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Pääkirjoitus
Moi!
Muistan, kun ensimmäisiä kertoja luin Tislettä. Ajattelin heti,
että haluaisin itse lähteä kirjoittamaan juuri tätä lehteä. Kysyin
silloiselta Tislesedältä asiasta ja kehotettiin hakemaan toimittajaksi. Tästä on nyt kulunut vuosi ja jonkun aivopierun takia istun
nyt päätoimittajana ja yritän keksiä jotain sanottavaa tähän
pääkirjoitukseen, jota juuri nyt luet. Tai tuskin näitä kukaan ikinä
lukee, joten antaa vaan tajunnan virrata sitten.
Tuntuu, että olen astunut kauhean isoihin saappaisiin, sillä Ella
hoiti hommia viime vuonna niin hyvin! Ei voi muuta sanoa kun
hattua nostaa. Tuskin samalle tasolle pääsen, mutta koitan silti
pitää linjan samana läpi vuoden. Tämä ei kuitenkaan onnistu, kun
aina päädyn säätämään Photoshopilla jotain omaa (ks. viereinen
sivu).
Tämä Tisle on omistettu Kemistikillan vuosijuhlaviikolle ja koska
tänä vuonna liikutaan merellisellä teemalla, on Tisleessäkin paljon aiheeseen liittyvää asiaa. Tai ei oikeastaan nimeä enempää,
mutta onpahan edes sen verran kuitenkin. Ehkä saadaan jopa itse
Aalto-yliopistolta sponsorointia! Itse odotan innolla, että Nilkka joskus lähettäisi ne puuhatehtävät tähän lehteen ja pääsisin
sitten silliksellä täyttelemään hyvällä huumorilla tehtyjä ristikoita
ja ratkomaan kuva-arvoituksia.
Kemian tekniikan korkeakoulussa eletään
muutoksen aikoja, mutta toivon Tisleen
pysyvän ajan tasalla niin kauan, kun killassamme on yksikin jäsen. Ainakaan tänä
vuonna yritän ahkerien toimittajiemme
kanssa pitää lippua korkealla ja hatun
nostettuna, vaikka viereisessä kuvassa se
onkin päässä.
Terveisin riemuidioottinne,

Kia
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Hejsan arvon Tislenyymit!
Tässä sitä nyt sitten ollaan - uusi vuosi, uusi mahtavan ihana raati
ja sakkokierros! Tätä kirjoittaessa melkein kaksi kuukautta takana ja täytyy sanoa, että onpahan ollut pirinen (lue: meno aika
Duracell-jänis) alku puheenjohtajavuodelle. Kiirettä on riittänyt
vaikka missä Kondensatio toimikunnasta Kemiat Kohtaa –toimikunnan kautta Neuvostoon. Kondiksesta ja etenkin niiden jatkoista on
muuten tulossa aika jees bileet, vaikka sinä tätä lukiessasi oletkin
varmaan jo juhlat kokenut. Joku puhekkin pitäis kait niihin kekkereihin raapustaa, mutta jätetään se pääjuhlasta muistettavaksi.
Ehken kuitenkan turise vain omasta pääkopastani, vaan sivuan
myös vähän jotain asiaa. Eli, Mitä tänä vuonna killassa sitten
tapahtuu muuta kuin Kondensatio? Itse asiassa paljonkin! Monilta
osin mennään saman muotin mukaan kuin viime vuonna, mutta ei
jätetä soppaa hämmentämättä. Killan jäsenmäärä varmastikkin
putoaa hitusen vuoden aikana, kun kiltalaisia hitaasti, mutta varmasti, valmistuu. Sen ei kuitenkaan anneta häiritä, vaan etsitään
keinoja pitää killan toiminta mielenkiintoisena ja elinvoimaisena
sekä karsitaan tarvittaessa sieltä missä on turhaa. Tietenkin killan
on edelleen haettava paikkaansa suhteessa Prosessiteekkareihin
ja muihin korkeakoulun kiltoihin - yhteistyöllä ja ymmärryksellä
päästään eteenpäin! Luulenpa myös, että tänä vuonna saadaan
aikaan sen suhteen :)
Mutta se vakavista,
nyt sitä skumppaa!

Kia Lehti

Palaute
tislelista@list.ayy.fi
Paino
Picaset Oy, 120 kpl
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Turri

5

sotakirjeenvaihtaja

Kahden vuoden päästä pääset
silliksellä lukemaan Tisleen lisäksi
Kemistikillan uutta 125-historiikkia.
Nyt onkin vielä hyvä tilaisuus vaikuttaa
historiikin luomisprosessiin.
Mitä Kemistikilta merkitsee sinulle?
Onko killassa tapahtunut jotain sellaista, mistä
haluaisit kertoa tuleville kemistisukupolville?
Käy osoitteessa
kemistikilta.fi/historiikki
katsomassa, miten voit kantaa kortesi kekoon!
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Rakas sotapäiväkirja
Kun saavuin yksikkööni hirveän tavaravuoreni kanssa, oloni
oli varsin hyvä. Ensimmäinen päivä meni häslingissä ja punkan/pinkan teko-oppi tunneissa. Vääpelimme myös muistutti
meitä, että täällä ei kaivata rokkistaroja, ja että hiusten
olisi hyvä pysyä lyhyinä. Tämän jälkeen siirryimme nukkumaan ja odottamaan seuraavan päivän ohjelmaa.
Ensimmäisten päivien sekoilun päätyttyä rutiini alkoi syntyä. Ylös 5.45, punkka kuntoon ja kuntoilemaan. Aamuliikunta saakin mukavasti päivän käyntiin, en ole edes
oksentanut vielä, varmaankin koska ruokailu on vasta aamureippailun jälkeen. Päivät ovat kiireisiä, ja täynnä harjoittelua tai opiskelua. Ilta jää yleensä vapaaksi, joten
silloin voi pakata tavaroita seuraavalle päivälle valmiiksi
ja vaikka syödä munkkia sotilaskodissa.
Ampumaharjoitukset alkoivat parin viikon kuluttua. Hauskaa
puuhaa, kunhan vain opetteli ampumaan omaan tauluun. Sarjaa on aina hauskaa ampua. Kasarmilla kiertää myös huhua
että nimetön mortti olisi rikkonut aseensa jo 3 kertaa.
Onneksi emme itse ole noin tohloja.
Kun olimme harjoitelleet ampumaan, oli ensimmäisen leirin
aika. Siirryimme kiikalaan bussilla ja lähdimme marssimaan
metsään. Leirin perustamisvaiheessa tajusin, että antibiottikuurini ja vmtl vapautukseni oli loppunut ja että
vemppaa on saatava lisää, jottei järki lähde. Näitä valistuneita ajatuksia hautoen survaisin puukon sormeeni. Lopputuloksena valtimo meni poikki, sain 4 tikkiä ja viikon
vasemman käden käytökieltoa. Loppuviikko menikin rattoisissa tunnelmissa kasarmilla kännykkää räpläten.
Tikit kuitenkin poistettiin aikanaan, ja oli aika lähteä
hiihtämään. Olen myös oppinut, että hiihtämiseen ei tarvita latua, tasaista maastoa, tai edes lunta. Puollustusvoimien ihmesuksilla pääsee yli rotkojen, koskien, mäkien ja
metsien. On kuitenkin hyvä muistaa, että ei kipuu ei hyötyy, kaaduin nimittäin maastohiihtomme aikana keskimäärin
kerran viidessä minuutissa. No, ainakin suksilla oppi
liikkumaan vähän vaikeammassakin maastossa.
Ninjahiihdon ohella meillä on myös
vapaa-aikaakin. Illat menevät
rattoisasti, olen mm. Huutanut
huomiota meripuollustusalueen komentajalle päälläni pitkät kalsarit ja poolopaita. Joskus unohdamme hieman siivota, mistä saimmekin
messin käyttökieltoa, mutta olemme
skarpanneet. Etenkin pinkkamme ovat
legendaarisen särmiä. Nyt siirryn
kohti uusia seikkailuja, ja johtajakoulutusta.
Pian nähdään taas.
-Tuntematon matruusi
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kemiat kohtaa 2014

