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Tislesedäksi ryhtyminen on kiinnostanut minua jo pitemmän aikaa. Oikeastaan siitä lähtien, kun luin Harkkatisleestä 5/2006 Tislesedäksi soveltuvuustestin. Tuolloin en kuitenkaan ihan täysin ymmärtänyt viittausta
Leopold von Sacher-Masochiin. Tämäkin alkoi kuitenkin selvitä minulle
siinä vaiheessa, kun vain yksi toimittajista palautti juttunsa ajallaan, raatilaiset veivät vastaa sähköposteihin, ja päivänä, jolloin lehti pitäisi toimittaa painoon aletaan kysellä vieläkö johonkin väliin voisi lisätä sivun
jutun.
Ensimmäisen lehden linja oli alunperin, paskoja vitsejä ja paljon kuvia.
Jouduin kuitenkin hylkäämään noin 90% juttuideoista, joita olin alunperin kaavaillut tähän lehteen, aika tai resurssipulan takia. Ja oikeastaan
hyvä niin, sillä tästäkin huolimatta lehdestä tuli kiitettävät 40 sivua paksu. Mielestäni lehden tulee olla kiltansa näköinen, ja Kemistielämää onkin onnistuttu kuvaamaan laidasta laitaan, on juhlittu, on matkusteltu ja
ehditty myös kiusata fyysikoita. Vielä jos ehtisi jossain välissä opiskella.
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Paljon onnea 121 vuotias Kemistikilta.
Kikki-hiiri kiittää ja kuittaa.
Tislesetä 2012,
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Puhiksen
puhinat
Jesjes! Vuosi alussa – alustukset on tehty muutamaankin otteeseen ja uusi innokas raati- ja toimaripumppu ottanut homman haltuun. Viimevuoden höyryt
on komprimoitu ja nyt rattaat pyörii taas jouhevasti. Jätetään tärinät, darudet,
konfirmaatio-, punahilkka- ja ruma-ankanpoikasdarra sekä muut urbaanisanakirjan älyllisyyden helmet lehden toimitukselle [ kyl mä oikeesti tykkään teistä :-)
] ja huomisaamuun, koska tänä vuonna menee lujaa! Tämä eritoten siksi, koska
kunnialla hoidettu juhlavuosi ei lyönyt killalle lainkaan taloudellisia paineita ja
sen puolesta vuosi olisinkin helppo puhistella!
Aallon perinteiden mukaisesti vuosi 2012 tuo runsaasi uudistuksia. Kuluva
vuosi tulee olemaan merkittävä, ei yhtään vähempää kuin killan tulevaisuutta
ajatellen. Lehden ilmestyessä on jo toivottavasti tullut kaikkien korviin virallinen tiedote, jossa kerrotaan Kemian tekniikan korkeakoulun hakukohteiden
yhdistymistä vuodelle 2013. Vuoden 2013 pHuksit siis ei tulisikaan enää välttämättä suoraan kiltaan. Tämä tuo uusia haasteita, mutta ei huolta: kaikessa
tekemisessä tullaan loppujen lopuksi miettimään riviopiskelijan parasta. Tästä
tullaan vielä vääntämään kättä useaan otteeseen toivottavasti mahdollisimman
monen teidänkin kanssa (Nähdään killan kokouksessa). Älä kuitenkaan vielä silliksen surrealistisessa superbiletysfiilingeissä ala miettimään asiaa pidemmälle
vaan kaada lasiin lisää skumppaa ja lanseeraa vaikkapa uusi tanssiliike!
Yläfemmoja!
Jukka ’JLo’ Lommi

Painos: 150 kpl

Kansikuva:
kuvaus: Ella
mallit: Barbara ja Max
puvustus: mallin omat
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3. Järjestelyt

Kondensatiotirehtöörin sanat
Hei, huomenta vaan ja tervetuloa minunkin puolestani Kondensation Sillikselle, var så god!
1.Johdanto
Tämän tekstin tarkoituksena on käsitellä minua ja siinä
sivussa 121. Kondensatiota. Kondensatiossa olette kaikki juuri olleet eli tiedätte siitä enemmän kuin minä tällä
hetkellä, joten aloitetaan minusta. Pohjatutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tutkimuksen kohde (minä!)
on pitkä, tumma ja altis osallistumaan mukaviin projekteihin ja tarttumaan johtovastuuseen varsinkin silloin, kun
kukaan muu ei siihen suostu. Viime hetkellä kohteella on
tapana rynnätä apuun ja pelastaa päivä - kerta toisensa
jälkeen. Koko kondensatio olisikin jäänyt järjestämättä ilman minua. Kiittäkäämme siis minua, kiitos!
2. Juhlat
Kuten asiaa jo sivuttiin, te olette nyt kokeneet jo suurimman osan työni hedelmästä ja voimme varmasti todeta
kaiken olleen täydellistä. Tätä kirjoittaessani päivä on keskiviikko 8.2.12 ja pakkasta ainakin -16 astetta, joka tuntuu
-40 asteelta pohjoistuulen ansiosta. Onneksi meitä suosivat
ilmat nyt Kondensatio-viikonloppuna. Juhlaan osallistui
134 henkeä ja kaikilla oli mahtavinta eilen ja vielä parempaa on tiedossa tänään, jos mahdollista. Poloneesi tanssittiin mallikkaasti eikä pöytiin nukahdettu puheiden aikana.
Siispä suuresti kiitos myös teille osallistuneille ja juhlasta
hauskimman tehneille!
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Projekti oli raskas alusta asti ja homma soljuikin kuin itsestään eteenpäin. Ympärilleni kerääntyi nopeasti kasvava joukko
kullanarvoisia Kondensatio 121 -toimikuntalaisia. Toivottavasti puhun kaikkien puolesta, kun sanon, että Kondensation
järjestäminen oli todella mukavaa ja antoisaa monella tapaa.
Loppujen lopuksi koko projekti oli ihan pikku juttu vain, joka
koostui monesta pikku jutusta – tällä hetkellä toivonkin, ettei
mikään noista pikkuisista ole jäänyt huomiotta. Sormet ristiin.
Ja nyt te tiedättekin jo tuloksen, vai huomasitteko edes sitä pikku
juttua, joka puuttui? (Tiedän, että en muista hankkia lainaan sitä
lipputelinettä! Ja kun katon korkeuskin tällä kertaa olisi riittänyt...) Viimeiseksi siis kiitän kaikkia muistuttajia ja asioiden
hoitajia, jotka varmistivat, että juhlasta saatiin niinkin täydellinen kuin se oli! Suuri kumarrus Kondensatio 121 –toimikunnalle
ja työpHukseille, joita voitte tekin vielä tänään täällä silliksellä
kiitellä!
4. Johtopäätökset
(ympyröi parempi vaihtoehto ja täytä tyhjät kohdat sopivin termein)
121. Kondensatio vuonna 2012 oli _____________ juhla, joka
täytti kaikkien/vain minun odotukseni. P-p-p-parasta juhlassa oli p-p-p-p-p_____________. ____________ sää oli,
kuten uumoiltu, __________________. Unohtumattomimman poloneesin/nukahtamisen esitti ______ ”________”
______.
Lisätutkimuksia kannattaa suorittaa erityisesti
___________________ ja lipputelineen osalta. ___________
_______________ _______________ _______________!
Kiitos kaikille!

