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Ongelmia jossain taka-alalla? Kännykkä rikki tai välit poikki vanhempiin? Selvitä ne!
Ennen Wappua! Et halua olla murheellinen ja ärsyttävä negapussi, jos ongelmat
painavat niskojasi. Maksa velat ja käy mutsilla syömässä!
Myy Äpyt ennen sitä Ullista. Ei siellä kuitenkaan jaksaisi mielellään muuta kuin
pötkötellä ja nauttia Suomen luonnon tarjoamasta yllätyssäästä.
Pidä aina mukana puhtaat sukat, dödö ja muut tarpeelliset objektit. Yöu never nou...
Osta valmiiksi skumppa. Tisle suosittelee Don Lucianoa! Leikkaa
oheinen yhteistyökuponki irti ja näytä SuperAlkon kassalla.
(Ale ei ole taattu.)
Osallistu kaikkeen menoon.
Jos olet fuksi, pystyt vielä nohevana nuorena hurjana valvomaan ja
rilluttelemaan mielesi mukaan, joten nauti siitä nyt! Vuoden päästä
saattaa geeneistä riippuen olla jo liian myöhäistä...
Jos et ole fuksi, muista nukkua. Käytä kofeiinitabletteja. Varo seuraavia aamuja.
Jos olet n:n vuoden opiskelija, osallistu kaikkeen,
sillä ilmiset haluavat edelleen olla seurassasi.
Parhaat setit Ullikselle on nakkiveneet ja
Oltermanni-juusto.
Vedä vähintään yksi allnighter.

Päätoimittajalta
Väy väy!
Taas on vierähtänyt tovi viime lehdestä ja täytyy sanoa, että Wappunumeroa olen todella
odottanutkin! Vaikka taas olla ihan viimeisiä viemässä kiireen kanssa, kello on 0:18 lauantaina
yöllisellä Maarilla ja pitäisi ehtiä vielä yhteen tenttiinkin lukea (Polymeerien valmistus, kolmas kerta toden sanoo), niin ihanaa päästä kuitenkin vihdoin taas puuhaamaan tätäkin taiteellista pläjäystä. :) Toivottavasti lukijoillakin on ihan jepat wappufiilikset jo jossain kuosissa.
Viimeistään tämän lehden lukemisen jälkeen ainakin tunnelmasi ovat katossa!
Oma kevääni on ihan leppoisissa tunnelmissa lähtenyt kehiin, tenteissä, Filosofia ja systeemiajattelu- kurssilla, joillakin muillakin luennoilla sekä Norjassa käyty. Kesätöitä taisin
tuossa toissapäivänä saada kauheiden kuumotteluiden jälkeen, kun en tosiaan muualle kuin
yhteen paikkaan hakenut. Toivon tosissani, että mahdollisimman moni olisi nyt tänäkin vuonna saanut kesätöitä. Varsinkin kun me nuorimmat kemmalaiset olemme jo kolmannen vuoden opiskelijoita.
Kolmas vuosi... ikäriisejä ei ole vielä syöty, kun riisistä en kauhesti tykkää, mutta kyllä se aika
vaan kuluu harmillisenkin nopeasti joskus. Bussissa 12 tuntia putkeen juuri istuessani kirosin
sen ihmisen, kuka keksi kellon. Olisimmehan ilman häntä kiinni pelkästään tässä hetkessä, ei
huomisessa tai menneisyydessä. Aikaa ei olisi. Ei tarvitsisi kuunnella kellojen tikitystä. Kiusankappale kyllä oli se jätkä juuh.
Asiaan: näin kolmannen opiskeluvuoden lähestyessä loppuaan on tietenkin tullut kelailtua
kaikenlaista matkan varrella. Miksi opiskelen täällä, polymeerit ei kiinnosta, mikä oikeastaan
kiinnostaa, mihin kaikki ‘12 aloittaneet kemistit ovat kadonneet, miksi kalja on pahaa, mitä
tällekin lehdelle tapahtuu tulevaisuudessa ja kaikkea muuta syvällistä settiä. Tunsin olevani
todella syvällä ja olin melkein saavuttamassa syvällisyyden huipun, tai oikeastaan pohjan. Ja
en siis käytä hUUmeita. Lopulta saavutin ajattelukykyni kliimaksin ja totesin, etten halua olla
mikään Paleface ja tyydyin vaan diilailemaan maailman menojen kanssa.
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Kevään tulossa on monta kivaa asiaa. Tulee puihin
lehtiä, kukkiin mehiläisiä ja iholle aurinkoa. Ehkä
vähiten huonoin asia on kuitenkin Wappu, tarkemmin Teekkariwappu. Tällaisena ex-komeroituneena
Etelä-Helsingissä asumisen kokemattomana tyttönä
Wapun juhliminen oli täysin uusi asia ennen tänne
Otaniemeen majoittumista. Kuinkas sitten kävikään
he he! pHuksiwapussa kaikki oli uutta ja uskomatonta,
mutta vasta nyt kolmantena vuonna ymmärrän tärkeintä olevan yhteisöllisyys ja positiivinen meno. Ehkä kolmannen vuoden saavuttamisessa oli jotain hyvää. Oli tai ei, pidetään yhtä ja yhteyttä ja yh klo on 1.

