PÄÄTOIMITTAJALTA
Moikka!
Viimeisiä viedään vuoden 2014 osalta. Vuosi on ollut samaan aikaan mahtava, hirveä, ihana,
ruma, energinen, laiska ja ennen kaikkea ainutlaatuinen. Vaikka aina jämähtää ajattelemaan,
että tulipahan taas hukattua yksi vuosi elämästä ja poltettua ehkä sitä elämän loppupuoltakin, ei asia välttämättä ole näin. Kaikesta oppii ainakin jotain. Tai sitten ei opi, terveisin minä.
Itse tykkäsin joskus yläkouluikäisenä täytellä IRC-gallerian päiväkirjaan aina vuodenvaiheessa
tiedotusta sen hetkisistä mietteistäni. Joskus toki useamminkin, esimerkiksi kerran viikossa.
Tässä ote päiväkirjastani vuoden 2007 lopulta:

Eli samaa settiä tänäkin vuonna tapahtunut, turha tähän pääkirjoitukseen on enempää kulunutta kerrata! Suosittelen kaikkia katsastamaan omat tuotoksensa teinivuosilta ja miettimään,
kuluuko se aika ollenkaan eteenpäin vai ei. Vanhoista kuvista voi myös tehdä johtopäätoksiä.
Vuonna 2015 nähdään taas, toivottavasti lahjat miellyttävät ja... eipä siinä joulussa muuta
kivaa olekaan.
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PUHIKSEN PUHINAT
Se on sit vissiin tismalleen niin, että kädessäsi on vuoden viimeinen puheenjohtajan kolumni tässä arvostetussa aikakausilehtimediassa. Kun rupesin miettimään mitä kirjoitan viimeiseen juttuuni, täytyy myöntää, että ei ollut harmainta aavistusta. Eikä ehkä ole varsinaisesti
vieläkään tätä kirjoittaessa, mutta kuten huomaat, edessäsi on tekstiä aiheesta mitä kirjoittaisin tähän ja luultavasti jotain väistyvän puheenjohtajan avautumista.
Vuoden mittaan on tullut näissä jutuissa sivuttua erinomaista kemistimeininkiä, killan tapahtumia ja vähän omia fiiliksiä. Asiaa pohtiessani tajusin, että oikeastaan liippasin viime Tisleessä aihetta, joka olisi voinut sopia paremmin tähän viimeiseen juttuun. Nimittäin marraskuun Tisleessä puolivahingossa lähdin jo vetämään viivoja yhteen vuoden osalta, vaikka
pointti taisi silloin olla loppuvuoden kiireessä saada asioita aikaan. Jutun kirjoittamisen jälkeen marraskuu oli ja meni väläyksessä, vaikka tehtiin vaikka mitä mm. valittiin uusi railakas
raati ja tomerat toimijat Kemistikillalle, risteiltiin ja järkättiin piKKujoulut. Jäljelle jäi enää
loppusuoran viimeinen metri, jolla on varmistettava, dramaattista tai ei, että kiltaa jää hyvin
uudelle raadille.
Tämänhetkisiä fiiliksiä, kuvastaa ristiriita. Koko vuoden on edennyt päämäärätietoisesti kohti
jotain kirkasta maalia, mutta hiljalleen on tajunnut sen, että tämähän loppuu ja enempää ei
ehdi tekemään. Loppua kohden tajuaa myös sen, että raati on elämäntapa ja ryhtyy pohtimaan mitä nyt sitten? Eikä sittenkään ehkä vielä haluaisi lopettaa raatihommia. Monet suuntaavatkin raadin jälkeen muihin vapaaehtoishommiin esimerkiksi ylioppilaskuntaan. Itsekin
väistämättä etsin onttoa täyttämään sisältöä muista kiltahommista. Tavallaan tässä on tiettyjä
addiktion piirteitä…
Mutta mikä tässä on addiktoivaa? Miksi tarvitsee
aina uuden fiksin? Kulunut vuosi on ollut elämäni
kokemusrikkaimpia ja palkitsevimpia. Kiitos tästä
kuuluu mahtavalle jengille eli kemistikillan raadille
2014 sekä tietenkin Kemistikiltalaisille! Vain hymy
kiltalaisen kasvoilla tai kiitos on riittänyt innostamaan tekemään aina vain uudestaan. Sinänsä on myös
aivan sama onnistuuko vaiko epäonnistuuko. Aina
on yhtä kokemusta rikkaampi. Kilta on paikka, jossa
saa toteuttaa itseään ja oppia.
Onnea raadille 2015! Pitäkää hauskaa ja tehkää ensi
vuodesta päräyttävä!
Puheenjohtajanne,

Turri
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Sinne ja takaisin
TISLEEN SUURI TYÖNHAKUOPAS

TEHOVINKIT HAASTATTELUUN
“Näillä nappaa“
Työhaastattelun tarkoituksena ei ole hiillostaa hakijalta hermot pois, vaikka se joskus siltä
tuntuukin. Haastattelussa supliikeintakin Tutalaista saattaa kuumottaa ja sanojen sijainnit välillä vaihtaa paikkaa. Haastattelijat ovat koulutettuja ammattilaisia, jotka tiedostavat tämän ja
aina joku on kuitenkin ollut huonompi kuin sinä.
Koska työhaastattelun tarkoituksena on selvittää paikkaan parhaiten sopiva hakija, on oman
etusi mukaista vastaa ainakin kriittisimpiin kysymyksiin todenmukaisesti. Pyri myös olemaan
oma itsesi vastatessasi, sillä kukaan ei halua tehdastöhön yllätyslaiskureita tai asiakaspalvelutyöhön kaikkien kanssa riitaantuvaa tyyppiä. Valkoisia valheita voi aina heittää johonkin epäolennaisiin kysymyksiin, mutta muista, että sinun ei tarvitse vastata mihinkään henkilökohtaiseen, työhön vaikuttamattomaan kysymykseen. Jos alushousujesi väriä kysytään, juokse!!
Näin valmistaudut työhaastatteluun 5/5:

