PÄÄTOIMITTAJALTA
Uuuu kaikki pitkästä aikaa ja hienoa, että luet tätä loistavaa lehteä!
Vaikka kirjoitan aina jotain todella laadukasta palstalleni, ajattelin kerrankin ihan oikeasti
vakavoitua ja kirjoittaa Oikeiden Ihmisten asioista. Olen nimittäin huomannut jotain todella
pelottavaa tapahtuneen elämässäni, enkä oikein tiedä miten suhtautuisin asiaan.
Tämä asia on hiipinyt elämääni salakavalasti, täysin nurkan takaa. Aamulla kun herään. No
venyttelen tietenkin pitkään, mutta jotain muutakin on meneillään. Kahveja keitellessäni,
hampaita pestessäni ja laittaessani kenkiä jalkaan. Ihan normaaleja juttuja puuhaillessa.
Huomaan sen läsnöolon, kun istun kiltiksellä
juomassa kahvia, kun istun luennolla kuuntelemassa jopa niitä kaikista vähiten kiinnostavia juttuja, kun juttelen niitä näitä puolitutun
opiskelukaverin kanssa. Tiedostan asian eikä se
suoraan sanottuna häiritse minua, mutta on se
nyt vaan outoa.
Tässä vaiheessa jotkut pervot sedät kuvittelevat jotain ihan muuta kuin mitä tarkoitan tällä
“asialla”. Se on nimittäin onnellisuus.

TEEKKARITOIMINNAN
EDISTÄMISRAHASTO
TTER:ltavoihakea
avustustahuikeiden
juttujentoteuttamiseenkahdella
tavalla:

TTER.AYY.FI

FACEBOOK.COM/TTERAHASTO
Käytsekkaamassalisätietoja
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tykkäämässäfacebookissa!

JATKUVAHAKUonaukilukukausienaikana
jaseontarkoitettu1000€:nsuuruisillejasitä
pienemmille avustuksille.

Aina ei ole ollut helppoa ja muistan edelleen
elämäni tilanteen joskus kuusi vuotta sitten. Ei
ollut hyvä! Silloin ajattelin samoin, kuin mitä
monet ajattelevat krapula-aamuinaan: “en tule
koskaan voimaan hyvin.” Nykyään nuo ajat tuntuvat niin vääriltä ja kaukaisilta, että joudun tosissaan kaivelemaan muistiani.
Onnellisuus on erikoinen asia. Sitä monet tavoittelevat, mutta sitä ei voi saavuttaa liialla
yrittämisellä. Pitää vain päästää irti ja antaa
olla. Feng shui, tai jotain. Itse en loppujen
lopuksi tehnyt mitään nykyisen olotilani saavuttamiseksi. Ehkä hoidin pois roikkuvia asioita joskus ja välillä vaan haistatin pitkät turhille koulukuumotuksille. Ei sillä enää niin väliä ole, pääasia, että voin jo paremmin. Välillä on hyvä olla
vähemmän suomalainen ja vain ajatella hedonistisemmin. Toisinsanottuna siis YOLO!
Toivotan kaikille lukijoille oikein onnellisia ja aurinkoisia pimeneviä iltoja! Kyllä ne lahjat siellä
odottavat, jos jaksaa pitää mielen positiivisena. :) Kannessa on muuten neonatomi koska
reivit oli parhaat.
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LOPPUSUORAN KIRIPIHINÄÄ!
Juttu on nyt siis niin, että marraskuu on tullut. Yllättäen, salaa ja kavalasti. Tuntuu siltä, että
homma alkoi vasta pari silmäräpäystä sitten, mutta tässähän on vajaa pari kuukautta enää
jäljellä. Samalla mieleen tulee, että tässähän on kiire. Onko tässä saatu mitään aikaan? Kohta
pitää valita uusia näihin mahtaviin hommiin.
Vähän, kun asiaa pohtii, onhan tämä raatini saanut kuitenkin paljon aikaiseksi vanhan jatkuvuuden lisäksi (sinänsä turha oletusarvo). Päällimmäisenä tulee mieleen alati tiivistyvä
yhteistyö korkeakoulun yhdistysten kesken, mikä näkyy jo konkreettisesti esimerkiksi yhteisinä CHEM-urheilusarjajoukkueina, vahvana yhteistyönä vaihtaritoiminnassa, aina vain
tiivistyvänä yhteydenpitona eri toimijoiden
kesken sekä toimivana yhteistyönä tapahtumien saralla.
Kemistikillan paikka yhdistyksenä alkaa myös
omalla painollaan muodostua entistä enemmän ammattiainekerhomaiseksi tai siihen ainakin tähdätään. Muutos ei ole helppo ja ehkä
sen vuoksi tuntuu välillä, että poljetaanko paikallaan ja tässähän on jollakin tasolla kiire.
Paljon on kokoustettu ja kokoustetaan vastedeskin. Työn hedelmät alkavat kuitenkin toivon mukaan näkyvä jo ensi vuonna aiempaa
vahvempana painotuksena esimerkiksi yritysyhteistyössä killan toiminnassa.
Toisaalta juuri eilen raati piti iltakoulua ensi
vuoden raatitehtävien tiimoilta. Tuloksena oli
mm. täysin uusi raatinakki, jonka nimi on ainakin toistaiseksi Suurvisiiri. Idea syntyi tarpeesta. Nakki on selkeä vastaus oikeastaan
kahteen konkreettiseen pulmaan eli maisterifuksien ja ulkomaalaisten opiskelijoiden
vuosittain vaihtelevan tasoiseen vastaanottoon. Maisteriopiskelijoista ei ole fuksitoiminnan
poistumisen myötä juurikaan huolehdittu ja kv-vastaava on ollut toimihenkilö. Maisterivaiheeseen on vieläpä tulossa entistä enemmän opiskelijoita koulun ulkopuolelta jatkossa. Raadin jäsenenä Suurvisiirin on helpompi järjestää tarvittavia tapahtumia, tiedonkulku raadille
kv-asioista helpottuu ja maisteriopiskelijoista otetaan varma koppi. Maisterivaiheessa englanti on myös koulun puolesta käyttökieli – selviä synergiaetuja siis!
Ei kai tässä muuta kuin täyttä hulinaa eteenpäin!
Puheenjohtajanne,

Turri
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ULINAPALSTA

CAN CAN!