HAPPY WAPPU!!
T. Tisleen madot
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Retsin Waputukset
Hei vaan kaikki _______________ kiltalaiset!
Nyt se on täällä!! Nimittäin __________________ ja ___________________ Wappu.
Miten se aika nyt onkaan vipeltänyt niin ripeää tahtia? Vastahan me aloitimme tämän vuoden?! Toisaalta kun tässä hieman pohtii, niin onhan kevään aikana tapahtunut vaikka mitä.
On juhlittu, pohdittu ja puuhattu kaikenlaista. Kondensatio 124 onnistui huikean hienosti ja
sitsatakin olemme ehtineet kera ________________ yliopiston kemistien ja ______________
alumnien kanssa. Toisaalta olemme ehtineet myös informoida sielujamme yritysmaailman
syövereissä – ja olemme tutustuneet myös hieman erilaisiin, ei-niin-perinteisiin kemistiyrityksiin. Mutta eikös nykyaikana aaltolaisuuden perustana on ah-niin ________________
laaja-alainen koulutus. Kulttuuriakaan ei ole unohdettu, ja ovatpa ______________ kemistit
opiskelleet ______________ Viron kielen alkeita sekä tutustuneet pääkaupunkiseudun teatteritarjontaan.
Kevät on siis ollut varsin ____________________ ja ___________________. Suurimpaan
osaan tapahtumista niin tekijöitäkin kuin osallistujia on riittänyt. Teillä, ______________ kiltalaiset, on nyt oiva mahdollisuus vaikuttaa killan toimintaan – osallistumalla tapahtumiin
killan tapahtumatarjonta iteroituu tulevaisuuden kannalta optimaaliselle tasolle kuin Solverilla konsanaan. Killan ei ole järkevää järjestää kaikenlaisia jo perinteeksikin muodostuneita
illanistujaisia ja pikkutapahtumia, jos siellä ei kukaan käy. Toisaalta on ilo huomata, että joihinkin tapahtumiin on suorastaan tunkua. Kyllä ___________ kiltamme vielä vahvasti porskuttaa eteenpäin!
Killan toimintaan liittyy tietenkin _____________ toimijat. On ollut varsin sielua lämmittävää
huomata, kuinka jo n-vuosikurssin opiskelijat jaksavat vielä lähteä järjestämään ____________
tapahtumia. Mutta myös uusiakin toimijoita kaivataan. Jokaisen meistä pitää toivottaa heidät
lämpimästi tervetulleeksi mukaan killan toimintaan, olipa kyseessä pelkästään kahvitteluhetki kiltiksellä tai sitseillä avustaminen. Kilta perustuu kuitenkin siis vapaaehtoistoimintaan, ja
tuskin kukaan tätä tekee, jos ei tunne olevansa tervetullut mukaan.
Noh, se siitä saarnaamisesta. Pian on meidän kaikkien aika siirtyä ___________ kesä(työ)
laitumille! Sitä ennen on luvassa vielä killan kevään ______________ tapahtumia, kuten
Wappulaivalla seilailu ja Lakkisitsit. Taitaa moni kemisteistä suunnata myös rapakon toiselle
puolelle tutustumaan paikalliseen menoon, kuten esimerkiksi allekirjoittanutkin. Jippikaijee!

t. ___________________ Reetta
PS. Jos haluat saada tästä ajatuksenvirrasta enemmän kiinni, täytä viivoille seuraavat adjektiivit haluamassasi järjestyksessä Suomen kielen kielioppisääntöjen mukaisesti ja lauseyhteyteen sopivasti taivutettuina:
viskoosinen, ikinuori, kultainen, hapokas, rautainen, hassunhauska, hunajainen, humaltunut,
mediaseksikäs, mahlainen, etanolipitoinen, ponteva, vihreä, päräyttävä, teräksinen, tuleva ja
uniikki.
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Kiltakummilta
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Teksti: Anni Rahiala
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Moikka kemistikiltalaiset,
Kevät on saapunut siihen pisteeseen, että minunkin on aika esitellä itseni. Olen Anni Rahiala
ja Kemistikillan hallituskummi vuosimallia 2015. Hallituskummi-tittelistä voinettekin päätellä,
että toimin AYY:n hallituksessa tänä vuonna ja olen teidän kontaktihenkilönne ylioppilaskunnan suuntaan. Vastuualueinani tämän lisäksi ovat yrityssuhteet ja viestintä. Oma taustani
on Koneinsinöörikillan puolelta ja vapaa-ajallani olen opiskellut kolme vuotta konetekniikka
(myös kemian perusteet on käytynä välttävin arvosanoin). Tänä vuonna minulla on siis ilo
tutustua sekä olla mukana Kemistikillan toiminnassa. Tälle tuli juhlava startti jo vuoden alussa
Kondensatiossa!
Alkuvuosi on ollut jännittävää uuden opettelun aikaa. Tuttu kiltahuone vaihtui nopeasti aivan
uudeksi toimistoksi ja maailmaksi. Ympäristönvaihdos on ollut samaan aikaan hyvin virkistävää, mutta myös jännittävää. Nyt on onneksi hiljalleen omat hommat alkaneet selvitä ja
koulutukset ovat vaihtuneet oikeaan työntekoon tuttuine arkirutiineineen. Alkuvuoteni on
mennyt perehtymisen lisäksi pitkälti yhteistyöyrityksien kanssa sopimusten uusimisessa sekä
Mantan lakituksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Päivät ovat ovat olleet pitkiä, mutta kliseisesti sanottuna hetkeäkään en vaihtaisi pois.
Minusta pääsemmekin sitten seuraavaan mielenkiintoisempaan teemaan: Wappuun ja Mantan lakitukseen. Wappu on teekkareille vuoden kohokohta ja tänä vuonna sen kruunaa Mantan lakitus, jossa oma ylioppilaskuntamme painaa lakin Mantan kutreille. Tämä herkku osuu
kohdalle vain kerran tai kaksi kunnollisten opiskelijoiden opiskeluaikana, onnekkaimmilla toki
kolmesti tai jopa useammin. Lakitus tulee olemaan huikea spektaakkeli, joten toivottavasti
kaikki kemistit ja kemistinmieliset tulevat mukaan juhlimaan ensin Hietalahden torilta starttaavaan wappukulkueeseen ja myöhemmin itse lakitukseen.
Näillä sanoilla toivotankin kaikille oikein railakasta Wappua!
Pidetään hauska vuosi yhdessä ja tulkaa moikkailemaan kun törmäämme,

Anni
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Tisleen suuri vaalitutkimus
Tisle järjesti killan sivuilla poliittisen imapiirin tutkimuksen, jonka avulla pyrittiin kartoittamaan kemman nykyistä arvomaailmaa. Tiesitkö, että Kemistikilta on ollut aikoinaan vahvasti
poliittinen järjestö! Mistä se haalarien punainen väri oikeasti kumpuaakaan? Kultaisella 70-luvulla killan enemmistö ei halunnut olla missään tekemisissä yritysmaailman kanssa, johtaen
siihen, että toista mieltä olevat perustivat Prosessiteknillisen kerhon ylläpitämään yhteyksiä
teollisuuteen ja teollisuuden rahoihin.
Kyselyn vastausaktiivisuus jäi ehkä hieman odotettua matalammaksi ollen vain 18 % koko
killan jäsenistöstä. Tämän lisäksi miehet olivat huomattavasti aktiivisempia vastaajia 71 %
osuudella. Tulosten analysointii käytettiin edistynyttä tilastomatematiikkaan, jonka avulla kyselyn virhemarginaali on vain 0,4 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tulokset on esitetty
arvokarttakuvaajin, joissa x-akselillla on vasemmisto-oikeisto ja y-akselilla liberaali-konservatiivi. Kuvaajasta 1 nähdään, että kemistikilta on nykyään oikeisto-liberaalisesti suuntautunut, mutta ei niin vahvasti oikealla kuin esimerkiksi Kokoomus. Naisvastaajien mielipiteet
ovat hieman enemmän keskellä kuin miesten. Valitettavasti kommunistisista asenteista ei ole
enää tietoakaan ja urhean yhteisöllisyyden tilalle on vaihtunut synkkä kapitalismi. Näiden
tulosten valossa suosituimpien puolueiden pitäisi olla Kokoomus ja Keskusta. Toivottavasti
äänestitte oikein.

