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Sisällysluettelo
Puhis puhisee...............................................................5
Haluutsä kuolla, eli tarinoita kotimaan pitkältä......7
Kolme tarinaa kesätöistä...........................................10
Elmeri Egyptissä........................................................14
Phuksi risteilyllä........................................................16
Mietteitä vaihto-opiskelusta....................................18
K&K:n CV-vinkit......................................................20
Tisleen Vaalihinauspaketti 2012.............................22
Kumpi oli ensin? Muna vai kana krapula..............26
Juoksua kerrakseen..................................................28
Kyökin puolella.........................................................30
Lasten piirustuksia...................................................32
Koukussa...................................................................34

4

Loppuvuoden kiltatapahtumista lämpiminpänä jäi mieleen piKKujoulut, jossa palkittiin liuta elämässään merkittäviä tekoja tehneitä, villiinnyttiin isäntien luumunsyöntitaidoista ja
muista spektaakkelimaisista esityksistä. Ensi vuoden kuvioita ollaan pohdittu mm. PrTK:n
kanssa, ehkäpä ensi vuonna otetaan harppaus ammatillisempaan suuntaan ja järjestetään
yhteinen tapahtuma..? Kannatusjäsenliittymisjärjestelmää ollaan markkinoimassa alumnien
tietoisuuteen. Tästä ei varmaan valtaosa kiltalaisista juurikaan tiedä, mutta kyseessä on yksi
peliliikkeistä killan taloudellisen tilanteen turvaamiseksi kuluville vuosille. Tarkoitus on saada töissä käyvät – yleellisestä elämästä nauttivat, vanhat kiltalaiset lukemaan Tislettä ja tukemaan kiltaa. Kk-aktiivi maililistan informaatiota nauttivat, ainakin tietävät, mistä puhun.
Killan tulevaisuudesta kiinnostuneet, sekä kaikki muutkin, maililistalle kannattaa liittyä.
Mitäs muuta? No Teekkarius 140 -juhlat ylitti omat odotukset. On se villi tunne sitsata 800
muun kanssa! Oli myös mukavaa nähdä oiva osuus kiltalaisista juhlistamassa yhteistä taivalta. Iso käsi myös sisarkiltalaisille, joiden päällä oli mukava pötköttää silliksellä ja pummia
kyyti Tampereelle juhlaviikonlopun päätteeksi!
Mitä sitten? Mielenkiintoisin ja varmasti työteliäin kouluvuosi takana. Järjettömästi uusia tuttuja, loistavia kontakteja plakkarissa niin koto-Suomesta kuin ympäri Pohjosmaita!
Vaikka vaalit menikin, kiltatoimintaa ei voi koskaan hehkuttaa liikaa! Itse en vielä malta
kokonaan eläköityä, yhdistyshommia on tarkoitus jatkaa PrTK:n puolella ensi vuonna. Nyt
kasvattamaan rasvakerrosta kinkun ja muiden jouluruokien tykö. :) Loppuun vielä kaikille
kiltalaisille tasapuolisesti Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta!
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HALUUTSÄ KUOLLA?
ELI TARINOITA KOTIMAAN PITKÄLTÄ

plussaa.”

Perjantai kello 6:00. Väsyneitä kemistejä valuu toripolliisin patsaan ohi kapuamaan
tuttuun xQ-bussiin kotimatkaa varten. Muutama on selvinnyt paikalle suoraan
baarista, mutta toinen osa lopetti reissun täydelliseen nollaukseen ja tyhjennykseen, ettei vain vahingossakaan olisi jäänyt tietoa päähän. Oliko tätä ennen sitten
oikeasti opittu mitään?

Posanka

Viaton matkamme alkoi samaisen viikon maanantaiaamuna xQ-bussin lähtiessä kohti
ensimmäistä kohdetta, killan varastoa. Kun tarvittavat eväät oli kerätty mukaan, suunnattiin kohti Kirkkonummea ja Suomen Sokeri Oy:tä. Ensimmäisissä kalvosulkeisissa
melkein jo nukuttiin.
Tehdaskiertelyn jälkeen hyppäsimme jälleen bussiin ja saimme kokea reissun parhaan
kiertoajelun. Matkalla Pöyrylle näimme nimittäin eksoottisen Kantsun ja törmäsimme
myös ranskaa puhuvaan poikaan. Tästäkin kuitenkin selvittiin yritysvierailulle ajoissa.
Illaksi matkasimme kohti Suomen virallista persettä, Turkua. Ensimmäisenä iltana seikkailut jäivät vähemmälle, mutta Posankaa täytyi käydä ihmettelemässä ja taisivat Simo ja
Maria käydä myös kokeilemassa sitä.

Nohevata sulle

Huomenta, saatana! Pientä krapulaa oli ilmassa, kun aamuselta lähdettiin kohti yllätyskohdetta Ollin enon pellavatehdasta Jalasjärvellä. Sieltä sitten päästiin katsomaan sitä
Koskenkorvan syntypaikkaa eli Altian tehdasta. Viinanäytteitä päästiin tällä kertaa vain
haistelemaan, vaikka kuinka bussikuski niitä tiedusteli.
Kossulta hyökkäsimme Laihialle Kössin halliin ostamaan jussipaidat koko remmille. Vaasaan mentihinkin sitten niin nohevana. Vaasalaisten kiltiksen ja Bella Villen venepitsojen
jälkeen päästiin mielettömiin liikennevalobileisiin Fontaanaan. Joku oli onneksi vienyt
xQ-CD:n DJ:lle, ja laadukas musiikki oli taattu.

Lopullinen nollaus

Parin tunnin unien jälkeen aamu alkoi tyypillisellä uholla: “Haluutsä kuolla?” Matka Ouluun taittui kuitenkin hiljaisesti porukan nukkuessa. Oulussa meitä odottikin turmiollinen päätös tähän asti niin kiltisti vietetylle matkalle. Mallasappro osoittautui kohtuullisen sairaaksi ja Oulun kadut saivat useita kauniita väriläiskiä approilijoiden tavoitellessa
tohtorisuoritusta. xQ-mestarimme Maija pääsikin kantamaan useamman hoipertelevan
henkilön majapaikkaan selviytymään.
Rankasta lopusta huolimatta koko porukka selvisi takaisin Otaniemeen toipumaan viikon
koitoksista. Pitkä kotimatkakin sujui kepeästi Alvinin ja pikkuoravien seurassa.