Kuten ylläolevassa kuvassa esiintyvät henkilöt selvästi asiansa ilmaisevat pelkillä ilmeillä:
työnteko on kivaa ja siistiä. Minkä takia opiskelemme korkeakoulussa, lukiossa tai peruskoulussa? Peruskoulu... pakollinen kaikille. Lukioon menemme opettelemaan akateemisempaa ajattelua ja syventämään opintojamme jatko-opintoja varten tai sitten vaan “koska en
muutakaan keksinyt”. Meillä yliopistoon päätyineillä viimeistään on mielessä työkuviot ja
opiskelemme täällä päästäksemme joskus töihin, joissa voimme käyttää osaamistamme, työ
on mielekästä ja saamme ehkä mielekästä palkkaakin.
Näin vuodenvaihteessa työnhaku on taas ajankohtainen asia. Teekkarin työkirja on ilmestynyt, ensimmäiset työpaikkailmoitukset aukeavat ja CV-klinikoilla on voinut käydä teroittamassa paperinsa puhtaaksi.
Me Tisleessä kuitenkin uskomme, että tätä lehteä lukemalla saat parhaat eväät työnhakuun
ja työelämässä selviämiseen. Toimituksella on runsaasti kokemusta niin onnistumisista kuin
pieleenkin menneistä projekteista. Epäonnistua voi aina, mutta meidän ohjeillamme ei voi.
Kokosimme parhaat artikkelit yhteen tiiviiseen pakettiin. Onnea työnhakuun!

1. Lue työpaikkailmoitus ja oma hakemuksesi läpi. Joskus haastattelu perustuu täysin
hakemukseesi ja aika noloa vastata eri juttuja :DDD
2. Pohdi vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. Aina siel kysytään “mitkä ovat heikkouksiasi“ ja ei
kantsi sanoo “oon täydellinen“ :D
3. Kuvittele, että haastattelija on alasti. Vai tämä taisi sittenkin koskea esitelmien pitämistä?
4. Mukaan koipiota CV:stä ja todistuksistasi. Jos tulostaa vaaleanpunaiselle, tuoksuvalle paperille, erottuu joukosta. ;)
5. Pukeudu siististi oman persoonasi mukaan. tai unohda se oma persoona, kukaan ei palkkaa
larppaajia :DDDD
Lähde: Demi.fi/keskustelut

Työhaastattelun tarkoituksena on selventää työnantajalle osaamisesi. Älä esitä tietäväsi asioista, joista sinulla ei ole käryä. Haastattelija saattaa olla innokas ampumahiihtäjä ja alkaa
kyselemään intensiivisesti tarkentavia kysymyksiä yhteisestä harrastuksestanne, josta sinulla
ei todellisuudessa ole mitään käryä.
Muista, että hr-ihmisetkin ovat ihmisiä vain! Heitä kiinnostaa, tai ainakin työn puolesta kiinnostaa, saada lisää tietoa juuri sinusta ja parhaiten se onnistuu olemalla rentona. Voit
etukäteen harjoitella niiden kaikista asiallisimpien kaveriesi kanssa haastattelutilannetta.
Jos asiallisia kavereita ei ole, käytä sukulaisia hyödyksi. Jos kaikki suvussasikin on samalaisia
tirskahtelijoita kuin sinä ja enosikin vain ratkoo ristisanatehtäviä kuin kuuntelee puhettasi,
puhu kädellesi. Tärkeintä on, että on edes jokin objekti kuin oma naamasi peilissä. Kaikki me
rakastamme eniten itseämme eikä oman rakkaan kanssa keskusteleminen tuo esille tarpeeksi
kriittisiä seikkoja, kuten esimerkiksi tekemäsi virheet.
Seuraavalla sivulla on esiteltynä kuumimmat vinkit haastattelutilanteesta selviämiseen ja
juuri tällä hetkellä pinnalla olevat haastattelukysymykset! Katso kuvat!
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PUUHANURKKA
Yhdistä parit!

Näin selviät haastattelutilanteesta 5/5:
1. Kättele kaikkia läsnäolijoita jämäkästi ja sano koko nimesi ainakin haastattelijalle. Jos kyseessä on ryhmähaastattelu, muista hymyillä nätisti/urhoollisesti haastattelijalle ja mulkoilla
vähän väliä kanssahakijoita ilmaisten: “Tämä on minun reviirini, grauuuh.“
2. Katso aina kysyjää silmiin vastatessasi. Vaikka kynsiesi alla olisi mahlaa ja muurahaisia,
anna olla. Haastattelija ei halua tietää kynnenalustesi sisältöä.
3. Vastaa kysymykseen harhailematta sivupoluille. Ei koske poliitikkoja, sillä heillä ei ole yksinkertaisesti kykyä vastata suoraan. Havainnollistavat esimerkit voivat tukea vastaustasi, mutat varo, ettet vastaa niin pitkästi että unohdat itse kysymyksen.
4. Esitä kysymyksiä tehtävästä tai yrityksestä ja selvitä, millä aikataululla prosessi etenee.
Tässä vaiheessa varsinkin on todella hyödyllistä olla tutustunut firman nettisivuihin, eikä
kysellä etusivulta löytyvää informaatiota.
5. Kiitä haastattelijoita heidän ajastaan, katso silmiin ja hymyile nätisti. Jätät edes jotain hyvää
jälkeesi.