Vaalit menivät, mutta äänestivätkö kiltalaiset samoin?
Käännä sivua katsoaksesi jännittävät tulokset!
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Kuvaaja 1. Poliittinen arvokartta, josta löytyy Kemistikillan keskiarvojen lisäksi suurimmat
puolueet.

Yksittäisten kysymysten tulokset ovat aiheuttaneet Tisleen toimituksessa suurta mielipahaa ja
toimet väärien mielipiteidn korjaamiseksi ovatkin jo mietinnän alla. Kamalaa esimerkiksi nähdä, että kiltalaisilla vain vihreat dollarin kuvat kiiltävät silmissä ja kaunis keimistin punaisen
on jäänyt varjoon. Toinen mietittyttänyt seikka oli ydinvoiman kannatuksen erot sukupuolten
välillä. Miesten upeaa 90 % kannatusta varjosti naisten aivan riittämätön 50 % tuki . Muutamien muiden kysymysten kohdalla killan naiset ovat selvästi miehiä konservatiivisempia, esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain perumista kannatti miehistä 6 % mutta naisista jopa viidesosa. Kannabiksen laillistamisen puollellakin miehiä oli hieman enemmän, yhteiskannatuksen
muodostuessa hieman yli 50 %, mitä nyt tästäkin ajattelisi. Onneksi sentään koirat olivat kisoja suositumpia niin naisten kuin miesten mielestä, ja se on oikein!

Näitä kemistikiltalaiset haluavat

Kaikki vastaajat allokoitiin myös omaan kuvaajaan, josta näkyy hyvin kohtalaisen suuri mielipideilmaston hajonta. Killasta löytyy niin vasureita kuin oikeistomielisiäkin jopa muutama
konservatiivi on mukana, vaikka muuten vahva liberaalius paistaa läpi tuloksista. Tämän valossa vastaustulokset vaikuttavat myös varsin rehellisiltä mielipiteiltä eikä mitään fillunkia ole
varmasti tapahtunut vastauksia annettaessa.

Työttömät töihin vaikka väkisin
Vapaat aukioloajat niin kaupoille kuin ravintoloille
Viinit kauppaan
Ei minimityöajalle
Ruokaverot alas
Venäjä lasiaavikoksi
GMO on ihan jees
Myrkkypiikkiä halukkaille
Lisää ydinvoimaa
Homoille tasa-arvoa
Kissojen tilalle koiria
Leikataan valtion ja kuntien kuluja
Maaseutu tyhjäksi, maitoa saa kaupasta.
Haalarit vihreiksi

Kuvaaja 2. Yksitäiset vastaajat poliitisella arvokartalla

Jos olet jostain syystä erimieltä tämän artikkelin totuuksista tai haluat antaa palautetta
tisleen täysin neutraalista ja puolueettomasta journalismista, voit laittaa mailia osoitteeseen
tislelista@list.ayy.fi

Laittakaa sitä mailia joskus.
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Kiltalehtiarvostelu
Mistä hyvän killan tunnistaa? No laadukkaista nettisivuista tietenkin. Tähän artikkeliin on käyty läpi satunnaisia Otaniemessä sijaitsevien kiltojen nettisivuja ja pieni kurkistus
näkökantoja avartavaan ulkopaikkakuntalaiseen mahdollisuuteen.
Tärkeintähän nettisivuissa on cool ulkoasu ja viime hetken paniikissa helposti löytyvät ilmot. Tämän lisäksi, jos vielä hallituslaisten yhteystiedot löytyvät niin kiltalainen pääsee vaivattomasti lähettämään palautetta milloin mistäkin kuvitteellisesta
puutteesta. Erityishuomiona on testattu kaikkien sivujen mobiiliystävällisyys, kuka nyt mitään pöytäkonetta enää nykymaailmassa käyttää! Melkein unohtui, kiltiskamera! Tämä joka
killan ehdottoman tarpeellinen stalkkaustyökalu. Sen puutteesta
ropisee isot miinukset.

TIKiläisten sivuilta sopii odottaa paljon, mestarikoodareita kaikki.
Ulkoasu 2/5
Mustan ja valkoisen kontrasti aiheuttaa epämiellyttävää polttelua silmissä.
Ehkä vähän tylsä.
Ilmot? Tapahtumat? 4/5
Selkeästi oma välilehti, jossa kaikki tapahtumat sekä avoimet, tulevat ja sulkeutuneet ilmot,
joista näkee ilmoittautuneiden määrät avaamatta ilmoa. Voiko tätä parempaa ollakaan? Toki
kalenterinäkymän vielä kaipaisi.
Mobiilisuus 5/5
Toimii sulavasti, tekstit suurenevat luettavaan kokoon automaattisesti ja sivuilta toiselle
siirtyminen onnistuu vaivattomasti.
Muuta
Sivuilta löytyy ohjeet Otaniemipeliin, joka vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta. Lauta tosin peliä
varten pitäisi käydä pöllimässä TIKkiläisten kiltahuoneelta.
Missä ovat kuvat?!
Tietokilta yltää hyvään 3,7/5 arvosanaan, mikä on huomattavasti keskivertokaljaa parempi.
Eikös infolta valmistuta juuri nettisivujen
suunnittelijoiksi vai miten se nyt meni.