Teksti: Olli Leinonen
Kuvat: Olli Leinonen & Otto Köylijärvi

Olin ala-asteella, kun edellisen kerran
järjestin bileitä. Silloin kyseessä oli syntymäpäiväjuhlani. Niitä juhlia ei loppujen
lopuksi koskaan pidetty, koska kukaan
ystävistäni ei halunnut osallistua. Odotukset eivät siis olleet kovin korkealla, kun
otin Kemiat kohtaa -pääsyyllisen nakin
haltuuni. Ja pessimisti ei pettynyt tälläkään kertaa; kaikki meni paremmin kuin
odotin.
Tänä vuonna tapahtumaan osallistuivat
Tampereelta MIK, Oulusta Prosessikilta,
Lappeenrannasta KeTeK, Jyväskylästä
Radikaali ja Hesasta HYK. Turkulaiset
eivät ilmeisesti halua osallistua mihinkään
tapahtumaan, jota he eivät järjestä itse
Turussa. Pitäkööt tunkkinsa, sanon minä.
Itse tapahtuma alkoi torstaiaamuna 6.2. siten, että kuulen sieltä
ja sieltä tulevien vieraiden myöhästyvän enemmän tai vähemmän.
Loppujen lopuksi kukaan ei sitten myöhästynytkään ainakaan merkittävän paljoa kaikki pääsivät lafkakierrokselle mukaan. Torstain
muuhun ohjelmaan kuului kyykkäystä (ei slaavi-) ja Pöyryn alustus
Design Factoryllä. Alustuksen kylkiäiseksi olimme järjestäneet
catering-herkkuja, jotka olivat herkullisia.

Perjantaiaamuna oli vuorossa excut Dupontin tutkimuskeskukseen
Kirkkonummelle ja Sappille Kirkniemeen. Excuilla kahvi maistui.
Dupontilla pääsimme kiertämään koetehtaalla ja todistamaan
myös ihka oikeaa työntekoa. Sappilla meitä kierrätettiin tehdashallissa katselemassa paperikoneita.
Excujen jälkeen palasimme Otaniemeen ja ainakin osa vieraista
lähti etsimään lähintä Alkoa. Muut taisivat tyytyä Alepan antimiin. Illalla sitsattiin Smökissä ja ainakin Jyväskylän delegaatio
edusti näyttävästi, sillä yksi heistä kannettiin yöpymispaikalle
huilaamaan aika pian heti sitsien päätyttyä. Myös jatkoilla nähtiin
palkitsemisen arvoisia suorituksia, kuten WC:ssä sikiöasennossa
makaava alaston mies. Tämän lisäksi jatkoilla saunottiin, kylvettiin paljussa, nautittiin RWBK:n yllätyskonsertista ja pidettiin
hauskaa. Jopa minulla oli kivaa muutamasta vastoinkäymisestä
huolimatta.
Lauantaiaamuna vieraille (ja Teekkarispeksin jollekin harjoittelijaporukalle) tarjottiin mehua ja syötävää ja kaikki lähtivät tyytyväisinä kotiin. Lopuksi piti suorittaa vielä vähän avainpuljauksia
VK:n kanssa, koska ne unohti hakea avaimet AYY:lta perjantaina.
Lol.
Sitseillä otettuja kuvia voi katsella Kemistikillan kuvagalleriasta.

Alustuksen jälkeen siirryimme Gorsuun saunomaan ja verkostoitumaan vapaammassa
ympäristössä. Sikakimbleä pelattiin myös.
Onneksi, koska se pöytä oli aika vittumainen
kantaa. Raati voisi ottaa projektiksi sahata
sen kahteen palaan jollain tavalla, vaikka
sahalla. Tunnolliset tapahtumavieraat lähtivät kaikki Gorsusta nukkumaan ennen puoli
kolmea ilman komentelua, joten siivoushommatkin saatiin käyntiin ajallaan.
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Kuva: Otto
Köylijärvi

Matka haukien ja kettujen kaupunkiin ja takaisin

Kello soi 5.15 aamulla ja tuntuu, että vastahan sitä meni nukkumaan. Lähdön pitäisi olla kuudelta, joten aikaahan on vaikka kuinka paljon. Tullessani suihkusta kello on kuitenkin 5:45 ja mietin,
että mitähän sitä on tullut tehtyä puoli tuntia :D Onneks kuski on
laittanut viestiä, että puoli seitsemän lähtö kuulostaa tällä hetkellä huomattavasti paremmalta vaihtoehdolta. No niinpä kuulostaa kun en ole edes pakannut vielä.
Puoli seitsemältä mitään uutta infoa ei kuulu ja yritän saada
yhteyttä kuskiimme. 6.40 puhelin herää henkiin ja on aika lähteä.
Autolle tullessani voin todeta, että en ole ainut, jolle aamuherätykset eivät ole herkkua. Kolmannesta kyytiläisestä ei ole kuulunut koko aamuun mitään, whatsappissakin last seen on noin kello
yhden aikaan yöllä. Huolestuttavaa. Saavumme kyytiläisen kämpille, hiippailemme ikkunaan taakse (onneksi asunto on ekassa
kerroksessa!) ja siellähän se nukkuu Ruususen unta. Pieni, tai ehkä
hieman isompi, kopautus ikkunaan saa kolmannen matkalaisen
pomppaamaan pystyyn ja ai että se ilme oli näkemisen arvoinen
:D Onneksi pakkaus oli hoidettu jo edellisenä iltana niin matkaan
päästiin suhteellisen nopeasti.
Vaikka hiukset jäikin laittamatta.
Automatkan istuin takapenkin eristyspenkillä, jonne etupenkin jutut
saatika radio kuuluvat hieman
heikosti. Ratkaisuna tähän päätin
nukkua menomatkan. Uni teki totisesti hyvää ja päästyämme määränpäähän olin aivan täynnä virtaa.
Nopean kauppareissun ja sitäkin
nopeamman minttukaakaon valmistuksen jälkeen joukkueemme
oli valmis ensimmäiseen otteluun
Kyykän MM-kisoissa Tampereella.

Verrattuna Kemistikillan kyykkäturnaukseen Tampereen kentät
olivat aivan eri kaliiberia. Pelit pelattiin parkkipaikoilla, jolloin
karttu todella liukui eikä vaan läsähtänyt mutavelliin. Kartut olivat myös huomattavasti kevyempiä kuin Otaniemessä ja minunkin
pikkuhaballa pystyi heittämään niitä helposti vain yhdellä kädellä. Tapahtuman koko oli myös jotain aivan uskomatonta. Pelaajia
oli huimat 2000! Kaikki 126 kenttää oli hajautettu niin laajalle
alueelle, ettei tapahtuman kokoa edes kunnolla tajunnut. Tuttuihin kyllä törmäsi joka kulman takana.
Pelit sujuivat, kuten ehkä tällä treenimäärällä odottaa saattoi,
tappiopainotteisesti. Muutamia tiukkoja hetkiä oli, mutta lopputuloksemme oli silti kolme tappiota kolmesta pelistä. Eikai siinä.
Oli aika siirtyä Alkon kautta kohti jatkoja. Noin kahdeltatoista
päivällä. Ihan normisettiä :D Tästä eteenpäin päivä sujui hyvinkin
nousujohteisesti minttukaakaota nautiskellen. Ajantaju hämärtyi
suhteellisen nopeasti ja nukkumaan mentiikin ennen puoltayötä.
Käytiin me kuitenkin katsomassa finaalipeli ja sepä oli aikamoista
viskelyä. Allekirjoittanut lupasi kovasti olla ajokunnossa aamulla,
mutta saattoi olla, että näin ei
jostain kumman syystä käynytkään. Onneksi toinen kuskiehdokas löytyi ja pääsimme kotiin
ihmisten aikoihin.
Enpä voi tämän keissin jälkeen
muuta kuin suositella MM-kyykkää kaikille. Aikamoinen kokemus tuo oli. Ja ainiin! Olenpa
melkein sukua julkkikselle, kun
kaverin joukkue nappasi naisten
sarjan mestaruuden! Ensi vuonna mitalit napataankin sitten
Otaniemeen.

