Päätoimittajalta
Rai Rai!
Taas viedään wanhaa ja wiisasta päätoimittajaa, eihän tästä pestistä vielä vuoden jälkeen
pystynyt luopumaan. Tisleellä on ollut sekä mahtava ja energinen kannattajajoukko että spesiaali elikkäs erityistarpeinen toimituskunta. Kun vielä kuulin, että toimittajia olisi luvassa tälle
vuodelle näinkin hieno luku, oli yksinkertaisesti vaan pakko vetää taas kynä korvan taakse (ts.
Maari, tulemme taas näkemään monesti). Tämän vuoden tavoitteeni on turhein kirjoitusvirehiden vähentäminen. Ei tule kyllä tapahtumaan koskaan, sillä en oikolukenut edes omia
äidinkielen ylioppilaskirjoituksianikaan
On välillä kivaa vaan olla hassukas ja ottaa elämä rennolla otteella haltuun. Näitä päiviä toisinaan tarvitaan ihan vaan mielenterveyden ylläpitämiseksi. Hassuttelusta tuli mieleen eräskin
päivä, kun mikään ei vaan onnistunut. Kaaduin aamulla ihanaan jäiseen hiekoittamattomaan
maastoon, tajusin liian monen deadlinen hyökkäävän kimppuuni yhtä aikaa ja puurokin paloi
pahasti pohjaan. Olin suoraan sanottuna aika korpeentunut, joten päätin lähteä jakamaan
pahaa fiilistäni muillekin rakkaalle kiltiksellemme. Alle puolessa tunnissa hassuttelu
vei kuitenkin voiton ja en jaksanut edes olla
kettuuntunut siitä, etteivät muut ollet suuttuneet. Päädyin lähinnä kierimään lattialla
lopun päivää ja palasin onnellisena kotiin
siivoamaan.
Tänään on suuri päivä. Vietämme Alpon,
Alvin (se verottaja…) ja Alpin nimipäivää,
tänään on Rio de Janeiron perustamispäivä
ja ionisoivan säteilyn löytämisen vuosipäivä.
Tänään on myös meneillään Kemistikillan
124. vuotisjuhlan, Kondensation sillis. Piti
vaan mainita, mikäli olisit sattunut vaikkapa
menettämään muistisi yön venyttyä turhan
pitkäksi. Toivottavasti vujut menivät kivasti
ja ruokaa oli tarpeeksi, ainakin huhujen mukaan juhlien eteen tehtiin kovasti työtä. Kiitos myös omasta puolestani kaikille järjestäjille, ihan hyvinhän se meni! Ensi vuodelta
odotamme vielä mahtavempia juhlia, koska
onhan se 125 hieno luku. Historiikkia ja kaikkee jne. Tänään kuitenkin vaan sillistetään ja
ollaan hassukkaita!
Ilmeeni kun olen fuksina töissä Kondiksen silliksellä.
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Retsin rapinat
Hellureeeei!
Vuosi 2015 on pärähtänyt reippaasti käyntiin, ja onneksi pimeimmästä sydäntalvestakin
on selvitty. Päivät pitenevät siihen tahtiin, että kiltikseltä lähtiessä ulkona ei olekaan enää
pilkkopimeää ja parhaimmillaan ikävän herästyskellon sijaan voit herätä ihanaan aamuaurinkoon.
Killan vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin mm. sitsien
ja yritysiltojen sekä tietenkin Kondensation myötä.
Tämän vuoden suurimpia haasteita ovat killan jatkuvuuteen liittyvät kysymykset: miten kilta pidetään
hengissä tulevinakin vuosina? Eihän Suomen vanhinta kiltaa voi noin vaan kuopata. Ratkaisuja on monia,
ja kiltaan onkin jo liittynyt uusia jäseniä. Lämpimästi
tervetuloa heille J Myös kansainväliset opiskelijat
otetaan huomioon enemmän killan tapahtumissa ja
muutenkin sitä niin kovasti hypetettyä yhteistyötä
jatketaan ja parannetaan eri tahojen kanssa.
Haasteiden seassa on myös jotakin hauskaakin.
Juhlavuosi 125 pärähtää käyntiin, ja juhlahumua
päästään nauttimaan pitkin vuotta. Uusi historiikki
ilmestyy juhlavuoden kunniaksi. Mikäli mieleesi
juolahtaa jokin tapahtuma tai tempaus, jolla voisi
juhlistaa Kemistikillan 125-vuotista taivalta, kerro
se ihmeessä vaikkapa allekirjoittaneelle. Tehdään
juhlavuodesta yhdessä killan näköinen!
Tässä vaiheessa haluan nostaa hattua myös tämän vuoden raadille, joka jaksaa tiedottaa,
ravita ja huvittaa kiltalaisia ja huolehtia killan eduista muiden ikävähköjen velvollisuuksien
(kuten kandin väkertämisen) ohella. Toimareiksi on lähtenyt niin uusia kuin vanhojakin
jäseniä, mikä on ihan loistavaa! Yhdessä hyvällä porukalla me pystytään vaikka mihin.
Paljon tsemppiä kaikille kiltalaisille kevään haasteisiin ja käsittämättömän nopeasti ilmestyviin deadlineihin! Muistakaa myös nauttia ensimmäisistä leskenlehdistä, lumen alta
paljastuvista koirankakoista ja wappuhumusta, sillä ennen kuin huomaammekaan, kesä
onkin ovella ja taas yksi lukuvuosi on hurahtanut ohitse.
Sillisterkuin,

Reetta
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PiKKujoulut ovat perinteisesti olleet
tapahtuma, jossa uudet hallituksen jäsenet pääsevät yhdessä
viettämään hauskaa omassa pöydässään ja juomaan isännän boolia. Siksi toimitus kokikin,
että tämä olisi mitä oivallisin hetki raadin jäsenten esittelylle tiukkojen kysymysten muodossa, mikä toivottavasti paljastaa hieman jotakin raadin jäsenten luonteista. Raadin jäsenistä
Tii-Mari ”Tiiu” Rantakylä ei valitettavasti päässyt paikalle tällä kertaa.
BONUS!! Raadin nimikkeet ovat menneet sekaisin. Tiedätkö oikeat?
Kysymykset:
1. ONKO MEININKI 5/5
2. MITÄ LUPAAT ITSELLESI VUODELLE 2015?
3. KUVAILE ITSEÄSI 3 SUBSTANTIIVILLA.
4. MITEN HOIDAT MAHDOLLISTA KRAPULAASI HUOMENNA?
5. TERVEISET KILTAKAVEREILLE?