Ulkoasu 4/5
Miellyttävät vaaleat värit.
Yhteystietoja ei meinaa löytää mistään, ennen kuin tajuaa kurkata sivun alalaitaan.
Ilmot? Tapahtumat? 4/5
Ilmoittautuminen löytyy omalta sivulta ja tapahtumat omalta, eikä tapahtumakuvauksissa ole
linkkejä ilmoittautumiseen. Tämähän käy haastavaksi. Ilmomasiina 2.0 tosin todettu toimivaksi, siitä +1 arvosanaan.
Mobiilisuus 4/5
Sulavaa toimintaa, tekstejä tosin joutuu välillä zoomailemaan.
Muuta
Sivuilta löytyy lista kaikkien valmistuneiden nimistä, pääaineesta, diplomityöstä ja valmistumis
ajankohdasta. Onpahan todisteita että kyllä infoltakin joku valmistuu.
Tiukkaa 4/5 suoritusta, tästä voisi melkein ottaa jo mallia.
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Myös korkeakoulumme sisarkilta PJK pääsi mukaan
tähän huikeaan arvosteluun.
Ulkoasu 4/5
Pelkistetty, ei hivele silmiä olemuksellaan.
Kaikki tarpeellinen löytyy yhdellä klikkauksella.
Tapahtumat? Ilmot? 3/5
Tapahtumista ei taaskaan pääse suoraan ilmoittautumaan,
tosin ilmomasiinan linkki löytyy joka sivulta.
Toisaalta ei ilmomasiinan 2.0 voittanutta.
Mobiilisuus 4/5
Tekstejä joutuu taas zoomailemaan muuten taas loistavaa mobiilitoimivuutta.
Muuta
Eipä löydy sivuilta mitään erikoista. :/
Suurin puute on tylsähkö ulkonäkö, toiminnallisuus on kaikin puolin kunnossa. Kiltiskameran puute
aiheuttaa pitkän miinuksen ja pudottaa kokonaisarvosanan 3/5.

Suma (Oulun yliopiston suomen kielen
opiskelijoiden ainejärjestö)
Oulun suomen kielen opettajien humanistiainejärjestön violetin
harmaat kotisivut aiheuttavat hienoista kulttuuriskokkia. Sivuilla on hyvin vähän tietoa juuri mistään: Ei tapahtumia, ei kerhiskameraa (humanistikiltis), ei kuvia nykyisistä tai vanhoista
hallituksista, ei edes järjetön tilinumeroa, vaan sekin on erikseen tiedusteltava talousvastaavalta. Pelkistetty sivusto sentään
toimii hyvin puhelimella, mutta ei sille näytä olevan käyttöä,
kun tietosisältökin on jätetty niin vähäiseksi. Ei, ei, ei 1/5.

Pitäähän se nyt oman killan sivut arvostella,
ei siitä pääse mihinkään.
Ulkoasu 3/5
Tärkeimmät jutut heti ensimmäisenä esillä sivulla, opintotiedotuksiinkin näyttää 27.3. tullut
päivitys, ei hassumpaa. Tarkemmin kun katsoo, niin päivitys on vuodelta 2014…
Vaihtuva etusivun kuva on hieno keksintö, mutta siinä pyörii samat kuvat vuodesta toiseen.
Ilmot? Tapahtumat? 3/5
Tulevat tapahtumat ja avoimet ilmot löytyvät heti etusivulta. Mutta jos etusivulta poistuu, ei
sinne välttämättä löydä enää takaisin, sillä etusivu vaihtoehtoa ei löydy valikoista ollenkaan.
Turhautunut hiiren ympäriinsä näpyttely paljastaa, että neon atomista pääsee takaisin etusivulle.
Mobiilisuus 1/5
Valikkoja mahdoton käyttää puhelimella sillä niitä ei saa kikkailematta avautumaan ilman että
sivu vaihtuu sulkien valikon.
Valikko säädön vuoksi Kiltiskameran oma sivu pitää erikseen laittaa suosikeihin, jos halua
päästää mobiilisti kyttäilemään kiltalaisia.
Kemistikillan sivuilla on huomattavasti parantamisen varaa, arvosanaksi muodostuu 2.3/5, Lapparin tasoa. Kemman sivut kokisivat aimo parannuksen, jos valikot muutettaisiin toimimaan myös puhelimille
sopiviksi ja siirryttäisiin ilmomasiina 2.0 käyttöön.

11

olut I

olut A: 2,9/5

olut B 2,3/5

miggo: 2,5/5 vähän laimee
karvanen: 3/5, niin perus
paavo: 3,5/5 maistuu kalia, laimeaa
turri: 3,5/5 dokattavaa
kia: 2/5 tää on kaliaa

turri: 1,5/5 hyi saatana maistuu pirkka,
jos on pakko ottaa nii joo
paavo: 4/5, kevyen humalainen ulkomaa
tuoksuu Lihaisaa
miggo: 4/5 tyä miäähen pirkka
karvanen: 1/5 ei hyvä
kia: 1/5 ihan pahaa!! hyööö

olut C 2,3/5

olut D 3,3/5

miggo: 3/5 perus HP
karvanen: 2,5/5 maistuu porilta. tai sit ei,
paavo: 2,5/5, tää maistuu tuhkalle, hiekkaa
väärässä paikassa. Ei maistu savu
turri: 2/5 ei maistu millekään.
Mitäänsanomaton. hassu sivumaku
kia: tääl on karva!! kiitti karvanen 1,5/5
samaa ku edellinen kalja hyii

miggo: todennäköistä on että muki haisee, 5/5,
en maista mitään
karvanen: 4/5 hyvää ja haisee herkulliselta
paavo: mietoa! aika mauton 3,5/5
turri: hassu, aika HP, 3,5/5 kitkerä jälkimaku
kia: haisee 2,5/5 tää melkein käy kaliasta. vahvempaa kun pirkka

"Jos syö tai juo liikaa ja menee salille,
niin ämpäri vaan mukaan!"

olut E 2/5

olut F 1,9/5

miggo: 2,5/5 kyllästyttää jo. tekis mieli vetää
kännit :D pitäs olla lasituoppi
karvanen: 2/5 maistuu oluelta
paavo: 1,5/5 paskaa ei maistu miltään
turri: 2,5/5 ei paha ei hyvä
kia: 2/5 jos olut olisi vettä niin se olis tää

miggo: 2,5/5 kaikki kaljat maistuu samille
karvanen: 3/5 maistuu vesi. HP
paavo: seriously mauton. 1,5/5 koska juon
turri: vetinen 2/5 mut kyl tätä juo (y)
kia: tää on salee pirkka, mauton ja 1/5
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olut H 1,7/5

miggo: tosi outo pirka-olut :D 2/5
karvanen: 0/5 maistamatta paskaa
paavo: maisk maisk ei ihan persus,
ei ihan hyvää 1/5
turri: ei peruspaskaa 4/5
kia: aika vaffaa 1,5/5 tää oli ihan kuljuu