Ps. Sähkö ei maistu hyvältä.
Kai.
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pääainearvostelu

Teksti: Lotta Wuolamo, Mikko Wuokko &
Maunu Häkkinen

KEMIA
Kun lupasin kirjoittaa tämän kemian pääainetta käsittelevän jutun, en
arvannutkaan kuinka vaikeaa oman pääaineen kehuminen olisi. Yritin
keksiä mannapuuron ja mansikan tapaisia positiivisia asioita, mutta ajatuksissani pyörivät vain ne ilmeisimmät – ja negatiivisimmat. Aloitetaan
labroista. Niitä on ihan sikana! Ne ovat työläitä ja täyttävät jokaisen periodin vapaat tunnit. Huonolla tuurilla ne osuvat juuri cruisen jälkeiselle
päivälle. Tai perjantaille. No entäs sitten labroista aiheutuvat selkkarit?
Kaksi yötä valvottu, DL huomenna, parin viikon takaisesta työstä ei muista mitään ja virhetarkastelun derivointi on todennäköisesti väärin. Kuulostaako tutulta? Siinä vaiheessa tekee mieli
luovuttaa, sillä selkkari tulee kuitenkin takaisin.
Kemian pääaine sisältää analyyttisen, fysikaalisen, epäorgaanisen ja orgaanisen opinnot. Mutta entäs jos vaan
yks noista oikeasti kiinnostaa? Siinä on sitten pakko takoa
päähän fyken Schrödingerin yhtälö ja analyyttisen kalibrointilaskut sekä tuijotella epäorkun faasidiagrammeja
kunnes silmät menee solmuun. Orgaanisen kursseilla
haaroihin hyökkäävät homot aiheuttavat lievää hämmennystä, mutta viisainkin pää menee sekaisin viimeistään
silloin, kun perisyklisten Diels-Alder – reaktioiden nuolet
näyttävät vain pyörivän ympyrää. CGWW on kirjoitettu
just näitä ymmärryksen ylittäviä tilanteita varten, mutta
jos kuljetat neljää ekstrakiloa repussa, niskat on takuuvarmasti jumissa
seuraavat pari päivää.
Mut hei, onhan toi kemia loppujen lopuksi aika huippupääaine. Miettikää
nyt: labroissa on tunnetusti parhaat etkot (koulun piikkiin) ja sitten kun
se viimeinenkin selkkari menee läpi, on aika mieletön voittajafiilis! Siinä
voi sitten ihan rauhassa miettiä, että mikä noista neljästä kemian alasta
onkaan se oma lemppari. CGWWtä kanniskellessa kunto kohoaa nopeasti
ja molekyylimalleista saa näppäriä joulukuusenkoristeita:)

BIO- JA ELINTARVIKETENKIIKKA
Biolaiset eivät kirjoita aivan yhtä paljon selkkareita kuin kemmalaiset eivätkä hakkaa simulointiohjelmia niin ahkerasti kuin proselaiset.
Kuitenkin voisi sanoa että bio –ja elin tarviketekniikka on kemian tekniikan pääaineista erilaisin ja monipuolisin. Kaikki kemmalaiset pääsevät
(pakosta) tutustumaan bioalaan ainoastaan yhden kurssin, Biokemia ja
mikrobiologia I:n kautta, mutta pääaineeseen kuuluu paljon muutakin.
Laaja-alaisen biokemian ja mikrobiologian tuntemuksen lisäksi

12

pääaineesta jää käteen myös enemmän tai vähemmän sisäistettyjä bioprosessitekniikan opintoja.
Bioprosessa pääsee katsomaan alaa vähän teknisemmästä näkökulmasta, yhteneväisyys prosen
pääaineeseen on ilmeinen. Moni biopöpöläinen
valitseekin sivuaineekseen kemian prosessit. Myös
ympäristötekniikan opinnot ovat suosittuja ja kokeepa joku optimisti pääsevänsä tekemään alalla
rahaakin tutan kursseja suorittaessaan. Biopääainetta ei leimaakaan kova menestymisen halu, vaan
kiinnostus eläviin organismeihin ja niihin liittyviin
prosesseihin.
Bion dippavaiheessa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa, bioprosessitekniikka, biokemia ja elintarvikebiotekniikka sekä soveltava mikrobiologia.
Periaatteessa (seksuaalisella?) suuntautumisella
ei ole niin väliä, kursseja kun voi yhdistellä melko
vapaasti jos sun mihinkin moduulin muodostaen
itseään miellyttävän kokonaisuuden. Joku vanha
kettu taisi sanoa, että se suuntautuminen vaikuttaa ehkä lähinnä siihen,
mistä näkökulmasta diplomityön kirjoittaa. Moduulien oppimistavoitteet
sikseen, minun mielestäni bio- ja elintarviketekniikka antaa monipuolisen katsauksen alaan, joka on Suomessa tutkimuksen tasolla kovalla
tasolla, mutta yrityspuolella on vielä kehittämisen varaa (elintarviketeollisuus on kyllä jo nyt hyvissä kantimissa).

PROSESSIT JA TUOTTEET
Monille prose on vain ne pakolliset kurssit, joita kaikkia kutsutaan
proseksi. Minulle prose on elämä… hah, ei
vaineskaan. En juuri ennen Aaltoon astumista tiennyt mitä halusin tehdä tai mitä
halusin lukea pääaineena. Olin kuullut, että
“prose olis niinku vähä poikien homma,
kemia tytöille ja sellasille pojille jotka ei
tykkää prosesta. Sit taas bio olis vähä niinku
kans tyttöjen juttu.” Tämä vanhan perhetutun kuvaelma puulaisena ulkopäin nähtynä.
On ollut muuten eniten tyttöjä jo kauan
sitten meidän koulutusohjelmassa! Tämän
perusteella minulla oli jonkinlainen käsitys
paikasta ennen yliopistoon pääsyäni.
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pääainearvostelu

suuri BajaMaja-arvostelu

Ensimmäisen kosketuksen pääaineeseeni sain Kemian laitetekniikka 1
kurssilla, olin myyty. Tiesin heti mitä haluan opiskella pääaineenani. Sivuaineen valinta tuli tehtyä nuorena tupsuna hieman hätiköiden päätyen
kemiaan. Ensimmäinen kurssi “biobiologiaa ja mikrokemiaa” varmisti,
etten halua opiskella ainakaan sitä. Noh, eipä ole haitannut, ihan hyödyllisiä kursseja ne kuitenkin (varmaan) on!

Bajamaja. Ei, se ei paina tyhjänä 70 kg ja täytenä 320 kg. Ei, se ei sisällä
kakkaa. Ei, se ei ole festariromanssin toinen osapuoli.

No millaista se sitten on opiskella
maailmassa keskimäärin parhaiten
palkatuksi insinööriksi? Itse olen
pitänyt siitä. Toisen vuoden puolessa välissä alkanut “erikoistuminen” lisäsi opiskelun mielekkyyttä
eksponentiaalisesti. TeSu 1 oli
varmasti monelle karmea kokemus
luentojen tylsyyden ja epäselvyyden vuoksi. Itse en luennoilla juuri
käynyt, joten vältyin saamasta
vihasuhdetta TeSuun. Sarwarin
hauskat letkautukset ja kuolemattomat sanonnat kuten “miesluku”
(miesluukku=manhole), tonttupiste (tuontyyppistä) jne. olivat
laskareiden pieniä hupeja. Lisää
hauskoja juttuja kuuli Process
Simulationissa kolmannen vuoden
alussa, joka oli mielestäni parhaita kursseja joita olen tähän mennessä
käynyt. Saipahan CV:seen laitettua, että osaa simuloida! Lisää prosekursseja tuli käytyä KeLa IIa ja IIb:n muodossa. Näiltä kursseilta sain sitä
paljon kaipaamani laajempaa tietämystä asioista, jotka kiinnostaa. Ehkä
tänä kesänä pääsis johonkin mielenkiintoiseen paikkaan tekemään jotain
muuta kuin haalariharjoittelua.