A
B
C

D

E

Suosittuja haastattelukysymyksiä 10/10:

F

G

1. Innovaatioihminen
2. Hyvää duunia
3. Työpaikan pikkujoulut
4. Kerava
5. Työpaikkaruokailu
6. Päätoimittaja Maarilla 23.12. illalla
7. Alumni
8. tyä miäs

Onnea matkaan! Kyllä sinäkin jossain vaiheessa saat töitä. Kaupan kassalta on helppo alottaa!
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H
1*G
2*E
3*B
4*D
5*F
6*H
7*C
8*A

1. Miksi hait tähän työtehtävään? Siis oikeasti :D
2. Miksi olet kiinnostunut työskentelemään täällä, sukupuolisyrjinnän luvatussa keitaassa?
3. Mitkä ovat vahvuutesi? Macklemore-lettisi lisäksi.
4. Mitkä ovat kehittämiskohteesi. Ts. myönnä jo olevasi ihminen.
5. Mikä on suurin saavutuksesi opinnoissasi tai työelämässä? (Eivät halua tietää jokaista vitostasi, mutta tässä kohtaa voi vähän valehdella.)
6. Mikä sinua motivoi? Muukin kuin tyä miähen perjantaimättö, kjäh kjäh.
7. Millaisia uratavoitteita sinulla on? Missä haluaisit olla viiden vuoden päästä? Tähän ei saa
vastata, että vien haastattelija sun paikkas.
8. Teetkö tuötä mieluummin yksin vai tiimissä? Tiimityöskentely on päivän juttu, eli se on
oikea vastaus.
9. Miksi meidän tulisi valita juuri sinut? Ole vaatimaton. Sano vaikka, että lapsesi kuolee
nälkään muussa tapauksessa.
10. Onko sinulla jotain kysyttävää? On. Kysy vaikka “mikä on toteemieläimesi“ kunhan kysyt.
+ 1. Mikä on toteemieläimesi?

MALLI-CV
Elikkäs Curriculum Vitae
Keke ”Kokkelivekkuli” Kemisti
Paljasjalkainen stadilainen
+35840 420 1337
kokkelivekkuli89@hotmail.com
fi.linkedin.com/in/kokkelivekkuli

Nykyään
kenen
tahansa henkilötiedot saa
selvitettyä
internetin
keskustelusivustojen ja
NSA:n avulla. Työnantajasi arvostaa haastetta.

Muista kiinnittää CV:si ulkoasuun ja
siisteyteen erityistä huomiota aina
fontin valinnasta lähtien.

Kuva on aina plussaa.
KOULUTUS
Diplomi-insinööriopinnot, Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu
Maisteriopinnot, 2014– (3/120 op)
- Ensimmäinen dippakurssi läpi!
- Kemian tekniikka: pääaine KeLa, sivuaine Naishormonitutkimus
Kandidaattiopinnot, 2011– (178/180 op)
- Valmistun aivan pian kandiksi, yksi tentti enää!
- Kemian tekniikka: pääaine Prose, sivuaine TuTa
- Kandidaatintyö: Eriväristen suolojen sakkaantumisessa käytetyt yksik
köoperaatiot
- Vaihto-opiskelija: Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, Tylypahka, Englanti, 8-12/2013: Taikajuomien opintoja

Yli oppilas, Elämäm koulu, 2010

Muista merkitä koulutustietosi mahdollisimman selkeästi ja ytimekkäästi.

TYÖKOKEMUS
Aamu- ja iltatyhjentäjä, DADA-tutkimus Oy, Porvoo
• Olin mukana tutkimusryhmässä, joka tutki kahvin kuppiin kuivumisen
aiheuttamia aggression tunteita ihmisissä
• Tehtäviini kuului tuotelastien tyhjentäminen käsin aamuin illoin
Siwan kassa, Siwa, Espoo
• :ASD

Joskus työnimike kertoo kaiken tarvittavan. Muista pitää CV tiiviinä!

Taksinkuljettaja, Tolppa-apinat Oy, Helsinki
• Suharoin ympäri stadia
• Kerran kyyditsin Benjamin Peltosta!

VAHVUUDET JA SAAVUTUKSET
Tetris, tulos 524k
Sananmuunnokset, finaaliin asti

Muista, että CV:ssä yrität myydä itsesi
työntekijänä. Muista siis listata kaikki mahdolliset vahvuutesi!
i!

äs

KIELITAITO
:ss
CV
o
suomi: äidinkieli			 si j
englanti: #excellent
o
ruotsi: jag heter Keke		litait
venäjä: смотреть сиськи
it
Vo

ää
ytt
nä

IT-TAIDOT
Käyttöjärjestelmät:
Toimisto-ohjelmat:
Ohjelmointi:		
Muut:			

kie

IT-osaaminen on nykyään melko yleistä,
joten kaiken pienenkin osaamisen maininta kannattaa.