Jullen opintoretki

Aamun valjetessa selvisi, että Jukkakin oli jostain ilmestynyt porukkaan mukaan ja hänellä oli vieläpä syntymäpäivä! Matka siis jatkui Tuulin soidessa bussissamme.
Orionin tehtaalla bussikuski Julle yrittää kovasti löytää viagraa. Oli kuulemma saanut viime yönä, ja nainen oli ollut liian ruma.
Tähän väliin Jullen lennokas vitsi:
Seinässä lukee: “Älä mene jos argon on lauennut.”
Julle: “Mikä toi argon on?”
(Välillä hävetti.)
Tampereen illanvietto aloitettiin jo Nokian renkailta, jossa lyötiin kaljat kouriin ennen
tehdaskierrosta. Kummasti piristi kuuntelua ja keskittymistä. Loppuilta vietettiinkin sitten iloisesti Hervannassa konetalon saunassa Hiukkasen vieraana.
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Anni Karjalainen

TIE SYDÄMEEN - TAI HARKKANOPPIIN
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HK - Lafka - Neste Oil

ankin pakolliset haalariharkkanoppani tutustumalla lihan iloihin HK
Ruokatalo Oy:n Vantaan tuotantolaitoksella tuotantotyöntekijänä. HK valmistaa paljon muutakin kuin supisuomalaista sinistä
lenkkiä. Se on osa laajempaa HKScan Oyj
-konsernia, jolla on lihavalmisteiden tuotantoa ympäri Pohjoismaita ja Baltiaa. Oma
hommani keskittyi kuitenkin Vantaalle,
rakkaalle jauhelihaosastolle, jossa työnkuva
oli sopivan vaihteleva.
Jauhelihaosastolla, kavereiden kesken
Jauhiksessa, työt koostuivat yleisesti pakkauskoneiden käytöstä. Työ oli siinä mielessä leppoisaa, että koneiden toimiessa
mallikkaasti saattoi vain istuskella ja katsella ohitse lipuvia jauhelihapaketteja. Toisaalta kiireisempinäkin aikoina työt sujuivat sutjakkaasti alkukesän perinpohjaisen
perehdyttämisjakson opeilla ja vakkareiden
avustuksella. Työilmapiiri Jauhiksessa oli
kannustava ja työkaverit oli ns. ihan parhautta. Työympäristö oli mielenkiintoinen,
vaikka kytkökset kemiaan olivat hyvin vähäiset. Kuitenkin makkaratehtaallakin ilmeni, mille tahansa tuotannolle tyypillisiä
piirteitä, kuten jatkuva laadunvalvonta. Itsekin pääsin nohevana mittailemaan lihamassan lämpötilaa ja pakkauksen suojakaasun koostumusta.

päivistä oli vaivatonta sopia, eli festareille
halajavatkin saivat vapaapäiviä pitkiä viikonloppuja varten. Muutenkin työajat ovat
optimaaliset kesäisten menojen kannalta:
vuoroja on arkisin aamulla 6.00-14.00 tai
illalla 14.00-22.00, jolloin vapaa-aikaa jäi
kivasti auringonottoon ja jätskin syöntiin.
Suurin plussa työssä HK:lla - harkkanoppien ja rahan lisäksi tietenkin - oli edulliset
työsuhdelihat. Henkilökuntamyymälässä
broilerisuikalepaketti saattoi viimeisenä
käyttöpäivänä maksaa vaivaiset 20 senttiä.
Pakastin oli kesän jälkeen pullollaan erilaisia lihoja eli lihan syöntiin kyllästymistä on
turha pelätä, vaikka työpäivän aikana silmien ohi vilisisi reilun 10 000 kilon edestä
jauhelihaa. HK palkkaa myös ensi vuonna
paljon opiskelijoita kesätöihin, joten jos et
pelkää aikaisia herätyksiä tai suuria määriä
lihaa, pistä hakemus vetämään HK:n nettisivuilla, vaikka heti!

Leppoisa ilmapiiri näkyi myös siinä, että
esimiehen kanssa oli helppo kommunikoida ja hän olikin melkein koko ajan tavoitettavissa. Mahdollisista ylitöistä sekä pekkas-
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Itte tein ja säästin.
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Ella Potka

Mikko Laine

PHUKSINA KESÄTÖISSÄ LAFKALLA

J

oka kesä kemian laitos tarjoaa yhden työpaikan ensimmäisen vuoden
opiskelijalle. Tämän työn kehutaan
usein olevan tiskausta, tiskausta ja tiskausta. Onhan se totta, ettei pHuksina
pääse vielä osallistumaan tutkimukseen, kuten ylempien vuosikurssien
kesäharjoitteluissa. Pakko kuitenkin
todeta, että jotain muutakin tuli töissä
tehtyä, vaikka itsekin tiskausvitsiä välillä heittelen.
Työn ohjaajana toimii epäorgaanisen laboratoriomestari, joka huolehtii mm. laboratorioiden kunnosta ja
tarvikkeiden tilauksista. Kesän aikana
sain siis minäkin tutustua laboratorion
huoltotehtäviin. Sain mm. neutraloida
pHuksilabroissa tuotetut happojätteet,
huoltaa ja puhdistaa byrettejä ja päivittää laboratorion kemikaalirekisterin.
Lasitavaran pesu oli lopulta aika pieni
homma, eikä tiskausta hoidettu ihan
harjan ja fairyn kanssa, vaikka tämä

tyyli pHuksilabroissa harjoiteltiinkin.
Eniten kemiaan liittyvä homma taisi
olla muutamien yksinkertaisten synteesien tekeminen.
Laboratorion tutkimukseen ja epäorgaaniseen kemiaan tuli tutustuttua
lähinnä kahvihuonekeskusteluja kuunnelleen. Itse taisin keskittyä enemmän
kahviin ja Rubikin kuution pyörittelyyn. En tosin vieläkään osaa ratkaista sitä silmät kiinni ja kädet sidottuna
selän taakse, eli aivan koko päivää ei
kahvihuoneessa tarvinnut kuluttaa.
pHukseille vinkiksi, älkää ohittako tätä
työmahdollisuutta! Lafkalla on mukavaa henkilökuntaa ja kiva olla tisk...
siis töissä!
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KESÄ PRESSANA

V

iime kesäni Neste Oilissa ei kesätöiden kannalta ollut ehkä ihan sieltä
tavanomaisimmasta päästä. Siinä missä
moni varmistaa työpaikkansa lähettämällä
työhakemuksen ja saapumalla työhaastatteluun, sain itse vielä näiden lisäksi suunnitella ja toteuttaa vaalikampanjan sekä osallistua vaalitenttiin. Lukuisan mainostuksen,
avantgardehtavan musiikkivideon sekä vaaligrillailun jälkeen nappasin itselleni yhden
kesän mielenkiintoisimmista nimikkeistä.
Sain koko kesän ajan totutella siihen, että
minua kutsuttiin Kesäpressaksi, tai vielä lyhyemmin, Pressaksi.