Tisleen toimitus päätti nostaa kissan pöydälle ja korjata asian seuraavaan piKKujouluun mennessä. Tavoitteena on hioa ja perfektoida BaJaMaJan reseptiikka huippuunsa neliosaisessa testissä. Tässä ensimmäisessä
osassa päästään tutustumaan eri maitojen vaikutukseen reseptissä. Hyvät
lukijat! Huomatkaa, että BaJaMaJa kaadetaan reseptin mukaisessa järjestyksessä sekä nautitaan yökötyksen välttämiseksi muutaman minuutin
sisällä tarjoilusta.

Ah kyllä! Sehän on Battery-Jallu-Maito-Jallu! Jokaisen todellisen kemistin
ja juoma-asiantuntijan lempijuoma piKKujouluissa! Paitsi viime syksynä..

Resepti

2/3 tölkkiä Battery-energiajuomaa (0,33l)
Noin 2 cl Jaloviinaa *
0,2199 litraa maitoa
Noin 2 cl Jaloviinaa *

Prosen lukijoille etenkin Singapore on hyvä vaihtokohde. Tämän huomaa,
kun katsoo missä porukka postailee levytyskuvia biitseiltä. Itsekin olen
hakemassa tämän kevään haussa juuri Singaporeen NUSimaan tai sitten
ihan vaan NTU:lle. Ensimmäisessä kun vaan olis paremmat oman alan
kurssit. Se mihin päädyn on sitten ihan sen ajan murhe. Töihinkin pääsee
niin moneen paikkaan, että huhhuh.
Nytkun ei ole enää vanhanmuotoista pääainejakoa niin en voi suoraan
suositella Prosessit ja tuotteet pääainetta. Suosittelen silti kemiantekniikan ja tehdassuunnittelun kursseja niille Prosessiteekkarifukseille [sic],
sillä tää on vaan paras pääaine.
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suuri BajaMaja-arvostelu
Täysmaito

Tisleen olutpruuvissa

Käsityöoluet

Kuvat: Jukka Lommi

Sakka on kaikista rakeisin. Rakenteesta
täydet pisteet. Juomaan muodostuu
puuroisa sakka, erittäin ruokaisaa! Kelpaa aamupuuroksi, vai ehkä paras sovellus on darrapuuro. Hetkinen tässähän on
paljon rasvaa! Darrapuuro! Suositellaan
myös proteiinin perään janoaville salitreenin jälkeen. Nam! Mikä kakku!

Kevytmaito
Ulkonäkö on tässä sarjassa miellyttävin.
Maistuu suussa hyvinkin jälkiruokamaiselle. Kevytmaito tuo erittäin miellyttävän
ja tasapainoisen maun. Soveltuu myös välipalajuomaksi. Hetken odottelun jälkeen
mukiin muodostuu pohjasakkaa, maistuvaa mäskiä! Tässäkin versiossa lisäpisteitä
saa muodostunut kakku.

UHT ke-

Helmikuun alussa Alkoon tuli myyntiin valikoima suomalaisia
käsityöläisoluita. Tarkkaan valittu Tisleen maisteluraati päätti
ottaa mahdollisuudesta vaarin ja luvan kanssa juoda paljon olutta.
Arwoisaan tuomaristoon kuului neljä miestä ja Elina.

Arvostelukriteerit
vytmaito

Juomaan muodostuu tasainen ja hento sakka. Juuri tätä versiota varten on
pHuksilabrat tehty. Pilvimäinen, kevyt,
hattarainen sakka. Valkoinen. Maku on
kuitenkin suuri pettymys. Tämä maistuu pääasiassa batterylle – Tylsää! Jos
baarimikolla on tarjota sinulle vain UHT
maitoa, niin hyvä ihminen, tästä pitää
kieltäytyä. Ehdottomasti heikoin esitys.
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1. Ulkonäkö ja tuoksu
2. Maku / Suutuntuma
3. Jälkimaku
4. Saunakelpoisuus / Arvosana
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Thor Bock, Suomenlinnan Panimo, Vahva lager/Bock, alk-% 6

Marsalkka Double IPA, Saimaan Juomatehdas, Double IPA, alk-% 8

1. Punaviinimäinen. Haisee ruisleivältä. Mäskisä. Suklaisa ja
pyöreä tuoksu. Rusinainen, paksu ja tumma olemus. Läpikuultava. Tummanruskea. Kotikaljamainen sekä keskivahva
tuoksu.

1. Oranssinruskeahko, sitruunainen vahva IPAn tuoksu. Ihan
mahtava tuoksu! Täyteläinen tuoksu. Todella samea. Kellertävä. Kaunis. Tuoksu sivaltaa kivan hellästi.

2. Ruisleipä. Kevyt. Liian kevyt. Mitä? Miksi? No ei ole vahva. HP, joo tää on ihan vettä. Karvas kotikalja. Mallas. Thor
Bock – Nimi lupaa liikaa. Leffa oli kyllä paska. Lussu. Hassu
ulkoneva… Humalanpisto. Eli kai jokseenkin ok.
3. Heikko. Mauton. Pyöreä. Neutraali. Kevyt. Pitkähkö. Vennonhento. Pyöreän ruisnappimainen. Ehkä liiankin pyöreä.
Tyttömäinen.

2. Puskee alkoholii pinnalle liikaa. Tuoksu ja maku ei kohtaa.
Mmmaltainen mmmiksi? Riskily dobbelbock fiilistä. Liian ärtsyisä. Ei vastaa odotusta. Liian viinaisa.
3. Katkero. Jotain jää puuttumaan. Karvas. Ei kovinkaan bitter.
4. Ei saunaan. Tai no ehkä jos yhen ottaisi.. Arvosanat: 6 / 8- /
8- / 6,5 / 8 / KA 7+

4. Kelpaa saunaan. Arvosanat: 6,5 / 7 / 7 / 6,5 / 8+ / KA 7

Pyynikin Presidettisahti, Pyynikin käsityöläispanimo, Sahti,
alk-% 9,5

Laitilan Kievari Agricola, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Vahva
ale (luostariolut), alk-% 8,5

1. Tummahkonruskea. Tuoksuu bensiiniltä ja asetonilta.
Liuotin tuoksuu, joo. Jännää. Likaisen tumma.

1. Kuparin ruskea. Havuinen (ei sisällä havuja). Trooppinen
tuoksu. Tuoksuuko mango? Vai sittenkin papaija? Joku väittää banaaniseksi. Makea. Kiva etiketti! Haisee lannalta. Yök.
Mahtava tuoksu!

2. Maku jännittää. Oho, maistuu liuottimelta. Tai ainakin kuvittelisin. Teollinen. Päärynä. Teollinen päärynä. Tervainen
ja hiivainen maku. Makea, alkoholi maistuu läpi. Villi hiiva
meininki, anarkiaa! Banaal(n)i? Mä en dissaa!

2. Ei maistu promillet. Tasainen. Alkoholi piilotettu tosi hyvin!
Belgiperusmakee. Ei näitä montaa voi juoda putkeen. Piristävä. Tasapainoinen. Railakas. Pirskahteleva vahvan hedelmäinen maku.

3. Enmätiiä, oon jo aika humalassa. Etanoli. Esanssinen.
Grrr! Jalostamo maistuu. Kurja ja eläimellinen jälkituntuma.

3. Lyhyt ja mukavan pehmeä jälkimaku. Hieman pihkainen,
kevyen kitkerä. Railakas! Tekisi mieli juoda lisää. Mutta ei
maistu :( Ihan ku olis savua suu täynnä. Haju pahentaa makua,
maku menee suoraan kitalakeen ja jää sinne. Tuli kylmät väreet. Pahaa. Ei kuitenkaan saatanan pahaa. Mahtavaa! Burb.

