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PÄÄTOIMITTAJAN PÄrinät
hEIPPA VAAN KAIKILLE! jA HYVÄÄ WAPPUA! Onko fiilikset jo katossa? Itsellä ainakin on.
Palailin tuossa eilen illalla Skipolin Åren viiden päivän lasku/nousu-reissulta ja piti heti Turusta tultua lähteä mukaan johonkin hallituksen pämppäkierrokselle. Reissu pyyhki tehokkaasti
pois päätoimittajan arkihuolet ja unohdin, että olisi vielä 1,5 juttua tämän lisäksi tekemättä!
Toimittajia muistin kyllä huomauttaa ohi menneestä deadlinesta. Nyt ulkona paistaa aurinko
ja lämpötila huitelee 15 asteessa, ällöttävää. Onneksi täällä Maarilla on ikkunat verhottu ja
ebin kokisautomaatti. Tähän mennessä kaadettu Batterypullo ja kylmä kokis kuumottelee
vieressä.
Matkan aikana pohdin seurueen kanssa elämän suuria kysymyksiä. Miksi Tinderin mukaan
laskettelukeskuksen jätkät ovat niin paljon parempia kuin Turussa? Onko riikinruotsalaisilla
kuuma peruna maidon kera suussa? Miksi saatana laittoi sinappia kahviin? (Koska se on PAHAA.) Miksi opiskelen kemian tekniikkaa kun sukunimi on Lehti ja lehden tekeminen kinostaa
yhtä paljon kuin 2048?
Kotiin tullessa löysin vastauksen kaikkeen. Siis kaikkeen! Vastaushan on tietysti se, että alat
suorittaa kaikkia mahdollisia rästiin jääneitä asioita samalla hetkellä, ei siinä paljoa ehdi
mitään kysymyksiä ajatella. Olen tämän päivän aikana tehnyt vaikka mitä ajatuksia karkoittavia asioita, kuten juonut kolme litraa jaffalimua lähes ykkösellä. Lähin vessa on sellaisen
jälkeen suurin mietinnän aihe.

WAPPUTIS... LEEN JA VÄHITEN MAUTTOMAT LÄPÄT TEILLEKIN TARJOSI

Tämä on ensimmäinen Tisle, joka on saanut
sponsorin! Forcit on Pohjoismainen räjähdealan moniosaaja ja erittäin hyvä lafka.
Tiedossa on siis seuraavien sivujen ajan
räjähtävää materiaalia, joka ei toivottavasti nosta mahalaukusta ylös sitä parhaillaan
silliaamiaisella siemailemaasi laatuskumppaa. Vaikka luottoni tämän wappunumeron tasoon on korkealla, taidan silti viettää
julkaisemisen jälkeen muutaman päivän
pommisuojassa. Wappuna kun tunnetusti
perverssimpää huumoriakin saattaa lentää.
Nyt pitää alkaa kirjottamaan niitä muita juttujani, joten isken tähän jonkun tilaa vievän
kuvan. Nähdään silliksellä, otan siellä erittäin mielelläni parin skumppalasin jälkeen
kritiikkiä vastaan!
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Viimeksi, kun tälläistä naputtelin, oli Kondensatiota edeltävä viikko ja aikamoinen oravanpyörän juoksu päällä. Kuitenkin on ollut mukava huomata, että kevään edetessä hommat ovat
killassa alkaneet pikkuhiljaa rullata eteenpäin kuin hyvin rasvatuilla laakereilla. Alkukankeuden jälkeen hommat ovat päässeet urilleen ja kaikki raatilaiset ovatkin suoriutuneet hienosti omista tehtävistään. Toki ei työtä ilman huvia. Omalta osaltani ainakin vuosijuhlasaldo
on aivan riittävän täynnä tältä keväältä…
Juhlista puheenollen, kun luet tätä, lienee hyvinkin sumuisa humuisa wappu, ”muutamat”
bileet takana ja fiilikset korkealla. Nimittäin joskus maaliskuun alussa, joku näppärä teekkari
julkaisi kaikille avoimen Google Drive – taulukon, johon itse kukin pääsi merkkaamaan wappufiiliksiä jokaiselta päivältä. Taulukko koostaa fiiliksistä mittareita, joista voi seurata fiiliksen
yleistä kehitystä. Itse jaksoin muutaman aurinkoisen päivän maaliskuun alussa taulukoida
fiiliksiä, mutta kylmän ja sateisen sään myötä lopetin touhun. Omalta osaltani wappukuume pääsi oikeasti nousuun kuitenkin jo huhtikuun alussa tenttiviikon päätyttyä, sillä korkeakoulun on suonut minulle kurssittoman 5. periodin. Mahtavaa eikö totta, pitkä ja rento wappu
siis tiedossa. Mutta sen enempää löpisemättä, pitäkää hauska loppuwappu ja kesä Kemistikiltalaiset!
Puhiksenne,

Artturi

Taitto
Kia Lehti
Palaute
tislelista@list.ayy.fi
Paino
Picaset Oy, 100 kpl

Marko Majaneva esittää tekevänsä kandia,
vaikka oikeasti on valmistunut tohtoriksi ja
tehnyt arvostettuja julkaisuja. Taitaa
Maarilla olo maistua, mutta miksi käyttää
tuollaista tekosyytä? Joka tapauksessa,

ONNEE MAKE!
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sotakirjeenvaihtaja

ulinapalsta

Rakas sotapäiväkirja

Mitä loistavinta iltaa arvon kiltalaiset sekä muut Tisleen ystävät!

Viimeksi kirjoitin hiihdoistamme
metsien keskellä. Nyt olemme
jo päässeet suksista, vaikka ensin
hiihdimmekin nillä täysvarustuksessa avantoon. Tarkoituksena
oli pelastautua ylös avannosta, ja
suurin osa kurssilaisista tässä onnistuikin. Pisin avannossa vietetty aika oli noin seittemän minuutin tienoilla, mikä aiheutti lieviä
paleltumia. Tämä ei kuitenkaan
estänyt meitä menemästä vielä
uudestaan avantoon, laulamaan
valalaulua ja kertomaan vitsejä.

Viime vuonna vähän valittelin oman vakkaripalstan loppumista. Oli hirveän kiva jokusen
kerran vuodessa kirjoitella omia kuulumisia ja ehkä joku niitä jopa lukikin. Nyt kävi sellainen
munkki, että sain jatkaa tätä oman avautumispalstan kirjoitusta. Tuntuu, että blogaaminen
(etenkin vlogaaminen) on tällä hetkellä supersuosittua niin kokeillaan sitä sitten tällä tavalla
pienessä mittakaavassa ilman nettiä ja videoita. Olen jonkin verran seurannut erilaisia
videoblogaajia eli näitä vlogaajia, niin ajattelin ottaa ulinoihini rakenneapuja niistä. Ensimmäinen Tislepostaukseni olkoon suosittu vlogityyppi myday.