2,3/5

miggo: 5/5 maistuu karhulle
karvanen: 3/5 saattaa olla orava
paavo: tuoksuu muttei maistu? 2/5
turri: maistuu vedelle 1/5 ei känniä
kia: #tikis on kyl kun ei paljoo maistu 2,5/5

A: Koff / B: Pirkka / C: Lapin Kulta / D: Stella Artois
/ E: Ale Coq / F: Sandels / G: Karhu / H: Keisari
Lager / I: Cardinal

Suomi on kaljan- ja
siiderin (suur)kuluttajia täynnä,
mutta huomaako edes supersankarien
kyvyillä varustettu toimitus eroa halpiksen ja snobiboosterin välillä?
Lue ja nauti, kohtuullisesti.

olut G 2,3/5

miggo: 3/5 sinne meni osteriossi
karvanen: 2/5 onks nää mun kädet
paavo: 3/5 maistuu koff. olen varma tästä mutta
toisaalta olen monesta asiasta varma
turri: 1,5/5 kitkerää paskaa
kia: 2/5 maistuu geneeriseltä :D

A: Crowmoor / B: Somersby Apple / C: Laitilan
Omena / D: Happy Joe / E: Rainbow Vadelma
Carambola light / F: Somersby Pear

I
R
U
U
S t & siideri
olu
-TESTI

siideri A 3,8/5

miggo: 3,5/5 koska nostalgia
feverin palkkiksista!
karvanen: 3/5, maistuu myös suklaa,
saattaa johtua munasta
paavo: kirpsakka, maukas, 3,5/5.
On parempiakin siidereitä
turri: 4/5, ei liian makee, sopivan tämmönen
kia: 4/5 salee crowmoor! Omena
vai päärynä? siinä vasta kysymys

siideri B 3,5/5

miggo: onks tää nyt se päärynä, 3/5,
tuoksu make, haisu kusi
karvanen: sokerinen ja makea.
maistuu make :3 ja mehu :3 3/5
paavo: maistuu makelle mmmmm 4/5
turri: aamun eka, hyvän olon juoma!
Varmaan somersby 3,5/5
kia: omppu ja makee, salee sommersbyy, aaaaah
maistuu kalat ja 4/5 melko sugar

siideri E 2,9/5

siideri C 3/5

miggo: ⅖ vähän sama kun penis flavoured beer
karvanen: 5/5, aluks liian laimee mut sit oltiin
jo eellä
paavo: vähän savunen! 3,5/5 kyl tätä voi juoda
turri: aluks oli laillinen ja sit se nuorentu. maistuu omena. 2/5
kia: tää on tää karvasen karva. maistuu viina :(
2/5

siideri D 3,3/5

miggo: parempaa kylmänä 3/5,
karvanen: 14-v pissis :D 5/5 noni
paavo: tuoksuu esanssille 1,5/5
turri: vattu/5 vaapukkamehua 2/5
kia: tää on kyl vattucarambolaa 5/5

miggo: 3/5 siideri alkaa maistua samalta
näin ilman happoja
karvanen: antti ootko sä jurrissa 3/5
paavo: aika perus 3/5
turri: mukavan kuiva 5/5 ei pahaakaan
ollu parempaa ilman hiilihappja
kia: 3/5 ihan ok siiduri, maistuu
näin hapottomanakin!

siideri E 4,2/5

miggo: mmmhhhmhmhmmh kaikki maistuu
tänään laimeelta mut HP:lta, 3,5/5
karvanen: 5/5 perry light sexellent
paavo: lapsuus mieleen 5/5 ja pilimehut
turri: yli Make, 3,5/5 koska ylijumala
Make hoohoo
kia: oikeesti aika hyvä 5/5
perry light sexellent. Maukasta
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- Montako Euroviisuedustajaa
Suomella on tänä vuonna?
- Vajaat neljä
Rottamaisista teletapeista kertova merirosvoelokuva: Pairats
of Caribbean

Where do nerd astronauts
hang out on fridays? At space
bar xD
Otettuaan pussin päästä Petri
sai epäorkun.
Jammu Siltavuori kommentoi
vapautumistaan vankilasta:
“Pedo on irti!”

Teletappien kuntosalilla Tiivi-Taavi ei yritä painostaa

Fysikaalisen kemian peruskurs- Miks ihmiset ei syö jättiläisiä?
sin vaakatason yöllisissä harjo- Koska ne ei mahu ruokalistalle
ituksissa: ”Diffuusiovakiosi on
xD
liian pieni...”
Panoprosessi tuotti mäskiä puolen minuutin viipymäajalla.
Sydäninfarktin saaneelle
kemistille tehtiin orgaaninen
HOMOilu on tosielektronien
aineensiirto.
hommaa!

Suomi on tunnettu melankolis- Synnytysvalmentaja sai potkut
esta musiikistaan ja tänäkin huonon tuloksen johdosta - syytti
vuonna euroviisuedustajat
maalivahtia huonoista suojista.
ovat down
Yksityinen sairaala näki fitMitä eroa on Cadillacilla ja
ness-buumissa synergiaetuja
kasalla kuolleita vauvoja?
ja lanseerasi tuotteen:
Oispa kaljaa
Abortnic Pro.
Suomalainen, ruotsalainen ja
TelluuriJodiNikkenorjalainen kilpailivat siitä,
liVetyUraaniHappikuka saisi tungettua isoimman
Radium
hedelmän perseeseensä. Ruotsalainen voitti.
Mitä yhteistä on Nimbuksella ja mun kullilla? Harry Potter saa molemmat nousemaan
Miks fukseilla on läski maha ja ohuet
kädet? Liian paljon ruokaa ja liian
vähän duunii

Hauskaa heh :DD

Energiatasoltaan alimmalle
molekyyliorbitaalille perustetMitä eroa on kiltiksen vieressä
tiin lumobaari.
olevalla limuautomaatilla ja
huoralla? Vagina
Narkomaanilla lintubongarilla
Mistä tunnistaa Tinderin
oli pirikiikarit
käyttäjän, jolla ei ole mitään
“Flow päällä”
vaatimustasoa? Pyyhkii persano virtausreaktoria mitoittaseensäkin oikealle
va hipsteri
Mies unohti oven auki harrastaessaan seksiä toiletissa - jäi
Prosessiheräte punaisessa putkiinni vessan vetämisestä
kessa aiheutti oskillaatioita
kalvopumpussa.
Karbonyyli LUMOsi HOMOn.
14

Presidenttien Temptation Islandilla
Bill Clinton vain golfasi, Putin iski

Miten ihmeessä Edward Cullen,
yli 200-vuotias sofistikoitunut
Tosimiehen pääsiäinen?
Jahtaa tipuja täydessä mäm- vampyyri, iski silmänsä teini-ikäiseen Bellaan? Koska menkat
missä, herää aamulla noita-akan vierestä ja miettii
Mitä yhteistä on vapaalla fesminkälainen yllätys munassa taripukeutumisella ja korkeakoutällä kertaa mahtaa olla. luopiskelulla? Paras tapa paskoa
on kiltis

Voimalaitosonnettomuudessa
koneteekkari sai vihdoin haluamansa: höryltä turpiinsa.