Työ ei kuitenkaan ollut pelkkää kiertelyä
ympäri konsernia. Pari päivää viikossa kului
aina toimistolla Keilaniemen pääkonttorissa
viestintäosastolla, jossa kirjoitin blogia Neste Oilin nettisivuille ja päivitin Kesäpressan
Facebook-sivuja. FB-statusten raapustaminen työajalla oli melkoisen lupsakkaa
puuhaa, joskin välillä writer’s block pääsi
yllättämään, kun blogia oli jo kirjoitettu kilometritolkulla. Kirjoittaminen oli kuitenkin mielekästä puuhaa, sillä kerrankin pääsin ilmaisemaan itseäni rahallista korvausta
vastaan. Koristelinpa joitain blogikirjoituksia paint-taiteellakin.

Nimike saattoi olla sieltä eksentrisimmästä
päästä, mutta niin olivat myöskin työtehtävät. Toimenkuvaani kuului laaja-alainen
tutustuminen yhtiön toimintaan, raportointi kokemuksista sosiaalisessa mediassa
sekä ideoiden esittäminen yhtiön toiminnan kehittämiseksi. Kesän aikana pääsin
siis tutustumaan laajasti yhtiön eri liiketoiminta-alueisiin, tutkimustoimintaan ja
toimintaympäristöön sekä Suomessa, että
myös Neste Oil Rotterdamin uusiutuvan
dieselin jalostamolla. Käytännössä toimenkuva tarkoitti siis vierailuja johtoryhmän
kanssa Kajaaniin tutkimaan öljyvahinkoa,
öljytankkeriin, lentokentälle, jalostamoille,
asiakaspalvelu- ja muille osastolle, erilaisiin
laboratorioihin, huoltoasemille, säiliöauton
kyytiin, ja isännöimään vieraita sekä promoamaan Pro Dieseliä Neste Oil Ralliin.
Kaiken kaikkiaan koko kesä oli täynnä mielenkiintoista ohjelmaa – harva pääsee kesätöissään esimerkiksi haastattelemaan Mika
Saloa tai käymään ulkomailla.

Loppujen lopuksi kesä oli erittäin antoisa.
Pääsin näkemään kokonaisuudessaan, miten suomalainen öljynjalostusyritys toimii,
sekä tutustumaan kemianteollisuuteen alana. Lisäksi sain tutustua lukuisiin mukaviin
ihmisiin, jotka suhtautuvat työhönsä erittäin
innokkaasti ja ammattitaidolla. Yrityksestä
löytyi muutamiakin mielenkiintoisia omaan
alaan liittyviä tehtäviä, joihin hakemista tulen jatkossa varmasti harkitsemaan. Ei hullumpi tapa suorittaa harkkanopat!
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ELMERI EGYPTISSÄ
Loskaa sataa maahan, ja päivä alkaa lyhentyä. Kaikkialla on mustaa, pimeää, märkää,
kylmää sekä stressaavaa. Kouluhommat iskee päälle, mitään ei kerkeä tekemään. Aika
paljon ongelmia. Mikä tähän lääkkeeksi?
Yksinkertaista, lähde ulkomaille! Ulkomailla on lämmintä, aurinkoista, kirkasta vettä,
hyvää seuraa, parempaa ruokaa ja loistavaa
tekemistä, eikä (sillä hetkellä) koulukiireitä.
Päätin siis lähteä Egyptiin liveboard-reissulle.

Matkamme kesti viikon, jonka aikana emme käyneet kertaakaan kaupungeissa tai asutuilla rannoilla. Ruoka oli joko mukana tai laivakokki osti tuoreet tarvikkeet kiertäviltä
kalastajilta. Elämä laivalla oli yksinkertaista, saimme ruokaa ja alkoholittomia juomia,
kun vain halusimme ja henkilökunta hoiti kaikki tavaramme harrastuspaikoille ennen,
kuin itse edes kerkisimme valmistautua rannalle siirtymiseen. Iltaisin tekemistä ei juuri
ollut. Kulutimmekin illat korttipelien, syömisen ja yleisen hengailun sekä päivän kuvauksien katsomisen merkeissä.
Onneksemme viikon aikana tuuli käytännössä joka päivä, joten ”oheistoiminnalle” ei
ollut juurikaan aikaa. Pystyimme siis harrastamaan niin paljon kuin jaksoimme. Tämä
kostautui muutamana loukkaantumisena ja palaneena ihona sekä lihaskivuilla. Punaisessa meressä on paljon nähtävää, laivamme vierellä ui delfiinejä, leijalautaillessa näimme haita sekä lentokaloja, snorklatessa esim. papukaijakaloja ja kilpikonnia.
Egyptiä, tai ainakaan Hurghadaa en kyllä suosittele kenellekään pelkäksi lomakohteeksi. Suurin osa kaupungista on likaista ja köyhää. Kaupungin varakkaimmilla alueilla
uskalsi sentään kävellä ilman vartijoita ja pelkoa basaarikauppiaista. Satamassa ehkä
eniten hämmensi paikallisten baarien käsitys joka torstain livemusiikista: iPod ja kaiuttimet. Jos aktiiviloma innostaa, niin suosittelen liveboardingia ja varsinkin leijalautailua
kaikille!