Olen monesti pohdiskellut, miksi kannettava tietokone (sellainen jossa on omenan kuva) ei
liiku vaikka kutsun sitä komennolla ”Tule jo!”. Silloin tällöin nämä sanat lausuessani kuulen
kaukaisuudesta eteerisen mutta hilpeän purkauksen ”spruit”. Sama pätee yleensä kaikkeen
muuhun elektroniikkaan joka sijaitsee käteni ulottumattomissa mutta vaikka käteni ei ulotu
joihinkin muihin asioihin ei niistä silti tule samankaltaisia purkauksia. Usein jos kosketukseni
johonkin ylettää, ei siitä pääse edes Hilja ista huokausta.

När börjar Can Can?! Tuttu huuto kemisteille ja nykyään myös Prosessiteekkareille. Tisle
pääsi soluttautumaan parin huurteisen avulla Smökin akvaarioon urkkimaan vuoden 2014
Can Can -tanssijoiden kuumimmat ruokavinkit tunnelmat keikan lomassa.
Tisle: Heippa! Voisitko sanoa pari sanaa Tislettä varten?
CC-tyty: Khihihii ei apua ei saa julkaista mitään! Ei!
Tisle: Moi, saako haastatella Tislettä varten?
CC-poju: Taas sä! No okei sit :D
Tisle: Kiva! Minkämoiset tunnelmat näin ennen teidän kolmatta keikkaa koskaan?
CC-poju: Vähän jännittää joo.
Tisle: Oletteko paljonkin beetasalpaajia ottaneet?
CC-poju: Noh, on tässä jonkin
verran suuntaa antavaa naukkailtu ihan sitsienkin puolesta.
Tisle: Ja nyt on varma olo?
CC-poju: Joo, eli joo!
Tisle: Hieno homma, nyt vaan
kaikkaa odottamaan!

Googlen kuvahaun tulos “uli uli”:lle.

Olen kertonut tästä ongelmasta sekä vaahtoavasta suustani lääkärilleni, joka on koittanut
diagnosoida oireet kaamosmasennukSEKSI. Huomatkaa sanan seksi käyttö, jota hyödynsin
vain koska Remu Aaltonen suositteli tätä kaikissa sanoituksiSEKSIssä, joilla tahdotaan tulla
kuuluiseksi. Myös Juju käytti tätä hittikappaleessaan OnnelliSEKSI Remun kehoitukSEKSIstä.
Remuhan on myös koirani joka haluaisi kovasti harrastaa kyseisiä saastaisia akteja, jollaisiin
en toki itse koskaan ole sekaantunut. Tästä todistuksena jääkaapin ovessani olevat kortongit
eivät ole dislokaloituneet sitten vuoden 1975, jolloin Prosessiteknillinen kerho perustettiin.
Jääkaapin ovessani on myös aasi, jonka olen useina aamuna, etenkin maanantaisin, toivonut
muuttuvan Säihkyturvaksi. Hurraa! Donitseja kaikille! Ei kuitenkaan vaahtokarkkeja sillä ne
eivät toimi kunnolla nuuskan korvikkeena.
”Idiootit pyörittävät maailmaa, nerot hallitsevat kaaoksen” kuten eräs tunnettu ANONYMOUS on kerran lausahtanut.

Mysteerimies
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Tisle: Moi! Tahtoisitko vähän tislata?
CC-tyty: Mitä? Siis joo kai?
Tisle: Hienoa! Olettekos paljon harjoitelleet illan keikkaa varten?
CC-tyty: On meil ollu treenei ihan sikana! Hih. Kyl me osataan.
Tisle: Uskon sen. Joko on tullut fanimailia?
CC-tyty: Ei ole, mut on meitä kutsuttu paljon kaikkialle, jee!
Tisle: Otatteko maksun luonnossa vai aineellisena?
CC-tyty: Häh? Siis kossua me otetaan :D
Tisle: Oikein.
Tisle: Keikka on ohi, miltä nyt tuntuu?
CC-tyty: Ihan mahtavaa! Aika fyysinen olo
pakko sanoo!
Tisle: Niinhän sen kuuluukin olla! Lensikö lavalle tai lavalta mitään tai ketään?
CC-tyty: No mä kaaduin, mut en lentänyt lavalta!
Loppuilta sujui riehakkaan rauhallisissa meiningeissä. Can Can luonnollisesti edusti ja tanssi
loppuillan sukkanauhojaan vilautellen. Myös pojat.
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KEMIANTEEKKARIT TURUSSA, MITEN HOIDAN? - Tapausselostus
Tulosyy
30-henkinen kemianteekkareiden ryhmä saapuu Turkuun 24.9.2014 valtakunnallisen
hauskanpidon ja muun kroonistuneen ilottelun vuoksi. Paikalle kutsutaan varmuuden vuoksi
lääkäri, sillä teekkarien yleistila ja bilekunto on arvioitava välittömästi, ja koska lääkäritkin
nauttivat mielellään olutta silloin tällöin.