Windows, Android
Microsoft Office, Pasianssi, Incognito-selaus
Python (tentistä 3), DVR & PVR
MySpace, WikiLeaks, Instagram, Vine, kik

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT
Tenttiarkistonhoitaja, Kemistikilta
Nakkikone, Otaniemen Nakinnielijät ry
Kissavahti, Porukoiden kämppä
Kuukauden työntekijä, Kantsun Grilli Oy

VARUSMIESPALVELUS
Upinniemen varuskunta, alikki, toimistohuuhaa, 2010-2011
HARRASTUKSET
Hyviä vitsejä ei harrastaa kukaan voi kuin Susikoira Roi, salaliittoteoriat, uhkapelit, suppaaminen ja juonellinen HD-aikuisviihde

Toim. huom. Todellista apua työnhakuun löytyy helposti Teekkarin työkirjasta 2014, jonne on kerätty CV-mallien lisäksi kaikkea hyödyllistä aina
LinkedIn-profiilin luonnista työhaastatteluvinkkeihin. Tisleen toimitus
toivottaa kaikille hedelmällistä kesätöiden ja dippapaikkojen hakua sekä
muistuttaa olemaan ajoissa liikkeellä!

MUU KOULUTUS
Työturvallisuuskortti, voimassa 6/2019
Ompeluajokortti, suoritettu 12/2014
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Kaikki luottamustehtävät ovat maininnan
arvoisia. Et voi välttämättä tietää mistä kaikesta on hyötyä tulevassa työssäsi!
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KESÄTYÖKERTOMUS
Tosi tarina Kotkasta
[Toim. huom. Tätä tekstiä on sensuroitu.]
*PIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR* Ei -kele, joka ketun arkiaamu kello VIIS. Pakko
noussa… ketuttaa ihan helvetisti. Nopeesti kahvi ja puuro naama ja polkemaa töihin. Hitsit
silmätkää ees kunnol viel auki. Hitsi, ei ois pitän olla puistos hengaamassa niin myähää, mut
meripäivien eka päivä ni pakko ottaa vaikka ois torstai. Melkee kuus tuntii unta, mut sehän
on jo paljo, eiks je? On jo yli 20 astetta lämmint, vaik kello puol kuus, soijjanen päivä siis taas
tulos.
Puuh lääh puuh lääh! Raskaampaa ku yleensä. Onks täs kärrys kumi puhjennu? No hitsit on!
Ei jumpe seki viel hitsinvimpulat. Pakko polkee, ei muu auta. Aah, sentäs aurinko alkaa paistamaa, mut on onks senki pakko paistaa suoraa silmii vaakatasost? Ketkua. Mut on kyl näitten
siltojen yli mennes tähän aikaa niin ihanat maisemat, rauhallist ja meren tuoksu vaa voimistuu sieraimis. Ei ketää muita ku ne samat tyä ukot, joilla on aina samaa ilme naamallaan,
tuu vastaan. Rauhottaa kummasti. Oho, katos, joku istuu tuol keskel autotietä. Ja se hän on
iloinen :D. ”Tuu hengaa munkaa poika! >:O” se huutaa. ”Ei pyge töihin menos! Niin ku sunki
pitäis senkin höpsö! >:D” vastaan. ”No voi kukkanen sitte!” kuuluu perästä. Jaahas taas näitä.
Mut ois kyl tehny mieli… ;> Mut onneks tänää on perjantai ja illal sit takas meripäiville ottaa
vähä enemmän aurinkoa.
Jes! Enää tää mäki ni oon tyäpaikal. Hitsi ku selkä on
ihan märkä, reppu hiostaa ja soijjaa pukkaa. Painautuu oikee kunnol selkää vasten ku laittaa pyärää lukkoo. ”Tuliks lämmin?” kuuluu takaa. Tunnistin äänen
ja nään kaverin kettumaisen virneen mielessäni jo
ennen ku käännyn. ”No voi mieti” vastaan. Höhöhöö
kuuluu vaa ja molemmat astuu ovesta sisään. ”Nopeesti ne likaiset haalarit päälle ja hallin puolelle”
hoputan. ”Joo joo, käyn kyl eka kahvilla ennen ku alotetaa XD” kuuluu pukukaapin oven takaa. ”No hahhah
:’D” vastaan, käppäilen naureskellen hallin puolelle.
Tästä se taas lähtee. Ensimmäine kahen metrin rautapalkki olalle vaa ja kantelee paikoillee,
vanhemmat tyä ukot viel laiskottelee ja juoruilee siel. No niin, ”aamujumppa” hoidettu ja nyt
päässää ite asiaa. Ei menny ku puolet puolentoist litran vesipullost vettä. Onks tänää viileempi päivä ku eilen vai tottuuks tähänki helvettii? Betonimurskaa taas koko halli täynnä ja pölyy
todella paljon ilmassa. Mut oho, 10 minuuttii ni alkaaki kahvitauko, voiski istuskella, antaa
hien vähä kuivuu ja kattoo tyä ohjeit ”tarkemmin”. Kaikki ohjeet lähes aina samanlaisii, putket
vaa sisää ni hyvin menee. Vasaraki kadoksis, varmaan pöllitty!

*Ryyyysk* Aaaaah, aina yhtä pahan makust kahvii, hiki haisee ja huonoa läppää, niistä on
hyvät taukohuoneet tehty. Nyt on hyvä rentoutuu ja tuijottaa kelloo.Ohhoh enää viis minuttii
taukoo jälel, mitä ihmettä? Aika menee liian nopee silloin ku ei pitäis mennä, kurja juttu. Ääh
enää minuutti. Jos sit tuijottais armottomast ni pysähtyisköhän se kello? Ei. Noh. Takas hallin
puolelle. Onneks seuraavat kaks tuntii ennen ruokaa menee nopee. Ja sit sen jälkeeki menee.
Voi vaa työskennellä nollat taulus tai ajatella omiaa tai heittää lisää todella hauskaa läppää
työparinkaa.