Mitä eroa on kiltiksellä ja
vessalla? Ei mitään.

Ranskalaisten naiskemistien
Lasketaan rimaa päästään himaan
lehti: Le Tis
FosforiIridiumJodi FosforiJodiLutetium 50 Hiili
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Saturn V

Vierailukeskuksessa on valtavasti avaruusaiheista nähtävää. Erilliset näyttelyt löytyvät kaikille
NASA:n avaruusohjelmille mukaan lukien Marsiin tähtäävälle Orion-ohjelmalle.Lisäksi keskuksessa on mm. avaruusdokumenttejä näyttävä IMAX-teatteri sekä useita matkamuistokauppoja.

Kennedy Space Center
Teksti & Kuvat: Antti Karvanen

Moni on varmasti lapsena katsonut paljon Disney-elokuvia ja muistaa lämmöllä niin Aladdinin taikamattolennon,
kuin Arielin ja Ericin tapaamisen Pienessä merenneidossa.
Itse kuitenkin katsoin nämä vasta äsken YouTube:sta, joten
kun Floridan matkalla tuli lähes pakollisen Disney World
-vierailun aika ei innostus ollut omalla kohdallani kovinkaan suuri. Onneksi noin tunnin ajomatkan päästä löytyy
vaihtoehtona NASA:n Kennedy Space Center, jossa pääsee
tutustumaan NASA:n historiaan ja tulevaisuuden projekteihin.

Omasta mielestäni vaikuttavimmat nähtävyydet olivat Saturn V -raketti ja Atlantis-avaruussukkula, joiden todellinen koko oli ainakin itselleni yllätys. Lisäksi laukaisualustojen kiertoajelu oli erityisen mieleenpainuva kiitos loistavan matkaoppaan, joka vahvalla aksentilla esitteli
alueen paikallisia eläimiä myöten.
Valitettavasti pitkän ajomatkan takia aikaa vierailuun oli vain puolikas päivä ja näkemättä jäi
vielä valtavasti. Kaiken kaikkiaan vierailukeskus oli mielenkiintoinen ja mikäli tilaisuus tulee
kävisin ehdottomasti toistekin. 50 dollarin päivälipun hintaakaan ei ollut kohtuuton, sillä siihen kuului käytännössä kaikki dokumenttielokuvia ja kiertoajelua myöten.
					

Atlantis-avaruussukkula

Floridan itarannikon keskivaiheilla sijaitse KSC on yhä
käytössä oleva avaruuskeskus, josta on laukaistu mm. kaikki Apollo-ohjelman miehtetyt kuulennot. Alueelta löytyy
vierailukeskuksen lisäksi mm. kaksi laukaisualustaa, maailman korkein yksikerroksinen rakennus ja yksi maailman
pisimmistä kiitoradoista. NASA:n lisäksi aluetta käyttävät
mm. Lockeed Martin, Boeing ja SpaceX.
Kantoraketit
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Tisleen suuri levyraati
Koska nykyajan nuoret kuuntelevat niin huonoa musiikkia, halusi toimituskin päästä mukaan ineen. Jou! Kaoottista musiikkiahan siltä löytyi muutaman helmen lisäksi.
ROBIN - KESÄRENKAAT
Mä en enää välitä mun elämästä
Häröilemään on parempi
Hyvä heitto alkaa markkinoimaan penisrenkaita
Pertus parempi räppäri
Joka videossa naista saadaan t. robin
Hyvä neljä ruusua -viittaus
Ehkäisy puree - kukaan ei halua
Arvostelu: 2/5
PERTUS - ÄLÄ ALIARVIOI LASTA
Kantaanottava, sanomaa löytyy
Hyvä flow
Räppärit voi vaikuttaa asioihin, faktatietoa
Omalaatuinen biitti
Opettavainen
Vähän niinku petrus
Hyvä takapotku, yllättää takaapäin
Ug meno
Arvostelu: 2,5/5

FROZEN (joku eukko) - LET IT GO
Paska leffa
Feministikökköä
Helppo sing-a-long
Suomalainen versio parempi
Arvostelu: 2/5
ANTTI TUISKU - PETO ON IRTI
Goat remix ois jees
Tulee bilefiilis, tekee mieli lasten skumppaa
Oispa banaania
Jos anttituisku pyytää jakoille niin mee - siel on 20 muijaa
Onko peto = penis???? tai pedo???
Satu Silvo syö cupcakea, voittoa!
Onko anttituisku manne? mites noi kuteet
Antilta saattais saada banaaninkuoria bioroskikseen
Arvostelu: 5/5
JARI SILLANPÄÄ - GANGNAM STYLE
Saunaheevit
Mitä vittua, uuh melko jäätävä
Meno vitun Korea :D
Ei ees osaa tanssia?!
Huono Cancanin kopio
Arvostelu: 1/5

MY CHEMICAL ROMANCE - WELCOME TO BLACK PARADE

MÕMMI & AABITS - MÕMMILAULU

Ollin kunniaksi tää - onko ihastunut laulajaan?
Onko olli teini? t. paavo
Vähän munaton alussa
Kuulostaa musikaalin loppubiisiltä, kaikki hyvin
Ei kauhean vaikea biisi
Huono Youtubeversio
Arvostelu: 2,75/5 & Olli/5

Aiheuttaa painajaisia
kertoo karvasen asioista
Seksi- ja raskauslaulu :(
Mõmmi on panomiäs :D
Arvostelu: 3/5