Teekkarin Anatomia
Lyhyt oppimäärä

Anamneesi
Teekkarit asuvat Otaniemessä eristyksissä ulkomaailmasta ilman kunnallista kotiapua. Suurin
osa heistä käy luennoilla (opiskelemassa?) ainakin kerran viikossa. Muihin harrastuksiin kuuluvat tekninen näpläys ja sekoilu. Nyt viime päivinä teekkarit ovat olleet ns. kotimaanekskursiolla. Tekkarien taival alkoi tietenkin Otaniemestä, josta Hämeeninnan, Tampereen ja Harjavallan kautta päästiin Turkuun. Ulkomaaninfektioiden mahdollisuus siis huomioitava, suurin
osa bakteeriliikenteestä lienee silti endeemistä ryhmän sisällä. Ryhmä on vielä toistaiseksi
täysilukuinen.
Nykyongelma
Saunassa teekkarit osoittavat sponsorilta saatujen kangaspalojen avulla olevansa innovatiivista ja uusia kokemuksia rakastavaa porukkaa. Ryhmässä esiintyy kuitenkin lievää ahdistusta tulevaisuudesta. Potilaat formuloivat ongleman seuraavasti: ”Jatkot Lynissä vai jatkot
kämpillä?” Lisäksi teekkarit ovat havainneet, että silmien alle on alkanut muodostua tummia
varjoja ja ympäri kehoa esiintyy turvotuksia. Estääkö unideprivaatio ja tiamiiniköyhä ruokavalio jatkot?
Kotilääkitys
Kofeiini 100mg 1x3 p.o., ibuprofeeni 400mg 1x2 p.o. tarvittaessa, etanoli 14g x10 p.o. (jatkohoidossa i.v.).
Status
Teekkarien yleistila on ryyppäämisen määrän huomioiden vähintään kohtalainen. Ruumis
palpoiden lihaksikas ja aristamaton. Hengitys spontaania, tajunta Glasgow Coma Scale -asteikolla täydet 15, bilekunto 5/5, fiilis hyvä, kognitio odotetusti alentunut. Pupillarefleksit normaalit, silmänliikkeissä epäsymmetriaa. Jalkaterät liikkuvat intensiivisessä fleksio-ekstensio
-syklissä musiikin kanssa ja ilman, epäily tanssitaudista (korea). Kaikilla on sydän paikallaan.
Suunnitelma
Kirjoitetaan puoltava lääkärinlausunto 4–12h pituisia jatkoja varten. Teekkarit voivat jatkaa
suunnitellusti huomenna matkaa kohti Hankoa ilman vadelmavenettä. Monipuolisesta ruokavaliosta pidetään kiinni, esim. nautitaan kaljan kanssa pari porkkanaa säännöllisesti. Jatkohoidosta jokainen huolehtii parhaaksi näkeminsä toimenpitein paikallisen ammattihenkilön
luona.

Tatu Kantonen

Kirjoittaja on Turussa opiskeleva lääketieteen kandidaatti, jolla on ollut ilo seurata helsinkiläisten
ystäviensä vääjämätöntä muuttumista teekkareiksi.

Diagnoosit
F10.00 Alkoholin käytön aiheuttama akuutti päihtymystila; komplisoitumaton
Q55.20 Vaeltavat kivekset
F65.2 Paljasteluhäiriö
Z55.3 Kykyjä vastaamaton koulumenestys
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KKlubi 15
Teksti: Emma Mehik / Kuvat: Janne Andtsjö

Mikä ihme on tämä KKlubi? Jos et tiedä, minäpä kerron lyhyesti… KKlubi eli Polin KemistiKlubin Alumnit ry yhdistys perustettiin 108. Kondensation aattona vuonna 1999. Toiminta
on itsenäistä ja kerhoon kuuluvien alumnien ehdoilla tapahtuvaa, mutta KKlubilla on luonnollinen yhteys korkeakouluun, Kemian tekniikan osastoon, Kemistikiltaan, Prosessiteknilliseen
kerhoon ja yritysmaailmaan. KKlubin tarkoituksena ei ole kilpailla jo olemassa olevien eri
kemistiyhdistysten kanssa jäsenistä tai aktiviteetin järjestämisessä, vaan klubin toiminnassa halutaan pitäytyä Kemian tekniikan osaston alumnien palvelemisessa ja tukea kemistien
verkottumista. Käytännössä kokoonnutaan joka kuukausi afterwork-oluille ja järjestetään
muutama excu vuodessa. Lisäksi Wapun vaahtokylvyn vieressä on perinteisesti skumppaa ja
munkkeja tarjolla KKlubin jäsenille!

Hyvän ruuan lisäksi juhlissa nähtiin esiintyjiä niin suunniteltua saksofonia-musiikkia kuin ex
tempore nahkahousuja. Puheen sorina, nauru ja se into, jolla alumnit aloittivat biisejä, oli
kadehdittava. Tunnelma oli lämmin ja vaikutti siltä, että ihmiset viihtyivät. Tämä onkin järjestäjän näkökulmasta se mistä tajuaa miksi tätä tekee, vaikka samalta ei tuntunutkaan edellisenä iltana kun puolen yön jälkeen valmistaa oliivitahnoja ja nimikylttejä. Ja samaan aikaan
puheenjohtaja hajoilee kurpitsapiirakkaan: ” Voin antaa vinkin, että 20 vee-juhliin tehdään
jälkkäriksi omenapiirakkaa...”

Nyt kun kaikki viralliset osuudet on kerrottu (toivottavasti vielä jaksat lukea) voidaan siirtyä
asiaan. Perjantaina 31.10 juhlittiin teini-ikään päässyttä KKlubia, joka täytti siis viisitoista vuotta. Juhlat alkoivat cocktailtilaisuudella OK20 pienellä puolella, josta siirryttiin itse juhliin isolle
puolelle. Ruoka ja koristelut olivat syksyn ja sadonkorjuun tunnelmissa, olihan sentään halloween. Tunnelmasta huokui sen fiilistely, että pääsee pitkästä aikaa sitsaamaan, mikä ehkä
kiteyttääkin täydellisesti sen mikä on KKlubin tarkoitus. Opiskeluaikana tutustuu huikeisiin
tyyppeihin, mutta valmistumisen jälkeen niitä kaikkia ei enää näekään samalla tavalla. KKlubi
on se paikka valmistuneille, jossa pääsee näkemään näitä tyyppejä, joita ennen tuli nähtyä
koulussa, kiltiksellä tai bileissä, mutta joihin ei muuten oikein ole tullut pidettyä yhteyttä vapaa-ajalla. Tästä taisi meidän puheenjohtajakin kertoa pakollisessa puheessaan.

Juhlat jatkuivat perinteisesti CanCanillä ja jatkoilla jossa legendaarinen Risto pee soitti taattua
ysäri musaa. Kiitos kaikille juhliin osallistuneille! Oli huikeet bileet! Jee!
KKlubiin kannattaa liittyä jo opintojen lopussa, sillä ensimmäinen vuosi on ilmainen.
Nähdään afterworkeillä!