Alkaa naama ja kädet olla ihan likaisii, täynnä betonii ja sahanpurui, soijaa alkaa pukkaa viel
enemmän ku kello alkaa lähestyy puol yhtä ku aurinkoki innostu porottamaa viel enemmän
ku aamul. Haalari liimaantuu ihoo, hiest märkien suojalasien takaa ei nää mitää, kypärä hiostaa ja korvasuojat on ku korvanlämmittimet. Ja sit on viel nää kuraiset hanskat. Kengät on kyl
ihan ok. Vettä menee ihan saavilla. Jes! kahvitauko.
Ja taas se loppu liian aikasee, niin ku aina ja kahviki oli loppu. Viimiset kaks tuntii meneekii
varmaa suht hitaast ku päässä pyörii vaa kotiin pääsy ja meripäivät. Shiiiit, pomo näyttää
lähestyvän yllättävän vauhdikkaast tännepäin, mitähän kummaa? Heetkonen tänäähän oliki
perjantai ja betoni valut alotetaa aiemmin ku yleensä, upsista. Taas tarvitaa reipasta miästä
sykkimää, eli minuu. Nyt miästä viiää.
Sielt se valuu, näyttää olevan taas sellasta ilkeätä massaa, sitkeetä ja tiheetä ku mikä. Ja nyt
valuu lattiallekki, lapio hommii siis. Huhhuh, olipas onneks helpot yheksän tonnin valut ja
alkaa tyä päiväki loppumaa. Vois heittää hanskat tiskii ja mennä jonottaa ulos kirjautumis
masiinalle.
JIPPII! Vihdoin ulkona ja kello on vast puol kolme. Aurinko porottaa ja ei pilvii missää, hyvin
kerkee ottaa tirsat ennen pikast vene reissuu saaree ja sen jälkee mennää meripäiville. Kupposen kahvia vois juua heti ku pääsee kotii. Pitkä työaika, mut hyvät työkaverit, palkka ja kesälomalle sopivaa puol aivotont nikkarointii. Vaikkei oo oman alan hommii mut sanoisin et
4/5 kesä tyä. Jaahas, alko päässä soimaa raaka aineen miehen työ biisi, hyvä polkee siis
himaa. Ai nii, voi hitsi se rengas oli puhki. Ei kiva!
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Kotkalainen kesä tyä miäs

J-J

TISLE TESTAA
Ammatinvalintatestit
Tisleen toimituksella oli identiteettikriisi. Kuka mä oon, mistä mä tuun ja mitä musta tulee
isona? Onneksi apuun tulivat interwebsin virtuaaliset ammattineuvojat, jotka kertoivat totuuden. Tai ainakin sen, että moni ammatti voi olla Se Oikea.
Vain pikatestit testattiin, sillä sellaisten mol.fi-tyyppisten testien täyttöön menee koko päivä.

Oikotie.fi - Uratesti

“Uratesti auttaa sinua kertomaan työn kannalta olennaisista ominaisuuksistasi, vertaamaan oman ammattiryhmäsi jäseniin ja kertoo sinulle missä ammattiryhmissä on eniten sinunlaisiasi työntekijöitä. Keskitymme kahdeksaan työn kannalta olennaiseen persoonallisuudestasi johdettuun työtapaan, jotka muodostetaan kolmeenkymmeneen eri väittämään antamiesi vastausten perusteella. Näitä itsearviointeja
verrataan muihin kyselyn täyttäneisiin, minkä jälkeen sinua verrataan niihin ammattiryhmiin, joissa on
vähintään 50 kyselyyn vastannutta henkilöä.“

Kysymyksiä
30
Esimerkkikysymys
“Puolustan muita, vaikka se tapahtuisi omallakin kustannuksellani“

Studentum.fi

“Moni pohtii eri ammatti- ja koulutusvalintoja erityisesti peruskoulun tai lukion ollessa loppusuoralla.
Vaivaako sinuakin valinnan vaikeus? Onko sinulla vaikeuksia päättää mikä ammatti sopisi parhaiten juuri
sinulle? Tai etkö tiedä mitä eri koulutusvaihtoehtoja unelma-alallasi on?
Ei hätää! Tee Studentumin ammatinvalintatesti, niin näet, mille alalle voisit mahdollisesti sopia. Testin
tehtyäsi voit myös lukea lisää eri ammattialoista, koulutusvaihtoehdoista ja työelämästä.“

Kysymyksiä
39
Esimerkkikysymys
“Stressi on yhä näkyvämpi osa nykypäivää - haluatko toimia sen vähentämiseksi? “
Tulokset
“Sinä olet teknisesti lahjakas ja aina kiinnostunut tekniikan uusimmista villityksistä. Olet
oma-aloitteinen, luova ja yhteistyökykyinen, jonka lisäksi kykenet nopeaan päätöksentekoon
ja omaat kriittisen ajattelukyvyn. Tekninen viihtyy työssä esimerkiksi koneinsinöörinä, rakennusinsinöörinä tai IT-konsulttina. Kuulostaako tutulta? Siinä tapauksessa teknillinen ala saattaa sopia sinulle. “

Tulokset
Suositellut ammatit: 1. Näyttelijä, 2. Sisustusarkkitehti, 3. Arkkitehti
Ammatinvalintatesti oli ihan väärässä. Tulokseksi tuli jotain sellaista kuraa, joka ei mitenkään
voi sopia omalle kohdalleni. Enemmänkin trendisanojen viljelyä ja keittiöpsykologiaa.