MARCO - jyrsijä
1.
Hämmentää.
MARCO
2.
Hoitaa hommat hyvin ja ajallaan. Yritän välttyä 3 päivän
1. Hämmentää.
krapulalta.
2. Hoitaa hommat hyvin ja ajallaan. Yritän välttyä 3 päivän
3.
Emmätiiä… tonttu, öö norsu, lippis.
krapulalta.
4.
että ei
ole krapulaa,
luo syömään. Siellä tasoitel3. Toivon
Emmätiiä…
tonttu,
öö norsu,äidin
lippis.
laan.
4. Toivon että ei ole krapulaa, äidin luo syömään. Siellä tasoitel5.
Harmi etten pääse viettämään koko iltaa teidän kanssa,
laan.
toivottavasti
nähdään
jatkoilla! koko iltaa teidän kanssa,
5. Harmi etten
pääse viettämään
toivottavasti nähdään jatkoilla!

JASSU - ylityönjohtaja
1. Meno Mika/5.
2. KP lähtee päättäriltä, saan vähintään yhden sponssin.
3. Substantiivi kuvailee asioita? millanen mä oon? :D mä oon
punainen. Minä olen porras. Mä olen auto, talo ja räkä.
4. Luen tesua ja mikrobilsaa.
5. Mikan boolissa ei ole alkoholia, siinä ei ole alkoholia. Mutta
se pärisee päässä.
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RIKU - peitetyöntekijä
1. 4/5, booli jäi vajaaksi.
2. Lupaan selvitä vuodesta kunnialla. Mä oon ens vuonnaki täällä.
3. Silmälasit, pituus, olut.
4. Uusilla nousuilla.
5. Terveisiä kaikille helvetin kiltakavereille!

HILJA - käyttömies
1. 3,5/5
2. Rapujuhlat.
3. Nainen, blondi, vaimo.
4. Juon vettä ja nukun koko päivän.
5. Ootte kivoja.

REETTA - juottaja
1. 4/5, jännittää riittääkö puuro kaikille
2. Pidän ainakin tunnin vapaata viikossa
3. Heppatyttö, koulutyttö, biletyttö. Ei viinatyttö!
4. Lähen ylioppilaiden soihtukulkueeseen
5. Luottakaa muhun.
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Myöhemmin
(tässä vaiheessa osa raadista oli jo poistunut pakollisten menojen takia, mutta toimitus
onneksi hallitsee telepaattisen kommunikaation, mitä hyödynsimme osassa haastatteluista)
RIIKKA - naittaja
1. Todellakin
2. Enemmän viinaa
3. Viinaton, viinaisaton, viinattomin.
4. Mulla ei oo.
5. Juokaa paljon viinaa!

IIRIS 2
1. 5/5.
2. Lupaan olla hengissä.
3. Moottori, valkoinen viiva, luu.
4. Käyn suihkussa.
5. Olette söpöjä ja ihania, vaikka olette
vanhoja kakkoja.

EMPPU - valssaaja
1. 5/5.
2. Pidän yhtä hauskaa ku tänä vuonna ja lupaan myös mielihyvää
itselleni.
3. Tyttö, teekkari, köyhä opiskelija.
4. Meen äidin luo syömään.
5. Ootte ihania!

IIRIS - sukupuolen tarkastaja
1. 3/5, isäntä ei osaa tehdä boolia.
2. Lupaan tehdä sellaista boolia, ettei kukaan kävele kahdella jalalla
ja lupaan että on vessaneekeri.
3. Olut, hevonen, tonttulakki.
4. Juon vettä ja tilaan pitsun. Grillikastikkeella.
5. Ensi vuosi ei ole vuosi jolloin gonahdetaan, vaan silloin ollaan
alasti.
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RIIKKA 2
(telepaattinen haastattelu)
1. Uh äh Uh äh
2. Uh äh Uh äh
3. Uh äh Uh äh
4. Uh äh Uh äh
5. Uh äh Uh äh
JASSU 2
1. 5/5 vitun viis.
2. Hyvii ekskui ja sillai.
3. Räkä, talo ja kenkä.
4. Syön Pirkka-thaicuben.
5. Tulkaa ekskuille!
EMPPU 2
1. 5/5
2. Lupaan voida hyvin
3. Syön kaalin
4. 5. Ootte ihania

REETTA 2
1. 5/5.
2. Oon kiva muille
3. Lippukulkueessa, mikä vittu se ees on?
4. Suklaapiirakka, absinttipullo, aaltomaljakko
5. Kemma on paras!
HILJA 2
1. 5/5.
2. Rapujuhlat, lupaan voida niissä hyvin.
3. Nainen, blondi ja vaimo.
4. Juon vettä.
5. Kiitos ja anteeks.
RIKU 2
1. 5/5, sopivassa.
2. Mä oon tääl ja pystyssä.
3. Talo, räkä ja portaat.
4. Ranet, pitsu ja kokis.
5. Onnee teille!
MARCO 2
(telepaattinen haastattelu)
1. Yli 9000/5.
2. Lupaan olla paskomatta enempää ulkkareiden jalkoja.
3. Marsu, hamsteri, gerbiili.
4. Tyä Miehen Krapulan Poisto Setti: vedän
lekan ykkösellä naamariin :D ja Jallun :D.
5. Käykää itsessänne ja olkaa suihku.
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Tislaajat 2015
On aika esitellä vuosikymmenen kohutuimman julkaisun, Tisleen toimituskunta. Saa juottaa.