Kiitos (minulle)!
Mikaela Mirsch
Kondensatiotirehtööri 121
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Linnunratoja ja mahanpuruja, eli raatiesittely 2012

Aamuhuuhkajaan ei tiedä kuinka Jukka pääsisi takaisin kotiin mutta uskoo kosmisen velhon tietävän ratkaisun ongelmiin, koska tämä velho tietää ratkaisun kaikkiin
ongelmiin. Aamuhuuhkaja neuvoo Jukkaa pysymään lasinsirupolun oikeassa laidassa
ja pysymään kaukana Mansikkajoesta. Neuvoista helpottuneena Jukka lähtee matkalle
kohti kosmisen velhon tyyssijaa.
Matkan edetessä hän kohtaa nuoren ja korskean Hinin Viinavirran varrella. Hiniä
harmittaa kuinka valtavat määrät viinaa virtaa hänen ohitsensa turhuuden turuille. Hän
toivoisi parempaa sietokykyä, jotta kykenisi tyhjentämään tuonkin virran antimet. Jukka
pyytä häntä liittymään seuraansa, jos vaikka kosminen velho osaisi neuvoa häntäkin.
Saapuessaan Karamellilaaksoon Jukka ja Hin kohtaavat tien varressa robotille kiukuttelevan Anni-keijun. Anni-keijun pitäisi järjestää sadan ihmisen kutsut muttei saa
kutsulistaa tulostettua robotistaan. Robotti hokee vain lausetta: ”Piip, olen Ollibot-5000.
Haluaisitko liittyä killan postituslistalle?” Jukka ja Hin kieltäytyvät kohteliaasti ja toteavat robotin muistin tarvitsevan päivitystä. He pyytävät Annia ottamaan robotin mukaan
ja tapaamaan kosmista velhoa. Velho osaa varmasti myös korjata tietotekniikan asiat.
Suklaarusinavainiolla tapaa seurue Emilian huhuilemassa pienokaisiaan, joita ei tunnu
löytyvän mistään. Hän on jotenkin kummassa onnistunut hukkaamaan pienet pHuksipalleronsa. Seurue uskoo, että velho pystyy jäljittämään palleroiden olinpaikan.
Hedelmäkakkukukkulan päällä seurue tapaa opinto-oppaaseen syventyneen Saken, jolla
on myös ongelma. Sakke ei tahdo oikein löytää niitä opinto-oppaassa mainittuja noppia.
Seurue yrittää vähin äänin poistua paikalta mutta Sakke lähtee seuraamaan muita.
Seuruetta vastaan kulkee kaksi nuorta miestä kantamassa suurta puista matka-arkkua.
Toinen nuorukaisista tiedustelee olisiko kellään seurueesta varaa vipata heille vitosta.
Nuorukainen esittäytyy Elmerinä ja hän selittää, että heidän lumottu matka-arkkunsa,
nimeltään Kesmistikilta, syö rahaa. Nälkäisen arkun valitus on kaameaa kuultavaa,
mutta jos sinne laittaa rahaa, pysyy se edes hetken aikaa hiljaa. Tähän aikaan vuodesta
arkku tuntuu tosin olevan jatkuvasti nälkäinen. Elmerin seuralainen, Paavo, tarvitsisi
myös sydämen, ettei hän koko ajan kavaltaisi rahoja etelän lomamatkaansa varten, vaan
ruokkisi myös välillä arkkua. Nuoret - ja joko mainitsin, että myös komeat - miehet
liittyvät mukaan Jukan seurueeseen. Velho osaa varmasti keksiä jotain myös tällaiseen.

Kosmisen velhon pihalla suurten kaiutinlaatikoiden takana seurue kohtaa Eeron, lippalakki vinossa ja föönit korvilla, musiikkia soittamassa. Seurue kysyy Eerolta, mahtaisiko
tämä olla kosmisen velhon tyyssija? Eero ei oikeastaan osaa sanoa, koska hän vain pyörittelee levyjä. Seurue utelee, haluaisiko Eerokin tulla tapaamaan kosmista velhoa, mutta
Eerolle riittää pihalla oleminen ja levyjen soittaminen.
Seurue astuu suuren kosmisen velhon ovesta sisään ja velho toivottaa jokaisen heistä
tervetulleeksi.
Jukka rohkaistuu suuren kosmisen velhon edessä ja aloittaa:
Jukka: ”Oi suuruksien suuruus, meillä jokaisella on ongelma, johon tarvitsisimme
ratk…”
Velho: ”Tiedän. Ensinnäkin sinä, Hin, pue yllesi tämä isännän viitta, joka tekee sinut
lähes immuuniksi alkoholin päihdyttävyydelle. Huomioi kuitenkin, että sivuvaikutuksena keskivartalosi saattaa muotoutua uusiin dimensioihin.
Sitten sinä, Ollibot-5000. Tämän mallin robotteihin on aina toiminut vasen laakakierrepotkuni oikeaan peltikankkuun.”
KLONK!
Ollibot-5000: ”Piip, olen Ollibot-5000. Päivitys onnistunut. Aloitetaan kutsulistan
tulostus ja poistetaan coronavastaavat aktiivilistalta.”
Velho: ”No niin, ja sitten Emilia, eivätköhän ne phuksit löydy syksyyn mennessä Otaniemestä ja siihen mennessä ehdit jo varmasti katua toivettasi!
Sakke, sinulle minä olen hankkinut tämän Yatzy-pelin, jossa on suunnilleen saman
verran noppia kuin Kela I:ssä. Eiköhän näillä pääse jo alkuun ja asuntosi säilyy ainakin
ensi vuoteen asti.
Elmeri, sinulle minulla on varattuna tällainen matka-arkku, joka sylkee rahaa ulos kuin
öljylähde konsanaan. Pistät tämän minun arkkuni, nimeltään ”Neste Oil”, sinun arkkusi
päälle, niin kaikki voivat olla tyytyväisiä!
Ja Paavon me pistämme tekemään inventaariota killan omaisuudesta, pysyypähän poissa pahanteosta!
Jukka: ”Mutta kuinka minä sitten pääsen kotia?”
Velho: ”Jukka, vastaus löytyy sinusta itsestäsi.”
Jukka: ”Nyt ymmärrän velho. Minun pitää kopauttaa punaisten kenkieni kantoja yhteen
ja toivoa olevani kotona!”
Velho: ”**TUN Dorothy! Tämä mikään Ihmemaa Oz ole, vaan Perä-Lohja! Ota tästä
maaginen nuija, kopauta sitä kolmesti pöytään ja lausu taikasanat: ’Päätän kokouksen!’”
Tämän tehtyään Jukka herää ilmaa haukkoen omasta sängystään maaginen nuija
kädestään. Jukka päättää, että ehkä käyttää tätä katoamistemppua seuraavassa raadin
kokouksessakin.

Teksti: Jouni Huttunen, Aleksi Tuokko

Aamu sarastaa Perä-Lohjaan. Omenapuun alta kuuluu vaimeaa mutinaa. Jukka herää
pikkuliskojen lauluun puun oksalla. Jukka on tarinamme sankari, vaikka hän ei sitä itse
tiedäkään, sillä Jukka haluaa vain palavasti kotiin oman sänkynsä uumeniin. Jukkaa
askarruttaa, mistä ihmeen peräkyliltä hän on oikein herännyt ja kuinka pääsee kotiin!
Tämän lausahdettuaan hänen eteensä ilmestyy kaksikielinen aamuhuuhkaja, joka kertoo hänen joutuneen Perä-Lohjalle, Lohjista p-eräisimpään.