Olemme nyt AUK:in oppilaita, ja olemme harjoitelleet muunmuassa kiroilemista metsän
pimeikössä ja eksymistä. Reissut ovat muutenkin olleet hyvin mielenkiintoisia, ja unet taivasalla lämpimässä rannikkoilmassa ovat aina piristys päivään.
AUK:in toisella viikolla opiskelimmekin jo lääkintää. Minulla todettiin myös mykoplasma,
jonka seurauksena käännyin islamin uskoon, ja olinkin ensimmäinen musliminainen joka
pääsi rannikkojoukkoihin. Ahmed ak bar, allah allah! Taliban huppu suojasi kasvojani epäpyhältä auringolta ja paransi ampumatarkkuuttani moninkertaiseksi!
Pian koitti toisen leirimme aika. Tälläkertaa selvisin jopa yön yli, ennekuin sain mysteerisiä rintapistoja ja käskyn siirtyä varuskuntasairaalaan. Antibiotit, joiden piti tappaa kaikki
sukupuolitauteihin asti, eivät olleet toimineet riittävästi. Onneksi varuskuntasairaalan pyhä
kolminaisuus, ibumax nasonex ja vmtl, toimivat aina!
Pian alkoi kuitenkin uiskentelujaksomme. Aloitimme mukavalla eläinjumpalla, jossa
leikimme erilaisia eläimiä. Tämän jälkeen uimme aluksi rauhallista lämmittelyä, jonka
jälkeen opettelimme erilaisia tarvittavia taitoja, kuten solmuja. Niin hyviä solmuja... Välillä
saamme myös käyttää uintia helpottavaa, virtaviiaista kokopukua, ja painoja, jotta sukellus
on helpompaa.

Jonkun verran on ilmeisesti univelkoja tullut haalittua kun klo 11 oli vaikea päästä ylös sängystä. Aamu meni aika rennosti kaikenlaisia vapaaehtoishommia hoidellen ja pidimpä myös
oman pikku kuntopiirin pitkästä aikaa. Kuuden kilon kahvakuula ei tuntunut enää yhtään
niin kevyeltä kuin viime vuonna joten oli kyllä aikakin alkaa puuhastelemaan sen kanssa.
Pikku reenin jälkeen valmistauduin henkisesti yökylävieraani tuloon. Ja kyllä se on mies!
Hieman karvaisempi tosin kuin voisi kuvitella. Kyseessä ei siis ole mikä tahansa mies vaan
Heikki-kissa. Valitettavasti pikkuHeikki on niin ujopiimä että se vilisti lähes suoraan sängyn
alle ja siellä se on viettänyt koko illan.
Toinen illan kohokohta, yövieraani lisäksi, oli iltalenkki. Juoksin pisimmän matkan ikinä (~10
km), kävelin tosin kahden kappaleen verran kun meinasi tulla kuolema. Mutta silti! Hyvä
minä! Tuli aivan jäätävän hyvä fiilis kotimatkalla Keilaniemen kohdalla kun tajusi millaisen
matkan oli juossut eikä tuntunut edes kovin pahalta. Suosittelen 5/5!
Nyt kuitenkin lenkkiväsymys vie meikältä voimat ja on aika mennä nukkumaan. Aamulla
sitten alkaa (tai jatkuu) ujoHeikin kesytys, jos vaikka saisin sen liikkeelle sängyn alta. Oikein
ihanaa Wappua kaikille, sää näyttäisi suosivan meitä tänä vuonna, joten ottakaa siitä kaikki
ilo irti! Nähdään Wapun tapahtumissa ja muistakaa levätäkin joku päivä niin jaksatte Ullikselle asti J

Salamyhkäinen Tislepostaaja

Kaiken kaikkiaan uinnin opettelu on ollut hauskaa, vaikkakin hieman väsyttävää. Pääni on
ilmeisesti myös allerginen solmuille, mikä aiheutti ajoittaisia tajunnanhylkimisreaktioita.
Onneksi happipullo auttaa tälläisissä tilanteissa! Edessä on nyt 4 yön loma kotona, jonka
jälkeen siirrytään kohti uusia seikkaluja ja ehkä jopa vapaauintiharjoituksia!
Pian nähdään taas.

Tuntematon Oppilas aka Mahmed
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Kuva: Otto Köylijärvi

Neluricup 2014

Vuoden 2014 Neluricup näytti aluksi pyörähtäneen hienosti käyntiin. Osallistuvien joukkueiden määrä hipoi ennätyslukemia. Aikaakin välieräpelien peluuseen oli tarjolla juhlallisesti.
Tästä huolimatta kahta viikkoa ennen finaaleja pelaamatta oli vielä 90 % peleistä. Todella
saamatonta toimintaa! Kovan loppukirin ansiosta välierien pelit saatiin kuitenkin suurimmalta osin pelattua.
Finaalipäivänä alun taktiikaksi osoittautui myöhässä tuleminen tai pelien totaallinen unohtaminen. Hituroinneista huolimatta pelit päästiin aloittamaan suhteellisen hyvällä aikataululla.
Ensimmäiseksi vastakkain pelasivat joukkueet TeSuKeLa (Elina H. ja Eero S.) ja Teollinen Kiina
(Paavo M. ja Hin C.). Pienestä kohmeudesta ja TeSuKeLan kovasta yrityksestä huolimatta Teollinen Kiina vei ensimmäisen erän helposti. Tilanteen ollessa 0-1 alkoivat TeSuKeLan jäsenten
silmät jo kostua ja Teollinen Kiina näki paremmaksi hävitä loput erät. Olisihan se ollu kamalaa
nähdä iso mies kyynelissä. Osasyynä häviöön saattoi olla todella huono laatuinen teollistus
joukkueen nimelle uskollisesti.
Näin TeSuKeLa pääsi siirtymään finaaliin ja seuraava semifinaali pääsi käyntiin. Tällä kertaa
vastakkain olivat Jokeri (Niklas I. ja Jouni H.) sekä Danny ja Paradise Oscar (Markus R. ja Aki
H.). Nappulat sinkoilivat ja vääntö oli kovaa mutta lopulta Jokeri väänsi itsensä finaaliin 2-1
tuloksella. Vielä ennen finaalia pelattattiin pronssiottelu, jonka tottakai vei Teollinen Kiina,
paljon onnea heille, todella hyvää työtä!
Viimein vuorossa oli finaali. Tilanne
vaikutti jo jännittävaltä, kun TeSuKeLa onnistui voittamaan ensimmäisen erän. Tämä kuitenkin osoittautui Jounin kavalaksi taktiikaksi,
jossa ensin annetaan vähän köyttä
ja sitten rykäistään matto alta. Tämä
on osoittautunut hyväksi taktiikaksi
varsinkin Eeroa vastaan. TeSuKeLan
kannattaisikin harkita nimen muuttamista muotoon ”TeSuKeLa 2”.
Niin siinä vain kävi, että Jokeri vei
finaalin 3-1 ja on näin vuoden 2014
nelurimestari! Jokerista huomasi
kyllä, että vanhuus painaa, helppoja
leikkauksia kustiin mutta haastavissa sikalyönneissä kyllä onnistuttiin.