ARTTU WISKARI - RAUTAKAUPPIAS
Paskaa
Elämäm koulu
Salee autotune!
Todistaa, että on ison luokan rölli
Aika joraava, mutta liian kirkollinen meininki
Katson sineen taivaan - plagiointia saatana
Gösta kääntyy haudassaan
Aika pahis
Kerkko koskinen kollektiivi -lopetus
Arvostelu: 1,5/5
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JVG & ANNA ABREU - HUOMINEN ON HUOMENNA
Aika pirtee
Nasaali-Anna
5/5 kertoo mun elämästä
Löysä artikulaatio
Paljon hienoja aurinkolaseja :D
Ketä sattuu tukkaan?
Onko se annan peppu vai ei?
Arvostelu: 0/5

Voittaja on Antti Tuisku, koska kaikki musiikki oli kelvotonta.
Menkää roskiin.
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Kusivirta

Parempi olla #tikis

Jooh elikkäs aah julikkäs huomenna deadline eli kirjoitanpa tän paskan pois tästä alta sitten samantien niin ei jää sitten huomiseksi. Samantien fontti isommaks ja vähän rivinväliä ni
Kia on tyytyväinen, ebens. Tuli tos justy väännettyä vatsalihashaasteet ja nyt on hiki päällä,
pershiki tarttuu kivasti konetuoliin. Sit se tuoksuu hyvältä, omnomnom. Jees. Mistäs tällä
kertaa. Vaalit on tulossa. Kai äänestitte? Hei mulla on autocorrect päällä nii tää korjas itsestään lauseen ekan alkukirjaimen aika siistiä. Nii itse asias tää lehti salee ilmestyy vast vaalien jälkeen ebins. Itsehän äänestin Piraattipuoluetta koska yksilövapaus. Innolla venaan kyllä
myös Kemistikillan poliittista (ja seksuaalista) suuntautumista. Senhän voitte lukea toisesta
jutusta (oli btw meitsin idis hihihihihiihhi). Raavin silmää ja kaivan nenää. Whatsapp pärisee puhelimessa, mutten voi kattoa viestejä välissä. Tää pershiki oikeesti vähän vaivaa. Voiko
näitä dataustuolien pehmusteita tai siis tätä istuinosaa jotenki vaihtaa? Tai pestä tai jotain?
Jos siihen laittais nyt vaik dödöö tälleen ihan alkajaisiks ni kattelis sit vähän myöhemmin.
Wappukin tulee, vittujee. Tänä vuonna jää kyllä approt väliin. Olin oikeestaan snadisti pettyny et 102 ei ollu täynnä haalarikansaa appron alkamisaikoihin. Mikä on ku ei viina maistu?
Kyllä nyt tosi miähen pirkka oluet pitäisi käydä siellä juomassa ja sitten laatata Hesarin baarin
edessä olevaan johonkin roskikseen, hävittää oma suorituslappu ja sit vinkua puol tuntia
Bileinsinööreille paskan musan soidessa, ettei ois näin kännissä ellei ois oikeesti suorittanu
sitä tohtoria. Tohtorin suorittaminen näin muutenki arviolta maksaa ehkä sellaset yli 50€.
Siitä sit ku tuplatohtorit ja muut ylimääräset mäkkisafkat ja baaridrinkit laskee messiin ni kyllä
kalliiksi tulee! Ei ookkaan sossurotilla varaa ihan tuollaisiin reissuihin. Paitsi jos on pappa betalar ja pääsee käymään kaikilla kivoilla Skipolin reissuilla ja saa isukin ostaman asunnon Tontunmäestä. Tai hyvällä tsägällä Korvatunturilta. Voi sit kesätöikseen täydentää Pukin säkkejä.
Nyt oli aika eeppisen tason läppä, arvioisin että noin 2/5. Blackout. Noniin jos nyt koitetaan
saada flow uusiks käyntiin ja päästä sellasesta metatason jaarittelusta eroon niin voitaisiin
psykoanalyyttisella tasolla päästä käsiksi tän vaivaisen mielen syövereihin. Aivot on muuten
jännä juttu. Tippaleipä näyttää aivoilta. Mun hiukset näyttää joskus tippaleivältä. Jos on käyny
suihkussa illalla ja herää aamulla. Krapula on muuten ihan perseestä, mut viel enemmän perseestä on ne henkiset ahdistukset ja kuumotukset mitkä nykyään tulee tollasten pidempien
ryyppyreissujen jäljiltä. Tulee oikeesti sellanen fiilis et ois vaan kasa paskaa joka kävelee (jos
sitäkään) tän maan päällä. Avauduinkohan tästä jo viime Kusivirrassa. Hmmm... Kusivirta tuntuu voimistuvan t. Nipsu. Ebin duumipeikko-setit. Duumipeikko on ihan vitun homo. Tanska
on paska maa. En oo kyllä ikinä käyny mut eiks siel oo kemistejä ollu jossain NKK:lla tai mitä
näitä KKK:ita tai muita salaseuroja on. Nyt alkaa pikkuhiljaa lähestyä ainakin LibreOffice Writerin mukaan mitta yhtä A4:sta, joten minä olen tyytyväinen. Hajotkaa paskaanne. Kulutitte
elämästänne noin 2 minuuttia tähänkin.

Teksti: Elina Honkanen / Kuvat: Valmistajat ja #tummie

LörsLirs

Vuosi vaihtui ja bodypumppiin oli taas mahdoton mahtua mukaan ellei tuntia ollut varannut
noin viiden minuutin sisään ilmoittautumisen aukeamisesta. Onneksi olin niin ”kiireinen” tammikuun ajan, että tyydyin olemaan taistelematta pumppipaikoista tai omasta neliömetristä
salilla. Helmikuussa sitten alkaa kesäkuntoon treenaus. Kyllä siinä ehtii vielä ihan hyvin. Niinpä niin. Ja sitten oli maaliskuu. Otahallikäyntejä aikalailla pyöreä 0. Hupsista saatana, minne
se kuukausi meni? Mitä muuta silloin muka edes tapahtui kun Kondis?
No, eikai siinä. Kuntoilu alkaa sitten kivasti maaliskuussa ja kuin vastauksena tähän kuntoilun
kerrassaan taitavaan välttelyyn sain kutsun Tikiksen vatsalihashaasteeseen missäpä muualla
kun Feisbuukissa. Haasteen ideana oli suorittaa treenivideon liikkeet kolme kertaa viikossa:
tiistaina, torstaina ja sunnuntaina. Videot koostuivat yleisesti 3-4 eri liikkeestä joita toistettiin
20 kertaa ja koko pakettia tehtiin kolme kierrosta. Onneksi en kuitenkaan joutunut haasteeseen yksin, vaan sain kivasti muita haastekavereita mistäpä muualta kuin Tisleen toimituksesta.