Vuosijuhlapresidentti

Emma
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Harjavallasta matka suuntasi illaksi Turkuun ja sieltä tois puolel jokkee. Matkayllätykseksi Bolidenin isäntä kantoi vieläpä bussiin kolme korillista juotavaa. Ja eikös siitä mieli entisestään
kirkastunut ja turun yöelämä odotti arvoituksellisena. Totta puhuen ei missään vaiheessa ollut omassa projektisuunnitelmassani, että niin kävisi, mutta muutaman juomapelikierroksen
jälkeen excuporukan paikallinen, Antti Turust, heitti ilmoille sanan Marilyn. Yolo-merkeissä
hyväksyin tarjouksen. Uskomaton paikka ja niinhän se yö hämärtyikin. Ilta lienee päättynyt
päättömiin raveihin yöpaikassamme osakuntatalolla. Aamukin valkeni.

Kotimaan Pitkä XQ 2014
Teksti: Artturi Ropponen / Kuvat: Otto Köylijärvi

Näinhän tässä kävi taas, että nakki naksui kaikessa demokraattisessa mielivallassaan jälleen
minulle kirjoittaa juttu Kotimaan pitkästä XQ jo toista vuotta peräkkäin. No en valita, sillä
reissu oli jälleen täynnä uhkia ja mahdollisuuksia.
Homma lähti liikkeelle syyskuun talvisimpana tiistaiaamuna. Talvisimpana tosiaankin. Kylmä
oli koko excun tai no ainakin suhteessa aikaisempaan alle kymmenen asteen lämpötilat tuntuivat arktisilta.

Viimeisenä excupäivänä lähdettiin vadelmaveneilemään Fermionin liuotinhuuruisen lääkeXQ:n kautta. Väsymys oli kovaa ja olo kuin eläinlapsella. Siitä huolimatta Fermionilla oli kyllä
kaikennäköistä mielenkiintoista. Tätä kirjoittaessa parhaiten muistuu tilojen siisteys, lasinen
tislauskolonni ja ne vihreät hatut.
Hanko puolestaan kaupunkina oli juuri se kesäkaupunki, minkä kuvittelinkin sen olevan. Eli
syyskuussa jo suhteellisen autiota. No ruoka oli hyvää ja saimme vieläpä rantaruokapaikan
avattua XQporukan voimin. Yö nukuttiin kuusikulmaisissa muumitaloissa Silver Sand Campingissa ja sula kupari oli kaikkien huulilla. Ilta oli meiningin suhteen ääripäitä täynnä, osalla
väsymys oli liikaa ja osa taas löysi vielä yhden vaihteen.
Aamulla Otaniemi kutsui. KP:n onnistumista voi kait mitata paluumatkan nukkuma-asentojen eriskummallisuudella ja XQ-levyn aiheuttamien korvamatojen määrällä. Näillä mittareilla
suoriuduimme erittäin hyvin.

KP:n nuorin

Anyhow, matkan yleisenä suuntana oli Länsi-Suomi ja vajaan tunnin bussittelun jälkeen saavuttiin ensimmäiseen XQ-kohteeseen eli Riihimäelle Ekokemille, missä kuultiin insinöörimäisen detaljirikas selostus Ekokemin jätteenkäsittelyprosessista. Harmittavaa kyllä seisokin
vuoksi emme päässet kuitenkaan kalvojen kuvia lähemmäksi polttouuneja. Noh olihan sisällä sentään lämmintä. Tiistaipäivän toinen XQ-lafka oli SSAB:n (ent. Ruukin) Hämeenlinna
valssaamo, josta harva tiesi etukäteen juuri mitään. Odotukset olivat siis matalat. No niinhän
siinä tietenkin kävi, että metallimiehet saivat kemistit lumottua metallinpölyisellä kilometrihallillaan. Ei siitä pääse yli eikä ympäri, että suuri on kaunista. Aitoa prosessiteollisuutta…
Tiistai-illaksi suuntasimme kohti Herwoodia ja turkulaisen perimätiedon mukaan luteiden
pesittämää Hotelli Tornia. Ilta meni mukavasti juurikin siinä sopivassa humalassa MIKin kiltiksellä hengaillen. Niin no syytän sitä viimeistä olutta, jonka kävin hakemassa Kultaisesta Apinasta (herv. Kapina), seuraavan aamun olotiloista. Tampereella ei kuitenkaan nähty mitään
suurta seikkailupäivää XQporukan toimesta eikä oikeastaan luteitakaan.
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TOTUUS - KP-EDITION

TINDERSEIKKAILUT VOL. 2
Huom. Tarinan nimet ovat kaikki sensuroituja tai muutettuja asianomaisten yksityisyyden
suojelemiseksi.
Tässä oli KP-poikien kesken pieni vedonlyönti. Kuka saa jalokiven?

Viimekerrasta onkin taas jo hetki aikaa, joten oli
taas aika tehdä uudet Tindertunnukset. Tällä kertaa käytin Chrome-lisäosaa nimeltä BoTinder,
joka siis autoswaippaa kaikki profiilit. Loistavaa,
eipähän enää kramppaa peukalo! Pelkkää plussaa
siis! Ohjelma tykkäsi noin 10 000:sta profiilista yön
aikana 100 km säteellä. Tämän vuoksi Tinderini bugasi ja se täytyi jälleen asentaa uudelleen, mutta
tämän aikana sain silti pari hienoa keskustelua.

Jalokiven kanssa kuitenkin keskustelu jäi
tyngäksi ja aamulla bussikin lähti eikä koskaan tavattu. Sitten oli taas blackout,
maakuntanaiset keskisuomessa eivät lämmenneet toimittajalle riittävän mehukkaasti, että niistä olisi saatu juttua.

Vitun nokkelaa...

Turkuun päästyämme Tinderini pärisi yhden jos toisenkin käsissä, turkulaiset olivat
yksinkertaisesti niin kuumia:

Turun alkuinnostuksen jälkeen oli aika
pureutua hankalaan kysymykseen: Miks
Turkun on Suomen persreikä? Valitettavasti:

She’s a keeper <3

tämäkin ikiaikainen arvoitus jäi ratkaisematta.

No nyt..! Suoraan asiaan.