wapun menovinkit
Tätä kyselyä varten haastateltiin 4-8 henkilöä, jotka ovat olemassa.
Henkilö 1
Mitä teet Wappuna?
- Wappuviikolla teen töitä kuten kaikki muutkin kunnon ihmiset. Minusta on sietämätöntä
että valtio tukee opiskelijoiden kaltaisia parasiitteja, jotka vain ryyppäävät päivät pitkät.
Henkilö 2
Mikä on parasta Wapussa?
- PrTK:n waahtokylpy on yleensä ollut aika eeppinen. Toivottavasti tänäkin vuonna.
Henkilö 3
Joko olet löytänyt itsellesi wappuheilan?
- En. ;_;
Henkilö 4
Miksi Wapun menovinkit kerrotaan lehdessä, joka ilmestyy Wappupäivänä?
- Onko tässä kyselyssä muka jotain vinkkejä?
Henkilö 5
Kerro joku vinkki.
- Sinä et minua määrää.
Voisitkö kertoa jonkun vinkin? Mielellään menovinkin.
- Voisin.
No kerrotko?
- En.

Henkilöt 6-8 olivat liian rumia ja heidän
vastaukset olivat liian tylsiä, joten niitä ei
sisällytetty tähän kyselyyn. Olkoon tämä
opiksi kaikille. Älkää olko rumia ja tylsiä
vaan rumia ja jännittäviä ja hauskoja!
Kauniit ihmiset voivat minun puolestani
painua helvettiin.

Erään
nelurijoukkueen jäsen

				

Hyvä lyöntiasento t. Corona Cupin hyvä kakkonen ja Paavo.
Kuva ei muuten liity.
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Kuvat: Iiro Perttula, Ville Rönkkö, Anni Karjalainen, Miikka Tamminen

tisle kissat

Kuka ei pitäisi kissoista?
Aivan. Niin tekevät myös
ainakin kolme kemistiä ja
siksi Tisleen toimitus päätti
kasata iloksenne hieman
muokkaamattomia
kissakuvia.
Nautitaan mieluiten
juustohampurilaisen kera.
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tisle kissat
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tislekissat

minä ja mandariinit
Minulla ja mandariineilla on erityinen suhde. Tuo hassu hedelmä, jota ensin kutsuttiin mandariiniksi, sittemmin klementiiniksi, myöhemmin satsumaksi ja lopulta kaikiksi yhtä aikaa, on
käytännöllisyydessään ylivertainen. Ravitsemuksellisesti se on C-vitamiinipitoinen, raikas ja
verensokeria kohottava, toisaalta kuitenkin kevyt, vain 45 kcal yhdessä hedelmässä. Se on
kätevä ottaa mukaan ja syödä mitä erinäisimmissä paikoissa, koska mandariinin helposti irtoava kuori – joka muuten painaa 20% koko hedelmän painosta – suojaa mehevää hedelmälihaa lialta ja kolhuilta. Mandariinin säilyvyysaika huoneenlämmössä on kohtalaisen pitkä,
joten kilon verkkopussin voi huoletta hankkia keittiön pöydälle lojumaan.
Parasta mandariineissa on kuitenkin niiden viihdearvo – asia, josta on liian pitkään vaiettu.
Isoäitini sanoi äidilleni ja tämä sanoi minulle, ettei ruoalla saa leikkiä. ”Höpö höpö”, vastasin.
Niin pitkään kuin mandariini päätyy vatsaan asti, kaikki esikäsittely on sallittua! Tässä kuusi
suosikkiani mandariineilla viihtymiseen.
1) Jonglööraus. Mandariinit ovat iloisia ja hauskoja, ne sopivat täydellisesti käteen ja niiden
hallittu heittely on mainiota ajanvietettä ja katsottavaa. Sääntö kuuluu: jos kuori menee rikki,
mandariini pitää syödä.
2) Sosialisoituminen. ”Anteeksi neiti, jakaisitteko tämän kanssani?” Iskulausetta sopii koettaa, mutta todellisuudessa mandariinien jakaminen verkkopussista, heittely ja niistä puhuminen on mainio ice-breaker niin kesäleireille kuin odotushuoneisiinkin.
3) Kopittelu. Talvella jäätynyt mandariini on heittelyyn omaa luokkaansa. Oranssin hedelmän
erottaa helposti ilmasta ja lumen seasta, ja se on helppo ottaa kiinni pesäpalloräpylällä. Jos
hedelmä nyt sattuisikin katoamaan, niin eiköhän jumala kuitenkin armahda biohajoavan pelivälineen.
4) Kierittely. Soikean mandariinin kierittäminen on taitolaji, jonka tulisi kuulua herrasmiehen
repertuaariin. Sopii ajanvietteeksi esimerkiksi lentokenttien pitkillä käytävillä.
5)Kuorimiskilpailut. Erään partiolaiskerhon perinteenä on kisata siitä, kuka kuorii mandariinin
ympäriltä pisimmän yhtenäisen suikaleen. Allekirjoittanut voitti kyseisen kilpailun kerran, eikä kyllä
sen koommin ole kisaan enää osallistunut.
6) Jemmailu. Mene mihin tahansa narikkaan ja jemmaa takkien taskuihin kassillinen hedelmiä. Kun väsynyt juhlija tai työn sankari ottaa takkinsa, on hämmästys suuri, kun oranssinen luontokappale ilmestyy
manttelin uumenista.
Hauskoja hetkiä mandariinien parissa!

Niklas Ilkka

Kirjoittajaa arveluttaa banaanien ylivalta ja sitsilaulujen tason aleneminen.
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darrapil leritesti
Kemistikillan vuosijuhlan Kondensatio
123:n cock tail -tilaisuudessa tarjoiltiin
perinteisen skumpan, isännän boolin
ja cock tailpalojen lisäksi ACETIUM 100
mg -valmistetta. ACETIUM on tarkoitettu hapotonta mahaa poteville henkilöille. Hapoton maha voi johtua mahan
sisäpinnan limakalvon solujen sulkastumisesta tai näivettymisestä (atrofioitumisesta), mikä on yleensä seurausta
kroonisesta Helicobacter pylori -infektiosta. Hapoton maha voi olla myös
seurausta pitkäkestoisesta haponestolääkkeiden (H2-salpaajat) tai protonipumpun estolääkkeiden (PPI-lääkkeet)
käytöstä. Suun mikrobit leviävät helposti hapottomaan mahaan.

Darrapillereitä testattiin heti silliksestä pari päivää eteenpäin Gravitaatiossa. Törkeillä “alennus”baarihinnoilla ei paljoa juotu ja muutenkin Antti Tuiskun huumaava vaikutus oli ihan riittävä päihdeannos. Tuomio: varmaankin toimi kun ei tullut darraa. Olisi ollut kyllä mukavaa,
jos seuraavana päivänä olisi herännyt johonkin muuhun kuin korvissa soivaan Sekaisin-kappaleeseen.