ELINA - Tisleen toimittaja since eaa.

OLLI - Ai eiks se muka oo
toimittaja tänä vuonna??

KIA - Kuva kertoo kaiken.
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TURRI - Turri ja sen henkiset egot eivät vaan saaneet tarpeekseen puhiksen palstan
pitämisestä, joten oli siirryttävä suurempiin saappaisiin toimittajaksi.

PAAVO - Tisleen kuukauden mieheksikin tituleerattu Paavo tietää paikkansa toimituksessa.
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Kusivirta

KARVANEN - Toimii
myös toimituksen
suihkulähteenä.

MAKE - Aha no sit se on just niin.

EERO - Testaa muiden puolesta, mitä
kannattaa juoda.
MAUNU - Jokaisen Tinderöijän painajainen.

Projekti on tuotettu yhteistyössä Aalto-yliopiston Taiteellisen johtamisen korkeakoulun
Project artistic management -kurssilla (ÄO-9001). kurssin tavoitteena oli oppia käyttämään
Photoshopia, tai edes Gimpiä. Tisleen toimituksen keskiarvo kurssilta oli
4,5/5 koska Make käytti Paintia.
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Okei jooh elikkäs se ois nyrt sitten tän vuoden ensimmäisen ns Kusivirran påaikka. Eli tässä
palstalla ei mitään mietitä ehkikä suunnitella tai muutenkaan korjailla tekstiä vaan kirjotetaan vaan. Tässä näin jo hetken verran näitä Tislejuttuja tehny, ihan hauskaa puuhaa. Aah
nyt toi yks ihanuus laittaa viestiä. Ei szaatana en mä halua siitä tänne kirjottaa. Mitä jos mun
aivojen mindflow johtaa mua väärille poluille ja kirjotan jostain aivan muusta kuin mistä haluaisin kirjottaa. Nyt menee imuuten ihan vitun tylsäks metaks. Sori kaikki sillistelijät. Toivottavasti skumppa virtaa, pekoni maistuu ja on vähintäänkin paha olo. Lyökää Turria. Oikeestaan lyökää kaikkia. Nakki heilumaan ja paljuun niinku olis jo. Ei vittu tässä ei ole mitään
järkeä. En kato ees tietokoneruutuun kun kirjotan tätä. Vielä aika monta sanaa, nyt kun
sitten menin kattomaan. On muuten vähän kusihätä. Pitäisköhän tehä Tisleeseen joku hieno
juttu journalistisesti kuseen housumisesta. Tai siis housuun kusemisesta. Olis varmaan aivan
todella hieno juttu, saatais mekin vähän feimiä. Oispa fukseja. Eiku pHukseja. Joojoo ebin.
Rönkkö on ihana. Eissss nyt mä sen paljastin. Make maksa velat. Gg nyt iski jumi päälle mistä
kirjotan. Tää on muuten aivan törkeetä paskaa mut aivan sama saattepahan lukea maailman
nopeiten tuotettavan jutun. Mulle tuli jostaibn syystä vilpitön halu heittää neekerivitsejä.
KMiks Steve mikä eiku mikä vittu se on se sokea laulaja ei saatana. Tää meni ihan pilalle jo
heti alkukättelyssä. Oho korjasin refleksinomaisesti yhen kirjhotusvirheen no ei voi mitään
ebin. Miks ei vbittu yritin taas alottaa sitä vitsiä mutten taaskaan muista sen nimeäö. No
kerron tän vään muokattuna. Miks Steve Jobs ei osaa lukea? Koska se on neekeri hehhehhee! Eiku vittu nyt keksin sen oikean. Miks Stevie Wonder ei osaa lukea? Koska se on sokea.
Didnt see that one coming hehezzzzzz. Ei vittu luulin et tää ois jo tarpeeks pitkä mut laitoin
rivinvälin kondikseen ja viel mahtuis. Hehe Kondis ehehhee. Voisko ens vuoden Kondistirret
järkkää jatkot Kontulan Bar Kondiksessa pliiis. Nytky lopettan ja meen sinne kuselle.
								KusKus
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Emännät maailmalla
Sabaidee! Talvi on Suomessa ihmisen kurjinta aikaa. Fiksut tietävät, että kaamos kannattaa
ohittaa jossain muualla, esimerkiksi tuubaillen Mekongilla. Näin me teimme.

Pällistelimme paikallista kulttuuria ja buddhalaisia monumentteja päivän verran. Matkaa oli
jatkettava saman tien, sillä emme oikein sopeutuneet paikallisiin tapoihin. Suomalaisina juntteina toteutimme baarissa ns. itsepalvelukaljat ja laitoimme tarjoilijatytön pasmat aivan sekaisin. Episodin jälkeen totesimme, että on parasta häipyä kaupungista pikimmiten. Otimme
riskin ja hyppäsimme yöbussiin kohti Paksea, vaikka olimme kuulleet kaikennäköisiä juoruja
huumatuista bussikuskeista ja tyhjyyteen avautuvista vuoristoteiden reunoista.

Joulukilojen kerryttyä vyötärölle lähdimme esittelemään niitä Kaakkois-Aasiaan. Hilja otti
tähän pienen varaslähdön ja kävi vilauttelemassa valkeaa vartaloaan Chonburin rannalla
lähellä Bangkokia. Rannan ainut länkkäri keräsi runsaasti katseita paikallisilta teinipojilta ja
koki olonsa jopa ihmeellisemmäksi kuin Otaniemessä.
Kummajainen siirtyikin hyvin nopeasti takaisin Bangkokiin
kohtaamaan pohojalaiset lajitoverinsa Ellan ja Henrin.