Over ’n’ Out,
KP:lle lähtiessä Tindersormi kuumotti, koska kaikki Etelä-Suomen laatukissat oli jo swaipattu,
nekin automaattisesti. Oli pakko päästä näkemään KP-kaupunkien tarjonta. Matkalla oli tarkoitus katsastaa etenkin Turun tarjonta. Tavoitteena oli myös selvittää miksi Turku on Suomen
perseenreikä. Mutta sitä ennen kuitenkin Tinderiä pelattiin Tampereella MIK:n kiltiksellä.

16

Tindermeister xoxo

Hot hot hot!
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KOMMUUNIN KOKEILEVA KEITTIÖ
Ruoanlaitto on ihan kivaa. Välillä hommat ei kuitenkaan mene ihan niin kun leffoissa. Tai oikeastaan välillä ne menee just niin kun leffoissa, nimittäin huonoissa komedioissa. Tässä pari
kommuunin kokeilevan keittiön vinkkiä aloitteleville oman elämänsä huippukokeille:
1. Suklaasta tulee tosi kuuma kun sitä sulattaa mikrossa. Mikäli kuitenkin päätät suorittaa sulatustoimenpiteen käyttäen mikroa
suositamme a) suklaan sekoittamista välillä
ja b) ihan varmuuden vuoksi posliiniastiaa
muoviastian sijaan. Mikrossa sulatettaessa,
suklaa sulaa nimittäin hyvin salakavalasti siten, että se säilyttää muotonsa, vaikka
se olisi jo täysin sulaa. Mikäli mikrotusta
jatketaan kovin pitkään tämän vaiheen yli
seurauksena on suklaan superkuumeneminen ja mahdolliset astiavauriot.

5. Mikäli leipomusohjeessa kehotetaan
käyttämään pieniä vaahtokarkkeja, OSTA PIENIÄ VAAHTOKARKKEJA. Kun vaahtokarkin
leikkaa vaikkapa kahtia, se on sisäpuolelta hyvin tahmainen. Tahma tarttuu kiinni
esim. veitseen tehden karkkien leikkaamisesta hyvin, hyvin hankalaa ja samalla myös
ehkä hieman hajottavaa puuhaa.

4. Pullat kohoavat uunissa. Niitä ei voi laittaa
ihan vierekkäin mikäli haluaa,
että lopputulos on tämä

Tämä oli tavoite.

eikä tämä.

2. Muna kannattaa rikkoa aina siihen
astiaan, jossa sen aikoo esim. paistaa,
keittää tai vaahdottaa.

Tässä kesti (ei ketuttanut).

Kokeileva keittiö on kuitenkin välillä myös onnistumisia täynnä. Opin mm. käyttämään
yleiskonetta. Sen päälle saamiseen ei suinkaan kulunut normaalia 2 minuuttia vaan noin 32
minuuttia. Älä ikinä aliarvioi kolmen napin ja yhden vääntimen voimaa.
3. Pakasteravut ovat jäässä. Ne tulee sulattaa huoneenlämmössä tunteja ennen tarjoilua. Ei wokkipannussa uunissa.

Kommuuninainen keittiössä

Kuvan rapu liittyy tapaukseen ja sitä on vahingoitettu kuvausten jälkeen.
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SUURI BaJaMaJa -TESTI. Grande Finale.
Tisleen toimituksen mitä suurin ilo ja kunnia oli tehdä tämän vuoden aikana legendaarisen
kulttijuoman BaJaMaJan hienosäätö testausta. Useiden miestyötuntien, hikipisaroiden ja tieteellisen tutkimuksen tuloksena tuotetut edellisissä numeroissa esitetyt voittajasekoitukset
vietiin laboratorioon viimeistä hienosäätöä varten. Parhaaksi energiajuomaksi todettiin Reb
Bull (se sokerinen) ja parhaan sakan muodosti täysmaito.

Rautaisella ammattitaidolla toimittajamme väkersivät laboratoriossa parhaan sakan tuottava
Red Bullin ja täysmaidon sekoitussuhteen. Excel laski laskuja, laitteet tukkeutuivat ja toimittajat humaltuivat. Vahingossa.

Hyvät lukijat, rakkaat kiltalaiset. Tässä on ReJaMaJan uusi, mahtava ja maukas resepti.
		
		
		
		

0,3154 litraa Red Bullia (1,2616 pientä tölkkiä)
2 cl Jaloviinaa *
0,240 litraa täysmaitoa (3,5% rasvaa)
2 cl Jaloviinaa *

Tisleen toimitus vaatii Kemistikillan isäntää
tarjoilemaan ReJaMaJaa juuri tällä
reseptillä piKKujouluissa!
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TOTUUKSIA

NEXT STOP AYY? HAKU ON AUKI!”

Hei ihmiset. Kerron teille nyt hetioitis kummallisia ilmiöitä tästä maailmasta.
Kiivit ovat ruskeita ja karvaisia. Niitä sanotan apinanpalleiksi, mutta apinoilla on harmaat
kivespussit. Kiivi on myös lintu. Linnuilla ei ole yleensä kivespusseja, eikä kiivi ole tässäkään
suhteessa poikkeus.

Oletko koskaan miettinyt, millaista olisi kiltapuuhastelun sijaan puuhasella vähän suuremmassa toimintaympäristössä? Nimittäin AYY:ssä. AYY:ssä toimii neljä jaostoa: Aalto-yhteisöjaosto Aava, Teekkarijaosto, kansainvälisyysjaosto Mosaic ja Yrityssuhdejaosto sekä lukuisia
toimikuntia jaostojen alaisuudessa. Jokaiselle jotakin periaatteella.

Kävin kerran nuorena ihmisenä Ruotsissa opiskelijoiden kiltahuoneella. Silmille iski noin 6x8
mikroaaltouunin patteristo, jolle arvioitu lämmitysteho oli yhteensä 40kW (n. 5 keskikokoista
kiuasta). Ruåttalaisilla on kalliit koululounaat ja halvat mikro-/kotiruoat.