4. Sauna Sekund. Arvosanat: 7+ / 6 / 7 / 5 / 8 / KA 7-

4. Harkiten saunaan. Arvosanat 8,5 / 5 / 8,5 / 9 / 8+ / KA 8Emmer Tripel, Malmgårdin Panimo, Ale / Luostariolut,
alk-% 8,3
1. Vaaleanoranssin ruskea. Tuoksuu toffeelta. Makeahko
tuoksu. Hieman samea. Vaahtoaa kevyesti. Oluessa on vaahto hento makea.
2. Askelta tummempi tripel fiba. Vähemmän burb. HP tripeliksi. Ärtsi huppelointi. Sopivan humaloitu, hitusen makea.
Ei maistu oluelta, simahtava makeus. Hieman kitkeryyttä.
3. Lyhyt. Sokeri ehkä liian maistuva. Ei toista ainakaan heti
perään. Sosiaalinen olut – Solut – Siis niinku hidas. Sitruunainen jälkimaku pilaa. Jälkimaku takkuaa, hieman mitäänsanomaton. Karvas (Varvas?) tuntuma jää keikkumaan suuhun.
Ei kiva.
4. Ei! Älä tee sitä virhettä! Arvosanat 8+ / 7+ / 7,5 / 8,5 / 8
/ KA 8-
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Prykmestar Kahvi Stout, Vakka-Suomen Panimo, Stout, alk-% 6
1. Yllättävän vaalea. Haisee kahville. Vähän kahvin ja oluen
tuoksuinen. Kahvipapu. No hei no shit Sherlock! Luotaan työntävä tuoksu.
2. Tosi vahva kahvin tuoksu. Kahvi. Aika mieto kuitenkin.
Kahvi + kive(nnäi)svesi, on muuten pahempaa kuin kahvi.
Ei-niin-ruokaisa. Nälkä. Vetinen. Kylmä kahvi. Ei hyvä.
3. Jännä juttu mutta maistuu kahvilta. Tylsä olut. -----. Uusi
tuttavuus. En ostaisi koska stoutiksi tylsä.
4. Miksi ihmeessä kukaan joisi kahvia saunassa? Arvosana: 5,5
/ 7 / 6 / 7+ / 7 / KA 6,5
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Kuvat: Otto Köylijärvi, Elmeri Waljus,
FB:stä pöllityt

RAADIN PIKKUJOULUHAASTATTELU

Disclaimer: Kaikki keskustelut ovat sensuroimattomia.

Mika Isäntä:

Rahastonhoitaja Iiro,

Maunu: Ootte tullut etukäteen tinttaamaan boolia, miltä tuntuu?
Mika: Pahalta... närästää jo valmiiks.

Maunu: mites menee?
Iiro: Sano pera vaan

Maunu: Sepä ikävää... Mitäs odotat illalta ja millasia terveisiä killalle?
Mika: Odotan hyvää iltaa ja kiltalaisille kiitos ja anteeksi.

Maunu: No Pera, mitä sä odotat tältä illalta? Entäs millasia terkkuja sä lähetät kiltalaisille?
Iiro: Odotan huikeeta pikkujoulumeininkiä ja hyvää ruokaa, hyvää kinkkua.
Kiltalaisille voisin lähettää... ja kiltalaisille sellasia terveisiä että... jaaaaa.
Täst suunta vaa ylöspäin. Sama hyvä meininki
paranee.

Reetta Emäntä:

Tiedottaja-sihteeri Emilia:

Bonusvitsi: Mitä eroa on Robinin fanilla ja sisuaskilla?
-Sisuaskiin mahtuu sentään kaksi sormea.

Maunu: Moi. Mitä odotat illalta?
Emilia: Et on kivaa ja joulu... tunnelmaa. Hihi.
Maunu: Kerro vitsi ja haluatko lähettää terveisiä
kiltalaisille?
Emilia: ... No, hah, et hyvää joulua ja kivaa...
en mä tiedä.
Maunu: Mites se vitsi?
Emilia: Ei mulla oo mitää vitsejä, ei näin selvinpäin!

Artturi Puheenjohtaja:
Maunu: Turri oot uus puhis, tän vuoden rahis.
Kerro vähä fiiliksistä.
Turri: Tän hetken fiilikset... vähän jännitää
meiän speksi, ollaan aika huonosti valmistauduttu siihen, mul ei ees hirveen
iso rooli oo siin. Kännissä tullaa varmaa olee.
Maunu: Mitä muuta sä ootat tält illalta ku epäonnistunutta speksiä? Ja terkkuja killalle, vai?
Turri: No sanotaanko niin, että ootan aikamoista känniä. Vaikkei tee hirveesti miel ryypätä niinku mä aika usein sanon enneku meen ryyppää, mut aina
tulee känniin... Joo, terveisii vaan kiltalaisille. Toivottavasti teilläkin on
hauskaa tänään!
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Maunu: Mitässä ootat tältä illalta ja millaisia terkkuja lähetät?
Reetta: Ootan kaikkee kivaa ja erittäin kosteeta speksiä. En voi kertoo mitään speksistä, se on valtiosalaisuus. Ja kiltalaiset, te ootte ihqui kaikki!

Markus Houvi, Opintovastaava:
Maunu: Kerro tän hetken tunnelmista ja millasta iltaa sä
ootat?
Hovi: Jänskättää vähän toi speksi ja odotan hyvää känniä.
Maunu: Jaa että hyvää känniä, noh, millasia terveisiä sä
lähetät kiltalaisille ulk.. anteeks opintovastaavan roolissa?
Hovi: ....krhm... en mitään :D
Maunu: Et mitään? Hommat hoituu kuitenki?
Hovi: Joo
Maunu: hyvä hyvä
YSV Sakke:
Maunu: Täs on nyt meiä sakke, moi Sakke.
Sakke: Moro
Maunu: Kerro tän hetken tunnelmista ja illan
odotuksista.
Sakke: Mua pelottaa vähä speksi mut täl hetkel on
muuten iha sairaan hyvä fiilis, mitäs tässä.
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RAADIN PIKKUJOULUHAASTATTELU
Maunu:Ai suaki pelottaa speksi? Pelkäätkö känniä?
Sakke: Hieman, ton viimeisen koulutuksen perusteella... :D
Maunu: Millasia terveisiä lähetät kiltalaisille?
Sakke: Tänään mennään.

Ulkovastaava Hilja:
Maunu: Moi Hilja
Hilja: Moi Maunu.
Maunu: Mitä kuuluu?
Hilja: Ihan hyvää
Maunu: Miltä tuntu tulla myöhässä sitseil...
anteeks, piKKujouluista?
Hilja: No täytyy myöntää, että mulla on aika
syyllinen olo ja koko muu raati on mua syyllistäny myös. Oisinkohan mä saanu ainaki seittemän personal messagea tunnin bussimatkan
aikana.
Maunu: No huhhuh. Mitä sä ootat tältä illalta?
Hilja: Mielettömän hyvää speksiä ja ja-jatkoja.
Iiro: Hilja. On. Tänään. Vitun. Kännissä!
Hilja: Hah, iiro J mä lupaan vielä et mä tuun olee humalassa.
Iiro ja Maunu: Millasia terveisiä kiltalaisille?
Hilja: Mä tykkään teistä kaikista, ootte tosi söpöjä ja ihania.
KÄNNISSÄ.

Maunu: Lähetätkö terveisiä äidille?
Hovi: En, koska olen humalassa.

Maunu: Moro Pera.
Iiro: Moro Mane.
Maunu: Mitä kuuluu?
Iiro: Hyvää.
Maunu: Kuinka humalainen tila, asteikolla 1-5?
Iiro: 4, nousee sysipaskan speksin aikana 5.
Maunu: Noniin, se kuulostaa hienolta. Millasia terkkuja
lähetät äidille?
Iiro: Lämpimiä terveisiä Cap Verdeen!

Maunu: Moi Reetta! Mikä on humalatila, asteikolla 1-5?
Reetta: 3, ei oo vielä hirveen humala.
Maunu: Millaisia terveisiä lähetät äidille?
Reetta: Äiti, mä oon iha OK, älä huoli!

Maunu: Moi Turri.
Turri: Moro!
Maunu: Onko humala?
Turri: Vähän tässä, aika semisti joo.

Maunu: Houvi! Houvi! Terve Houvi!
Iiro: Kol nel vii kuu see kaa. Vittu oli kaheksan!
Hovi: Haittaaks se? No anteeks L
Iiro: Mut kaikki vittu, Houvi ihanasti kirjotit hei.