Tisleen Raatitentti

Jukka Lommi, Puheenjohtaja

Uusi raati, uusi raatitentti! Yhdeksän enemmän tai vähemmän tuoreen raatilaisen sähköpostiluukusta kolahti tiukka kotitentti, jonka 19 kysymyksestä vähintään kahdeksaan
piti vastata. Vastaukset pisteytettiin suoritusajan ja vastausten laadun sekä määrän perusteella. Suoritusaika oli 156 tuntia. Tentin mitatessa raatilaisten henkistä tasapainoa,
näiden fyysinen tasapainoisuus ja paineensietokyky testattiin erikseen. Samalla Tisleen
valheenpaljastusvempain antoin tuomionsa, kun raatilaisilta kysyttiin seuraava kysymys:
”Uskotko olevasi kykenevä hoitamaan tehtäväsi Kemistikillan raadissa?” Vempain antoi
kaikille testatuille vihreää valoa, ja fyysiset kokeetkin läpäistiin kirkkaasti.

Suhteesi kokouspullaan?
Ollin mielestä kokouspulla on hyvää, Empusta sen hankkiminen on tärkeä tehtävä.
Sekä Elmeriä että Eeroa pulla motivoi lähtemään tiistaiaamuisin kiltikselle, vaikka
kalenteri olisikin tyhjää täynnä. Jukalle pulla on tekosyy juoda päivän kuudes
kuppi kahvia (toim.huom. kokouspullaa
syödään tiistaisin klo 8-10 välillä). Anni
paljastaa Ollin äidin leiponeen kokouspullia jo joululomallaan.

Olli Leinonen, Tiedottajasihteeri

”Jukka lupaa olla puheenjohtaja kaiken
puhistelun ohella. Hän on myös tarvittaessa tiukka ja vaativa - eli toisin sanoen
Jukka lupaa olla rento, aina.”

Graafi 1. Kokelaiden suoritusajat. Katkoviiva kuvaa vastausten suositeltua palautustakarajaa.
Graafi 2. Vastausten määrä. Katkoviiva kuvaa vastausten sallittua minimimäärää.
VASTAUKSET
Vastauksista tehtiin kooste. Tummennetut kysymykset ovat toimittajan esittämiä.
Montako kertaa raatilaiset on mahdollista löytää killan juomavarastolta ryyppäämästä vuoden aikana?
Eero arvelee luvuksi >2, Hin sanoo 0 (tosin hekotellen). Anni arvelee Hinin olevan
tarkka viinoistaan, mutta silti ryypätään kun Hinin silmä välttää. Paavo väittää juomavarastoa ankeaksi paikaksi ryypätä, mutta remontti voisi tehdä siitä viihtyisämmän
tähän tarkoitukseen.
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Mikä on lempitisleesi?
Oikea vastaus kysymykseen olisi ollut jokin alkoholijuoma, koska tisle on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella. Kuitenkin Sakke nimesi RaportTisleen ja Anni ja Paavo
molemmat Puuhatisleen. Anni muisti
kyseisen lehden juuri Angry Nerds labyrintista, mutta kehuu Tisleiden paranevan
jatkuvasti. Elmerille maistuu Pastis tai gin
greippilimulla pidennettynä, Jukalle riittää
simppeli ETAX.

”Lupaan hakea killan puhikseksi ensi
vuonna. (Kilta tulee olemaan minun
muhahaaa!!!)”
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Hin Chu, Isäntä

”Sitseillä ei tarjota mitään muuta
kuin riisiä. Edes juotavaksi.”

Anni Karjalainen, Emäntä

Paavo Mälkönen, Rahastonhoitaja

Sakari Poikkimäki,
Opintovastaava

Elmeri Waljus, PR-vastaava

”Kohtelen killan rahoja kuin omiani
ja tilinpäätöksestä tulee täydellinen
frontside ollie.”

“Lupaan esitellä Pokemon-korttejani
kaikille aiheesta kiinnostuneille.”

”Neste Oil sponsoroi kaiken muun
ohella myös kaiken. Loppujen sponsoreiden logot painatan leijaurheilijana leijaani.”

Jos osaisit, minkä jutun haluaisit tehdä
Tisleeseen?
Olli analysoisi Ahjo-lehden viihdearvoa,
kun taas Emppu keskittyisi tapahtumien/
fiilistelyn sepusteluun. Elmeri tarinoisi
leijalautailusta tai matkailusta sinne sun
tänne. Anni keskittyisi kollegoihinsa eli
opiskelijaruokaloiden keittomaakareihin.
Hin, Sakke ja Eero vapauttaisivat piirtäjänkykynsä sarjiksen muodossa, mutta
Jukka päräyttäisi kokonaisen kannen,
paintilla tietenkin. Sakke vääntäisi myös
hyvän stoorin, kompaten Paavo ”wannabe-pakinoitsijaa”.
”Ei makaronia pääruokaan!”
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Raatilaisten terveisiä krapulaiselle silliskansalle:
” Cheerio! ”
” Mäkin oon täällä, pakko olla hyvä meno! ”
” Sergei ja Igor odottelevatkin jo kotiovella niitä
rassuja, jotka unohtivat maksaa kondismaksut.
Höhö!! ”
” Ei se krapula niin paha asia ole :) Pitää vaan
saada virikkeitä. Jos vieressä istuva/seisova/
oleva/ryyppäävä ihminen ei huomaa, niin kutita
sen korvaa jollain jännällä tavalla. Jatka niin
kauan kuin se on hauskaa. ”
” ET KEHTAA JUODA KOLMEA PULLOA
SKUMPPAA!! ET VAAN KEHTAA, NÖSSÖ! ”
” Tarjotkaa Annille skumppaa! ”
” Tiedän tunteesi. ”

Kumpi päällimmäiseksi leivällä,
kinkku vai juusto?
Tähän Olli, Emppu, Jukka, Sakke,
Hin ja Eero vastasivat oikein, eli juusto. Seuraavan aukeaman juttu JUUSTO aina päälle selventää logiikkaa,
jonka perusteella Anni (kinkku, jonka päälle kurkku!), Elmeri (kinkku)
ja Paavo (kinkku) ovat matkalla kohti
rappiotilaa.
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Eero Sääski, Ulkovastaava

”Lupaa pitää HV-vaihdon tänä vuonna.”

Emilia Stenman, pHuksikapteeni

”Mä lupaan leikkiä jokaisen pHuksin kanssa tutustumisleikkejä niin
kauan, että osaan niiden kaikkien
nimet ulkoa.”

TULOKSET
Jos juustokysymys sivuutetaan tyystin, voidaan todeta kaikkien raatilaisten läpäisseen tentin seuraavan
graafin mukaisilla pisteillä. Menestyksekästä raativuotta!

Teksti: Niklas Ilkka
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pHuksi-gallup: Darra
Kärsitkö krapuloista? Etkö tiedä mistä ne johtuvat? Etkö pääse niistä eroon? Tisle paljastaa pHuksien
parhaat vinkit siitä, mitä ei kannata juoda jos ei tahdo krapuloitua. Ja jos krapulapeikko pääsee yllättämään, miten sen saa häädettyä parhaiten.
Toim. Huom. Osa vastauksista ei yllätä!
1. Mistä tulee pahin krapula?
2. Kuinka krapulasta pääsee eroon? Parhaat vinkit jakoon!