Ajoimme koko yön, niin kuin Roy Orbison. Kuumotukset ja Suomeen lähetetyt “rakastan
sinua” -viestit osoittautuivat turhiksi, sillä heräsimme onnellisesti Paksesta. Turvattomuuksissamme lyöttäydyimme asiantuntevan saksalaisbesserwisserin seuraan. Epäonneksemme
nahkahousumaan mies ei puhunut sanaakaan englantia vaan tyytyi urahtelemaan “ich verstehe nicht.”

Uusi vuosi vaihtui kotoisaan tyyliin olutta ja kallista viskikolaa nauttien. Jämeräntaival oli tosin vaihtunut hieman
vilkkaampaan Khao San Roadiin ja kantabaariemme herrasmiestarjoilijoiden tilalla oli hameeseen pukeutunut
setähöppänä. Vuoden ensimmäisen päivän krapulanautinnoksi päätimme ostaa yöjunaliput kohti Laosin rajaa.

Kävimme yhdellä hikisellä pienessä minivanissä suoritetulla turistireissulla. Näimme mm. possuja, vesiputouksia, pieniä lapsia, kahvipapuja sekä kutovia rouvashenkilöitä. Nohevina matkaajina
emme ottaneet opasta vaan kuuntelimme kiinnostuneina, kun innokas, mutta vähemmän kielitaitoinen kuljettajamme kertoi meille eri kahvilaaduista. “This arabica, this robusta, export, coffee.”

Miellyttävän yön jälkeen olimme niin innoissamme
uuden maan valloittamisesta, että eksyimme ulos junasta hieman väärässä kaupungissa. Saimme seikkailla
kohti rajaa jokseenkin hintavassa tuk-tuk kyydissä. Tämä
ilahdutti etenkin reissumme blondia luottopäivänsädettä, jonka perseeseen päätyi tässä episodissa melkoinen
halikko. Lopulta saimme lahjottua itsemme Laosin puolelle ja pääsimme ongelmitta jatkamaan Vientianeen.

14

15

Tässä vaiheessa voisimme mainita reissuporukan neljännen jäsenen, Jallu-Panun. Panu on kotoisin Ikeasta ja pitää kovasti jallusta.
Aina, kun vaihdoimme majapaikkaa, Panun piti saada rohkaiseva
hömpsy jallua turvallisten yöunien takaamiseksi. Matkan ensimmäisellä viikolla liikuimme niin kovalla tahdilla eteenpäin, että
Panun hömpsyt olivat lähes päivittäisiä. Myös Paksesta lähdimme
nopeasti eteenpäin, sillä vesiputoukset oli päivässä nähty. Suomalaiseen malliin ostimme euron viinapullot matkaevääksi ja lähdimme kohti ultimaattista levyttelymestaa Don Detiä.
Lieväksi pettymykseksemme hiekkarantaa ei Mekongin hippisaarelta löytynyt, mutta riippumattoja sitäkin enemmän. Saarella
kello vaikutti kokoajan olevan 4:20 ja kaikki tapahtui suhteellisen
hitaasti. Urheiluhulluina emme kuitenkaan antautuneet hitauteen vaan harrastimme omia aktiviteetteja. Pyöräilimme ahkerasti
ristiin rastiin saarta ja vähän myös naapurisaaren puolelle. Siellä
tiemme tosin tyssäsi romahtaneeseen siltaan. Vietimme aikamoista lekotteluelämää muutaman päivän, vaikka rusketusta ei juurikaan kertynyt.
Parin viikon Laos-seikkailun jälkeen tiemme erkanivat. Hilja
toilaili itsensä Bangkokiin nauttimaan viimeisten päivien munchiesista eli banaanipannareista ja monesta muusta paikallisesta herkusta. Ella ja Henkka sen sijaan jatkoivat matkaansa
kohti Laosia turistisoituneempaa Kambodzaa.

KILTIS

EDITIO
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Tässä on sitä henkeä! Todellinen nollabudjetin löytö
suoraan Alepan takaa kaivettuna. Joulu on jo kohta,
joten tuhman tontun lakin pitäminen
on hyvinkin suotavaa.
Oranssi väri korostaa erityisesti hartioita ja
punainen tausta matchaa erinomaisesti paidan kanssa.
Tätä asua käyttäessä tulee siis kävellä
punaisessa ympäristössä.
Jalkojen sheivaaminen ei ole välttämätöntä.

Tässä on selkeästi hyödynnetty halpaa, mutta eleganttia
laid-back-tyyliä. Kokonaisuus lähestyy ovelalla tavalla
ironisuuden metatasoa, kun hipsteri pukeutuu ironisesti hipsteriksi.
Repaleinen kaulaliina ja revityt farkut tuovat lookkiin flow’ta.
Tässä on syksyn cooliutta.
Nykyaikainen nainen ei myöskään välitä pienestä talven viimasta
vaan ihan tyylin vuoksi rikkoo farkkunsa. Vai ovatkohan nuo
kenties syntyneet tahattomasti baari-illan aikana? Samapa tuo,
Tisle sanoo, että se on tyylikästä.

						

Emännät

Ei rahasta väliä, kunhan on sontikka ja karvakaulus. Kokomusta
toimii aina ja tissivaon vilauttelusta on vain hyötyä (myös miehille).
Työhaastatteluiden kausi on taas alkamassa ja tämäntyyppistä
asua kannattaa vakasti harkita puvuksi. Et voi mennä metsään,
sillä työnantajat arvostavat avoimuutta ja sitsipukuja.
Olipa alasi sitten rekkakuski tai kampaaja, tee näin.