Acetium-kapseli sisältää 100 mg luonnollista aminohappoa, L-kysteiiniä, joka
sitoo hapottomasta mahasta suun mikrobien ruoasta muodostaman asetaldehydin. Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut alkoholijuomista ja siitä ruoansulatuskanavassa muodostuvan asetaldehydin ykköslukan syöpää aiheuttavaksi aineeksi.

Isompien juhlien ohella kapseleita vedettiin mm. tupareissa, kämppäkierroksella ja parissa
satunnaisissa juhlissa. Nämä testit nyt tuntuvat omalta osaltani menevän vähän pöydän alle,
koska darraa ei tosiaankaan tule veti sitten pillereitä tai ei. En itse ole huomannut minkäänlaista vaikutusta ACETIUMin vetämisestä, mutta ihan kiva niitä on muuten vaan ollut napostella välipalaksi kiltiksellä.

ACETIUMin toimintaperiaate on, että sen sisältämä L-kysteiini reagoi asetaldehydin kanssa
muodostaen elimistölle vaaratonta 2-metyylitatsolidiini-4-karboksyylihappoa (MTCA), joka
poistuu kehosta luonnollisesti. Tämän takia valmisteen tulisi teoriassa helpottaa darran tasoa,
tai ainakin huonovointisuutta. On kuitenkin epäselvyyttä, auttaako valmiste oikeasti. Darra on
kuitenkin sen verran monisyinen asia.

Darrailun ammattilainen nimimerkki Däni kommentoi kapseleita. Däni on käyttänyt ACETIUMia jonkin verran juomisen yhteydessä. Dänille ei tullut syöpää.

Samalla viikolla oli vielä Kuumahionta LXIX. Darrapillereitä käytettiin pöytäseurueessa.
Asianomainen itse ei kommentoi asiaa muuten kuin että darraa ei tullut, kiitos kysymästä.
“Väsytti”. Silliksellä pöytäseurue oli rähjäinen, mutta ei kovin huonovointisen näköinen.
Koska hyvää vuosijuhlaputkea ei malttanut katkaista, oli mentävä vielä pHysistien Fuusioon.
Pöytäseurueelle jaettiin ahkerasti darrapillereitä jo kokkareilla, sillä rahastonhoitajille maistui
booli enemmän kuin hyvin. Lahjajuomakin kului loppuun kymmenen janoisen teekkarin voimin. Juhlissa kapseleita vedettiin ohjeen mukaan, kuitenkin yliannostusvaara huomioiden.
Siis L-kysteiinin yliannostuksen. Silliksellä oli väsynyttä, mutta elinvoimaista porukkaa. Tällä
kertaa pillerit taisivat tehdä tehtävänsä. Juomisesta ei ainakaan tällä pöytäseurueella ollut
puutetta.

Pillereitä vedetään niin kauan, kun niitä kiltikseltä löytyy. Wapun tulokset raportoitaneen kesän jälkeen ilmestyneessä Tisleessä. (To be continued.)

ACETIUMia tulisi ohjeen mukaan käyttää 1-2 kapselia ennen ateriaa tai aterian yhteydessä.
Ohjeet ovat saman, mikäli korvaa aterian alkoholilla. Päivän maksimi on 10 kapselia, eli 1000
mg L-kysteiiniä. Tisleen toimituksessa päätettiin tehdä empiiristä tutkimusta valmisteen vaikutuksesta. Tutkijaksi valittiin jostain syystä päätoimittaja, jolle ei koskaan tule darraa. Paitsi
yhden kerran kun aamulla piti lähteä Viroon. Parhaaksi nähtiin jaella darraa yleensä juominkien jälkeen poteville henkilöille kapseleita ja kysellä dagen efterinä kuulumisia.
Kondensation jälkeisenä päivänä silliksellä pystyi suorastaan haistamaan huonovointisuuden.
Osa lojui telkkarin edessä, osa ahtoi pizzaa. Osa ei pystynyt syömään tai juomaan mitään.
Jotkut sanoivat yleensä kärsivänsä darrasta, mutta eivät kokeneet olevansa huonovointisia.
Jotkut taas sanoivat darran tason olevan kovan. Kapseleilla ei tällöin näyttänyt olevan mitään
vaikutusta. Johtopäätökseksi voidaan keksiä, että testaajat eivät täysillä uskoneet pillereiden
voimaan. On mahdollista, että aivosähköinen toiminta vaikuttaa myös alkoholin vaikutukseen.
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maarin puuhat
Otaniemen kampukselle on viime aikoina suunniteltu ja toteutettu kummallisia Learning Hub
-nimellä kulkevia “oppimistiloja”, joissa olisi tarkoitus varmaankin opiskella innovatiivisissa
tiloissa. Entiseen päärakennukseen avattu Hub on futuristisesti sisustettu ja huikean avara.
Tilaa lafkalta on saatu kiitettävän paljon, mutta laajoissa tiloissa on valitettavan vähän opiskelukoppeja ja ns. yleisissä tiloissa ei ole montakaan pöytä+tuoli-komboa. Hubin kävijäkunta on
lähinnä luokkaa ainoat täällä olevat hipsterit.
Learning Hub on selvä uhkaaja wanhalle kunnon Maarintalolle ja tämän artikkelin tarkoituksena on puolueettomasti osoittaa, ettei Maaria kannata hylätä!
1. Jos et ole ihan jäätävän tylsä erakko, mene lukemaan Maarille. Siellä voit valita, oletko
suurissa tietokoneluokissa iloisesti pulputtavien ulkkarien tai kemistien kanssa vai yksityishuoneen rauhassa. Kummin päin vaan, ympärilläsi on silti ihmisiä. Yksityishuoneessakin saat
silti seuraa, kun joku vaihtari tulee koputtamatta sisään kyselemään reittiohjeita tai arvaa,
ettet haluakaan opiskella yksin.
2. Tietokoneluokat ovat
parhaita. Mikä onkaan
mukavampaa,
kuin
kurkkia muiden hienoja
mallinnussuunnitelmia
tai tehdä niskan takaa
uusia Youtube-löytöjä.
Hauskaa ajanvietettä on
myös laskea minuuteissa
kuinka kauan se vieressä istuva jätkä viettää
aikaansa luentokalvojen
sijaan Facebookissa. Samalla voi selvittää kaverin nimen ja vilkuilla
hänen kaveriensa kuvia.
Tätä ei lasketa stalkkaukseksi, sillä kyseessä on
Aallon opiskelijoille julkinen tila.