Hanna Voutilainen

1. Pahimman darran saa aikaan viinasta ja appelsiinimehusta. Aivan liian hyvää ja petollista. siihen päälle(tai alle) tietenki kaikkee mahollista sekotusta.

Punaiset vs. valkoiset
Tisleen sotakirjeenvaihtaja raportoi taistelualueelta.
Taitavaa sissitoimintaa,
ovelaa taktikointia,
teknistä ylivoimaa ja lopulta rauha palautui
Otaniemeen.

2. Nukkumalla!!! ja juomalla vettä, ja sit suihkuun pitää päästä heti, ku pystyy
siihen!

Maunu Häkkinen

1. Yhdistelmä kossua, jekkua, minttua, absinttia ja muutama olut ennen risteilyä. Yö venyy puoli 6 ja herääminen tapahtuu ennen 10.
2. Iso pizza ja rullakebu pyöriteltynä yhteen, joku kiva leffa ja paljon vettä

Iiro Vuokko

1. Sohvalla nukkumisesta. Aika harvoin kärsin darrasta mutta melkein poikkeuksetta sohvalta herätessä on aivan järkyttävä jysäri.
2. Leffa pyörimään, kiva asento sängyltä ja viereen iso satsi jotain mahdollisimman rasvasta ja epäterveellistä suuhunpantavaa

Ella Potka

1. Kuuluisan vaasalaisen Hullu Pullo -nimisen klubin kuuluisat kahden euron
päivät. Syy on ehkä sanomattakin selvä.
2. Roskaruoka, paljon vettä ja raitis ulkoilma. Näiden jälkeen voi vaipua epätoivoon.

Minna Sohlo

1. Mieleenpainuvimmat rapsat löytyy ulukomailta, ne drinkit ( 3/4 osa viinaa,
loput latrinkia) on petollisia. Siihen vielä pari shottia perrään nii voila!, on hieno olo koko seuraavan päivän.
2. Ystävät. Aina on kivempi koomailla porukalla kuin yksin! + epäterveellistä
ruokaa ja kylymää maitoa.

Sakari Hiidenheimo

1. Konjakki överit + sauna
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2. Tasottavat o kyllä ehdottamasti paras apu pikahoitoon, mut pahentaa kyllä
sitten tilannetta entisestään myöhemmin. Niin ja pese ne hampaat, olo paranee
kummasti ku saa sen stna vanhan viinan maun pois suusta
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Phuksien pHysistijäynä
On taas se aika vuodesta, jolloin meidän pHysistiensietokykymme alkaa ylittyä ja ajautuminen sotaan on väistämätöntä. Välien selvittelyn aloittamiseksi kemistipHuksit kävivät perinteiden mukaan jäynäämässä pHysistitovereiden kiltistä. Useimmat pHuksit
olivat ensikertalaisia jäynäämisen parissa, mutta suunnittelussa laitettiin peliin kaikki
oveluus ja viekkaus.

Reipasta touhuamista vauhditti kaikkien rakastama Frontside Ollie, jonka pHysistit olivat ystävällisesti jättäneet soimaan. Lopputuloksena pimeällä kiltiksellä oli mahdoton
kulkea sotkeutumatta siimoihin tai törmäämättä läpinäkyvään kalvoon ovessa. Jäynän
tulos oli siis haluttu ja kaikilla oli hauskaa pHysistiparkoja höynäyttäessä.

Jäynää suunniteltaessa heiteltiin useita erilaisia ideoita ja vain taivas oli mielikuvituksen rajana. Mahtipontisten suunnitelmien keskeltä valikoitui lopulta ovela ja
toteuttamiskelpoinen jäynä. Suunnitelma
nimettiin ”näkymättömäksi ansaksi”, sillä erilaisiin läpinäkyviin esteisiin sotkeutuminen
ja pHysistien kiltiksen ansoittaminen muodostui vallitsevaksi teemaksi.

Tuumasta ryhdittiin toimeen ja pHuksit lähtivät
hankkimaan jäynään tarvittavat materiaalit.
Tuore pHuksikapteeni Emilia Stenman piti
huolen, että jäynä oli loppuun asti mietitty ja
kaikki tiesivät hommansa. Toteuttamishetkellä
keskiviikkona 25.1. kaikki sujui loistavasti ja
aikataulussa oltiin täsmällisiä. Kemistit ahkeroivat kiltiksen ansoittamikseksi tasan 30 minuuttia. Osa ruuvaili lamppuja irti, osa veti siimaa
ristiin rastiin ympäri kiltistä ja osa kelmutti kiltiksen ovia, kaappeja ja jopa WC-pönttöjä.
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aperia

Teksti: Ella Potka, Kuvat: Emilia Stenman

Jäynäsodasta osansa sai valitettavasti myös oma rakas kiltiksemme. pHysistit olivat armottoman pähkäilyn tuloksena keksineet tuoda kiltahuoneen täyteen styrox-palloja.
Heidän oveluutensa näytti jääneen lähinnä sotkun aiheuttamiseen ja siinä he kieltämättä onnistuivatkin. Kiltiksen siivoukseen kului pHukseilta seuraavana aamuna kohtuullisen pitkä aika, mutta ainakin jäynäilyn lopputulos oli selvä. pHysistit olivat selkeästi
ymmärtäneet jäynäämisen idean väärin ja tulleet kiltiksellemme sotkemaan. Heidän
selviytymistä omalla kiltiksellään emme päässeet näkemään, vaikka kuinka yritimme
vakoilla kiltakameraa. pHysistikapteenin panikoivasta puhelusta päätellen ainakin valojen palauttaminen siimasokkeloon aiheutti paljon pohdittavaa.
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Lumisota
Pitkästä aikaa Forecan ennustus piti paikkansa ja torstaiaamu osoittautui varmasti
talven kylmimmäksi. Mikä olisikaan siis parempi päivä lumisotaan?!
Ilta alkoi tiukkakin tiukemmalla strategiapalaverilla. Kovasta pakkasesta huolimatta,
Ke3:seen saapui lähes 30 punahaalareihin
verhoutunutta pHuksia. Varustautuminen oli
tänä vuonna otettu erityisen tosissaan ja mukana oli myös mustan vyön lehtipuhaltaja Sakke! Lehtipuhallin osoittautuikin myöhemmin
loistavaksi pHysistien myllytysvälineeksi. Kun
taktiikat oli hiottu huippuunsa, oli aika lähteä
sotalauluja raikuvasti laulaen kohti taistelutannerta, Alvarin aukiota.

Sodan voittajan selvittäminen näytti mahdottomalta, joten paikalle kutsuttiin puolueeton tuomari: fuksimajuri. Taistelulajeja oli kehitetty vaikka minkälaisia. pHuksit
muodostivat muun muassa oman kiltansa logon, sekä oman kapteeninsa kauniit kasvot
(hieman ylimääräistä partaa oli tällöin havaittavissa :D). Kavereitakin päästiin halailemaan hyvällä omallatunnolla. Ennen viimeisiä lajeja pidettiin mehutauko, mikä tuli
todella tarpeeseen. Pieniä ja vähän suurempiakin hypotermian oireita oli havaittavissa,
mutta yksiäkään varpaita tai sormia ei menetetty.