Ella & Hilja
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Kuvahan on salaa kopioitu Hel-looks-sivustolta.
Itä-berliiniläistä tyyliä. Vaatimaton ensi kesän hitti-look, sillä
rusketus on nykyään out. Uimahousut ovat takuuvarma valinta
helteillä, ja popliinitakki mahdollistaa myös puistossa käyskentelyn.
Eriväriset lapaset rikkovat villasukkien luomaa odotusta
monotonisuudesta. Lisäksi mielenkiintoisena yksityiskohtana
olkalaukku, jota myös miehet voivat nykyään huoletta käyttää ilman
pelkoa leimautumisesta. Asu sopii myös itsensäpaljasteluun.

Tässä asukokonaisuudessa on selvästi mietitty
fashion statement: get ed ja oispa kaljaa.
Pukeutuminen on näin lakananvaihtoviikoilla
todella in kätevyytensä vuoksi. Samalla kun
vaihtaa lakanat, saa käyttää niitä likaisia
vielä yllään hetken. Säästyy pesuainetta.
Hipsterilasit eivät peittäneet naamaa tarpeeksi, joten on jo aika siirtyä koko naaman peittäviin silmälaseihin.

Tätä asua on innoittanut The Lonely Island feat. Justin Timberlaken biisi nimeltä Dick in a Box. Geometriset kuviot ja
vaippalook on todella kuuma juttu juuri nyt! Älä sinäkään
epäröi vaan vedä rohkeasti kunnon Aku Ankan pyrstöt
yllesi. Yläosa on hyvä jättää sopivasti auki (myös naisilla)
ja kengät ovat nykyajan naturaristisella nudistiaikakaudella
täysin turhia. Vaikka jalat ja rintahabat ovat vapaana, ei
naamaa edelleenkään kannata paljastaa.
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Tyylikäs, klassinen, varma. Myös asukokonaisuus.
Formaaliutta uhkuva kokonaisuus, joka kuitenkin
kuitenkin leikkisästi paljastaa dekoltee-alueen.
Täysin oikea ratkaisu, sillä ovathan tissit iätön
ja muodikas valinta. Kukkakuvioiset sukat ovat
tarkoin harkittu yksityiskohta, sillä kukkahattu on
nykyään out. Sateenvarjo on rantautunut Japanin
viihdeteollisuuden yleistyttyä myös tänne Suomeen
käytännöllisyytensä vuoksi.

Nyt on kyllä hyvä! Punainen väri korostaa täydellisesti
haalarin muodottomuutta ja löysiä kainalopusseja.
Vyötäröllä on eronomainen resori. Mistäköhän tämäkin pHuksi on oikein löydetty muuten?
Jengimerkit paljastavat, ettei malli kuulu esimerkiksi
matikkalinjalaisiin. Onneksi, se olisi niin last season.
Hattu on oikein käytännöllinen, tuollakin imukupilla
on avattu ties kuinka monta pönttötukosta ja sitä
luultavasti on käytetty muidenkin röörien
avaamieseen. Kätevää kuljettaa sitä aina päässä.

Tyttömäisyys on alkavan kevään trendejä. Rohkeus olla oma itsensä
on pop! Musta kaulahuivi on takuuvarma rajojen rikkoja ja jo
itsessään statement: samalla kun huivi peittää saksalaissotilaiden
vierailujen jäljistä alkuperäisesti nimensä saavat mustelmat,
muistuttaa huivi riisuttua burkhaa. Myös rohkeus pukeutua ikänsä
mukaisesti on nyt kuumin muotisuuntaus, ja koulureppu onkin
takuuvarma valinta koululaiselle. Pukemalla lapsesi uimahousuihin,
varmistat ettei yläasteen uimatunneilta tarvitse lintsata.
Lisäksi lämmin villavaatetus on tärkeää, sillä
lapsen vastustuskyky ei ole vielä täysin kehittynyt.
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PT:n kemisti kertoo

Tisle testaa

Kiitos kandiuudistuksen en voinutkaan hakea opiskelemaan kemiaa vaan kemian tekniikan korkeakoululla olikin vain yksi yhteinen kandiohjelma. Pakollisen materiaalitekniikan ja puitten
sielunelämän opiskelun lisäksi fuksit eivät enää suoraan päätyneet vanhoihin kiltoihin vaan
vasta perustettuihin Prosessiteekkareihin. Jo fuksivuonnani Kemistikilta vaikutti vanhoista killoista mielenkiintoisimmalta ja esimerkiksi kaikki fuksiexcuni olivat kemistien järjestämiä ja
Kondiksessa olin työnakissa.

Tisle testasi kemmalaisten ja HYKkiläisten loogisen päättelykyvyn. Testiin osallistui 19 arvaamatonta sitsaajaa (olisi osunut enemmän mutta eräät homot olivat levittäneet jutun
about kaikille maailman ihmisille saatana).

Lopullinen päätökseni syntyi kemistien kotimaanpitkän seurauksena, jonne minut eräitten
sitsien jatkoilla houkuteltiin. Koska olen sanojeni mittainen mies exculle lähdettiin ja killan
jäseneksikin liityin virallisesti excubussissa. Vaikka homma x:ää ei ole vielä toteutettu lupauduin ensimmäisillä varsinaisilla kemistisitseilläni vuoden 2015 toimariksi ja vieläpä Tisleen
toimitukseen.

Haettu sana: tissifetissi

Testi oli erittäin yksinkertainen, vastaajan oli keksittävä mitä sanaa alla olevassa kuvassa haetaan. Nyt on sopiva hetki miettiä olisitko itse keksinyt ;))))

Vastaajista 13 ei osannut nimetä kuvan asiaa. Yleisimpiä vastauksia olivat rautarinnat, rautatissi ja rautaiset rinnat (nokkelaa). Viisi vastaajista pääsi lähelle oikeaa vastauksella fetissi ja
yksi (HYKkiläinen NAINEN) keksi haetun sanan! Onnittelut voittajalle, jonka nimeä ei syystä
tai toisesta selvitetty.
Antti KP:lla.

