen erityyppistä baaria, pubista suureen
konserttisaliin. Koko Samfundet pyörii täysin reilun
1000 vapaaehtoisen opiskelijan voimin. Itsekin
toimin vapaaehtoisena Samfundetin keittiössä.
Kokemus oli aivan mahtava ja tutustuin ”työn” kautta
sekä vaihtareihin että paikallisiin. ”Työskentely”
Samfundetilla oli aivan mielettömän hauskaa, monelle
Samfundet olikin lähes elämäntapa.
Norjaan liittyy paljon myyttejä, joista osa osoittautui
todeksi ja osa vähintäänkin epäilyttäviksi.
Ensimmäisenä kaikille tulee Norjasta yleensä mieleen
kallis hintataso, etenkin kallis ruoka ja alkoholi.
Korkea hintataso pitää osittain paikkansa mutta ruoka
ei ole läheskään niin kallista, mitä voisi kuvitella.
Ruoka oli usein aivan samanhintaista kuin Suomessa.
Alkoholi puolestaan on kallista. Baarissa tuoppi olutta
maksaa helposti lähes 10 €! Pienellä kekseliäisyydellä
pystyi alkoholiakin saamaan Norjassa edullisesti, jos
vain tiesi, mistä sitä etsiä. Useilla opiskelijajärjestöillä
ja -yhdistyksillä oli omia kellareita, joista sai 1-2 €
hintaan olutta. Lisäksi Trondheimista järjestettiin
bussikuljetuksia Ruotsin puolelle kauppaan ja
Systembolagetiin.
Toinen myytti Norjaan liittyen on ainainen sade.
Omalla kohdallani kävi säiden kanssa ehkä hienoinen

Norjalaiset ovat syntyneet sukset
jalassa, kansallispäivän paraati
17.5.

Yliopiston päärakennus normaalin norjalaisen
lumisateen kourissa

Vaeltamassa Geirangerin maisemissa

Studentersamfundet
Lautailuretki Åreen
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Trondheimin läpi virtaava Nidaros-joki

Trondheimin suurin maamerkki
Nidaros dom-kirkko

Geiranger-vuono ja Seitsemän
siskon vesiputous

tuurikin. Kokonaisuudessaan säät suosivat vuotta.
Tosin ei ole ollenkaan poikkeuksellista, että Norjassa
varsinkin rannikolla yhdessä tunnissa esittäytyy
kaikki vuodenajat. Sää saattaa siirtyä täydestä
auringonpaisteesta lumimyrskyn kautta vesisateeseen
hyvinkin nopeasti. Lisäksi jäiset tiet ja olematon
hiekoitus aiheutti talvella useampiakin akrobaattisia
taidonnäytteitä. Liukuesteet kengissä ovat useasti
tarpeellinen lisävaruste.
Tiivistettynä yhteen sanaan vuoden vaihtokokemus
Norjassa oli kjempeflott. En voi muuta kuin muiden
vaihdossa olleiden tavoin suositella vaihtoon lähtöä.
Kokemus on varmasti mahtava riippumatta siitä,
minne päin maapalloa lähtee!
Henna Haverinen
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Tutkivaa journalismia:
Olutherrasseuran vihoviimeinen kokoontuminen, osa
5/5

Hello Kitty’s!

Hyvät Naiset ja Herrat.
Koko gentlemannikerho haluaa sydämellisesti kiittää kaikkia teitä lukijoita mielenkiinnosta meidän
artikkeleitamme kohtaan kuluneen vuoden aikana. Tosin ilman teitä lukijoitakin olisimme julkaisseet
tämän viiden artikkelin sarjan, koska Tisle tunnetusti julkaisee kaiken. On ollut suuri ilo ja kunnia maistella
erilaisia oluita ja etsiä uusia olutpaikkoja tutkivan journalismin nimissä, mutta matkan päätepysäkki alkaa jo
uhkaavasti häämöttää. Tämä on viimeinen olutherrasseuran ekspeditio ja eittämättä kruunu kaikelle tähän asti
kokemallemme. Viides osa, olkaa hyvä!
Viimeisellä reissullamme oli tietysti mukana vakiosankarit Aleksi ”Tuoppi” Tuokko, Jouni ”El Birra” Huttunen
ja Sebastian ”Golden Boy” Trzaska. Lisäksi viiltäviä analyysejään tarjoilemaan lupautui viimeinkin mukaan
Tuomo ”TisleSetä” Eskola.
Viimeiseksi kohteeksemme olimme suunnitelleet Järvenpään Saken suunnittelemaa Helsingin Olutkellaria, joka
olutherrasseuran tavoin päättää toimintansa vuodenvaihteessa. Yllätykseksemme paikan nimi oli vaihtunut
Rokkikellariksi ja remontti oli alkanut etuajassa, joten jouduimme keksimään hätävararatkaisun. Onneksi Citykäytävällä sijaitsevan Kitty’s Public Housen (Keskuskatu 6) ovet olivat avoinna.
Jo Kitty’sin ovella meitä tervehti Johnny Cashin herkkä tulkinta Hurtista, ja totesimme: ”Kukapa ei tykkäisi
Johnny Cashista. Jäädään tänne.” Paikassa oli muutenkin kunnon brittipubi tunnelmaa, tummia värejä, paksuja
tukkiparruja tolppina jakamassa tilaa sekä värjättyjä lasiruutuja. Koristeina seinillä oli olutmainosaiheisia
julisteita ja vanhoja mustavalkoisia valokuvia kehystettyinä. Kattoparruihin oli myös kirjoitettuna erinomaisia
25