Ehdotettuja ammatteja: Diplomi-insinööri, elektroniikka-asentaja,
lentäjä, koneistaja, merikapteeni.
Just joo! Taidankin tästä perustaa start-upin ja lyödä rahoiksi.
Arvostelu
0/5 menit liian pitkälle.

Tämä testi oli paljon osuvampi, kun näin diplomi-insinööriksi tässä ollaan joskus valmistumassa. Testin antamat ehdotukset olivat ihan hyviä, aika paljon juuri sellaisia, mitä olin kysymysten perusteella osannut odottaakin. Kemian tekniikan alaa ei kylläkään mainittu lainkaan.
Mutta, edelleen: mitä Oikotiellä oikein ollaan testiin koodailtu?!
Arvostelu
4/5 toivoa on.
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Helsingin Sanomat

“Testissä arvioit ensin, millaisista ominaisuuksista unelmiesi työ koostuu. Onko se ulko- vai sisätyö? Haluatko tavata työssäsi paljon uusia ihmisiä vai tehdä töitä samojen tuttujen työtovereiden kanssa. Unelmoitko työstä, jossa pääset käyttämään monipuolista kielitaitoasi vai haluatko selvitä pelkällä suomen
kielellä?“

Kysymyksiä
28
Esimerkkikysymys
Kiinnostaako paljon vai vähän “paljon tekemisissä lasten kanssa“ (vastaus oli erittäin vähän).
Tulokset
Testi kertoo lämpenevyysasteikon avulla, mikä saattaisi olla sopiva ammatti. Ammattia klikkaamalla näkee lisätietoja alasta ja koulutuksesta.

#Kunkoululoppuu - duunikone

“Oletko rakentaja vai kokki? Haluatko ehkä tien päälle tai siistin toimistotyön? Kiinnostaisiko arvokas
hoitotyö vanhusten parissa?
Duunikone auttaa sinua selvittämään persoonallesi sopivimmat ja yleisimmät ammatit. Tulosten avulla
näet myös työympäristön, jossa sinunlaisesi tyyppi saattaisi parhaiten viihtyä.“

Kysymyksiä
20
Esimerkkikysymys
“Pyöräretkellä on tärkeämpää tietää minne on menossa, kuin vain ajella mielensä mukaan
ympäriinsä.“
Tulokset
“Tarkka järjestelijä
Ihanneorganisaatiosi on selvä hierarkia, joka palkitsee lojaalisuudesta ja tarjoaa pitkäaikaisen
uran. Mielestäsi käyttäytymisen tulee olla loogista, ja sinulla onkin tarkat periaatteet käyttäytymisellesi. Oletkin tosiasioissa pitäytyvä käytännöllinen järjestelijä, vakuuttava, analyyttinen
ja järjestelmällinen. Sinulla on vahva tarve järjestää asioita, hankkeita, tapahtumia ja ihmisiä
omien näkemystesi ja vaikutusmahdollisuuksiesi mukaan. Toiminta on sinulle tärkeää, ja siksi organisoit asioita käytännöllisistä lähtökodista miettimättä liikaa teoreettisia vaihtoehtoja.
Muutos hoidetaan parhaiten hienosäädöllä; ‘jos se ei ole rikki, älä korjaa sitä’ Teet mielelläsi
päätöksiä ja haluat hallintotehtäviin ja johtoasemiin. Haluat vastuuta, johtaa ja saada asiat
tehdyksi. Tekemällä oppii. Olet tunnontarkka, yksityiskohdista huolehtiva, käytännöllinen ja
uskot valtaan ja hierarkiaan. Ahkeruudella ja vastuullisella toiminnalla etenet usein esimiesasemaan, päälliköksi, johtajaksikin hyvin monenlaisilla aloilla kuten esimerkiksi armeijassa,
kaupan alalla, rakennusalalla ja yleensä aloilla, joilla vaaditaan käytännönläheistä, tunnollista
organisoijaa ja vastuunkantajaa.”
Ehdotettuja ammatteja: Aineenopettaja (kauppa, teollisuus, tekniikka), Asentaja eri teollisuudenaloilla, Asiakaspalvelija, Insinööri eri aloilla, Johtaja (julkinen sektori), Kokki ravintolassa, Koulu- ja terveydenhallinto, Laskentatoimen tehtävät, Liiketoiminta, Kuljetusalan
tehtävät, Myynti- ja markkinointitehtävät, Opetusalan hallinto, Palopäällikkö, Pankkialan
tehtävät, Poliisi, Rakennusalan tehtävät, Sosiaalipalvelut, Talous- ja hallintojohtaja, Upseeri
Nyt on kyllä hyvät setit. Olen aina halunnut olla upseeri tai fobba. Ja sitten on sellaisia, jotka
eivät kiinnosta ollenkaan, kuten kokki tai sosiaalipalvelut. Pidin kyllä kovasti kuvailustani, sopivasti kehuja ainakin. :3

Kuulemma olisin hyvä insinööri, mikä loukkaus. Tai terveystarkastaja?? Plussaa siitä, että
kemisti mainittu. Muuten vähän turhan laajat tulokset: näillä korteilla taidan voittaa kaikessa.

Arvostelu
3/5 plussaa kehuista.