Vaikka kemistikiltaan ei enää uusia fukseja tule on ollut hienoa huomata, että tapahtumia
edelleenkin järjestetään ja kiltiksellä on varsin usein porukkaa paikalla. Tänä keväänä olen
itsekin jo kerran uskaltautunut loistavalla paikalla sijaitsevalle kiltikselle ihan muuten vaan
labratauolla hengailemaan.
Vanhojen kiltojen välisiin suhteisiin en ota kantaa ja tasapuolisuuden nimissä muidenkin kiltojen tapahtumissa on tullut käytyä. Kemistikillan eduksi on kuitenkin mainittava muita kiltoja
aktiivisempi osallistuminen PT:n tapahtumissa ja erityisen positiivinen suhtautuminen uusiin
potentiaalisiin jäseniin. Nämä seikat ovat varmasti omalla kohdallanikin vaikuttaneet ”valinnan” tekemiseen.
Toivottavasti killan toiminta jatkuu vastaisuudessakin samanlaisena ja tulevatkin teekkarit
pääsevät nauttimaan Kemistikillasta. Tapahtumissa aion käydä vastaisuudessakin ja erityisesti seuravaa kotimaan pitkää odotan innolla. Tänä vuonna Kondensaatio jää omalta osaltani
väliin, mutta sillikselle olisi ehkä mahdollista päästä käymään.

Alla testin tulokset esitettynä teekariystävällisemmin graafisessa muodossa:

Testin muut tulokset:
1. Tissit näkiessään suurin osa ihmisistä lamaantuu ja heidän looginen
päättelykykynsä heikkenee dramaattisesti.
2. Totuus: kemmalla ei ole naisia.
Ps. Vitsi © tissifetissin omaava koneteekkari.

Antti
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Kommuunin kokkikokeilut
Yleisömenestykseksi noussut Kommuunin kokeileva keittiö jatkaa uusien makuelämysten ja
-kokemusten kehittämistä. Vuosien ammattitaidolla ja tunteella syntyvät parhaat hetket.
Tällä kertaa keittiössä syvennyttiin muniin.

1. Poraa reiät muniin.

Tarkoituksena oli saada aikaan kuvien mukaista jälkeä muniin. Munaan reikää poraillessa on tavoitteena,
ettei reikä ole liian iso. Keskimmäisen kuvan munassa on uskomattoman siro reikä, mutta ongelmana
on, ettei sisuksia ole helppo valuttaa ulos. Jotkut suosivat ns. puhallusmenetelmää, mutta me koimme
vatkaamismenetelmän parhaimmaksi ja helpoimmaksi.

2. Ravista munat tyhjiksi.

Vasemmanpuoleisessa kuvassa on todella pieni reikä, eikä kuollut kananpoika meinaa tulla ulos. Oikeanpuoleisessa kuvassa sen sijaan sisus suorastaan purskahtaa ulos ravistaessa.

3. Tee munilla mitä haluat.

Tästäkin satsista saatiin 16 munan munakas! Näin kätevää ja yksinkertaista se on ja syömistä riittää yhdelle
aamulle Kommuunissa!

Kommuunin kanat
Disclaimer: Munia EI käytetty cocktailpalojen
tuulihattuihin tai silliksen munakkaaseen.
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Kondis - sinne ja takaisin
Tapahtui eräillä kesäpäivillä elokuisena
viikonloppuna kauan ennen 124. Kondensatiota
”Meil ei oo kondistirehtöörei. Pera,
järkätäänkö kondis?”
”Järkätäänkö kondis? … Järkätään vaan.”
”Noni. Pöytäkirjaan: valittiin Artturi Ropponen ja Iiro Perttula Kondensatiotirehtööreiksi.”
”Ei vittu nyt taas.”
Ja niin tämäkin reissu sai alkunsa. Homma
pyöräytettiin käyntiin perinteisesti hyvissä
ajoin toimikunnan kokoamisella ja siitä sitten
pääjuhlapaikan etsintään. Alun tärkeimpänä
päätöksenä oli tietenkin juhlien koon määrittäminen ja budjetin laatiminen.
”Pidetään nää pieninä vujuina. 120 henkeä
max.”
”Joo. Ens vuonna sit isot.
Yhtä tärkeää kuin kandiaiheen rajaaminen. Noh, pääjuhlapaikan löydyttyä alkoi se
kaikille rakas armoton kokoustaminen. Oli
niistä jotain hyötyäkin, päätettiin teema,
kokkarivastaava, ruusuvastaava, bussivastaava, sillisvastaavat, jatkovastaavat… Kaikkea
hyödyllistä siis saatiin aikaan! Säihkyvin silmin lähdettiin liikkeelle syksyyn tavoitteena paras Kondensatio koskaan!
”Mites noi jatkot? Oisko Euphoria mitään?”
”Ei v*ttu ois siistii! Saataisko jotenkin fiksailtua suhteilla halpa hinta?”
”Joojoo, nyt hommataan oikeesti huikee
jatkopaikka!”
Paikka X ei petä koskaan, eikö? Syksy eteni
yhtä sulavasti kuin olut allekirjoittaneiden kurkuista alas ja yllättäen juhlat alkoivat
olemaan kasassa. Oli bussit, oli jatkotila, oli
sillistila, oli sponsseja, oli työvoimaa. Hei
jes, näistähän voi tullakin hyvät vujut! Koristelunäkymät olivat selvät ja budjetissa oltiin
pysytty. Lähes. Yht’äkkiä kiltahuoneella oli
kirjoitettu luvattoman moneen kirjekuoreen
osoitteet ja oli aika lähettää kutsuvieraiden
kutsut! Seuraavana perjantaina aukesikin
sitten kutsuvierasilmo. Neljä viikkoa ja kas
vain, jäsenilmokin sulkeutui. Kohta muuten
juhlitaan.