Liveboard tarkoittaa laivalla elämistä esim. hotellin tai turistirysän sijaan. Liveboardille
voi lähteä moniin lämpimiin sukellus- ja lomakohteisiin. Suomesta lähtee näille reissuille
normaalisti sukeltajia, mutta meidän porukka oli ensimmäinen suomalainen leijalautailijaryhmä, joka on lähtenyt tämäntapaiselle matkalle. Leijalautailu on vesi-/talviurheilua,
jossa harrastajaa vetää suurehko (5-20 m2) leija. Kyselkää allekirjoittaneelta lisää.
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PHUKSI RISTEILYLLÄ
PHuksiristeily oli mahtava kokemus ja itselleni jäi mieleen monia mukavia muistoja.
Risteilypäivän virallinen ohjelma alkoi haalarigaalasta, joka itsessään oli yksi pHuksivuoden hauskimmista tapahtumista! Kummallinen diashow tai ramboseuran uusin
spektaakkeli eivät tule heti unohtumaan.
Lopuksi saimme vielä Cancanin esittelemät
ikiomat haalarimme! Haalarin pitämisestä
tuli mahtava fiilis, jonka kanssa oli mukava
lähteä risteilemään.
Ja pian olimmekin jo laivassa. Ensin suuntasimme hytteihin ja huomasimme että 5.
kerros oli varattu kokonaan teekkareille.
Onneksi, sillä nukkuminen olisi ollut varmaankin hyvin vaikeaa ennen aamuyötä.
Asetuttuamme hytteihimme suurin osa
meistä rynnisti Buffeeseen juomaan niin
hyvää viiniä, niin ja tietysti syömäänkin.
Itse oleskelin Buffeessa täydet kaksi tuntia
pelaten juomapelejä, jonka jälkeen tarjoilija tuli valitettavasti ilmoittamaan että aikamme on loppu.
Matka jatkui taxfreen ja alkoholilatauksen
kautta viidenteen kerrokseen. Hetken oleskelun jälkeen ja haalarit ladattuna täyteen
alkoholijuomia lähdimme hyttisuunnistamaan.
Mielestäni suunnistus oli erittäin hauskaa,
mutta sille oli varattu liian vähän aikaa, itse
ehdimme käydä noin puolet rasteista.
Suunnistuksen jälkeen biletys jatkui vähän

siellä sun täällä ja ihmismassa hajaantui
kahteentoista asti, kunnes kokoonnuimme
laulamaan teekkarihymniä kannelle. Siitä
paardit jatkuivat baarissa ja viidennessä
kerroksessa aina aamuyöhön asti.
Aamulla kun heräsimme, lähdimme Ruotsiin vierailemaan KTH:lle. Reissu oli mukava sateisesta säästä huolimatta, ja Burgerking oli päivän pelastus.
Kun saavuimme takaisin laivaan, meno oli
hiljaista. Suurin osa nukkui kunnes taxfree
taas aukesi, jonka jälkeen alkoivat käytäväbileet. Itse huomasin myös, että vettä
kannattaa varata mukaan. Vesipullon tyhjentäminen pään päälle nimittäin piristää
kummasti!
Tässä vaiheessa muistikuvat alkavat muuttua hieman hatariksi, mutta erityisesti mieleen jäi 12. kerroksen laulupiiri, kun iso
kasa kemistejä hoilasi suomalaisia lauluja
suunnilleen kaksi tuntia.
Teekkarihymni laulettiin myös samalla
paikalla kuin eilen, tosin tällä kertaa suurin osa oli jäänyt matkalle, eikä meitä ollut
enää hirveästi ulkona laulamassa.
Paardit jatkuivatkin aamuyölle asti, kun
soitimme musiikkia kuuden aikaan kaijuttimista viidennen kerroksen aulassa.
Kolmannen päivän aamuna oli aika ulostautua laivasta. Reissu oli kaiken kaikkiaan
hyvin hauska. Matkamuistoksi itselleni jäi
hieman hutera olo, hyviä muistoja ja maan
aaltoilua perjantaille asti.
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MIETTEITÄ VAIHTO-OPISKELUSTA
Onhan siinä kieltämättä sellainen sävy että moro, mä lähen nyt. Häivyn ulkomaille vuodeksi tai puoleksi, nähään sit taas. Vaihtoon lähteminen kuitenkin kannattaa, niin sanovat
kaikki vaihdossa olleet. Ja he ovat oikeassa. Jos kuvittelet itsesi vuosia myöhemmin ja
katsot ajatuksiasi, mitä muistat siitä vuodesta? Sen, että oli tavallista, teit tavallisia juttuja
tavallisten ihmisten kanssa vaiko sen, että se vuosi oli erilainen? Muista, että aika kultaa
muistot. Vaikka ulkomailla olisi tylsää ja ikävää, niin koit sentään jotain uutta ja mieleenpainuvaa, ja lopulta se alkaa kimmeltää. En sano, että vaihdossa olisi tylsää ja ikävää, se
riippuu ihan susta itsestäsi.
Vaihto-opiskelu on kuin suljettu laatikko. Menet sisään ja tulet ulos, mitä tulee ulos kanssasi on yleensä itse valittavissa. Kaikkea voi kokeilla, teorioita testata ja itseään haastaa
niin pitkälle kuin on kanttia. Haluatko olla rohkeampi? Tottakai haluat. Sun täytyy mennä
pois mukavuusalueeltasi, vaikka se onkin epämukavaa. Kun teet sen vieraissa maisemissa,
kukaan kotipuolessa ei saa koskaan tietää, miten kävi. Ellet kerro itse. Siis: Jos mokaat, et
tapaa niitä ihmisiä enää koskaan. Jos onnistut, voit muistella niitä juttuja vuosien päästä
samalla koplalla. Jos rakastut... no, sinne jäi. Tai sitten otat mukaan, miten vaan tykkäätte.
Ihmiset ovatkin mielestäni tärkeimpiä tuliaisia tuosta laatikosta.
Ehkä teet viikonloppureissun toiseen kaupunkiin, jossa ei olekaan nähtävyyksiä, tapahtumia tai mitään mielenkiintoista ja vielä sataakin koko ajan. Reissu voi olla näistä huolimatta valtava menestys, jos tutustut mielenkiintoiseen/iin tyyppiin/tyyppeihin, ja alatte
pitää yhteyttä myöhemmin. Ystäviä ja kavereita kun voi harvoin olla liikaa. Ja ulkomaalaiset kaverit vasta käteviä ovatkin! Mietit sitten lomareissua, interrailia tai jotain vastaavaa,
löytyy maailmalta paikallisia, jotka tuntevat kielen, osaavat tinkiä, tarjoavat yöpaikan ja
näyttävät parhaat paikat kotiseuduiltaan. Ehkä osaavat jopa neuvoa työnhaussa, jos ulkomaille päättää suuntautua. Vastaavasti olet expertti Suomessa ja voit esitellä ylpeänä omat
kotikulmasi. Tämä on win-winiä parhaimmillaan.
Siinä hieman fiiliksiä, tämän vielä sanon: Menkää, nähkää,
kokekaa itse! Joka tilanteesta selviää hengissä, paitsi jos se on
kuolemaksi. Mutta onneksi harvoin on.