Arvostelu
2/5 olen edelleen kujalla asioistani.
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SISÄLLYS
Terve Kemistikilta!
Sallikaa minun esitellä itseni. Olen Pietari Keskinen, viidennen vuoden informaatioverkostojen opiskelija, joka on toiminut vuoden 2014 AYY:n hallituksen toisena koulutuspoliittisena
vastaavana. Mutta mikä tärkeintä, kopoilun lisäksi minulla on ollut tämän vuoden aikana suuri
ilo tutustua hienon kiltanne toimintaan kiltakumminanne. Toivottavasti mahdollisimman
moni on minuun jossain vaiheessa vuotta törmännyt näissä hommissa.
Monille ehkä kiltakummin konsepti on hieman vieras. Jokaiselle AYY:n hallituksen jäsenelle on jaettu
2-3 kiltaa kummikilloiksi, joiden toimintaan kummi
perehtyy. Killan suuntaan kiltakummin tarkoituksena
on toimia ennen kaikkea linkkinä ylioppilaskuntaan.
Jos ongelmia tulee, on hallituksessa ainakin joku tuttu tyyppi, jolta apua voi pyytää. Toisaalta kummille
itselleen vieraan killan toimintaan perehtyminen on
jo itsessään avartavaa.
Minulla on ollut todella hauskaa teidän kanssanne niissä tapahtumissanne, joihin olen ehtinyt osallistua.
Erityisesti Kondiksen silliksellä pääsin ensimmäisiä
kertoja opiskelu-urallani käsiksi siihen, miksi niin monet silliksistä pitävät. Paljussa pääsi linjaamaan mukavasti tulevaisuutta sekä killallenne että ylioppilaskunnalle. Tässä yhteydessä
kiitos myös hallituksellenne, joka on jaksanut minua muutamia kertoja kokouksissaan katsella
ja muutenkin hengailla aina sopivina hetkinä.
AYY:n hallituksessa toimiessa olen päässyt näkemään kaikenlaisia toimintakulttuureja, joita
yliopistomme sisällä on. Ulospäin olen ollut hyvin vaikuttunut siitä, kuinka fiksusti olette saaneet korkeakouluanne kohdanneet muutokset vietyä opiskelijatoimintaan. Varsinkin sisältä
päin näette varmasti myös paljon ongelmia, mutta keskimäärin voitte kuitenkin taputtaa ihan
jokainen itseänne olalle. Koko CHEM on minusta osoittanut ihailtavaa muutosta pelkäämättömyyttä ja toimintakykyä tiukassa paikassa. Korkeakoulustanne riittää esimerkkiä kaikille
aaltolaisille. Onnittelut siitä!
Kuitenkin jokainen hyvä vuosi tulee jossain vaiheessa loppuun, ja niin tämäkin hallitusvuosi.
Olen itse lähdössä kevääksi vaihtoon toiselle puolelle maapalloa ja muutoksia on taas varmasti myös Kemistikillan edessä. Kornin setämäisesti haluan toivottaa teille rohkeutta kohdata ne, mutta toisaalta teille myös tervettä ylpeyttä Otaniemen vanhimmasta ja siltikin niin
ikinuoresta killastanne! Pitäkää liput korkealla!

Pietari
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JÄÄKAAPPIARVOSTELU - osa 2
Kuvat: Syylliset

Tisle kävi myös kurkistamassa kuuluisiin Maarin jääkaappeihin
eikä suoraan sanottuna yllättynyt näkemästään.

- Tämä on hieno!!
- Rikkaita ihmisiä, paljon kamaa.
- Tyä miähen ilta virvokkeita aika massiivisesti...
- Epämääräisiä pikkupurkkeja paljon, mutta
elämässä pitää olla maustetta.
- Tässä taloudessa asuu joko yksi läski tai useampi henkilö, meno aika kommuuni.
- Rehulootat täynnä eli pakko olla naisia.
- Munia ja ylähyllyllä proteiinirahkaa eli kunnon
salimakeja.

- Ensimmäinen jääkaappi voisi melkein olla
kenen tahansa jääkaappi!
- Jogurttia, mehukeittoa, vispikermaa, kermavaahtoa... Kermavaahtoa?!”
- Jotain epämääräistä sinappimössöä, 0/5.
- Joku taitaa oikeasti asua täällä kun pitää ihan
margariinipurkki roudata varastoon.
- Valkoinen kemikaalipurkki? Nyt lähtee
nettivinkki.
- Paras olis toi kinuskikastike.

5/5

2/5
Toinen jääkaappi on nähty paljon täydempänäkin,
mutta nyt ilmeisesti jonkinlainen joulusiivous on tapahtunut.

- Köyhän mieähen kaappi.
- Syö pekonia ja vetää Activia-ulostuslääkettä?
Mikä tekopyhimys tämä nyt on?
- Pekoni+Activia-combon aiheuttamiin
vatsavaivohin lääkkeeksi laktoositonta maitoa...
- Activia maistuu varmasti hyvälle soijakastikkeessa
marinoituna.

1.5/5

- Näyttä tyyöjääkaapilta
- Miinusta Lättasta, se on pahaa!
- Oivariini, hyvä valinta. Täällä asuu
joko kaksi ihmistä tai yksi kaksimielinen margariinien perusteella.
- Plussaa Lidlin rahkasta! Eliittikamaa. Perällä näyttäisi olevan
myös hyvää Lidlin fetajuustoa omm.

4/5
20
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VUODEN 2014 TÄRKEIMMÄT LISTAT
Ainakin tiettyjä medioita lukiessa iltapäivisin huomaa saman, päivittäin toistuvan kaavan. Erilaisia listoja pukkaa jatkuvalla syötöllä mitä erinäisimmistä asioista. Onko tämä vapaaherrojen
salaliitto? Ei, vaan listat ovat sitä, mitä ihmiset todella haluavat!