”Juuh. 143 ilmottautunutta.”
No ihan vähän lähti lapasesta. Viimeisellä
viikolla sitä hommaa sitten riittikin. Tenttiviikon ohessa oli aika solmia kaikki vapaat langanpäät yhteen. Messumattoa oli taas liikaa.
Kondisviikon tapahtumat olivat hoidossa.
Jotain tuntui vielä puuttuvan.
”Pera hei, mitä sä teet keskiviikkona?”
”Emt, vika tentti aamusta, kui?”
”Haluutko tehä tislejutun kondiksesta? Ois
DL keskiviikkona”
”No sviddu. Kai mä teen.”
Nyt on kaikki hallussa. Nyt voi enää pyöritellä
peukaloita ja suunnata perse edellä juhlaviikkoon. Isotuopin läpilaulanta, yleisöennätys! Pärkkäturnaus, mikä jännitysnäytelmä!
Drinkkipruuvi, succé! Sitten olikin jo perjantai. Pääjuhla huomenna. Koko päivä hoidettu viimeisiä juoksevia asioita. Lauantaiaamu
unettoman yön jälkeen. Frakki päälle ja kohti
Kemian laitosta. Toivottavasti metronäyttö
toimii. Sillishän se on mielessä, mutta juhlitaan nyt ensin.
Lauantai oli ohi silmänräpäyksessä. Tähän on
tultu. Lahjoja annettiin, naiselle puhuttiin ja
paine päästettiin. Loppumetreillä mennään,
joten, sinä iloinen sillistelijä, käsissäsi ovat
viimeiset hetket, joilla teet tästä Kondensatiosta huikeimman koskaan. Nauti pöydän
antimista, löhöile pienellä puolella, kastaudu
paljussa, tutustu uusiin ihmisiin, pidä spontaani puhe
krapulasta ja mitä kaikkia näitä nyt on.
Viimeistele Kondiksesi tyylillä! Se on paras
kiitos mitä allekirjoittaneet voivat syksyn
uurastuksestaan toivoa. Nauti saatana.
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Liskodiskoon sinutkin kutsuvat Kondensatiotirehtöörinne,

Turri ja Pera

Suorita sillis

Bingo

Oletko ensi kertaa silliksellä? Vai kenties sadatta kertaa? Joka tapauksessa nyt on ensi kertaa
mahdollista suorittaa sillispassi ja näin ollen todistaa ymmärtäväsi silliksen tärkeimmän
olemuksen. Passeja on mahdollista suorittaa kolmea eri tyyppiä: Solo-, Duo- tai Triopassi.
Nimensä veroisesti passit suoritetaan yhden, kahden tai kolmen hengen ryhmissä. Ryhmän
jokaisen jäsenen on onnistuttava tehtävässä samalla kertaa, mutta tehtävien järjestys on
vapaa. Ei muuta kuin suorittamaan!

Oletko seniili tai tunnetko olosi tällä hetkellä wanhaksi ja raihnaiseksi? Hyvä! Siirry vuju- ja
sillisbingojen pariin, voittaja saa bingoneidiltä varmaan sylitanssin.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Juo skumppaa yhdestä lasista veden alla ilman, että skumppaa joutuu veteen. 		
Vapauta insinööriytesi.
Kasaa ja syö pekoni-jäätelö-pekoni purilainen. Jos joku ihmettelee tekelettäsi, totea
pitäväsi jääkarhuista.
Pelaa erä (ts. pakallinen) “Paavoa” ilman, että joudut juomaan kertaakaan.
Pelaa beerbongia skumppalla ja taputa itseäsi olalle onnistuneen urheilusuorituk
sen johdosta.
Vie tyhjä skumppapullo lasinkeräkseen ja tiedota ylivertaisesta ekologisuudestasi
paljussa olijoille.
Laula saunassa ja uskottele itsellesi olevasi Idols tasoa.
Kieri lumihangessa ja koe henkinen valaistuminen. Lumen puuttuessa vesilätäkkökin
käy.
Anna palautetta edellisen illan juhlien järjestäjille. Rehellistä palautetta.
Ehdota aihetta tisleeseen vapaavalintaiselle toimittajalle. Anna luovuutesi kukkia.

Vujut rulettaa ja on kivaa!
Isäntä piti lyhyen
puheen

Joku sammui
pöytään

ITMK perseili

pHysistit perseili

Baari avattiin vasta
juhlapuheen jälkeen

Jono baariin oli puolen tunnin pituinen

Naistenvessassa
puheluilla oli paras
kuuluvuus

Booli loppui kesken
kokkareilla

Rahikset käyttäytyivät hyvin

Sammuit ennen
jajatkoja

Huijasit tarjoilijoilta
kaksi kaatoa/kahviavecia

Jälkiruoka oli hyvää
muttet muista mitä
se oli

Otit ainakin kolme
kertaa potrettikuvan

Loukkaannuit
jatkoilla

Puheessa mainittiin
korkeakouluuudistus

Reetta heitti
insideläppää puheessaan

Oispa kivaa.
Suoritettuasi kunnialla kaikki yllä olevat tehtävät leikkaa itsellesi Sillispassi!
Onneksi olkoon, voitit pelin!

Turri
ei voi hyvin

Skumppapongia!

Beer pongia
á la Unkuri

Poppersia
havaittavissa

Pekoni on taas loppu

Palju on
makkarasoppa

Seitinohut iltapäivä

Lukkarit nostalgisoi
keskenään

Robin soi
tai Tuuli
tai Isaac Elliot

Päivän leffa on
Sharknado 2

Vapinaa ja vainoa
kaikkialla

Joku kysyy “miten
meni noin niinkun
omasta mielestäs”

Make ei tule
sillikselle

Skumppa on
Don Lucianoa

Kalja ei nouse
päähän millään...
oho le nousu

Suoritat sillispassin
ja Tisle on ihan
paras

Kun olet saanut bingon, ilmoita siitä puheenjohtaja Reetta Hassiselle lausuen viittomakielellä
“keltainen ananas pyörii housuissani”
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Tisle testaa
krapulanpoisto

POPPERS
Darra: ⅘
Särkee pää ja happi loppuu. Testissä Poppers Rush - olo on hetken verran parempi. Tosin en
enää tiedä johtuuko päänsärky Poppersista vai darrasta. Nyt lähti päänsärky, hyvä fiilis. Nyt
tuli päänsärky takasin, saatanan Poppers. Hetkinen, olen edelleen kännissä.