26

Oscar Wilden säveltämiä sitaatteja naisista.
Ensimmäiseksi saimme baarimikon suosituksena hanasta kuukauden olutta, joka oli Höss Doppel Hirschia (7,2
%, 0,5 L, 6,9 €). Tätä olutta arvostettu raatimme kuvaili väriltään kokismaiseksi (Mahdollisesti koska virallinen
”punertavan mahonkinen” ei oikeastaan kuulu herrasmiesten sanavarastoon). Olut oli erittäin aromikas, ja
jopa termiä latomainen heiteltiin paikka paikoin ilmoille. Maultaan olut oli paahteisen maltainen, makealla
jälkimaulla. Humalan karkeutta tässä oluessa oli erittäin vähän havaittavissa, eikä näinkään harjaantuneet
herrasmiehet sitä juurikaan pystyneet maistamaan. Luonteeltaan olut oli vahvaa ja synkkää kuten vuodenaika
ja se sopi hyvin pimeneviin marraskuun iltoihin.
Toisena oluena maistelimme baarimikon suositusta pullo-oluista, joka oli Orkney Breweryn Skull Splitter (8,5
%, 0,33 L, 7,3 €). Tämä vahva ale oli väriltään punainen ja tuoksui tuoreelta humalalta ja hieman hedelmäiseltä.
Tuoksu toi mieleen todellisen OLUEN. Maultaankin oluessa oli hyvän alen tuntomerkkejä. Valitettavasti oluen
nimi ja uhkaava etiketti sai herrasseurueen odottamaan jotain vähän enemmän, jonka takia muuten hyvä olut
tuotti kuitenkin jonkin asteisen pettymyksen. Tätä olutta ei olisi kyllä valittu Odinin pitopöytien antimiin
Valhallassa, koska siihen olisi tarvittu lisää raakuutta ja alkukantaisuutta makuun.
Viimeisenä oluenamme halusimme jotain mikä palauttaa kesän takaisin huulille. Baarimikko suositteli
amerikkalaista Blue Star -vehnäolutta. (4,5 %, 0,355 L, 6,9 €) Tästä oluesta raati ei osannut sanoa juuri muuta,
kuin että on aika HP mutta maksaa vähän liikaa. Vehnäolut oli melko yllätyksetön valinta kesän muisteluun ja
vehnäoluenakaan tässä ei ollut juuri mitään, joka erottaisi tämän edukseen muista vastaavista.
Vihoviimeinen reissu oli viimeinkin päätöksessään mutta mitä näistä olutherrasseuran reissuista nyt sitten
ylipäätänsä jäi käteen? Olemme oppineet, että Helsingissä on muitakin oluthuoneita kuin se Kaisla, jossa
törmää joka toisessa pöydässä johonkin kemistituttavaan. Ottakaa siis riski ja kokeilkaa jotain uutta paikkaa
ja olutta. Useimmiten se kannattaa, jos tietää edes suunnilleen mistä tykkää, ja jos ei tiedä, niin sitähän varten
ne baarimikot ovat siellä leipäänsä ansaitsemassa. Sen vielä loppuun haluamme sanoa, että oluenjuontia emme
lopeta koskaan. Emme edes vanhainkodissa/kirkossa/poltetussa kirkossa/Burger Kingissä/poltetussa Burger
Kingissä/arkussa tahi killan piKKujouluissa!
Gentlemannikerho kiittää ja kuittaa.
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Jorvi – juomapelien aatelinen

Jorvi-juomapelin historia ulottuu kauaksi vuoden 2006 joulukuussa pidettyihin CanCanpikkujouluihin. Kaikki varmaan arvannevat nimen syntymisen taustat. Jorviin voi
osallistua 2+ henkilöä, mutta myös villejä huhuja käydyistä oikea käsi vs. vasen käsi
-otteluista on ollut liikkeellä.
Pelin kulku
Jorvissa jokaiselle pelaajalle jaetaan yksi kortti. Henkilö, jolla on pienin kortti, ottaa kortin
arvon verran huikkia haluamaansa juomaa. Jos kahdella tai useammalla on pienin kortti,
jaetaan heille toiset kortit, ja pienimmän korttien yhteisarvon saanut henkilö nauttii
huikkia tämän arvon verran. Tämä toistetaan tarvittaessa niin kauan, kunnes jollain
pelaajista on yksin pienin korttien yhteisarvo.
Kortit
Korttien arvojärjestys on normaali, ja ässä on suurin kortti. Jokereita voi käyttää
esimerkiksi siten, että jokerin saanut juo saman verran kuin kierroksen hävinnyt.
Käytettyjä kortteja ei yleensä sekoiteta pakkaan ennen kuin pakasta ei riitä kortteja uuteen
kierrokseen. Tisleen toimitus ei suosittele ns. marjapussipakan käyttöä.
Noppajorvi
Peliin liittyy lukuisia eri muunnelmia, joista Noppajorvi lienee tunnetuin. Peliin tarvitaan
vähintään yksi noppa, mieluiten jokaiselle pelaajalle omansa. Noppaa heitetään yhtä
aikaa, jos niitä on tarpeeksi saatavilla. Noppajorvi eroaa tavallisesta Jorvista siten, että
perinteisesti korkeimman silmäluvun saanut pelaaja voittaa, ja saa määrätä huikat
haluamalleen kanssapelaajalle.
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MySteerninen este?
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Kuvia pHuksiristeilyltä:
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