3. Rullatuoleilla on hauskaa jumpata ylös alas ympäri ämpäri ja leikkiä olevansa pyörätuolipotilas.
4. Maarin yläkerran yleiset tilat on kunnostettu oikein hienoon kuntoon nyt ja siellä on kunnolliset löhöilysohvat. Varo kuitenkin, ettet nukahda, sillä paloturvallisuussyistä Maarilla ei
saa nukkua.
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5. Jos nukkuminen kuitenkin houkuttaa aamuyöllä tenttiin lukiessa, on aina mahdollista piiloutua vartioita. Voit vaikka mennä yksityishuoneen kaappiin tai käymälän koppiin ruususen
unille.
6. Voit käydä pitämässä seuraa vartijoille! He ovat omissa oloissa tai vain keskenään kopperossaan katsomassa nettitelkkaria. Kulkiessaan kierroksella vaksit kaihoisasti katselevat iloisia,
ahkeria opiskelijoita toivoen löytävänsä uuden ystävän tai kenties elämänsä rakkauden.
7. Voit käyttää maarilla ilmaiseksi sähköä ja ruoanlaittovälineitä. Keittiöistä löytyy mikroa,
hellaa, jääkaappia, kahvinkeitintä ja vedenkeitintä. Kaikilla ei edes ole omaa mikroa, joten
tämä on loistava tilaisuus.
8. Ainakin yhdessä tietokoneluokassa alakerrassa on koneilla hyvät taitto- ja kuvanmuokkausohjelmat Adobelta. Niitä on käytetty tämänkin Tisleen tekemisessä, koska Adobe on bannannut niin monet serial keyt eikä päätoimittajalla ole haluja maksaa ylisuuria lisenssimaksuja.
9. Maari on hyvä paikka mennä kavereiden kanssa Habbo Hoteliin pokailemaan.
10. Jos laskuhumala iskee, alakerrasta löytyy “nousukomero”.
Lukijoiden vinkit:
“Maari on paras paikka pokailla naisia.”
		
Nimetön vanhempi puulainen
“Voi ehdottaa ulkkareille läpäl seksiä.”
		
Nimetön vanhempi kemisti
“Kuuntelee musaa napit korvilla.
Mut laulaa samal.”
		
Sama tyyppi
“Tai sit kattoo jotain BB/Viidakon tähtöset ohjelmaa, mut niin et äänet kuuluu.”
		
Jaksaa vieläkin
“Aina voi kusta.”
		
Nimimerkki Tauno
“Beibeöljyy kehiin. Eli öljyy mil saa beibei.”
Nimetön puumies.
“Vähänniinku laival...”
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wappute rvehdys
Aurinkoa ja lämpöä ja hyvää Wappua kaikille! Jee! :)))
Kevät on tunnetusti vuoden raivostuttavinta ja masentavinta aikaa. Keväällä paha olo alkaa
jo säästä. Kesällä on aina joko liian kuuma tai sitten sataa. Syksyllä ja talvella on koko ajan
tasapuolisen kurjaa, kylmää ja pimeää. Mutta mikään näistä kolmesta hirveästä vuodenajasta
ei ole yhtä kammottava kuin kevät.
Kylmän, pimeän ja masentavan talven jälkeen mikään
ei tunnu paremmalta kuin kevään ensimmäinen aurinkoinen päivä, kun pihalle mennessä ei joudukaan heti
irvistelemään lumimyrskyssä ja pakkasessa vaan voi sen
sijaan nauttia auringon lämmöstä (kunhan pitää takin
päällä). Hyvä olo unohtuu kuitenkin heti, kun alkaa liikkua. Auringon lämmön ansiosta lyhyenkin kävelymatkan
aikana ehtii hikoilla niin paljon, että lempeäsieluisinkin
kulkija joutuu hallitsemattoman raivon valtaan.
Lämpöön tottuu onneksi melko nopeasti, mutta sitten
onkin takatalven aika. Kiitos, kevät! Mikään ei tuota henkistä tuskaa yhtä tehokkaasti kuin se, kun aurinkoisena
päivänä onkin pakkasta eikä ulos lähtiessä pukenut villahousuja jalkaan. Jossain vaiheessa kevättä pakkanen
lauhtuu sen verran, että joka puolella on kylmää, märkää ja kaikin puolin inhottavaa. Tällainen sääolosuhteiden jatkuva vaihtelu on vain yksi esimerkki siitä, miksi
keväällä ei kannattaisi herätä lainkaan.
Toinen esimerkki on ylioppilaskokeet. Kokeet itsessään
eivät ole huono asia, koska ylioppilaskokeet ovat aika
helppoja. Ongelman aiheuttavat teinit, kuten aina. Tarkemmin sanottuna abiturientit. Tämän kevään aikana
olen joutunut lukemaan tiedotusvälineistä abien kitinää
kaikesta ylioppilaskokeisiin liittyvästä. Huono koemenestys on aina jonkun muun kuin kokelaan oma vika. Koulu
sabotoi laskimia, koe oli mahdottoman vaikea, äiti teki
liian huonot eväät tai koesalissa oli liian kylmä. Teineillä
selityksiä riittää.
Ylioppilaskokeisiin liittyen minun mieltäni järkytti esimerkiksi se, kun jonkun lukion abiturientit väittivät
heidän matematiikan kokeiden menneen pieleen, koska koulu sabotoi heidän laskimiaan.
En tutkinut asiaa sen tarkemmin, koska minulla ei ole tapana syyttää muita ihmisiä omista
epäonnistumisistani. Sen verran sain kuitenkin selville, että nämä abiturientit eivät ilmeisesti
olleet opetelleet laskemaan itse ja koe meni pieleen, koska laskimista oli poistettu kaikki huijausohjelmat (Quake 2, Matikainen jne.).
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Henkinen hyvinvointini kävi pohjalukemissa myös silloin, kun luin abien väittävän, että
tämän kevään englannin ylioppilaskoe oli ”mahdoton”. Ollaanpa nyt rehellisiä. Minä tein huvikseni sen englannin kokeen luettuani kyseisen uutisjutun, ja totesin kokeen olevan helppo.
Ehkä teinien kannattaisi käydä välillä koulussa sen sijaan, että he norkoilisivat päivät pitkät
ostoskeskuksissa.
Ostoskeskuksissa lorvivat teinit saavat käteni tärisemään raivosta niin pahoin, että melkein rikoin näppäimistöni. Näen näitä tulevaisuuden elämäntaparikollisia joka kerta, kun
käyn Kampissa tai Sellossa riippumatta kellonajasta tai
viikonpäivästä. Mikseivät he ole koulussa? Kerran näin
tällaisen nuorisojengin Sellossa pelaamassa korttia.
Kuka menee johonkin ostoskeskukseen pelaamaan korttia? Mikä estää heitä pelaamasta korttia vaikka kotona?
Ehkä heillä on väkivaltainen koti ja siksi he viettävät
aikaansa muualla, mutta ei se tarkoita sitä että heillä
olisi lupa vallata ostoskeskukset kortinpeluuta varten.
Silloin kun minä olin nuori niin osattiin vielä käyttäytyä.
Silloin istuttiin illat kotona pelaten WoWia ja televisiosarjoja katsellen.
Televisiosarjoja katselen edelleen. Yksi seuraamistani
ohjelmista oli How I Met Your Mother. Se sarja päättyi
tässä jokunen ajan yksikkö sitten. Päätösjakson jälkeen
olin niin vihainen, että melkein paskoin housuihini.
Tämä tilanne pakotti minut arvioimaan tähänastista
elämääni uudelleen. Muistelin kaikkia niitä hauskoja
hetkiä, jotka vietin HIMYM:n ensimmäisten kausien parissa. Sen jälkeen kävin läpi päätösjakson tapahtumia ja
totesin, että minulla ei koskaan ollut hauskaa HIMYM:a
katsellessa. On kertakaikkisen mahdotonta, että olisin
koskaan nauttinut jostain niin hirveästä. En ole erityisen
uskonnollinen henkilö, mutta toivon kyseisen sarjan
käsikirjoittajien palavan helvetissä ikuisesti. He eivät
ansaitse mitään parempaa.
Meille kaikille muille on kuitenkin luvassa parempaa,
koska tämän lehden ilmestyessä on Wappu. Wapun
jälkeen on pian kesä ja kesällä mielipahaa aiheuttavat
vain sää ja Alvarilla aurinkoa ottavat ihmiset. Parasiitit,
menkää töihin! Ja hanhet vituttaa myös. Perkeleen hanhet, saatana!
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identtiset kaksoset