Kukaan ei varmasti yllättynyt nähdessään, ettevät pHysistit olleet vielä
uskaltautuneet paikalle. Loputtomalta tuntuneen odottelun jälkeen
kauhusta vapisevat pHysistit viimein saapuivat, ilmeisesti omia laulujaan laulaen. Tämä tuulen ujelluksen kanssa kilpaileva ääni hukkui
kuitenkin nopeasti kemistien mylvintään. Ennen taistelun alkua urhea
kapteeni Stenman yritti vielä säästää pHuksit sodalta mutta pHysistit
eivät ymmärtäneet omaa parastaan, vaan jatkoivat veren kaivamista
nenästään. Sota alkakoon!

Vaikka kemistit voittivat selkeästi (!) jokaisen
lajin loistavalla ryhmähengellä sekä oveluudella, fuksimajurin päätöksellä päädyttiin
tasapeliin. Oli aika päästää vanhat ja kokeneet
kapteenit ottamaan mittaa toisistaan. Vichyn
juonti saattoi tuottaa eräälle hieman vaikeuksia, mutta hopeinen lumipallokauha saatiin
kuin saatiinkin palautettua takaisin oikeille
omistajilleen! Jee! Voittajien julistuksen
jälkeen olikin aika lähteä Rantsulle jatkamaan
juhlimista ja lämmittelemään. Ja aikamoiset
juhlat niistä tulikin ;)

“Reilu-Sakke”
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Tausta: Heidi Välisalmi

Teksti: Elina Honkanen, Kuvat: Ella Potka
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Tammipeura
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Tisleen vinkit kaukomailla ryyppäämiseen ja krapulointiin
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Vinkit matkailijalle krapulan hankkimiseen,
sekä sen hoitoon

Tisleen ulkomaan kirjeenvaihtaja, HC-trävelleri, Tuomo se täällä kirjoittelee eksoottisesta Intiasta! Palmujen alla talvea viettäessä ajattelin kertoa teille höpönassuille
darratisleen hengen mukaisesti eräästä
matkailijalle tuiki tärkeästä aiheesta, nimittäin krapulasta.
Vaikkei maapallon toiselle puolelle kannatakaan lähteä vain radattamaan, saattaa kuppi aika-ajoin eksyä arjen rattaista
vieraantuneen matkailijan huulille. Tästä mahdollisesti seuraava aamuheikotus, kohmelo, pahoinvointi tai jopa darra
saattaa vieraassa ympäristössä osoittautua
poikkeuksellisen ikäväksi kokemukseksi,
jos tiettyjä aisoita ei ole osattu ottaa huomioon. Puhutaanpa siis vähän ryyppäämisestä ja krapuloimisesta kaukomailla.

Kun kohmelo yllättää, tekee yleensä mieli vetää peitto korviin ja nukkua krapula
pois. Jurreja ei siis kannata vetää, jos seuraavan aamuna on ohjelmassa 30 tunnin
junamatka tai bussikyyti kuoppaisella tiellä. Darrasta toipumiseen tulee varata riittävästi aikaa ja sopivat fasiliteetit heikotuksesta toipumiseen.
Kaikkialla maailmassa ei ole yhtä soveliasta
olla olla kaatokännissä kuin vappuna Otaniemessä. Ota paikallisista tavoista etukäteen selvää, niin et löydä itseäsi hortoilemasta härmäläisjurrissa keskellä hindujen
pyhintä kaupunkia tai muuta vastaavaa.
Yleensä terve järki ja matala profiili pelastavat pahimmilta katastrofeilta.
Suolen yliaktiivisuus, eli niin sanottu ripuli
iskee valitettavan helposti ja usein kaukomailla matkailevaan neitseelliseen suomalaissuoleen. Pahaksi äityessään ripaska on
rankka kokemus elimistölle . Jos harkitset
darran hankkimista, muista huomioida
kakkatilanteesi, sillä kova ripuli yhdessä
krapulan kanssa ei ole leikin asia! Jos ripulikrapula pääsee kaikesta huolimatta yllättämään, huolehdi nesteytyksestä ja kehosi
suolatasapainosta erityisen hyvin.

määrää arvioitaessa. Myös metanoliviinan
mahdollisuus on aina olemassa ripulimaissa viinaa hankkiessa. Siksi kotonapoltettuja kyläviinoja on syytä välttää, ja hankkia
juomingit edes suhteellisen luotettavanoloisesta kaupasta tai juottolasta.
Joissakin kaukomaiden suurkaupungeissa
saattaa yöllä jurrissa hortoileva, seteleitäpullottavaa lompakkoa heilutteleva turisti tulla vielä Helsingin lauantaiyötäkin
todennäköisemmin ryöstetyksi. Älä siis
turhan takia dalsi kolmen promillen humalassa epäilyttävillä sivukujilla, vaan ota
suosiolla taksi tai riksa määränpäähäsi, eli
seuraavaan juottolaan. Muutoin saatat herätä darra-aamuun pylly paljaaksi ryövättynä!

Kehitysmaissa riippumatta siitä mitä viinapullon kyljessä lukee (viski, vodka,
konjakki jne...) on sisältö todennäköisesti
sitä kaikista yleisintä paikallista (yleensä
riisistä valmistettua) väkijuomaa mahdollisesti väriaineella tuunattuna. Jostain
syystä (todennäköisesti litkujen sisältämien epäpuhtauksien vuoksi) nämä viinat
tuppaavat aiheuttamaan erittäin tuskallisia
krapulakokemuksia. Tämä on syytä ottaa
huomioon itselle sopivaa maksimiannos-
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Hyväksi havaittuja darranhankkimispaikkoja kaukomailla ja lähempänäkin
Krapulasta kiinnostuneille olen koonnut muutaman omakohtaisesti hyväksihavaitun
darrakohteen, joissa ryyppäysmahdollisuudet yhdistyvät kelvollisiin krapulanviettopuitteisiin.
Phnom Pehn, Kambodza

Vang Vieng, Laos

Beoung Kak –järven rannalla sijaitsevat majatalot tarjoilevat krapulaisille länkkärimättöä
ja elokuvia suoraan riippumattoon. Tunnelma
on todella chillautunut ja kaikki ruuat ja
juomat voi yleensä maksaa vasta check outin
yhteydessä kaikki kerralla periaatteella.