Kirjoittaja on parhaillaan vaihdossa
Saksassa ja tullee takaisin. Prost!
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”Rainer”
Osoite: Lauttasaarelainen
+358 40 123456
meatrocket8@hotmale.com
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Diplomi‐insinööri, Aalto‐ yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu, 2012‐

IT‐TAIDOT
Käyttöjärjestelmät:

Windows, XBOX ,Mac OS X

Toimisto‐ohjelmat:

Windows Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Paint, Miinaharava

Ohjelmointi:

Java, Python, VCR

Peliohjelmat:

Angry Birds, Tetris

Muut ohjelmat:

FLOWBAT, 3D Molecular Stimulator

Älä valehtele, kukaan EI osaa käyttää
Flowbattia!

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT
Kemistikillan puheenjohtaja, Teekkareiden Cityoravien Suojeluskunnan varavarainhoitaja, Balin
kunniakuvernööri, Luomuhippikauppa Oy:n vuoden kausityöntekijä.

Koulutusohjelma: Kemian tekniikka; pääaine: Hiivatiede, sivuaine: Ruotsalainen savenvalanta
Tekniikan kandidaatti, Aalto‐ yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu, 2008‐2012
Koulutusohjelma: Kemian tekniikka; pääaine: Biohipistely, sivuaine: TuTa
Ylioppilas, Ressu, kevät 2008
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VARUSMIESPALVELUS

Yleensä tässä kohtaa EI kannata mainita Kemistikillan
puheenjohtajuutta, jos siis haluaa töitä.

Kainuun Prikaati, Esikuntakomppania, 2007‐2008. Sotilasarvo: Soppatykki.

Vaihto‐oppilas; Aniversity of Lesser Sunda Islands, Technical Surf Institution; Bali, Indonesia;
2011‐2012

HARRASTUKSET

TYÖKOKEMUS

Olen tällä hetkellä SM‐tason liukuportaiden käyttäjä, tai siis ”liukuportailija”, niin kuin me lajin
harrastajat tykkäämme kutsua. Seuraan innokkaasti tanniineja ja intohimonani on
luomuturkisviljely. Pidän itselleni tärkeänä eritoten kahvakuulia sekä käytän paljon aikaa
lumiaurojen seuraamiseen. Harrastan myös grafiikkaa.

Myynnin edistäjä, Luomuhippikauppa Oy, Itäkeskus, 1/2012 ‐ 6/2012
Olin mukana edistämässä orgaanisen puhveliheinän vallankumousta. Lisäksi vastuullani olivat
Fjällrävenin reput ja tummasankaiset lasit.
Testaaja, Oy Eläinlääkevalmistaja AB, Mäkkylä, 6/2011 – 8/2011
Olin osa tutkimusryhmää, jonka tehtävä oli selvittää hevosrauhoittavien viihdekäytön mahdollisia
sivuvaikutuksia. Työ oli 3‐vuorovaikutustyötä.
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Myymäläavustaja, Alepa, Otaniemi, 5/2010 – 7/2010
Tehtävänäni oli huolehtia pakastealtaiden pitsavarastojen täydennyksestä ja kaljalaatikoiden
tyhjennyksestä.

KIELITAITO

Jos olet biolainen, muista myös mainita vuodet, jolloin et ole saanut töitä. Nimeä ne esim. ”Työharjoittelu: Lapseton koti-isä” tai
”Työelämään tutustuminen: Työtön”.

suomi: äidinkieli

englanti: erinomainen

ruotsi: jåå…

bioranska: perusteet

Toim. huom. Mikäli nämä vinkit eivät vakuuttaneet kannattaa tutustua myös Teekkarin työkirjaan 2013, josta
löydät monia hyviä vinkkejä työn hakuun. Kannattaa
muuten aloittaa se kesätöiden etsintä hyvissä ajoin, mieluiten jo tammikuussa.

TISLEEN VAALIHINAUSPAKETTI
2012

KOKOUSHINAUKSEN ALKEET

Kemistikillan vuosittainen vaalihinauskokous 2012
Mitä tapahtuu kun sata kemistiä kokoontuu kemiantekniikan ykkössaliin pitämään vaalikokousta? No siellähän tietenkin hinataan puolivuorokautta kysellen pitkiä moniosaisia
kysymyksiä hallitustyrkyiltä, joilla ei ole edes vastaehdokasta. Tai siis näin ainakin pitäisi
tapahtua, mutta syystä tai toisesta vuoden 2012 vaalikokous sujui yllättävän vikkelästi.
Tisle oli luonnollisesti tänäkin vuonna mukana seuraamassa ja raportoimassa Kemistikillan
opiskelijapolitiikkaa, kun uutta raatia valittiin toimikaudelle 2013. Tässä vaiheessa voidaan
jo kertoa, että raati saatiin valittua ja muutama hauska vitsikin kuultiin. Tähän stooriin on
koottu kaikki tärkeä vaalikokouksesta, eli 1) valitut vitsit raatityrkyiltä, 2) kokoushinaajan
opas, jotta vastaavalta hinailuttomuudelta vastaisuudessa vaalikokouksissa vältyttäisiin ja 3)
uusien raatilaisten vaalilupaukset, jotta tämä hivenen epäluotettavan oloinen pyrkyrisakki
voidaan sitten reilun vuoden kuluttua tuomita rikotuista lupauksista ROVIOLLE!
(Toim. huom. tässä ei viitata Rovio Entertainment Ltd yhtiöön.)
”Hauskoja” ja ”tosi hauskoja” vitsejä kuultiin hiillostetuilta raatityrkyiltä. Tähän on koottu
valittu otos illan antia:
Mitä yhteistä on laihialaisella ja kasvissyöjällä?
V: Kumpikaan ei halua maksaa.
-Ella Potka
Mitä yhteistä on vauvalla ja jalkapallolla?
V: Molempia voi syöttää.
-Mikko Laine

Kokoushinaajan opas on tarkoitettu oppaaksi niille, jotka eivät vaali perinteitä eli jättivät
hinaamatta vaalikokouksessa.
HINAUKSEN PERUSTEET:
-Huuda aina: ”Haluan kannattaa!”, kun se vain on suinkin tilanteeseen sujautettavissa.
-Kun kysyt kysymyksen vaaliehdokkaalta, aloita pitkällä johdannolla, joka päättyy moniosaiseen kysymykseen ja esitä kysymyksesi yleisöön päin kääntyneenä pakottaaksesi huomion itseesi.
-Jos tuntuu, ettet kehtaa hinata, saavu kokoukseen kevyessä humalassa.
-Muista myös keskeyttää muiden kysymyksiä sekä varsinkin puheenjohtajan puheenvuoroja
hauskoilla välihuudahduksilla.
-Esitä kysymyksesi aina ensin ruotsiksi.
-Toimijatehtävissä on aina hyvä herättää keskustelua toimijoiden sopivasta lukumäärästä.
”Onkohan tänä vuonna liikaa lukkarin kisällejä?”