Lukijan tarina: Mein Sets
“Olipahan Setit, tällä kertaa vaihdettiin toimikuntaa. Laskin juodut juomat hyväksi koetulla taktiikalla eli tukkimiehenkirjanpidolla käteen. Illan aikana nähtiin yksi jos toinenkin siideri ja muutama kirkkaampi lasillinen ja aamulla tulos näytti 13 juotua annosta. Varmaan ihan tarpeeksi tähän
testiin koska olen heikko.
Aamulla heräsin ensimmäisten joukossa ja olo oli levoton suoraansanottuna levoton. Teki mieli
juosta ympyrää, mutta samalla väsytti kosmisesti. 3/5, voisi olla pahempikin!
Suoraan vaihdosta oli tiedossa vujujen järkkäilyä, joten päätin lääkitä väsymystäni kahvilla, lähinnä
sellaisella kiinteällä kahvilla. Kofeiinitabletteja vedin ennen klo 13 viitisen kappaletta ja pärinät
olivat taatut.

SUPARU
Darra: 2,5/5
Jooh elikkäs, ei liian paha darra, mutta oispa ei-krapula. Voimaton ja väsynyt olo, tunnen
pientä kipua. Kokeilen suparua, järjestyksessä parusu. Darra enää ehkä 1,5. Ainakin on freesimpi olo. Suosittelen kaikkiin krapuloihin lievemmässä vaiheessa!
TASO I TTAVAT
Darra: 3/5
Krapula tulee mutta minä määrään päivän!!11 Aivan jäätävä jumi päällä. Herään kymmenen
jälkeen. Ensimmäiset kaljat korkataan kahdeltatoista. Ei maistu salami. Neljän maissa mennään taas kännin puolelle. Olo on ok, mutta tunnen itseni ihmisroskaksi. Jos olisin bokserit,
vaihtaisin itseni samantien. Suosittelen elämäntapa-alkoholisteille. Hyvä tapa myös vältellä
deadlineja. Edit: vielä kahdenkin päivän jälkeen jäätävä olo.

Ja kyllähän se pärisi eikä tietoakaan mistään vetämättömästä olosta.
Vujuilla oli kauhea kiire, joten energinen olo oli todellakin hyväksi. Viimeistään keittiölimpparin
maistamisen jälkeen olo oli 4/5, eli stressasi vähän mutta se on vaan terveellistä.
Suosittelen todellakin vetämään kofeiinitabletteja sinulle, joka et kärsi niinkään pahasta olosta
krapulassa vaan olet enemmänkin väsynyt. Lääke darraan ja aidsiin ja syöpään on tullut! Huraa!”
SI LLI S
Darra: 3/5
Otinpa taas onkeeni ja nyt nautitaan saaliista. On vähän oloja edellisen päivän hieman
rankemman humtsipömtsin takia ja annoksia oli varmaan 40. Nyt pitäisi menn sillikselle,
vaikka en tahtoisi nousta sängystäkään. No mennään kun saatana on maksettu jo ja hieno
pellepuku ihan näitä varten hankittu. Vedän pizzaa ja pizzaa kunnes se loppuu hetkellisesti.
Pekonia bongattu! Ja aah nää karjalanpiirakat... Vähän heikolta tuntuu vatsassa, mutta ehkä
sitä skumpankin uskaltaisi ostaa. Jos juon sitä mimosana niin saa C-vitamiiniakin. Loppujen
lopuksi sillis eskaloitui en voi hyvinistä voin jo parempaan ja uuteen nousuun! Olo lopulta 1/5
darra ja meno päällä. Wuhu! Kunnes seuraava päivä koitti, mutta se on ihan toinen tarina.

SCHWEPPES
Darra: 4/5
Nyt oli ankarat. Olin kuullut kaverilt, että Schweppesin Ginger Ale -limonaadi parantaa darran
kuin darran ja nyt olin todella helpotuksen tarpeessa. Yksi sana: hapot. Eivät. Tee. Hyvää.
Närästelin koko loppupäivän ja tuli uloskin vatsablenderissä käynyttä limpparia. 0/5 EI TÄÄ!!
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Vujut

Miten meni noin niinkun omasta mielestäs?
1. Muistan pääruoan?
a) Kyllä
b) En
c) Jotain kalaa
2. Jälkiruoka?
a) Makeaa
b) Mikä?
c) Jotain Jallun makuista
3. Jatkojen booli oli...
a) Riittoisaa
b) Booli??
c) Oksensin booliin
4. Jatkoilla soi Peto on irti...
a) Kerran
b) Kaksi kertaa
c) Olinko jatkoilla?

6. Ajoissa silliksellä?
a) Tasan 12 ja se on just niin
b) Tyylikkäästi myöhässä
c) En muista, taisin olla vielä aamulla huppelissa

5. Vietin yöni...
a) Yksin
b) Kaksin tai useammin
c) Yö jatkuu vieläkin. Hyvinvointini on vaakalaudalla.

Pisteytä itsesi seuraavasti:
a) 0p b) 1p c) 2p
Miten meni?
10-12p Liekkipipo ja nopeet lasit
6-9p Olet kehityskelpoinen.
0-5p Hei jotain panostusta nyt edes!
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Aktiviteettipalsta

Paina mieleesi tämä kuva ja käännä sivua. Löydätkö kaikki 13 eroavaisuutta?

30