Reeperbahnin alue, Hampuri, Saksa
Vaikka itse Reeperbahnkadulta löytyy nykyisin vain didoja ja strippiklubeja, sen sivukadut ovat bilettäjän päiväuni. Alueen Kalliotyylinen boheemi rähjäisyys ja Suomen
riistohintoihin verrattuna edullinen hintataso yhdistyvät herkullisiksi puitteiksi kännäykselle. Dokausmestoja löytyy pikkubaareista klubeihin. Juottolat eivät ole liian vakavamielisiä, vaan sisään voi lampsia yleensä vaikka verkkareissa. Hyvä esimerkki alueen
rennosta, hivenen itseironisesta asenteesta on veikeästinimetty yökerho Funky Pussy
Club Grosse Freiheit –kadulla. Lompakkoystävällisyyttä täydentää se, että pienen budjetin yöpymispaikkoja on saatavilla jopa aivan alueen sydämestä.
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Vang Viengistä, tuntemattomasta, harvojen reppumatkailijoiden suosimasta, vuorien
ympäröimästä syrjäkylästä Pohjois-Laosissa, on
vuosien saatossa kasvanut suosittu trävellereiden
dokausmekka. Tämä nykyisin suurehko kylä on
allekrjoittaneenkin puolesta havaittu ovalliseksi paikaksi muutaman päivän ryyppäämiseen
tropiikissa. Pidempään ei kannata viipyä, jottei
maksa poksahda.
Perus keittopäivä Vang Viengissä alkaa viimeistään puolenpäivän aikaan riksakyydillä
Nam Song jokea vähän matkaa yläjuoksulle. Jos satuit vuokraamaan rekan sisäkumin
kyliltä voit hypätä nyt sen kyytiin ja kellua jokivartta alas pysähdellen rantabaareihin
dokaamaan (ns. tubing). Jos et vuokrannut kumia niin hyvä, sillä kumi on jurrissa turha
riippakivi josta on mahdotonta pitää huolta. Uikkarit, rahaa ja ehjä muovipussi riittävät.
Uiminen on paljon rennompaa! Joen varren juottolat tarjoilevat enimmäkseen raa’asta
viinasta ja tilkasta blandista koostuvia drinkkejä ämpäreistä. Myös erilaisa sienijuomia
on tarjolla, mutta Tisleen toimitus ei suosittele sienien vetämistä, paitsi ruuaksi. Kilpailu
asiakkaista on kovaa, joten baarit tarjoavat asiakkailleen hauskaa ajanvietettä, kuten hyppytorneja, liaaneja ja liukumäkiä. Kun aurinko alkaa laskea ja vedessä tulee vilu, iltaa
kannattaa jatkaa kylillä ja kuivalla maalla. Musaa luukuttavat ulkoilmajuottolat tarjoilevat
usein illan ensimmäisille asiakkaille ilmaisia viinapulloja ja lopuillekin ämpäritolkulla
juomaa tropiikin yössä. Koska dokaaminen on aloitettu jo aikaisin, on juhlaväki jo puolen yön aikaan sellaisissa sekarikänneissä, ettei paljon haittaa, että baarit sulkevat jo kello
yksi yöllä.
Krapulatutinoita voi lievittää rennoissa aamiaispaikoissa, jotka esittävät telkkarista
Simpsoneita, South Parkia, Family Guyta tai Frendejä non-stop. Kun pahin darra on
voitettu on aika lähteä taas yläjuoksulle ja aloittaa edellinen päivä alusta...

Teksti ja kuvat: Tuomo Eskola

Phnom Pehn on jokseenkin hallittavan kokoinen matkailukaupunki.
Erityisen hyvät mahdollisuudet
Kambodzan pääkaupungissa on
railakkaan yöelämän viettoon.
Lukuisissa
yökerhoissa,
joita
konekiväärein
aseistautuneet
ovimiehet vartioivat, juoma on halpaa ja jytä kovalla. Länkkärimies
saa huomata olevansa jo heti aulassa vähäpukeisten kmeerileidien piirittämä. On toki kiva olla suosittu,
mutta matkailijan kannattaa ymmärtää, että paikallisella naisväellä
saattaa olla muitakin tarkoitusperiä
kuin puhdas kiinnostus valkoisiin
miehiin. Yökerhojen jytämenoa
letkeämpää ryypiskelyä kannattaa etsiä baareista, joita löytyy aina
pakalliten suosimista lähinnä matkailijoille suunnattuihin.

Budjettivaihtoehto krapulan viettoon on hakea darramätöt Lidlistä
ja mennä piknikille läheiseen ja
rauhalliseen puistoon Otto von
Bismarckin patsaan alle. Rahoissaan olevat voivat palkita itsensä
esimerkiksi Saksan kansallisruualla, eli dönerkebabilla.
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Sillis

Silliksellä/aamiaisella
Sillispaikan ovella nimesi löytyy listasta, tunnet olevasi kutsuvieras. Etsit
pöydistä ystävällisiä kasvoja, haet karjalanpiirakoita ja pekonia ja kourallisen karkkia, menet kavereittesi luo. Juot skumppapullon pohjat, kuuntelet
bändiä. Hyvä koomikko heittää läppää, taistelet gintonicsorbetista ja avaat
painotuoreen Tisleen, naurahtelet sen tavanomaiselle tuuballe ja pöljille
puujalkavitseille. Viivyt useamman tunnin, otat vielä pari lasia skumppaa
ennen lähtöä.

vs.

Skenaario
Olet ilmoittautunut jälleen kerran mahtaville vuosijuhlille. Palkintoja on jaeltu, seura on ollut loistavaa, boolia on riittänyt ja tanssimaankin on päässyt.
Etkot juhlat jatkot ja niiden jatkot, sammut jajatkoille. Aamulla taistelet itsesi
sillikselle raikastumaan.
Olet Vision of the Seas –risteilyaluksella keskellä Atlanttia seurassasi sata
tyyppiä Aalto On Waves –projektista. Olette diskonneet rankasti ja päätyneet
laivan aurinkokannelle laulamaan suomalaisia ikivihreitä keskiyön aikoihin.
Teneriffalta salakuljetettu viina vauhdittaa menoa. Heräät jonkun muun hytistä, suuntaat aamiaisbuffettiin.

Buffetin ovella sinua tervehditään ja
saat käsidesiä käsiisi. Otat siitä hieman krapulaa helpottaaksesi, keräilet
pari sämpylää ja hedelmäkuutioita
ja pari lasia jääteetä. Skannailet ruokasalia etsien keltaisia AoW-paitoja,
joiden pöytään käyt kertailemaan
viime yötä. Kerättyäsi voimia menet
hakemaan kokin valmistaman mittatilausmunakkaan ja lisää jääteetä.
Lähtiessäsi otat mukaan pari donitsia
ja vielä yhden jääteen.

Afterglow
Kevät on tulossa ja hanki löyhää, sillis on tehnyt tehtävänsä ja olo on freesi.
Elämä on taas hyvää, ensi vuonna uusiksi.
Marssit eväiden kanssa suoraan aurinkokannelle, joka on täynnä eläkeläisiä,
auringonpaistetta ja raikasta meri-ilmaa. Lainaat rantapyyhkeen, valitset
aurinkotuolin ja päätät, että rakastat itseäsi ja että elämä on ihan paras asia.
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Aalto on Waves
29

Jälleen on tarjolla iso ja visainen ristikko, jonka palkinto on kuva-aiheen mukainen! Oikein vastanneiden
kesken arvotaan väkeviä X dl, missä X=palautettujen vastausten lukumäärä (max. 15 dl). Ratkaisu ja voittaja
julkistetaan seuraavassa Tisleessä.
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Jos iso ristikko pelottaa, kannattaa lämmitellä tällä pikaristikolla.