Sakari Poikkimäki, kiltalainen

Zach Galifianakis, näyttelijä

Adrian Grenier, näyttelijä,
Num3rot

Artturi Ropponen, kiltalainen,
puheenjohtaja

					
					

Krister Knape, kiltalainen

Bam Margera, skeittari ja tv-persoona
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Iiro Perttula, kiltalainen,
rahastonhoitaja

Robin Packalen, teinitähti,
poplaulaja
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identtiset kaksoset

täältä tulee

vitsejä

HOMO tulee LUMO:n
haaroihin. –Orgaanikkojen
vitsejä
Tulemisvitsit tulee huomenna – Eräs toimittaja
Tisleen päätoimittajalle
Jääkiekkoilijalla tuli
hanskoille – siis mailaa.
Spiderman tulee
sittenkin Finnkinon
teattereihin –uutinen
Ylen sivuilla
Nysse tulee. –Sanotaan Tampereella bussista

Norjalainen Blackmetal Trio

Uskoon tuleminen on monelle tiukka
paikka. –Ylen otsikko
Kikkelien uusin tuleminen
– bloggari puhuessaan homopostimerkeistä
Seksiaddiktille suositeltiin uskoon tulemista.
Mies tuli vastaan saunassa.
Mies tuli Mieleen.
Eevan uusi tuleminen.

Tuntemattomia kemistejä
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suuri bajamajatesti 2014 vol. 2
Tisleen toimitus totesi maailman parhaimman (ja luultavasti ainoan) BaJaMaJa -testin ensimmäisessä osassa kevytmaidon soveltuvan parhaiten käytettäväksi tämän herkullisen drinkin
mixeriksi. Seuraavaksi toimituksen tehtävänä oli selvittää paras energiajuoma täydentämään
drinkki. Testin nimi tulisi varmaankin tässä vaiheessa muuttaa, mutta perinteitä ei voida rikkoa. Valitut energiajuomat ja uudet drinkkien nimet ovat:
Battery – BaJaMaJa
Redbull – ReJaMaJa
Monster – MoJaMaJa
Resepti on vanha tuttu ja hyväksi todettu.

BaJaMaJa – Tuttu kotoinen fiilis. Kuten edellisessä
osassa todettiin, maku on hyvinkin jälkiruokamainen. Drinkissä on mukavan mäskinen sakka, jossa
on maukkaan ärtsyhkö sivumaku. Selvät kaksi
faasia tekevät rakenteesta mukavan nautittavan.
BaJaMaJa on kuin ystävä, johon voi aina luottaa.

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

Kaikki kolme ovat tuoksultaan samankaltaisia ja sakan rakenne on mukavan vahva, kuin cumulus congestus konsanaan. Möykkymäinen ja kukkakaalimainen. Pyhä pHuksilabra sentään!
Rakenne viittaa mainioon vaihtoehtoon palautusjuomalle.

ReJaMaJa – Maku on täyteläinen ja pyöreä. Kehittyneet kolme faasia tuovat ruokaisan ja maukaan vivahteen. Tästä tulee tuttu fiilis, tämä on
kuin BaJaMaJan nuorempi sisko. ReJaMaJa on
kuin ensi treffit, joissa kaikki osat loksahtavat
kohdilleen. Jännää, outoa, hyvää, toimivaa,
hauskaa, parasta! We have a winner!

MoJaMaJa – Noniin, olisihan se pitänyt arvata. Hapan halpa maku tunkee ylitsepeittävästi
makunystyröille. Tämä ei ole hyvää. Monster
tekee tästä tunkkaisen erakon, joka kaipaa
sisimmillään ystävää. Sitä tuskin helposti löytyy.
Happaman ja hieman makean ystäville Tisleen
toimitus suosittelee tätä kaikesta huolimatta
kahvin aveciksi.
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longbo arding

Teksti ja kuvat: Eero Sääski ja Ella Potka

Downhillissä mennään pitkiä mäkiä kovaa
vauhtia alas. Longboarding trukit ovat säädetty kireälle, sillä vauhti nousee Suomen
mäissä 60-70 km/h ja ulkomailla ennätyslukemiin noin 120 km/h. Vauhdin tuomien
vaarojen takia downhillissä käytetään
usein kokonahka-asua ja fullface-kypärää.
Suomessa downhill-kisat ovat harvinaisia,
mutta maailmalla lajissa kisataan MM-tasolla. Downhill on siisteintä mitä longboardilla
voi tehdä, ainakin omasta mielestäni. Vauhti
ja adrenaliini tuovat uskomattoman fiiliksen.

Longboard-harrastus on kasvattanut suosiotaan hurjasti viime vuosina. Mikä lajissa kiinnostaa ja mistä lajissa on kysymys?

Longboardskeittaamiselle ei löydy kovin hyvää suomenkielistä käännöstä, mutta lähimmäksi
osuu mäkirullalautailu. Yleisellä tasolla longboarding tarkoittaa normaalia skeittilautaa isommalla laudalla skeittaamista. Longboardlautoja löytyy monenlaiseen käyttötarpeeseen. Usein
ihmiset tarvitsevat kätevän joustavan laudan kruisailuun
ja matkustamiseen paikasta A paikkaan B. Pääkaupunkiseudulla lajin harrastajien suosiossa ovat myös freeride ja
downhill.

Skeittaamisen vauhtiin pääsee hankkimalla
laudan ja kypärän. Kokemuksen kartuttua
voi siirtyä kokeilemaan erilaisia liukuja ja
laskemaan isompia mäkiä alas. Tällöin on
suositeltavaa, että hankkii itselleen slidehanskat, joissa on muovinen kiekko kämmenen kohdalla suojaamaan kosketusta maahan. Jos
kiinnostuit skeittaamisen aloittamisesta niin nykäise rohkeasti hihasta minua tai Ellaa. Meiltä
saat tarvittaessa laudan lainaan ja pääset helposti uuden harrastuksen kimppuun!