Mikäli markkinointitaitojen kehittäminen, yrityskontaktien solmiminen ja konkreettisen
hyödyn tuominen (rahan muodossa) ylioppilaskunnalle kuulostaa sun jutulta, Yrityssuhdetoimikunta on juuri oikea paikka just sulle. Mikäli kansainvälisyys, kielillä puhuminen ja
ulkomaalaisten opiskelijoiden integrointi suomalaiseen opiskelijahulinointiin vaikuttaa
päräyttävältä, Mosaic is the place to be! Jos taas teekkarikulttuuri on parkkeerannut itsensä
sun sydämen viereen ja haluat olla mukana tekemässä sitä ja vaalimassa teekkariperinteitä
näinä muutoksen aikoina Teekkarijaosto on se, minne kannattaa laittaa hakemus. Muutoksen
tuulista puheen ollen, jos kuitenkin eniten kiinnostaisi olla mukana tekemässä sitä kuuluisaa
Aalto-kulttuuria on Aava ehdottomasti se paikka missä sun on oltava ensi vuonna. Aava on se
paikka, jossa pääsee toteuttamaan just niitä hulluja suunnitelmia mitä on aina halunnu tehdä,
nimimerkillä järkkäsin benjihypyn Senaatintorille ja vuosisadan open bar –bileet Kaapelitehtaalle.

Roskalavalta voi löytää asuntoonsa pöydän. Ja tuolin. Ja lampun. Ja maton. Ja nojatuolin. Ja
pikkupyykinkuivaustelineen. Ja kirjahyllyn. Ja yöpöydän. Ja naulakon. Ja peilin. Ja tuolin. Ja
vieraspatjoja. Niillä on kiva makuuttaa vieraita. Ja mikron löysin kanssa kerran. Et muuten
huomannut että tuoli oli mainittu kahteen kertaan.
Verhoja ei löydä roskalavalta. Jos löytää, ne ovat tod.
näk. rumat. Avaruushuopa, vaikka veikeä asia onkin,
ei ole verho vaikka sen laittaisi ikkunaan.
AYYn kalenterissa lukee 2014-2 BIS kannessa. Katsokaa vaikka. Kuka v***u näitä suunnittelee.
Pieraisin kerran aromipesään ja laitoin sen tunniksi
ulos aurinkoon. Uh mitkä aromit! PS. Jonnet ja ipanat ei tiedä aromipesää, shame on you.

Rantasaunan palju on tilattu Eestistä ja on paskaa laatua. Se menee totaalisesti paskaksi
viimeistään talvella pakkaskeleillä. Menkää ja paljuilkaa kun vielä voitte. Uusnatsit.

Koska Aava on aina ollut se mun juttu, aionkin nyt promota sitä tässä hieman lisää. Aava on
nyt saanut temmeltää AYY:ssä viisi vuotta, joten se on vielä todella nuori jaosto. Nuoruus
onkin yksi Aavan vahvuuksista jaostona, sillä mitään kovin massiivisia perinteitä (verrattuna
esimerkiksi Teekkarijaostoon) sillä ei ole. Toki vuosien varrella muutama tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa Aavan tapahtumakentässä, kuten Akateeminen Wartti ja Aalto Afterpartyt. Koska mitään massiiviperinteitä ei ole, Aavassa pääsee todella toteuttamaan itseään,
mikäli intoa, halua ja visiota löytyy. Jokaisella Aavalaisella on vähintään yksi vastuutapahtuma
vuodessa mutta se ei suinkaan tarkoita, että homma pitäisi hoitaa yksin. Aava nimittäin tekee kaikki tapahtumansa yhdessä! Yhdellä Aavalaisella on vain merkitty päävastuu. Tämän
yhdessäpuurtamisen ansiosta Aavasta muotoutuu todella tiivis porukka, joiden kanssa ei tarvitse säästellä naurunkyyneleitä. Olen nyt ollut kaksi vuotta Aavassa ja molemmilla kerroilla
aluksi lähes tuntematon porukka on tutustumisen jälkeen osoittautunut aivan uskomattoman
upeiksi ihmisiksi. Ei kai tästä voi muuta johtopäätöstä tehdä kun, että mahtavat tyypit haluaa
olla tekemässä meidän ylioppilaskuntaa mahtavaksi! Ja sä voit olla yksi niistä!

Mattoveitsellä voi leikata pahvia, paperia, kartonkia, vihanneksia ja reiän HOASin soluhuoneen oveen. Jos leikkaa maton kahtia saa enemmän reunapituutta samalla pinta-alalla.
Nanopartikkelit toimii koska niillä on paljon pinta alaa.

Jos vielä epäröit hakemista tarkentavia kysymyksiä voi esittää esimerkiksi jaostojen istuville
puheenjohtajille ja hakemuksen voi lähettää osoitteessa http://ayy.fi/stop/. Toivottavasti
nähdään esim. Aavan vaihdossa ;)

Jos joutuu teettämään koeputkilapsen niin kaikki ei
vissiin mennyt ihan putkeen. Höhö. Höhöhö.
Jos hyppää niin korkealle että saa satelliitista kiinni,
niin voiko pudota maahan? Entä jos päästää irti? Tippuuko koko satelliitti jos on lihava?

jatkuu ensi numerossa (jos on jatkuvinaan)

Elina
Tajunnan Virta
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KARKOTASEET
Elämässä tulee vastaan ikäviä asioita, joista olisi kiva päästä eroon. Syksyllä lutikkakuumeen
kasvaessa karkoittelusta tuli uusi muoti-ilmiö. Tisle esittelee tämän hetken trendikkäimmät
karkoitusilmiöt.
Ikuinen teekkari
Ikuinen teekkari on useamman vuoden
enemmän tai vähemmän opiskellut, valmistumaton tekniikan ylioppilas tai kandidaatti.
Hänellä on pelko DI-tutkinnon saavuttamisesta, sillä teekkarielämä vaan on turvallisen
koukuttavaa. Useimmiten nämä henkilöt
lisäksi ovat ainakin olleet järjestöjyriä ja
edelleenkin hoitavat esimerkiksi lukkarin
hommia.