Arvoituksia arvoituksia
1. Mikä akka on kiinteä ja yleensä valkoinen?
-Sakka
2. Mitä akkaa et toivo näkeväsi keittiössä?
-Torakkaa
3. Mihin akkaan mahtuu neljä jätkää samaan aikaan?
-Korttipakkaan
4. Mikä akka lämmittää illan viileydessä?
-Avotakka
5. Mihin akkaan liikaa rakastuessaan voi joutua turmioon?
-Kapakkaan
6. Mitä akkaa on parempi pitää ulkona kuin sisällä?
-Lentokakkaa
7. Mitä ilman ei voi elää mutta ei sen kanssakaan?
-Herästyskelloa
Teekkarikulttuuri-illan yhteydessä Tisle piti fukseille “huonoin vitsi” -kilpailun. Kaikki vitsit olivat
kuitenkin toimituksen mielestä niin luokattomia, ettei voittajaa voitu julistaa. Siispä jätämme vitsien
tuomitsemisen lukijan harteille.
1. Minne nälkäiset linnut lentävät? -Lounaaseen
2. What makes a cucumber blush? -Salad dressing
3. “Äiti, äiti, joulukuusi palaa!” -Mamma, mamma, jul sex kommer tillbaka!
4. Mitä tarkoittaa “How many windows?” -Koira meni ikkunasta
5. Mitä astronautti kysyi luurangolta kuussa? -Mitä kuuluu
6. Mitä eroa on basistilla ja syövällä? -Syöpä kehittyy
7. Juha Mieto soitti entisille heiloilleen ja kavereilleen. Hän pyysi kaikkia Juhannuksena hänen
mökilleen juomaan vappuna ylijäänyttä simaa. Heilat saapuivat paikalle, mutta kaverit eivät.
Miksi ystävät eivät saapuneet paikalle? -Kukaan ei halunnut juhannussimaa
8. Mitä eroa on ankalla ja kirahvilla? -Molemmilla on räpylät
Bonus: Kaks mummoo meni mustikkaan. Keskimmäisellä oli hattu.
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Tisleen suuren
parhaimmistoa

luontokuvakilpailun

4. Herrasorsa

1. Häkkilintu
2. Monokkelikarhu
5. Jamaikangibboni

3. Vasarahai

6. Kimankat

Tisle testaa: Ryhmäliikunnat
Unisportin mainiolla 12 kk kausikortilla
saa punttiksen käyttöönsä puoli-ilmaiseksi, mutta saa sillä muutakin! Tisleen
toimittaja ottaa kortistaan täyden hyödyn ja testaa Otaniemen jumppatarjonnan - laidasta laitaan.

Keskivartalotreeni 30
Rasituksen kohteena olivat tällä tunnilla kaikenmalliset selkä- ja vatsalihakset. Kesto on
vain puoli tuntia, ja siinä käydään läpi perinteisiä kotijumppaliikkeitä osin sovellettuina.
Kerrallaan vuoroteltiin kahta liikettä, joten timmiä ohjaajaa olisi tarvinnut tuijotella vain
sarjojen alussa ;-). Tällä kertaa osallistujia oli 21, joista kolme miestä. Tunti oli ehkä liiankin rauhallinen, suositeltu hikipyyhe on mielestäni suht tarpeeton. Suosittelen Keskivartalotreeni 30:tä välipalaksi, punttistreeniä korvaamaan siitä ei ole.

Body
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Intervalli ja keskivartalotreeni
Kaveri nukkuu pommiin ja feidaa aamupäivälle suunnitellun lenkin -> menen
jumppaan. Tunnin mittainen tunti koostuu
kahdesta osasta, joiden luvataan yhdessä
vastaavan tehokkaan treenin kaipuuseen.
Tämä luokitellaan teemaan Helppoa ja tehokasta, kun pelkkä Keskivartalotreeni 30
oli teemassa Kuntoa kevyemmin.
Osallistujia on 28, joista 2 on miehiä. Paikalle ovat sattuneet myös liikunnalliset
kemistittäret Ella, Laura ja Meri. Ohjaaja
kuulostaa alkuun noidalta, koska huutaa
ohjeet ilman mikkiä. Liikesarjat ensimmäisessä osassa ovat enimmäkseen rytmikästä
marssimista ja käsillä huitomista, osittain
samoja kuin Bodyssa. Tunnilla on hyvä
meininki ja soijaa puskee. Puolen tunnin
jälkeen vaihdetaan aika lailla samoihin liikkeisiin kuin Keskivartalotreeni 30:ssä. Joko
eri ohjaajasta tai tunnin alkuosasta johtuen liikkeet tuntuvat hieman raskaammilta,
soijaa saa tässäkin osassa. Tunnin loppuun
vedetään tietenkin palauttavia venytyksiä.
Pikainen haastattelukierros paljastaa, että
tytöt ovat tyytyväisiä ja voisivat tulla uudestaankin, meitsi on samoilla linjoilla.

Venyttely 30
Heti Intervalli ja keskivartalotreenin jälkeen tarjoutuu mahdollisuus testata ohjattu venyttelytuokio. Tässä keski-ikä on selvästi edellistä korkeampi, ja osalistujia vain
14 (joista miehiä 4). Perinteisen kiinalaisen
näppäilymusiikin säestämänä sama ohjaaja
vetää hitaat ja rentouttavat liikkeet, jotka
käyvät läpi kaikki suurimmat lihasryhmät.
Puolituntinen on nopeasti ohi. Se oli ihan
jees, mutta koska en juurikaan usko venyttelyn hyötyihin, ei tunnista saanut pientä
rentoutumista kovempia kiksejä.

Teksti: Niklas Ilkka

Lukukauden 1. päivänä oli jälleen aika tarttua toimeen ja suunnata Body-tunnille, seuranani Mikko ja hänen viehättävä tyttöystävänsä Noora. Bodyssa kyse on monipuolisten
lihaskuntoliikkeiden tekemisestä, alkuun lisättynä noin vartin lämmittely. Body kuuluu
Unisportin Kuntoa ja kuvioita –teeman alle.
Tunnilla oli yllättävän paljon jätkiä, yhteensä viisi vajaasta 30 osallistujasta. Aluksi haettiin patjat, 2-4 kg käsipainot (tottakai isoimmat!) ja isot kuminauhat. Alun lämmittelyosuus yhdisti marssimista, askelkuvioita ja käsien heiluttelua nopeassa tempossa ja ajoi
todellakin asiansa. Jos koordinaatio ei ole kohdallaan, niin on mahdollista ryssiä kuviot
aika huolella. Seuraavaksi alettiin tehdä kuolettavia askelkyykkyjä 1-14 liikkeen sarjoissa,
etunojapunnerruksia ja vielä suoria ja vinoja vatsoja. Täytyy kyllä myöntää että tässä vaiheessa meikäläinen oli ihan paskana, ohjaajatar ei ollut mikään natsi, mutta osasi vaatia!
Kuminauhan venyttely parin kanssa ja käsipainojen nostelut olivat melko inhimillisiä, ja
tunnin lopuksi tehdyt lyhyet venyttelyt palauttivat voimia lihaksiin.
Bodyssa saa varmasti soijan pintaan, ei tosin samalla tavalla kuin spinningissä (kts. Tisle
4/2011). Tunnista jäi hyvä fiilis, tänne voisi hyvinkin tulla uudestaan.
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Millainen päivä tulossa?

Ketku & Koisola kertoo sillishoroskooppisi.