Maunu: Miltä tuntuu juoda toista vuotta putkeen ämpärillinen boolia hallituksen kanssa
Turri: Itseasiassa, vittu, tää ämpäri tuntu paljo rankemmalta kuin aikasempi. Täytyy sanoo, ehkä vähän vahvempi ämpäri, täytyy
sanoo, vittu.

Maunu: Tää tulee kaikki siihen juttuun sit!
Iiro: Ai tämä?! Voi pillu... :D

Maunu: Millasia terveisiä lähetät äidille?
Turri: Vittu, ai... äiti, vittu, en ole alkoholisti.

Maunu: Moi Houvi, mitä kuuluu? Onko känni?
Hovi: Ei, ei yhtään.
Maunu: Missä vaiheessa känni tulee?
Hovi: About nyt.

22

23

RAADIN PIKKUJOULUHAASTATTELU
Bonus: third time’s the charm
Maunu: Moikka, miten maistu rejamaja, oma booli ja ferra? (ferra ylijäämää
ulkovastaavan koulutuksesta)
Hilja: Ferra meni ykkösellä, rejamaja on yllättävän hyvää. Tykkään maitodrinkeist muutenki, ämpäriboolissa saattaa mennä hetki. Känniasteikko
heikko 1.

Maunu: Moro Turriii!
Turri: Moro Tur... Maunu! :D
Maunu: Mikä kännitila? 1/5?
Turri: Sanoisin että 4/5. Meni just ihan hyvin
koulutus.

Muu hallitus huutaa: ”Nyt Hilja juo saatana, pitää olla vähintään nelosessa!”
Hilja: Selvä, kyllä tästä parin tunnin päästä kivutaan
näitten tasolle.

Maunu: Haluatsä kertoa meille vielä kuinka
paljon oot juonu tänään?
Turri: En itseasiassa edes tiedä, sanoisin noin
10 ja 5 annosta, se on hyvä.

Maunu: Mika, moro!
Mika: Morjesta.

Maunu: Eli 15?
Maija: Lähetä terveisiä äidille!

Maunu: Millaset kännifiilikset?
Mika: Hyvin hilpeä, en ajatellut tälläsiä vetää tänään. Minä vahingossa aika paljon. Aika kova humala.

Turri: Siis joo 15. Terveisiä äidille? Mä sanoin
tän viimevuonna ”en ole juoppo!” höhöhö,
mutta ei niinku viimevuonna ”en ole alkoholisti, vittu”
Iiro: Aivan loistava meininki, aivan loistavat pikkujoulut.
Hovi: Vähän oli liian lyhyt koulutus
Iiro: Kolme sanaa: Hilja haista vittu.
Hovi: Se tuli myöhässä. Mut se sentään sai oman pikkuämpärin boolia.

Moi Emilia!
Emilia: Ihana Maunu :3
Maunu: Mikä on känniasteikon arvo tällä hetkellä?
Emilia: Noo, ehkä 3.
Maunu: Siis sivistynyt ranskalainen iltapäiväkänni?
Emilia: Joo, joo.
Maunu: Haluutko lähettää terveisiä kotiin?
Emilia: Isi ja äiti on molemmat matkoilla. Hyvää matkaa iskä ja äiskä!

Yrityssuhdevastaava Sakari oli valitettavasti karannut johonkin jo tässä vaiheessa.
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Maunu: Onko teillä terveisiä johonkin?
Iiro: Terkkui äidille Cap verdeen, ens viikol iha törkeen hieno ilotulitus.
Hovi: Äiti iha vitun jees.

Seuraavaksi Laineen Mikko lauloi serenadin.
Mikko Laine: You’re a motherlover, I’m a motherlover we should fu...

”Miggooh approves!”
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Teksti: Elina Honkanen,
Maija Renkonen

kondensatio 123

Kondensatio 123 tirehtöörin homma pyöri molemmilla mielessä koko
alkukevään ja kesän ja heinäkuussa tyttöjenillan päätteeksi Iguanan
norsumojitoämpärin kanssa lopullinen päätös tehtiin. Samaisen illan
aikana otettiin myös virallinen hakemuskuva. Tätä kuvaa ei kuitenkaan
sattuneista syistä julkaista tässä lehdessä. Tavoitteena oli tehdä tekijänsä näköiset juhlat ja päästä toteuttamaan villejä ideoita. Tässä kyllä
onnistuttiin, vaikka alkuperäisiä ideoita ei kaikkia ehkä muistettukaan.
Seuraavana aamuna täytyikin vielä tarkistaa, että oliko tämä nyt sovittu
homma: ”Järkätäänkö me oikeesti seuraava Kondis?”
Paikan valinnan miettiminen alkoi heti kesällä ja
molemmat olimme sitä mieltä, että haluamme
järkätä juhlat Espoossa. Meri ja kevät muodostuivat
nopeasti juhlan teemaksi ja tämän pohjalta lähdimme etsimään juhlapaikkaa meren läheltä. Ravintola
Johannes oli teeman sekä paikkavaatimuksen kannalta täydellinen valinta.
Kondistoimikunnan kokoaminen aloitettiin heti
alkusyksystä ja saimmekin kasaan huikean porukan. Mahtavaa, että niin moni innostui hommasta.
Alku oli melko hidas ja kokoukset kuluivat ideoita
pallotellessa. Jatkot tuottivat eniten päänvaivaa
kun Smökki ei vaihtoehtona lämmittänyt tirehtöörien mieltä. Kuinkas sitten kävikään.. Sillikselle oli
varmaa se, että paikalla tulee olemaan pehmiskone
(!) ja palju. Ja niistä pidettiin kiinni loppuun asti.
Tirehtöörit löysikin varmasti pehmisjonosta!
Juhlan lähentyessä stressi- sekä hyperventilaatiotaso nousivat lähes eksponentiaalisesti. Megalomaanisen mahtavat Kondisbileet tulivat juuri oikeaan hetkeen ja Tigerissä paineita saatiin purettua
tehokkaasti. Itse juhlapäivästä ei voikaan juuri kertoa mitään, sillä tirret
olivat niin stressitäpinöissä, etteivät muista juhlista muuta kuin sen, että
paras Kondis ever! <3 Sen fiiliksen takia voi ehdottomasti suositella tätä
hommaa!
Kondensatio 123 onnistui paremmin kuin olisi ikinä voinut kuvitella ja
suuri kiitos siitä kuuluu mahtavalle toimikunnalle! Olitte ihan mahtavia
ja jaksoitte meidän hysteriastressipurkaukset ja hoiditte hommanne.
Kiitos myös kaikille juhlijoille, nämä juhlat olivat aivan parhautta! <3
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Teksti: Bilehileet

kondis on waves
fagits be likeh
PAARTI TIME EXCELLENT IN FAGITVIL by spoderman

Pilvinen, harmaa, märkä. Siltä näytti tammikuinen Helsingin ydinkeskusta, kun sankarimme tarpoivat läpi tuulen ja jäätävän vesitihkun
tarkastamaan
Tiiäksä sen tunteen, ku oikeesti alat tajuumaa, et kemmalle ei ala tulemaa enää fuksei? Ja sit ku sä saat tietää, et se alkaa nyt sit olemaa
sun homma järkkää jotkut vitun kondisbileet? On se nyt vittu ihme,
ku pitää bilehileenä jotain bileitä alkaa järkkäämään. Me kelattiin et
saatas vaan vetää perseet jossain ja sammuu päällekkäin johonkin.
Tais mennä meidän pläänit uusiks.
Juuh elikkäs meiän piti alkaa tekemään bileitä. Bilepaikka oli vissiin
valmiiks jo päätetty, koska killan ulkovastaava oli löytäny sen staffista
vissii hesan söpöimmän jäbän, se oli joku acquition manager, jote piti
sit vaa alkaa lähtemää tsiigaa sitä mestaa vielä. Oli vissii sähköposteis
jaeltu flirttihymiöit tai jotai, saatii meinaa huippusoppari jota parempaa ei ois voinu alkaa saamaan.
Mut ei se sit ollu viel siinä. Alko jokasen vanhemman opiskelijan perusharrastus, Cancanin metsästäminen. Siihe hommaa ois kyl tarvinnu
liukkarii tai jotai, aika nihgeet
meininkii. Sit piti niit keppaloit mainostaaki, kuulemma ei
meiän naamat kelpaa julisteeseen ni siihe tuli sit joku
mursu. Ja sit vaik jakamine
onki tuttuu puuhaa ni julisteiden jakamine on kyl hikisint
hommaa ikin.
Juuh elikkäs bileet sit lopult
oli. Lippui myytii iha jebasti ja viel joka vidun päivä
ja joka paikas juuh elikkäs.
Tigeris nähtii lopult vittu vaik
minkämoisii niljakkait otuksii ja Tyko. Tai siis ainaki näin me kuultiin,
oli sen verta raju häppäri et tuli se vessanekru iha tutuks.
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Teksti: Se toinen
tajunnan virta

tajunnan virtaa

Laatinut: Ankle Ben’s

puuha!!