Nämä asiat aiot hankkia Näillä lapsuuden asioilla
joka syksy, mutta aikomuk- ei pitäisi olla enää mitään
seksi ne sitten jäävätkin
merkitystä aikuisena (mutta
onpas kuitenkin)

Tisle kuuli, että lukijamme pitävät listoista, joten pistimme listat listaukseen. Itsestäänselviä
huomioita ja tosi hauskoja kommenteja. Suurimpana innoittajana jutulle on toiminut fiidi.fi.

1. Uusi kampaus
Kelailet vihdoinkin leikata reuhkasi siistiksi,
mutta päätätkin pystellä rastafana.

1. Pelinappula
Pakko saada Monopolyssa Eiffeltorni!

7 tyyppiä, jota ei tee mieli
tavata lahjaostoksilla

2. Upea tyyli
Toteat, että catwalkien avaruusasut eivät nuole mittojasi yhtä nätisti kuin malleja.

2. Inhokkiruoat
Et ikinä maistanutkaan, mutta traumat jäi.

1. Orjapiiskuri
Tulee kauppaan orjiensa kanssa ja piiskaa!

6. Jouluruoat
On vaan PAKKO tehdä aina samat, vaikkei kukaan erityisemmin tykkää.
7. Joulukuusi
Yhyy koristeet on rumia ja havuja tulloo :,(

2. Vauvavankkuri
Hevosvetoinen kärry, joka on täynnä vauvoja.

8. Joulu
Tämän listan luettuasi tajuat aina vihanneesi
joulua. Jeccu :D

3. Panikowski
Joku venäläissukuinen tyyppi kai.
4. Jahkailija
Käy filosofisia keskusteluja myyjien kanssa.

3. Lehtipuhallin
Ikuinen haaveesi, joka ei koskaan toteudu.
4. Aikaa suursiivoukselle
Koska tajuat pölypunkkien olevan ainoat
ystäväsi.
5. Uutta kivaa kotiin
Korkeintaan ostat Ikeasta henkareita ja lihapullia, muuhun budjettisi ei riitä.
6. Uusi kroppa
Ehkä sitten ensi vuonna Viroon leikkaukseen.

5. Virnu
Trollailee asettamalla ilotulitteita muiden ostoskärryihin.
6. Jyrä
Kukaan muu paitsi minä ei saa ostaa mitään!
7. Nuukajussi
Haluaa käyttää rahansa järkevästi. Tylsimys.

Joulunajan stressilista tämän luettuasi vedät joulukilarit!
1. Joulukilot
Nyt alkaa laihis! Söin kaksi päivää enemmän
kuin normisti!

4. Synttärit
Yrität esittää coolia, mutta haluat kuitenkin
lahjat ja prinsessajuhlat.
5. Pehmolelu
Kaikilla on tallella ainakin yksi. KAIKILLA!!
6. Onnenpöksyt
Päivä sujuu hyvin, kun on oikeat alkkarit.
7. Annoskateus
Mikään ei ketuta yhtä paljon, kuin kaverin
paremmat eväät.

10 erilaista Facebook-käyttäjää - näiden pällien aivopieruilta et voi millään välttyä!

5 sovituskoppien kauhuhahmoa - näitä et voi shoppailureissullasi välttää!

1. Salimake
Instagramilla filteröityjä kuvia ja punttituloksia joka päivä. Pahimmillaan steroidiraivarit.

1. Puhisija
Onko siellä joku Sepe Susi häh?
2. Äiti
Avaa väärien koppien ovia ja ulisee säärikarvoistasi.

2. Pikkujoulut
Koska siis on ihan pakko sekoilla, ärsyttävää...

3. Lastaaja
Tulee paikalle kuormurin kanssa ja lastaa siihen ostoksensa.

7. Uusi harrastus
Jääkiekossa onnistuisit kuitenkin vain taklaamaan itsesi.

3. Joululahjat
Entä jos saan liian vähän lahjoja?

4. Outo hiippari
Hiippailee tutkimassa ihmisten varpaita.

4. Kenen kanssa viettää joulu
Meille vai teille, supervaikeeta siis!

5. Laumaeläin
Liikkuvat laumassa ulisten kuin sudet.

8. Organisoidumpi elämä
Paperit päätyvät loppujen lopuksi sekaisin ja
tenttiviikko unohtuu merkata kalenteriin.

5. Joulukortit
Rasittavaa kun ihmiset et osaa whatsapata!

+ Mies
Ei jaksa edes sovittaa,
ostaa vaan ja aina sopii.
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3. Voittaminen
Korttipelihäviön jälkeen kortit lentää lattialle.

9. Terveelliset elämäntavat
Joo tästä se lähtee! Ohhoh, Alvarin pizza halpa, Unisport kalliimpi.
10. Hullu Kemisti -setti
Et kuitenkaan usko kykyihisi tarpeeksi.

2. Uutispulu
Jakaa uutisia ja kertoo omat analyysinsä. Alalajeista mainittakoon poliitikkonuori, joka samalla mainostaa omaa äänestysnumeroaan.
3. Raportoija
“Nyt alkaa 10h työvuoro. Sen jälkeen kotiin
syömään juustovoileipää.“
“Hyvää leipää. Huomenna taas töihin.“
4. Mamma
Lapsikuvia, lapsikuvia kaikkialla!!!
5. Teekkarikylä-yhteisön aktiivit
Näistä saa päivän naurut. Aina!
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