Freeridessä skeitataan mäkiä alas välillä tehden teknisiä
liukuja eli slidejä ja muita temppuja. Tarkoituksena ei ole
siis päästä mahdollisimman nopeasti mäkeä alas vaan
hakea tyylikästä temppusuoritusta. Tämä voi olla aina
mahdollisimman pitkän liu’un tekemisestä lumilautamaiseen asteiden pyörimiseen renkaiden liukuessa asfalttia
pitkin. Freeridessä parasta on uusien temppujen oppiminen ja kavereiden kanssa skeittaaminen.
Footstopper
Footstopperiksi kutsutaan laudan etuosassa olevaa
tappia, jonka tarkoituksena on pysäyttää jalka oikeaan
kohtaan laudalla ja pitää se paikallaan. Longboardingista kiinnostuneiden yleisin lautoihin liittyvä kysymys
on: “Mikä toi tappi on?” Tämän olemme todistaneet
empiirisellä tutkimuksella.
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Edari - vainko kokouspullaa?

kiire ja kesä
Nojoo meinasi tääkin kirjoituspaska jäädä työstämättä kun olin mukamas niin kiireinen – ongelma taas kerran tilan löytäminen kalenterista kaiken prokrastinaation lomasta. Eikä se kesälomakaan mikään loma oikeasti ole, kaikkee prokkista ja säätöö ja lojumista pitää vaan toimittaa ja sit duunii ja nuqqumista – kesä on kiireistä aikaa, mmm jooo mmhm. Pidempi päivä kyl
lyhentää nukkumishaluja ja silleen antaa lisää aikaa työntekoon, mut mitäs jos vaa prokrastinois vähän enemmän. Vaik syömäl jäätelöö! Jätski on i-h-a-n kingii safkaa, maitoprotskuu ja
kaikkee. Tai ei siin protskuu oikeen oo mut iha sama. Tässä kesän paras tarjoiluehdotus: Paista
pihvi ja lyö se lautaselle, laita viereen pallo minttujädee ja venaa et se sulaa. Lautasmalli täynnä vihreetä jea! Ota pihvi pois, huuhdo, paista uudelleen ja NAUTI. Anna sulanut minttujäde
koiralle, se diggaa. Sit juo hyvää kaljaa (=Sol), heitä vaatteet pois ja juokse Ullikselle. Siel on
kaikki, siel on wappu, siel on kesän eka päivä. Aika vitu jepa.

Tajunnan Virta

AYY:n edustajistoon valittiin viime marraskuussa demokraattisilla vaaleilla 45 hemulia. CHEMin korkean äänestysaktiivisuuden ansiosta Prosessiteekkarit (eli meidän jengi) sai viisi paikkaa, kun viime kaudella paikkoja oli vain kolme. Kausi kestää kaksi vuotta ja kokouksia on noin
kuukausittain.
Okei, siinä taustoja. Mitä hommaan siis sisältyy? Riviedaattorin tulisi olla perillä AYY:n meiningeistä: kuunnella mistä jengi puhuu kampuksella, käydä edustajistoryhmän ja vaalirenkaan
kokouksissa, edustajien workshopeissa ja tietenkin niissä edarikokouksissa. Kaikkeen ei ole
pakko osallistua, sitä varten meillä on pitkä rivi varaedustajia.  Toistaiseksi kollegoillani ja
itselläni on riittänyt aikaa ja innostusta istua useimmat kokoukset ja seurata ainakin toisella
korvalla maailman menoa.
Mitäs ajankohtaista nyt on pöydällä? No, Dipoli myytiin 8,5M€ hintaan. KY-säätiön ja AYY:n
välinen 42M€ omaisuuskiista saa tuomion ihan pian. Vaasankatu 10:een tehdään 4,5M€ peruskorjaus. Edellisessä kokouksessa (16.4) vuoden 2013 hallitus sai vastuuvapautuksen ja
vahvistettiin viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös (lisää isoja lukuja wow). Lisäksi
täpärän äänestyksen (21-20) seurauksena edustajisto päätti jatkaa AYY:n jäsenyyttä OLL:ssa (Opiskelijoiden Liikuntaliitto). OLL:n tapaus nostatti paljon keskustelua, koskapa 10 000
e vuosimaksulla voitaisiin saada kaikkea muutakin kivaa, meillä kun on muutenkin toimivat
liikuntapalvelut eli Unisport.
Mainitsenpa vielä senkin, että edustajisto ei tee itse mitään, vaan valtuuttaa/määrää AYY:n
hallituksen toimimaan tietyllä tavalla. Ylioppilaskuntamme puheenjohtaja Lauri Lehtoruusu
on oman kokemukseni perusteella täysin pätevä hommaansa ja luotsaamaan tätä organisaatiota kohti menestystä. Joten:
Nukkukaa rauhassa, kemistitoverit. Me pidämme huolen teidän eduistanne.
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prewappu
Suunnitelma oli loistava. Vaikka juttua ei ehdittäisikään kirjoittaa ennen Iiriksen lähtemistä
Åreen humputtelemaan, niin Iiris voisi sitten kirjoitella humalassa jotain asiaan liittyvää
Whatsapissa ja minä koostaisin niistä sitten jonkinlaisen jutun Tisleeseen. Eihän Iiris sitten mistään asiasta kirjoittanut, kunhan kännissä sekoili, ilmeisesti kolkadi nuussii levyl
(mahdollisesti eestiä?), ja kirjottelrni mitä sattui. Jottei Iiris jäisi tässä artikkelin kirjoittamisessa aivan paitsioon, niin hänen
työpanoksensa on nähtävissä tässä
samalla sivulla.
Asiaan.

koeajo: tinder
It’s going down, I’m yelling Tinder!
Tinder on puhelimeen ilmaiseksi ladattava sovellus, jossa selaillaan valitsemaltaan etäisyydeltä ja ikähaitarilta juttuseuraa. Ihan viattoman kuuloista,
mutta tosiasiassa sovellus on julman pinnallinen. Potentiaalisen juttukaverin kohdalle isketään joko vihreä
sydän tai punainen rasti sen mukaan, onko hänen pärstä/tissien koko/sixpack tarpeeksi miellyttävä kännykän
ruudulta katsottuna.
Testaaja itse latasi ohjelman Ruotsin matkalla ja päätti
tehdä empiiristä tutkimusta eri paikkakuntien tarjonnasta.

Kuten arvata saattaa, PreWappu, se
tärkein Wapun alkamisen merkki, oli
mahtava alusta loppuun saakka. Kun
prepenkkiexculaiset vihdoin ja viimein suvaitsivat saapua ympäripäissään Bada Bingiin, oli meno jo katossa. Juotavaa oli yllin kyllin ja paikka
niin tupaten täynnä, että hyvä kun
tanssilattialle edes mahtui.