Mitä eroa on teekkarilla ja kamelilla?
V: Kameli voi olla viikon juomatta.
-Julia Nyström

-Jos olet kuullut jonkun kysymyksen vaalipaneelissa. Kysy se uudestaan vaalikokouksessa.
Voi olla, että joku ei ole kuullut vielä sitä...

Mitä saa, kun yhdistää vitsin ja retorisen kysymyksen?
V:
Ville Rönkkö
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- Jos kokous ei kestä yli kuutta tuntia. Olet epäonnistunut PIKKU HINAAJA!
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Kemistikillan raati 2013 antoi vaalikokouksessa tukun lupauksia, joiden toteutumista on
meidän äänestäjien syytä tarkoin valvoa. Tässä ne nyt ovat:
Puhikseksi valittu Elina Honkanen lupasi rohkeasti, että Kemistikilta on pystyssä vielä vuoden kuluttua.
Phuksikapteeniksi valittu Mikko Laine lupasi, että PT-fuxit voittavat vuoden 2014 fuksipeijaiset ja että fuksityttökalenteri julkaistaan.
Rahastonhoitajaksi valittu Artturi Ropponen lupasi kehittää rahastonhoidon tiedotusta.
Opintovastaavaksi valittu Ville Rönkkö lupasi kokoustaa ahkerasti.
Isännäksi valittu Otto Köylijärvi lupasi järjestää syksyllä ”kaveri”-sitsit.
Emännäksi valittu Susanne ”Sussu” Lindholm lupasi, ettei mitään ruokalajia tarjoilla kaksilla sitseillä.
Yrityssuhdevastaavaksi valittu Maija Renkonen lupasi tehdä enemmän yhteistyötä PrTK:n
kanssa.
Ulkovastaavaksi valittu Maunu Häkkinen lupasi parantaa killan kansainvälisiä suhteita
vaihtareiden osalta.
Tiedottajasihteeriksi valittu Pia Silventoinen lupasi pirteämpiä viikkotiedotuksia parin ankean vuoden jälkeen.

Raati 2013
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Politiikankirjeenvaihtajan pohdintoja vaalikäytännöstä
Tisleen politiikantutkimusosasto on pitkään ollut huolissaan killan vaalikokouksen alhaisesta äänestysprosentista, joka jäi tänä vuonna 21 %:iin. Tänä vuonna kukaan ei
edes käynyt antamassa ennakkoääntään pääaulan vessanseinällä. Vaikkeivät äänestyslukemat aivan Vantaan kunnallisvaaliaktiivisuuksiin verrattavissa olekkaan, uskovat
jotkut tahot tämän olevan jonkin asteinen mandaatti diktatuurille.
Alhainen äänestysprosentti voi osittain selittyä osittain sillä, että vain osa kiltalaisista
saapui vaalikokoukseen. Tämä taas voi johtua jo ennakkoon tiedossa olleesta, puheenjohtajan pyrkimyksestä rajoittaa kokouksessa tapahtuvaa hinaamista. (Kokoushinaaminen itsessään on marjapussiin verrattavia kemistiperinteitä.) Hinaamattomuus puolestaan syö tapahtumalta uskottavuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta, sillä eihän se ole
kokous, eikä mikään joka saman vuorokauden puolella päättyy. Lisäksi mikä kasvattaisikaan enemmän yhteishenkeä kuin kuusi tuntia rattoisaa yhdessä oloa, hiillostaen onnetonta edessä olijaa, kuunnellen raatityrkkyjen ympäripyöreitä tai ennalta arvattavia
vastauksia ja lopuksi äänestää sitä parasta kaveriaan, tai sitä tyyppiä jonka vastaukset
nyt vain naurattivat eniten. Toisaalta voisi olla jännä nähdä mitä kokouksesta tulisi jos
kerrankin kaikki n. 400 kiltalaista ilmaantuisikin paikalle.
”Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ei ole kirkossa kuulutettu kaikissa maissa. Vaikka sitä
ihan parasta ehdokasta ei löytyisi, niin vähiten huono on toinen peruste, jolla voi valita.”
							-Jyrki Katainen
Marraskuiset vaalit herättävät myös erään oleellisen kysymyksen: Viikset uhka vai
mahdollisuus? Äänestäisitkö sinä viiksekästä miestä? Aika näyttää
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KUMPI OLI ENSIN? MUNA VAI KANA KRAPULA
Monia opiskelijoita vaivaa toisinaan sama kansantauti: krapula. Tisleen toimituksen
korviin on kantautunut ikiaikainen poppakonsti taudin ehkäisyyn, ja tottahan toki sitä oli
testattava! Tarina kertoo, että mikäli henkilö syö munaa, ennen kun lähtee nauttimaan päihdyttäviä juomia, krapula jää tulematta. Munan laatuvaatimuksista tarina ei kerro muuta
kuin sen, että munan on oltava näkyvässä muodossa.

Heksaristikko
Normiristikoiden sijaan tarjolla on tällä kertaa heksaristikko,
jossa kuusikirjaimiset sanat kiertävät vihjeitä myötäpäivään.
Sana voi alkaa mistä tahansa vihjeen viereisestä ruudusta! Jos
vihjeet tuntuvat liian visaisilta, voi ratkaisusanat tarkistaa
viimeiseltä sivulta ja sitten asetella ne paikoilleen.

CanCan-kaato kurkisteli nurkan takana ja urhea toimittaja päätti testata munan toimivuutta heti. Testijoukkoon otettiin vertailukohteeksi myös toimittajaa noin 12,5 kertaa suurempi henkilö. Kokoeron vuoksi munasuhde oli 1-3. Tulos oli lupaava. Molemmat testaajat
heräsivät aamulla ilman edes pientä krapulanpoikasta, vähän väsytti vain.