No kappas kappas täällähän on keemikkokansa silliksellä, lyömässä
krapulaa päähän kolmen tuuman naulalla. Skumppa on varmaan lämmintä ja salaatinkastike lirua ja vaikkeivat olisikaan niin kyllähän sitä
nyt ollaan kuitenkin NIIN SILLIKSELLÄ että oksat pois ja kalat avantoon!
Sillis kuulemma tarkoittaa silliaamiaista, vaikkakin sillinsyönti on kovasti
vähentynyt ammoisista ajoista. Mutta miksi syödä silliä, kun voi vetää
LOHTA? Lohi on jalokala, lohta saa Siljan buffetista ja lohi on vaan niin
pirun kaunista että tosissaan harmittaa, että en ole cruisailemassa at
the moment. Lohella on selässään niin kutsuttu rasvaevä, josta saaneet
rasvakkaat eväät aikaiseksi jos tarpeeksi monelta fisulta ne keräilee.
Varoisin kuitenkin huolimatonta leikkailua, kalaöljyvuoto kun on paha,
HYVIN PAHA asia. Katsokaa mitä BP:llekin kävi, Karibia paskaiseksi vain
koska joku amk-insinöörijonne sai letkun poikki tai jotain. Kalaöljyvuoto
on pahempi asia kuin Snowdenin (suomeksi lumiluola haha) tietovuoto,
joka taas sotki internetin ja jenkkilän suunnitelmat totaalisesti. Lohikalaöljyvuotoskandaalista kannattaa pysyä erossa! Käännä seuraava sivu,
siemaise skumppaa ja jatka aivonarikkakoomaamista. Tänään se on
sallittua.

Tajunnan Virta
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Ratkaisut (yritithän edes?!) >>

puuha!!

enjoi ur chillis

Muodosta kolmen sanan yhdyssanoja, esim. lohi-kala-keitto!

Ristikoiden ratkaisut
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Rakas päiväkirja,

			28.02.2014

Huomenna se on, Kondensatio 123! Tätä on odotettu jo syksystä
lähtien ja vihdoin se on täällä. Näistä on pakko tulla täydelliset
juhlat ja sitä varten olenkin jo listannut mitä kaikkea odotan
illalta.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Näytän upealta
Teen vakuuttavan sisääntulon (lue: kaikki katseet kääntyvät
minuun ja asuuni)
Sosialisoin kokkareilla sivistyneesti ja luon hyviä suhteita
En ahnehdi alkupaloja tai boolia
Lausun täydellisen lahjanantoaasinsillan, joka saa koko salin
hekottelemaan
Lähden pääjuhlaan ensimmäisellä bussilla
Minut on plaseerattu korkeintaan parin tuolin päähän ihas
tuksestani
Pääjuhlassa on kaikkea hienoa ohjelmaa
Pyydän ihastustani tanssimaan valssin
Ruoka on hyvää ja lämmintä
Puhe naiselle ylittää kaikki odotukset
Otan paljon ihania potrettikuvia ystävien kanssa
Jaan ruusun ja Niin minä neitosen ihastukseni kanssa
Tanssin kaikkien ihanien ihmisten ja tietenkin ihastukseni
kanssa :)
Jatkopaikka on todellinen yllätys ja se on koristeltu usko
mattoman hienosti
Jatkoilla on hodareita, omnomnom
Kun jatkoilla soi Get Lucky, niin on ultimaattisimman peliliik
keen aika. Ihastukseni ei voi vastustaa minua tämän jälkeen
Juhlin uutukaisen kultani kanssa aamun pikkutunneille
;)
Herään aamulla kultani sängystä
Menemme yhdessä sillikselle ja nautimme yhdessä kuohuviiniä
Muistelen lämmöllä edellistä iltaa ystävieni kanssa paljussa
ja otamme kaiken irti kauniista ja huikeasta silliaamiaisesta

Tiedossa paras kondis ikinä! :)

Nyt jumalauta päiväkirja, 			02.03.2014
Olipahan taas viikonloppu ja vuosijuhlat.
●
●
●

Kaadoin kahvit asuni päälle aamulla
Kompastuin kynnykseen ja ihastukseni näki sen ja naurahti
Kaikki olivat keskenään omissa porukoissaan enkä onnistunut
tutustumaan keneenkään
●
Se sama ärsyttävä tyyppi juotti minulle boolia koko ajan
●
Boolin takia unohdin aasinsiltani ja jäädyin niin pahasti, että
HALUSIN onnittella
●
Jouduin ottamaan taksin pääjuhlaan, koska
●
Ihastukseni istui kahden pöydän päässä ja itse jouduin pHysis
tien viereen
●
En nähnyt yhtäkään ohjelmanumeroa takapajuisesta pöydästä
ni
●
Ihastukseni tanssikortti oli täynnä jo alkuruoan jälkeen
●
Lukkarit laulattivat aivan liikaa ja vieläpä vieraita kappaleita
●
Ruoka jäähtyi
●
Puhe naiselle meni täysin ohi, kun pHysistit häiriköivät minua
koko ajan
●
pHysistin piirittivät minut ruusuineen
● Tansskorttini oli yhtäkkiä täynnä pHysistien nimiä ja he eivät
hyväksyneet kieltävää vastausta
●
Potrettijono oli aivan tajuton ja kuvaus loppui juuri ennen
minua
●
Smökki. Taas? Ihan oikeesti hei. Ja öljynporauslautta? Miten
vulgaaria.
●
Missä ne hodarit oli?!
●
Jatkoilla soi vain joku v*tun Daddy Cool
●
Ihastukseni lähti jonkun CanCanilaisen matkaan
●
Lähdin jatkoille yksin ja filmi katkesi aika pian
●
D;
●
Heräsin aamulla jonkun vessasta
●
Kun selviydyin sillikselle kaikki kuohuviini oli jo myyty
●
Join lonkeroa yksin nurkassa muiden nauttiessa paljusta ja
huikeasta sillisohjelmasta
FML
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Thaimaa 31.1.2013-17.1.2014

Teksti & Kuvat: Aino Vaittinen &
Aki Braunschweiler

Shopping shopping
Looking looking

Tuskaa ja epätoivoa tuottaneen madonsyömien ruumiiden ja tuotantolinjojen
ääressä vietetyn työntäyteisen kesän jälkeen oli pakko päästä purkamaan ahdistusta pois Suomen kylmyydestä. Kesätyörahoilla (opintolainalla) rahoitetun
lomamatkan kohteeksi valikoitui pitkien keskustelujen
päätteeksi Thaimaan Bangkok, Phuket ja Krabi. Jännittävälle seikkailullemme
lähtivät mukaan A-team Aino, Aki, Aarni ja Antti sekä ukkovaltaa kompensoimaan
Antin parempi puolisko Hanna.
Matkamme alkoi tuskaisella 25 tunnin lentomatkalla Pariisin ja Kuala Lumpurin kautta Bangkokiin, jonka keskustassa vietimme kaksi yötä. Pääsimme tutustumaan paikalliseen kulttuuriin jo
matkalla hotellillemme, sillä lentokenttätaksin
tavaratila oli köytetty kiinni, taksi ei sisältänyt
turvavöitä, eikä kaistamerkintöjä saati nopeusrajoituksia juurikaan noudatettu. Matkan aikana
kuitenkin selvisi, että tämä on Thaimaassa vielä
harvinaisen turvallinen tapa matkustaa :) gg.
Bangkokissa vierailimme mm. muinaisaikojen kuninkaiden asuinpaikassa Grand Palacessa, Thaimaan korkeimman rakennuksen kattobaarissa,
Victory Monumentilla sekä kahdeksankerroksisessa shoppailuparatiisissa (pojat oli kaljalla).