Lutikat
Lutikat eivät viihdy puhtaassa ympäristössä.
Olet saastainen, jos sinulla on lutikoita. Et
pääse eroon lutikoista, ellet nopeasti ala
huolehtimaan hygieniastasi.
Viime peseytymiskerrasta on jo aikaa, eikö
vaan? Aloita urakka siis käymällä suihkussa. Hiuksissasi ja muussa karvoituksessasi
saattaa elää yhteensä jopa kilon verran lutikoita. Pese hiukset kunnolla äläkä unohda
alapääpesua.
Myös tekstiileissä saattaa elää näitä hyönteisiä. Desinfioi sänkyvaatteet ja sohvat
hiuslakalla. Lidlin hopeinen Cien-lakka on
todettu toimivaksi, tai se ainakin haisee ihan
hyönteismyrkyltä. Viimeistele tekstiilien
puhdistaminen polttamalla ne.

Jotkut yliopistomme opintojen suunnittelusta vastaavat henkilöt ovat totaalisen kyrsiintyneinä pohtineet, miten tällaisen ikuisen
teekkarin saisi karkoitettua. Paras keino
tähän olisi tarjota ikiteekkarille runsaasti
alumnihommia tai kenties työtä lafkalta
siivoojana. Tärkeintä on, että hän pääsee
joka vuosi uusien fuksien läheisyyteen
ja näkemään nostamaan lakin päähänsä
teekkarien seurassa jokaisena järjestettynä Wappuna. Myös opiskelijaristeilyille
osallistuminen on usein tärkeä asia hänelle.
Ikuinen teekkari tulisi siis ohjata kallonkutistajalle, joka uskottelisi hänen olevan aina
yhtä teekkari, oli hän valmistunut vai ei.
Tärkeintä on, että hänet saadaan merkittyä
valmistuneeksi ja yliopistolle lisää rahaa.

Pokaajamies
Se häiritsevä tyyppi bileissä tai baarissa, joka
jakalee limaisia iskurepliikkejä ja hinkkaa
itseään koiran tavoin sinua vasten. Hän
todella haluaa päästä pöksyihisi t. Cosmo.
Tilanteesta pitää selviytyä tyylikkäästi eikä
alkaa aggressiiviseksi. Ainoa oikea ratkaisu
on vielä rankempi pokailu! Käytä pokaajamiestä vastaan samoja keinoja kuin hän
itse, teet vain kaiken potenssiin kolme.
Tämä tosin ei välttämättä pääty pokaajan
karkoittamiseen vaan yhteisille jatkoille. En
tiedä, kysyin Cosmon oraakkelilta asiasta eli
älä syytä kirjoittajaa.
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Banaanikärpäset
Banaanikärpäsiksi kutsutaan viheliäisiä
banaaneissa munivia kakkakärpäsiä, jotka
viihtyvät myös muissa banaanin kaltaisissa
asioissa. Kuten kurkuissa.
Suurin banaanikärpästen kaveri on biojäteroskis ja jätteiden lajittelu yleensäkin.
Vihreiden puunhalaajien ympärillä useimmiten leijuu näitä hyönteisiä. Kannattaa
vaan lopettaa turha pyhimyksen esittäminen
ja heittää jätökset sekajäteastiaan, joka
kuitenkin tulee tyhjennettyä tai ainakin
heitettyä parvekkeelle useammin kuin muut
roskikset.
Jos vahinko on kuitenkin päässyt jo käymään
niin kuin esimerkiksi kommuunielämässä on
mahdollista, tee näin:
Ota vadelmahillopurkki (tyhjä).
Laita siihen makeaa nestettä. Jos sinulla on
diabetes, oma kusi kelpaa.
Pingota päälle elmukelmua, johon isket
haarukalla reikiä.
Jätä purkki hengailemaan banaanikärpäsiä
sisältävään tilaan, kunnes kärpäset ovat
menneet uimaan nesteeseen.

Demonit
Legendat demoneista, joita olet luullut
saduiksi, ovat totta. Nuo hurjat otukset
viihtyvät omissa piireissään, mutta toisinaan
niitä tapaa tavallinen teekkarikin. Erityisesti
approt ja edulliset baarihinnat yleensäkin
ovat todellisia demoniloukkuja.

Demonilaisille yhteistä on kuuluminen
Demoni ry:hyn, Metropolian Hämeentien
ja Tikkurilan toimipisteiden opiskelijajärjestöön, joka koostuu kulttuurialan opiskelijoista. Heillä on kirkkaita haalareita ja
teekkareille outoja jengimerkkejä.
Demonin karkoitat lyttäämällä jonkin kulttuurillisesti arvostetun taide-elokuvan tai
kritisoimalla negatiiviseen sävyyn Alexander
Wangin vaatemuotoilutaitoja. Kulttuurialan
vaikuttajat ovat demoneille ylijumalia eli
-demoneita, joiden arvosteleminen saa
heidän korvansa palamaan kuumotuksesta,
joka lopulta sulattaa loputkin aivonrippeet
pois.
Paratiisista karkoitus
Haluat pois Otaonnelasta? Siirry ensimmäiseen kohtaan.
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Neon Rave 2014
Teksti: Eero Sääski / Kuvat: Ella Potka

Tänä vuonna Neon Ravesta lähdettiin todenteolla tekemään ison konseptia. Mixcloud sivulle
julkaistiin ennakkoon mixtapeja esiintyviltä DJ:ltä ja tapahtuma sai oman pysyvän logonsa.
Jo aikaisessa vaiheessa päätettiin käyttää iso osa budjetista ääni- ja valotekniikkaan. Lavalähtöisyys valojen suhteen sekä laaja skaala musiikissa aina housesta hardstyleen nousivat
tämän vuoden kantaviksi teemoiksi. Smökki muunnettiin teollisuushalliksi ja reivit olivat
valmiit. Lauteille kiipesi myös tänä vuonna viisi DJ:tä: 2Side, EAS (Eero), MVNE (Maunu),
Mauke ja lojt (Olli). Neljä meistä olemme olleet soittamassa isoissa bileissä ennenkin, mutta
massiivisen kokoisen harppauksen parrasvaloihin Neon Ravessa otti Olli (DJ lojt), joka soitti
ensimmäistä kertaa ikinä yleisölle! Oli muuten hurja keikka, yleisö oli täysillä mukana!