1. _ _ _ _ _ _
2._ _ _ _ _ _
3._ _ _ _ _ _
4._ _ _ _ _ _
5. _ _ _ _ _ _
6. _ _ _ _ _ _
7. _ _ _ _ _ _
8. _ _ _ _ _ _
9. _ _ _ _ _ _
10. _ _ _ _ _ _
11. _ _ _ _ _ _
12. _ _ _ _ _ _
13. _ _ _ _ _ _
14. _ _ _ _ _ _
15. _ _ _ _ _ _
16. _ _ _ _ _ _
17. _ _ _ _ _ _
18. _ _ _ _ _ _
19. _ _ _ _ _ _

Seuraava testipaikka ei varmasti jättänyt ketään kylmäksi. Kyseessä oli Teekkarius 140
-juhla. Tälläkin kertaa testaajia oli liikkeessä kaksi munasuhteella 1-2. Kaksi munaa syönyt
testaaja koki sillisaamuna pahoinvointia, kun taas yhden munan sankari oli vielä humaltuneessa tilassa herätessään. Hän päätti syödä silliksellä yhden tasoittavan munasen mutta
seuraavan aamun olosta päätellen, jos aikoo olla humaltuneena kaksi päivää putkeen, vain
yksi muna selvin päin ei vain yksinkertaisesti riitä.
Seuraavaksi munaa testattiin kotibileissä. Tällä kertaa testaajia oli vain yksi, tutulla yhden
munan taktiikalla. Booli virtasi, hauskaa oli ja nukkumaan mentiin aikaisin aamulla. Testi
oli suorastaan great success, sillä aamulla testaaja heräsi pirteänä kuin peipponen!
Viimeisenä vuorossa oli Vuorimieskillan vuosijuhla. Sillisaamuna herätessä testaajan olo oli
hieman hutera mutta kuitenkin hyvä. Näpsäkkänä tyyppinä hän päätti varmistaa hyvän olon
seuraavallekin päivälle nauttimalla munan
ennen sillikselle taapertamista. Muna osoittautui
kuitenkin petolliseksi, sillä seuraavana aamuna
testaaja luuli, ettei selviäisi päivästä hengissä.
Onneksi elämä kuitenkin lopulta voitti.
Lopuksi voidaan siis todeta, että muna toimii
hyvin epävakaasti. Testaaja kuitenkin uskoo
vakaasti munan parantavaan voimaan ja toteaa,
että vika ei ole munassa vaan sen määrässä.
Syökää munaa!
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JUOKSUA KERRAKSEEN

Kaikkihan tietävät juoksutaksin, sen missä jätetään taksikyyti maksamatta ja juostaan
pakoon. Monelle termi juoksupitsa taas tuo mieleen pitsakuriirin jallittamisen, mikä
onkin ihan sanakirjakypsä käsite. Maailma on armoton paikka, joten on oltava muitakin juoksemista vaativia tilanteita.

Juoksubussi

Pysäkille ei voi lähteä ajoissa, joten joudut AINA juoksemaan bussille. Kovat juoksijat
myöhästyvät kolmella sekunnilla ja ottavat bussin kiinni seuraavalla pysäkillä.

Juoksuportaat

Diggaat kuntoilusta, ja asut kerrostalon ylimmässä kerroksessa. Haluat ehtiä asuntoosi
heittämään paidan pois ennen kuin hiki kastelee sen. Siispä juokset, ja kovaa.

Aitajuoksu

Baari-illan jälkeen päätätte kävellä kotiin. Kävelyn aikana puhkeaa raju rehentelykilpailu, jonka tuloksena esität suullisesti hyppääväsi isohkon pensasaidan yli, vajaa metri
syvyyttä ja reilu metri korkeutta. Otat hyvän vauhdin ja mäjähdät keskelle pensasta,
tietenkin. Oksia katkeaa, takkiin tulee reikä, lompakko katoaa, ärräpäätä lentää, eikä
respektiä heru. Se olikin taas sulavaa toimintaa.

Alajuoksu

Juokset joen reunaa veden virtaussuuntaan, kunnes saavut meren/järven rantaan. Palaat
vastarantaa pitkin. Lenkkisi rajaa tarkalleen yhden neliökilometrin.

Juoksuhauta

Päätät paeta kuolemaa. Havahdut hauta-arkussa, pomppaat pystyyn ja sönkötät järkyttyneelle hautajaissaattueelle jotain ahtaanpaikankammosta ennen poistumista kadulle.

Juoksukengät

Päätät adoptoida Intersportista uudet jalkineet, mutta tyhmyyksissäsi nappaat kaksi
vasemman jalan lenkkaria. Palaa kauppaan ja palauta kengät, niin voitte kaikki nauraa
sattumukselle.

Juoksukoulu

Juoksumatto

Joku on jättänyt tosi ihQ karvamaton telineeseen tuulettumaan, ja sinun on pakko
saada se. Ja taas juostaan.

Juoksupyörä

Valmistut korkeakoulusta, ja opintojen ohessa olet oppinut joukon tärkeitä juoksutekniikoita. Enää sinun ei tarvitse juosta, koska nyt sinulla on varaa autoon, omaan
karvamattoon ja TVshopin kuntoiluhärveleihin. Opeta vielä vanhemmillesi juoksuhautatekniikkaa, jos he ovat sen arvoisia.

Poimit maasta kukkia ja samalla joku nappaa fillarisi. Juokset rosvon kiinni ja annat
tälle selkään vaikka nipistämällä pulisongeista.