Mieleenpainuvammaksi kokemukseksi osoittautuikin juuri Golfin ehdotuksesta
toteutettu laivaretki Phuketin saaristoon, jossa kävimme mm. James Bond –saarella, lepakkoluolassa (:D) sekä melomassa useissa kallioiden ympäröimissä, apinoiden asuttamissa laguuneissa.

Bangkokista lähdimme yöbussilla kohti Phukettia.
Matka kesti miellyttävät 13 tuntia ja aamulla n.
kello 05:30 herätyskellona toimivat korvia raastavalla volyymillä huudatetut aasialaiset musiikkivideot. Perillä Phuketin bussiasemalla meitä piti
odottaa valmiiksi tilattu taksikyyti hotellille Kata
Beachille. Kuskimme saapui tusinan puhelinsoiton
jälkeen 2 tuntia myöhässä henkilöautollaan, johon änkesimme viidestään matkatavaroidemme
kera. Meno oli 5/5.
Taksikuskimme Golf kuitenkin osoittautui erittäin
mahtavaksi tyypiksi, joka seuraavan viikon ajan
kuskaili meitä ilmaiseksi ympäri saarta esitellen
nähtävyyksiä ja retkimahdollisuuksia.
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Thaimaa 31.1.2013-17.1.2014
Loppuviikko Phuketissa kului rannalla makoillessa (kaikki palo paitsi Antti), shoppaillessa ja syödessä. Parina viimeisenä iltana päätimme repäistä ja lähteä seikkailemaan kotirantamme suojista Patong Beachin turistihelvettiin. Taas kerran
ystävämme Golfin suosittelemana suuntasimme kuuluisaan Simons Cabaret Lady
Boy –show’hun, jossa Aarnikin pääsi esittelemään taitojaan lavalle (AHAHA). Seuraavana iltana päädyimme Patongin Bangla Roadille tutustumaan strippiklubeihin
(pojat oli taas kaljalla) sekä Ping Pong show’hun (KVG, jos uskallatte). Ikuisesti
traumatisoituina jouduimme nollata muistiamme neljällä ämpärillisellä viskikolaa, minkä seurauksena 3/5 seurueesta joutui palaamaan hotelille jo vähän yli
puolenyön (hups).

Seuraavana päivänä heitimme hyvästit Phuketille ja suuntasimme taksilla kohti
rauhallisempaa Krabia, joka oli mukavaa vaihtelua Phuketin hässäkälle ja hälinälle. Rannat olivat lähestulkoon tyhjiä, eivätkä ajomatkat ruuhkien takia pitkittyneet moninkertaisiksi. Krabilla pääsimme seikkailemaan ensimmäistä kertaa
kunnon viidakkoon läheiselle luonnonsuojelualueelle, luonnonvaraisille kuumille
lähteille (aah<3) sekä kiipeämään yli 1300 porrasta 600 metrin korkeuteen Tiger
Cave temppeliin.
Kotimatka alkoi taas 10 –tuntisella bussimatkalla takaisin Bangkokiin, jonne saavuimme viideltä aamulla lentoa edeltävänä päivänä. Mielenosoitusten alkamisen
takia emme uskaltaneet poistua muutamaa metriä kauemmaksi hotellilta, joten
käytimme viimeisen lomapäivämme koodaten Pythonia hotellin aulassa. Paluumatka Suomeen ei ollut edellistä hilpeämpi, sillä tällä kertaa olimme tienpäällä
31 tuntia, joista 10 vietimme Kuala Lumpurin lentokentällä.
Kaiken kaikkiaan nautimme matkasta, vaikka ikävä Suomeen iskikin reissun viimeisinä päivinä paikallisten keilamaisuuden (”What is ’good night’ in Thai?”,
’Yes.’), riisin yliannostuksen, paikallisten suomenkielentaidon (”Kukkuluuruu,
minä olen munamies!”), yleisen hygienian puutteen sekä joka paikassa vallitsevan paskan hajun takia :D
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Kondensatiossa mukana

Medix Biochemica on Kauniaisissa ja Joensuussa toimiva diagnostiikka-alan
yritys, joka kehittää, tuottaa ja markkinoi diagnostisia pikatestejä ja
immunodiagnostiikassa käytettäviä bioreagenssejä (monoklonaalisia vasta-aineita
ja antigeenejä) ja niihin liittyviä palveluja.
Medix Biochemican palveluksessa on 90 henkilöä ja sen liikevaihdosta yli 90%
tulee viennistä ulkomaille. Tärkeimmät vientimaat ovat EU-alueen lisäksi USA,
Japani ja Kiina. Medix Biochemican toiminnot on sertifioitu
EN ISO 9001:2008 ja ISO 13485:2012 laatustandardien mukaisesti
ja toiminta vastaa USA:n FDA QSR vaatimuksia.

Neste Oil on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin
keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, joka valmistaa kaikkia
tärkeimpiä öljytuotteita. Yhtiö on myös maailman johtava uusiutuvista
raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin liikevaihto
vuonna 2013 oli 17,5 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee
noin 5 000 henkilöä.

Thermo Fisher Scientific on maailman johtava tiedettä ja
tutkimustoimintaa palveleva yritys. Meillä on noin 50.000 työntekijää,
jotka palvelevat yli 350.000 asiakasta lääketeollisuuden ja biotekniikan
aloilla, kliinisen diagnostiikan laboratorioissa, sairaaloissa,
yliopistoissa, tutkimus- ja valtion laitoksissa sekä ympäristötekniikan
ja teollisuuden laadun- ja prosessivalvonnan parissa. Thermo Scientific
ja Fisher Scientific -tuotteiden avulla asiakkaamme ratkaisevat
analyyttisiä haasteita, parantavat laboratorioiden tuottavuutta ja
potilasdiagnostiikkaa.
Suomessa kehitämme ja valmistamme laboratorioinstrumentteja ja
reagensseja eri alojen käyttöön. Laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat mm.
pipetit, kuoppalevyinstrumentit, magneettipartikkeliprosessorit sekä
automaattiset analysaattorit ja automaatiojärjestelmät. Olemme johtava
yritys myös solu- ja molekyylibiologian alueilla. Thermo Fisher
Scientific Oy:ssä on noin 650 työntekijää tuotekehityksessä,
valmistuksessa ja markkinoinnissa sekä Vantaalla että Joensuussa.

Take it higher
Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan.
Okmetic tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän
kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy tuottaa metallista nikkeliä briketteinä
ja katodeina sekä nikkelikemikaaleja Harjavallan suurteollisuuspuistossa.
Vuonna 1960 perustettu tehdas siirtyi nykyiseen omistukseensa
vuonna 2007. Kymmenien vuosien tuotekehitys ja tietotaito ovat seuranneet alan
ammattilaisten mukana nykypäivään asti. Alkuvuosien 3 000 tonnin vuosituotanto
on moninkertaistunut vauhdilla tämän hetkiseen 50 000 tonniin.
Myös liikevaihto on kasvanut vauhdilla: vuonna 2011 se oli 1,069 miljardia euroa.
Harjavallan nikkelitehtaan työntekijöiden määrä on noin 270 ja yhtiö
työllistää Suurteollisuuspuiston alueella noin 500 henkilöä.
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Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet
parantavat ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua.
Yhtiön tuotteet perustuvat asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean
teknologian osaamiseen, innovatiiviseen tuotekehitykseen
ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.
Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto,
tehtaat Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta
Japanissa ja Kiinassa. Okmetic on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä
tunnuksella OKM1V. Lisätietoja yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.
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