Olipa kerran Kemistikillan raadin kokous keväällä 2012. Käytettävänä olisi tila, mutta tapahtuma puuttuu. Sehän sattui sopivasti. Mulla oli itselläni ollut jo pidemmän aikaa tuolloin
ajatuksissa omat elektronisen musiikin bileet. Toimin itse tuolloin Kemistikillan DJ:nä ja otin
tapahtuman pääjärjestäjän roolin itselleni. Mukaan järkkäilyyn rekrytoin killan DJ:n kisällinä
toimineen Maunun. Bileet järkättiin OK20 isolla ja pienellä puolella. Budjetti oli pieni, lippuja
myytiin kuitenkin hieman yli 50, mutta bileet hauskat ja onnistuneet.
Kiitos juhlijat! Eat, sleep, rave, repeat! Isoimmat kiitokset menevät rohkeasti tuntemattomaan rohkeasti syöksyneelle ulkovastaava Hiljalle, joka hoiti pääjärjestäjän tehtävänsä
moitteettomasti! Huikeeta duunia koko Neon Rave toimikunta! Te kaikki teitte Neon Ravesta
ehdottomasti yhden Otaniemen huikeimmista tapahtumista ikinä!

Seuraavana keväänä, 2013, killalla ei ollut mahdollisuutta järjestää Neon Ravea, vaan
tapahtuman mahdollinen järjestäminen siirrettiin syksyksi. Samana syksynä oli sovittu, että
kilta isännöi Nordisk Kemiteknolog Konferensia. NKK:lla oli jo tavaksi muodostunut, että
tapahtuman aikana olisi isot bileet perjantaina, mutta Otaniemessä ei ollut suunnitteilla
mitään tuoksi viikonlopuksi. Noh, sehän sattui sopivasti. Pienen uskottelun pohjalta pääjärjestäjä Maunu ja minä saimme suostuteltua raadin mukaan. Neon Rave scale up. Smökki.
Vähintään 300 juhlijaa. Uhka vai mahdollisuus? Ne lukijat, jotka näissä bileissä olivat, tiesivät
jo tuolloin, että Neon Rave on tullut todellakin jäädäkseen!
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Neon Rave palaa syksyllä 2015 entistäkin suurempana!
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JÄÄKAAPPIARVOSTELU - osa 1
Kuvat: Syylliset

- Selvästi kiltiksen jääkaappi.
- Sisällä kaikki paitsi Coca-Cola-pönikkä luultavasti yli
vuoden vanhaa.
- Äkillistä peltikaton himoa varten varalla on sitruunamehua (liekö Isännän ostos?)
- Yllättäviä tilanteita varten viileän valmiina on pullollinen Aitoa Tolua.
- Alepan kassin sisällä on luultavasti perunajauhoja ja
pullollinen Jallua.
- Täällä ei kyllä kukaan säilytä koskaan mitään, miksei?

- Tämä. When you see it...
- Omistajan täytyy olla vanha mieshenkilö, jolla on
takanreunus ja lattialla kuollut karhu.
- Täältä löytyy Floraa sekä Oivariinia, taitaa jätkä
olla vielä aika lihavanpuoleinen kun rasvaa pitää
kahdelle kädelle olla.
- Munaa jääkaapissa, hyvä.
- Peltikattoo!!!1!

0.5/5
- Nyt tulee soossia!
- Tämä tyyppii on tulisen ystävä! Lempisoossi salsa,
lempijuoma tequila.
- Punaista maitoa... Todellinen ali-ihminen.
- Hesen kastike ehdottoman hyvä asia!
- Menee soossiarvosteluksi nyt, mutta kuka syö
Kotisinappia??
- En halua edes nähdä muuta jääkaapin sisältöä.
Luultavasti täynnä Lapin Kultaa ja avokadoja.

1.5/5
- No näillä seteillä kyllä ruokittaisiin puolet nälkäistä
Kenian lapsista. Näin tuskin tulee kuitenkaan koskaan
tapahtumaan. Jääkaappi ei tulisi toimeen Afrikan
ilmastossa eikä Afrikassa ole sähköä.
- Skumppaa! Ehdoton plussa.
- Taloudessa on pakko asua enemmän kuin yksi ihminen, tai sitten siellä on todella nälkäisiä koiria.
- Munat ja kahvit jääkaapissa, plussaa.
- Ketsuppi spotted ja sitruunamehutiiviste.
- Ovessa olevassa sinisessä lasissa on... jauhoa? Kokkelia?
- Edelleenkin vaikea uskoa, että jollakin on näin täysi
jääkaappi. Tai sitten tässä on vedetty kaikki kamat
eteen, jotta näyttäisi porvarimmalta.

sås/5

3.75/5
- Opiskelijam jää kaappi!! Muuten kävisi tyä
miähen jää kaapista, mutta pakolliset varusteet eli
makkarat ja lihikset puuttuvat.
- Todellia pieni jääkaappi! Tämä huono.
- Jääkaapissa on lunta mikä on ihan yleistä, mutta
näin pienen kaapin siivoasi hetkessä.
- Miksi takana on yksi Koffi? Yksi? Taloudessa asuu
selvästi pakkoneuroosinen yliopistokemisti.
- Miksi oluet ovat vielä tuolla eikä mahassa.

1/5
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- Tähän ollaan tultu... Mikä nykyajan nuoria
vaivaa? Tässä on havaittavista todellista pahoinvointia.
- Toivon todella, että tämän tyypin lääkitys on
varmasti kohdillaan.
- Omistaja on mahdollisesti neliraajahalvaantunut, puhekykynsä menettänyt huippuälykkö,
joka kiertelee maailmalla jakelemassa neuvojaan universumin synnystä.
- Oletko uudestisyntynyt Stephen Hawking?
- Löytyyköhän täältä myös Fortista?

4.5/5
Arvosteluun ei voi tutustua eikä valitustilaisuutta järjestetä. Tisle omistaa nyt oikeudet kuviin.
Osa 2 tulee.
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Kuvat: Kia Lehti

Hej!
Haluatko
nähdä
Sverigeni?

Laatinut: Niklas Ilkka

RISTIKKO

Voin jo paremmin.

REKTUMSEMPRA!

Ykshi kalia kiitos!

“Koolla on väliä.”
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Juon sen metsässä.
Kiven kanssa.

Et Cetera