Keski-Ruotsi
No juuh elikkäs! Lähes jokainen näytölle pamahtava
naama on aika 5/5. Ruotsalaisia jätkiä pidetään yleensä
pidetään aika ”hompsahtavina” meillä Suomessa päin,
mutta täällä keskiosissa ainakin löytyy vaan kuumia laskettelevia kolleja. Naistarjonta täällä päin oli aika nuorekasta, melkeinpä sakkolihan näköistä.

Illan kruunasi tietenkin kemisteille ja
koko Otaniemelle lähellä sydäntä oleva Cancan, joka hurmasi wappukansan aivan tyystin. Niin komeita uroksia ja naaraita ei varmasti oltu Bada
Bingissä aikoihin nähty!

Tukholma
Jos Keski-Ruotsissa ei kerran ollut niitä liimalettejä,
täällä on. Kaikki ovat överiksi sliipattuja ja näyttää siltä,
että kaikki rahat kuluvat
Tiger Of Swedenin rätteihin. Joidenkin profiileissa ei näy ollenkaan naamaa, sillä ilmeisesti aivot sijaitsevat vatsalihasten kohdilla.

Nyt on PreWappu takana, mutta mitä
näin huikean kokemuksen jälkeen
enää voi elämällään tehdä? Ehkä Iiriksen kännisissä viestittelyissä onkin
pieni totuudensiemen mukana: ”Nyt
viel parempi känni”!

Turku
Kauhea pettymys. Maksimaalinen arvonalennus. Täysin vastakohta Tukholman sliipatuille jätkille, mutta jotain rajaa. Ei silti
metsurilta tarvitse näyttää eikä suihkussa käyminenkään näille
hemmoille pahaksi olisi.

Bilehileet

Otaniemi 2 km säteellä
Voittaa Turun 6-0! Missä nämä tyypit oikein piileksivät kun kampuksen alueella yleensä törmää enimmäkseen nukkavieruihin
jätkiin, jotka eivät paljoa hygieniastaan huolehdi? Tinder tarjoaa
täältä päin salskeita uroksia, ihan 4/5 koska eivät sentään ihan
Keski-Ruotsin tasolle yllä.
Loppupäätelmänä voitaneen sanoa, että turha lähteä Otaniemeä edemmäs kalaan ainakaan jos etsii miesjuttuseuraa. Paitsi
jos menet sinne Ruotsiin päin!
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puuhanurkka

2048

Tarvitset lyikykynän ja pyyhekumin. Ensin piirrät kakkosen johonkin ruutuun ja siirrät sitä. Samalla johonkin toiseen ruutuun
ilmestyy kakkonen. Yhdistä kakkoset törmäyttämällä ne ja muuta
yhdistelmä neloseksi.
Sarja on siis 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 128 - 256 - 512 - 1024 - 2048. Voit
toki jatkaa pidemmällekin tai pelata peliä Doge- tai alkoholistiversiona. Et saa pisteitä.

Väritä lakki

Leikkaa ja liimaa pahville! Ei muuta kun keräilemään ne kaikki!

Vaikka lakki on valkoinen, siihen saattaa ilmestyä jos jonkinlaisia tahroja.
Käytä mielikuvitustasi!

34

35

@justwapputhings

36

37

Teksti: Elina Honkanen

aavan tervehdys

Wapun asuvinkit

Kevätterveisiä Aavasta!
Tässä vaiheessa puolet lukijoista pohtii, että mikä ihmeen Aava, joten valoitetaanpa asiaa
hieman heti alkuun! Aava on koko nimeltään Aalto-yhteisöjaosto ja nimensä mukaan tarkoituksena oli tehdä sitä Aalto-yhteisöä, luoda Aalto-kulttuuria ja saada aikaan kohtaamisia
eri koulutusohjelmien välillä. Ja helppoa se ei ole. Uuden kulttuurin luominen kolmen jo
olemassa olevan vahvan kulttuurin rinnalle tuo omat haasteensa. Suurimpana haasteena on
varmasti se, kuinka saada porukka kiinnostumaan uusista tapahtumista. Kuinka tehdä tapahtumia, jotka kiinnostavat kaikkia eri alojen opiskelijoita. Tätä on pohdittu eri Aavojen kanssa
jo monta vuotta ja joka vuosi tulos näyttää paremmalta. Ainakin minun mielestäni.
Tänä vuonna ollaan Aavan kanssa taas suunniteltu uutta ja suurin muutos näyttäisi tällä
hetkellä olevan Humans vs Zombies pelin siirtyminen Aavan alle. Odotan innolla seuraavaa
peliä (joka on jo ihan kohta!) vaikka vähän harmittaa kun ei pääse itse osallistumaan sukkasotaan. Toisaalta ehkä se tekee ihan hyvää olla osallistumatta niin ehkä syke ja jännitystaso
pysyy aisoissa :D Kaikenlaista uutta ja jännää on luvassa pelin osalta, joten kannattaa ehdottomasti osallistua! Tällä hetkellä kuitenkin edessä siintää Akatiiminen Wartti, jota on pistetty
kasaan viimeiset pari kuukautta. Hyvä
sääkin tilattiin ajoissa ja se kannatti, nyt
kun katsoo ennusteita niin ei ovi muuta
kuin hymyillä: +17 astetta ja pelkkää
aurinkoa luvassa! Nyt kun luet tätä
juttua, niin tapahtuma on jo ohi. Olitko
paikalla? Uskaltauduitko hyppäämään
benjin? Ehkä jopa kaverin kanssa. Oliko
sinulla ja kavereillasi voittava asu tai
viestikapula Wartin juoksussa? Oli tai ei,
juoksu oli varmasti mahtava kokemus
jos siihen osallistuit. Ensi vuonna sitten
uusiksi ;)
Nyt on aika keskittyä zombietaisteluun,
kyydin järkkäämiseen kohti jokilaivojen
luvattua maata sekä tietenkin liftauskilpailu Hitchballiin. Kyllä, sekin on taas
tulossa! Tavoitteena on nostaa osallistujamäärää entisestään, joten ei muuta
kun kaverin kanssa tiimi kasaan ja liftaamaan. Kesällä onkin sitten taas aika pelailla beachia
Hietsussa Helleaallon merkeissä. Kaikenlaista tapahtumaa on siis vielä edessä eikä syksy tuo
muutosta tähän. Kannattaa siis seurata mitä tapahtumia Aava tarjoaa ja tulla mukaan auttamaan sen Aalto-yhteisön luomisessa. Sitä ei nimittäin voida tehdä ilman teitä!

P.s. Jos uuden luominen kiinnostaa erittäin hyvässä porukassa, suosittelen lämpimästi hakemaan mukaan toimintaan. Haku jaostoihin aukeaa taas loppusyksystä ;)

38

LEG

GI
SO NGS A
CO
R
VER E NO
YO T PA
UR
N
AS TS
S

ÄLÄ NOLAA OMAA
KILTAA,
VAIHDA VAIKKAPA
AMK-HAALAREIHIN

PEITTÄÄ
KALJAMASUN

ROPECON ON VASTA KESÄLLÄ,
MALTA ODOTTAA
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Maistiaista Tisleen
iltapäivälehtiversiosta!
Nami nami....