Oinas 21.3. - 20.4.
Tarkista yksi asia peilistä, ennen
kuin suunnittelet uutta nousua.
On nimittäin olemassa mahdollisuus, että otsaasi koristaa sukuelintä muistuttava taideteos. Jos näin
ei kuitenkaan ole, niin kiitorata on
vapaa!
Härkä 21.4. - 20.5.
Sillis saattaa lähteä takkuillen liikkeelle, mutta jo heti ensi kulauksen
jälkeen voit huokaista helpotuksesta. Päihtymistä on tänään vaikea
välttää.
Kaksoset 21.5. – 21.6.
Älä turhaan monimutkaista asioita,
vaan iloitse pienistä ja nauti siitä,
että istut nyt elämän salonkivaunussa, jossa palvelu pelaa ja matkanteko
on tasaista. Turha tosin odottaa, että
mitään irtois...
Rapu 22.6. – 22.7.
Yksistään kossu ei päihdytä sinua.
Olet sitä mieltä vielä tänäänkin.
Tietyt asiat ovat saaneet arvoisansa
päätöksen ja tunnet jopa pientä haikeutta. Irtos!
Leijona 23.7. – 22.8.
Korjaat yhden asian pulloa avaamalla. Olisi virhe jättää se huomisen
heiniksi. Loppuilta sujuu rattoisasti.
Neitsyt 23.8. - 22.9.
Siivoat mielestäsi yhden viikonlopun tapahtumat. ”Sanotaan vaikka,
että mitään ei tapahtunut.”
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Vaaka 23.9. – 23.10.
Hilpeä nousuhumalasi tarttuu
muihinkin, voit olla tyytyväinen
elämääsi. Rakkauden saralla on
nyt rauhallista eli toisin sanoen ei
irronnut.
Skorpioni 24.10. – 22.11.
Joudut hakemaan kavereittesi
avulla pienistä asioista kokonaisuutta, joka ei ehkä tyydytä sinua
kaikilla tavoilla. Olisikohan kannattanut jäädä vain himaan?
Jousimies 23.11. – 22.12.
Tänään on myrskyä tyynen edellä.
Pääset keskustelemaan ajan kanssa
sielunelämästäsi. Tähän saatetaan
tosin tarvita norjankielen tulkkia.
Kauris 23.12. – 19.1.
Mielesi kaipaa matkalle. Kiskot
osoittavat horisonttiin ja pilli huutaa. Oletko valmis?
Vesimies 20.1. – 19.2.
Tiedät mitä tarvitset. Yrität täyttää
tarpeesi mutta epäonnistut, joten
lähdet maarille katsomaan pornoa.
Kalat 20.2. – 20.3.
Kun terveytesi on hyvä ja mielesi
kevyt, voit tehdä melkein mitä
tahansa. Tänään tosin ei ole se
päivä!
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Kyök
Krapula, tuo taivaallinen olotila, joka saattaa jo osaa juhlakansasta tervehtiä läsnäolollaan, mutta huomenna se on viimeistään meissä kaikissa. Oi kyllä, paras on vasta tulossa!
Darranhan tehtävä on kai yleisesti ryydittää suurin osa meistä siihen täydelliseen apaattiseen tilaan – allekirjoittanut mukaan lukien. Jokainen hengenveto saattaa tuntua ylisuoriutumiselta ja puista putoavat lehdetkin tuijottavat sinua tänään tavallista uhmakkaampina. Mitään järkevää et saa krapulaisena aikaiseksi ja parhaaksi vaihtoehdoksesi
jääkin siis pysyminen neljän seinän sisällä. Meistä valonarimmat sielut rutistavat sitä
tyynyään iltaan asti ja välttävät liikkeen muodostamista viimeiseen asti. Pimeys ja hiljaisuus ovat ainoat ystäväsi, jos niitä seinillä hyppiviä liskoja ei lasketa mukaan – mutta
eihän niitä ole oikeasti olemassa, eihän?
Kumma kyllä, mutta yleensä edellisillan melko nestepitoisen ravinnon seurauksena, tekee seuraavana päivänä mieli ahtaa itsensä täyteen jotain suolaista ja laardista tihkuvaa
mättöä. Darrassahan ei todellakaan pidä ajatella sitä laihaa opiskelijabudjettia, koska
ensinnäkin jo ajatteleminen tekee kipeää. Ei myöskään pohdita minkään uuden laihdutuskeinon aloittamista, koska darramättöön pätee se, että mitä enempi kalori, sitä
parempi mieli. Ne dieetitkin voi sitten huoletta jättää päiväksi ituhipeille ja absolutistihihhuleille, sillä keho vaatii nyt sisään sitä rautaista rasva-annosta!
Seuraavaksi pari tehokasta krapulanlievitysreseptiä viinan turmelemalle vuosijuhlakansalle.
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Teksti ja Kuvat: Aleksi Tuokko

Krydäri

Darrapötköt/palat

(Tosimiehen pyttipannu, 4 annosta)
3 balkanmakkaraa
3 ryynimakkaraa
1 lenkkimakkara
1 punasipuli
1 sipuli
3 valkosipulinkynttä
½ paprika
3 tl pippurisekoitusta
2 tl paprikajauhetta
2 tl juustokuminaa
öljyä

(Tällä karkottaa ne viimeisetkin liskot seiniltä)

Lisukkeena:
lankkuperunoita (750 g)
tuoretta tomaattia
maustekurkkua
ketsuppia
sineppia

munaa

Ohje:
Aloitettaan laittamalla uuni lämpiämään, 225 °C, ja pilkkomalla sipulit, paprika ja makkarat. Kun uuni on valmis, levitetään lankkuperunat tasaisesti pellille ja laitetaan ne uuniin noin 25 minuutiksi. Etsitään käsiimme keittiön suurin paistokasari ja laitetaan liesi
kutoselle kuumenemaan. Lisätään paistokasariin reilusti öljyä - pahimpiin krapuloihin
käytetään sitten meijerivoita. Lisätään kuumennettuun kasariin ensin sipulit ja parin minuutin sekoituksen jälkeen myös makkarat ja paprika. Lisätään mausteet annetun mitan
tai sitten oman maun mukaan. Sekoitetaan ja samalla ruskistetaan makkaroita. Lisätään
öljyä tarvittaessa lisää. Tässä vaiheessa ehditään pilkkoa lisukkeiksi tomaatit ja maustekurkut. Kun makkaraseos on tarpeeksi ruskistunut (n. 10-15 min), kaadetaan seos
omaan astiaansa ja paistetaan munat samalla kuumalla paistokasarilla kypsiksi. Muistetaan myös ottaa ne lankkuperunat pois uunista. Yhdistetään einekset samalle lautaselle
ja nautitaan darraisena.
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1 patonki
100 g chorizo-leikkelettä (myös salami tai
metukka kelpaa)
1 punasipuli
2 valkosipulinkynttä
200 g mozzarella-raastetta
100 g fetaa tai koskenlaskijaa
pestoa
maustettua tuorejuustoa
pippuria
oreganoa
lisukkeena tuoretta tomaattia

1

2

Ohje:
Ensiksi leikataan punasipuli renkaiksi ja pilkotaan
valkosipuli. Kuutioidaan myös feta/koskenlaskija
pienemmiksi paloiksi. Laitetaan uuni lämpiämään,
225 °C.
1. Halkaistaan patonki, tai vaihtoehtoisesti
siivutetaan se paloiksi ja voidellaan nämä pötköt/
palat pestolla.
2. Asetellaan lihaleikkeleet pötköjen/palojen päälle ja
levitetään tuorejuustoa päälle.
3. Asetellaan pötköjen/palojen päälle sipulirenkaat,
valkosipuli, feta/koskenlaskija-palat ja maustetaan
oman maun mukaan pippurirouheella sekä
oreganolla.
4. Lisätään päälle juustoraaste ja pistetään uuniin
noin 10 minuutiksi.
5. Tarjoillaan lämpiminä, tuoreiden tomaattisiivujen
kera.

3

4

5

Mietelause:
”Mikään ruoka ei maistu pahalta. Jos ruoka maistuu pahalle,
niin siihen on laitettu vain liian vähän ketsuppia.”
		
- Jussi ”Taksu” Takalo
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