Juoksuhiekka

Olet Havaijilla nauttimassa auringon viime säteistä yläosattomissa, kun huomaat A.
Vileniuksen nappaavan liivisi. Ohikulkijoiden hurratessa taklaat perverssin santaan ja
näytät tälle kaapin paikan.
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Alkaa olla vuoden viimeisten (taikka ensimmäisten) reseptien aika, mutta ennen kaikkea
tämän artikkelisarjan päätösnumero. Koska Tisle on tainnut jo ehtiä epäonnistua kaikessa
muussa, niin yritetään silti pitää tämä lehti edes opiskelijapainotteisena. Tällaiset vanhat
setämiehet eivät sinne enää kuulu. Kaikki voivat nyt siis huokaista helpotuksesta - Vihdoin
se loppuu! Vaikka allekirjoittaneella itsellään on ollut omaa kivaa jo yli vuoden verran, niin
ihan vaan sen takia, ettei kenellekään jäisi näistä artikkeleista kovin paha maku suuhun,
voidaan tällä viimeisellä kerralla käsitellä erittäin makeita jälkiruokia.
Vuosien varrella olen saanut huomata, että jokaisen itseään rakastavan ruuanlaittajan
täytyy heti keittiön peilin asennuksen jälkeen ehdottomasti löytää itselleen myös sopiva
reseptikirja suklaasta. Tällaisella jälkiruokakirjojen aatelialla pystyt aloittamaan toistaan
maittavampien herkkuja luomisen, joilla viimeistään lihotat itsesi mestarikokkien periksi
antaviin muotoihin. Ihan kuin suklaa itsessään ei siihen hommaan muka riittäisi. Seuraavaksi esitellään perin suklainen resepti, joka muuten näyttää paremmalta kuin maistuu.
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Jouluista juusto-suklaa unelmaa
Valmistusaineet:
300 g tummaa suklaata
125 g voita
0,5 dl glögitiivistettä
2,5 dl ruokosokeria
1 dl vehnäjauhoja
0,5 dl leseitä
½ tl leivinjauhetta
~50 g hienonnettuja cashew-pähkinöitä
2 tl kardemummaa
4 munaa
150 g vuohenjuustoa
150 g tuorejuustoa
¾ dl sokeria
3 tl vaniljasokeria
Ohje:
Ensiksi vuoraa vuoka leivinpaperilla. Voitele ja leivitä vuoka. Laita uuni päälle, 200 °C.
1. Sulata suklaa/voi–seos vesihauteen päällä. Lisää
suklaasulaan glögitiiviste samalla sekoittaen.
2. Samalla kun suklaaseos jäähtyy, niin yhdistä leivontakulhoon ruokosokeri, vehnäjauhot, leivinjauhe, leseet, jauhetut pähkinät, kardemumma ja 3
munaa. Sekoita ainekset keskenään. Lisää kulhoon
suklaaseos, jonka jälkeen sekoita uudestaan.
3. Notkistetaan juustot omassa kulhossaan, jonka
jälkeen lisätään sekaan muna, sokeri ja vaniljasokeri.
Ainekset vatkataan tasaiseksi seokseksi.
4. Kaada suklaaseos vuokaan. Annostele seuraavaksi
päälle juustoseos. Pyörittele veitsellä taikinakerroksiin raitoja.
Lopuksi laita vuoka uuniin n. 30 min. Jäähdytetyn
vuokaleivoksen voi näin halutessaan leikata myös
pienempiin paloihin.
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LASTEN PIIRUSTUKSIA
Aiheesta: Muistoja kemian opiskelusta
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KOUKUSSA
Uusiin älypuhelimiin ladattava foursquare-sovellus antaa käyttäjilleen mahdollisuuden erilaisten pisteiden ja mitalien toivossa kirjautua erinäisiin sijainteihin. Sovellus vaatii WLANtai puhelimen oman datayhteyden ja GPS-paikantimen. Varsinkin nuorten keskuudessa
suosituksi noussut ilmiö saa viranomaisilta varauksettoman vastaanoton.
Poliisista kerrottiin seuraavaa:
-”Esimerkkitapauksena mainittakoon eräänkin R-kioskin ryöstö aukioloaikojen ulkopuolella.
Sieltä oli viety kaljaa ja kasa miestenlehtiä. Normaalisti tällaiset tapaukset jäävät yhdeksän
kertaa kymmenestä selvittämättä, mutta tällä kertaa kaverilla oli mukana puhelin, niin olihan piruparan tarvinut pisteiden toivossa kirjata itsensä sinne kioskille, oli ottanut pari kuvaa
rikotusta ikkunasta, poseerannut kaljakeissien kanssa ja lopulta vielä kommenteissa kehunut
lehtivalikoimaa. Kävimme sitten seuraavana aamuna hakemassa väsyneen juhlijan omasta
asunnostaan kaljapullojen ja nenäliinamyttyjen seasta.”
Lehti haastatteli myös mainitunlaisia käyttäjiä. Seuraavassa varoittava esimerkki siitä, mihin
uusi villitys saattaa pahimmillaan johtaa.
Erään suurkäyttäjän surullinen/masentava/säälittävä tarina:
No, me vähän naureskeltiin meidän yhdelle
kaverille, joka sitä harrasti. Mut sit ajateltiin,
että voishan sitä itekkin kokeilla. Ihan vaan
kännis ja läpällä. Mut sit siinä oli jotain.
Siis alkuunhan se oli just semmosta harrastelua. Saatettiin checkata kiltikselle... niin siis
kiltahuoneelle tai vaikka leffateatteriin. Mut
sit jossain välissä alkoi tuntumaan, et se ei riitä. Se alkoi muuttua koko ajan rajummaksi
se homma. Siin oli nää mun frendit, Santeri ja Johannes (nimet ei muutettu). Se rupes
muistuttaan jo jotain kisaa. Kokoajan oli
pakko saada lisää... Sit yhdessä välissä mulla
oli ollut tosi synkkä putki siinä...
Sit se iski! Havahduin siihen tilanteeseen...
olin monta dösäriä kirjannut peräkkäin siihen mut sit mä tein ehkä sen pahimman
virheen. Se oli siis aivan älytöntä. Kirjasin
kokonaisen kaupunginosan. Se oli vikatikki.
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Se ohjelma ei enää löytänyt mun sijaintia ja
epäili huijariksi.
Yhtäkkiä se ilmoitti, että en voikkaan enää
kirjata. Mun koko olemassaololta katos pohja. Miten mä voisin olla olemassa missään,
jos en voi ilmoittaa siitä johonkin? Hetken
aikaa mä siinä etsin itseäni. Pimeessä. Oli
jo myöhä. Mut sit siihen tuli bussi. Nousin
kyytiin. Olin jotenkin päätynyt kotiin, vaikka
mulla oli jäänyt siinä matkalla useampi pysäkki, Alvarin aukio ja ostarikin checkaamatta. Lopulta rappuun päästyäni alkoi taas oireilu. Mulla oli akkukin ihan lopussa, mutta
en välittänyt. Oli pakko yrittää checkata. Ja
sit se oli auki taas. Checkasin ihan kaikkialle.
Niemeen, kylään, kymppiin, omaan eteiseen.
Kävin siinä vessassa ja kirjasin senkin.
En usko, että opin ikinä... ainakaan ennen
kuin on liian myöhäistä.”

Heksaristikon ratkaisut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

SIIPPA
RIKSAT
KEMIRA
POMELO
ALEPPO
PEKONI
NOLATA
HAPATE
SAHATA
SAANTI
NUOTAT
VIILAT
SKOOLI
KIMONO
KNOPPI
PAKINA
PASILA
LOLITA
ONKALO

Arvoituksia arvoituksia
1. Mikä puli on keltainen ja itkettää?
-Ruokasipuli
2. Mikä puli käy mielenterveydellesi?
-Hepuli
3. Mikä puli kasvaa ajan myötä?
-Pulisonki
4. Mikä puli autoasi vaanii?
-Lappuliisa
5. Mikä puli ei sinulle hyvää tarkoita?
-Kepulikonsti
6. Mikä puli sinua krapulaisena tervehtii?
-Darraripuli
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And the road goes ever on.