Aluksi homma lähti käyntiin hyvin, Whatsappissa pidettiin kaverista huolta, ettei kukaan päässyt lusmuamaan päivän treenistä. Välillä koeteltiin myös kehtaamisen rajoja kun liikkeisiin
tuli mukaan autistihylje sekä haarojen välistä kurkkailut. Yllättävän nopeasti porukka alkoi
kuitenkin lipsumaan ti-to-su –rytmistä ja haastevideoita tehtiin milloin ehti. Koska hei, 10-20
min/päivä on aika paljon kuitenkin. Haaste alkoi 10.3. ja 16.3. vain yksi toimittaja oli pysynyt
aikataulussa. Ja se en ollut minä.
Omalta osalta homma meni aika rankasti puihin KIK100-bileiden ansiosta. Liian rankka nesteytys aiheutti suorastaan merisairauteen verrattavia oireita. Pian sen jälkeen myös muiden
treenihuutelut vähenivät radikaalisti ja jopa ainoa ajallaan treenin tekevä kultapoika tippui lusmujengiin. Parhaimmillaan jengillä oli neljä treeniä rästissä mutta pakkohan ne oli
suorittaa vaikka hieman myöhässä. Viimeisen viikon treeni jäi itseltä suorittamatta kokonaan
kuumekipeilyn takia ja se varmasti näkyy lopputuloksessa. Olen ihan ok tyytyväinen haasteen
tuloksiin, toki KIK100 jälkeinen tauko sekä viimeisen viikon puuttuminen näkyvät varmasti ja
vatsalihakset eivät erotu ihan niin hyvin kun olisi varmasti ollut mahdollista.
Suosittelen haastetta kaikille. Sen voi kätevästi tehdä vaikka avantoiuintikuntoon 2015 haasteena kesän aikana ;)
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Simsamien sameilut
Päätettiin pienellä porukalla tehdä wappusimat, että saadaan hyvät juotavat valmiiksi perinteikkäälle PrepenkkiExculle. Viime vuonna tehtiin kiljun makuinen 20 litran satsi, jota Rönkkö
auliisti kärräsi mukana koko päivän matkalla Bada Bingiin. Kyllähän tuollainen paino perässä
jossain vaiheessa alkoi vituttamaan ja tänä vuonna ollaan toivottavasti vähän viisaampia eikä
kanniskella 20 litraa mukana. Eikä tehdä simasta kiljun makuista. Hyvään lopputulokseen
päädytään käyttämällä sopivassa suhteessa fariinisokeria ja tavallista kidesokeria. Tärkeää on
myös annostella sopiva määrä siirappia ja hunajaa.

Dat abs

Yhtä antoisaa projekti on ollut tänäkin vuonna. Homma hoidettiin samalla porukalla kuin
viimekin vuonna, eli Rönkön, Akin, Petruksen ja Maken voimin. Neljä simaa janoavaa nuorta
miestä ostoskärryjen kanssa Sellossa on varmaan ulkopuolisille samanlainen näky kuin shoppaavat pissikset vaatealemyynneissä. Näin paljon kutakin kinosti:

Itse siman(kiljun) valmistus on sinänsä mukavaa puuhaa ja tekosyy kitata porukalla kaljaa
vähän ja pelata paskoja konsolipelejä(koska god-tier Terraria) porukalla. On kuitenkin oltava
skarppina ja muistettava silti hygieniakysymykset: pienikin paska pöntössä voi pilata koko satsin. Tämän takia astioiden desinfiointi ja tiskaus ovat ensiarvoisen tärkeätä.
Tätä kirjoitettaessa sima on kirkastettu kerran ja parin päivän päästä
lapotaan, makeutetaan ja hapotetaan sekä juhlitaan samalla Prewappu-etkoja samalla. Se on varmaa, että tänä vuonna saadaan hyvää simaa
muutenkin kuin jälkimakeuttamisella. Veikkaan, että simaa saattaa jäädä
vielä Muuten-vaan-silliksellekin, jos skumppa kaipaa kaveria.
Seuraavana päivänä meno ois sit varmaan tää:

T. Hatsi Pajaneva

Ps. Ohessa Turri ja Tuukka,
ihan muuten vaan:
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Neluricup 2015
Teksti: Marko Majaneva

Tällainen tapahtuma muistettiin vasta Tisleen
kokouksessa tämän lehden tiimoilta noin viikko
ennen maaliskuun loppua. Toimihenkilönä kun ei
tällä hetkellä ole coronavastaavaa, joten raati sai
ottaa vastuun tästä. Onneksi Riku otti ystävällisesti
ohjat käsiinsä ja parin päivän kuluttua ilmolista ilmestyikin kiltikselle. Finaalierähän on perinteisesti
pelattu maaliskuun lopussa, eli kiire olisi melkoinen. Myöhäisestä ilmosta huolimatta saatiin kuitenkin kohtuullinen jengi pelaamaan. En tiedä,
onko sattumaa vai ei, että osallistuja tiimit nimensä perusteella näyttäisivät edustavan vahvasti seksuaalivähemmistöjä tai muuten vain nimissä on vahvaa kiimaa ja runkkukullin sykettä
havaittavissa.

Pelejä pelatessa ei pistetaulukoihin kuitenkaan hirveästi tullut täytettä, ja osa joukkueista
jättikin kokonaan pelit pelaamatta. Tämä tietenkin avasi helppoja jatkopaikkoja joukkueille
paskallakin pelaamisella t. minä.

Ohessa havainnollistusta:

Kuva 2. Vuoden 2014 tulokset. TeSuKeLa tippui pois palkintopalilta
ja Teollinen Kiina jätti osallistumatta kisaan (Hin ei jaksa tulla lafkalle).

Pelien tuoksinnassa tunnelman vahvuudesta ei ole epäilystäkään. Huutoja saadaan kyllä aikaiseksi samalla tavalla kuin pikkuhiljaa kiltiksen suosikiksi nousevasta Aapelin nettiminigolfista, missä huutokynnys kyllä yltää samalle tasolle vuoden -95(YSIVIIS!!)-tapahtumien kanssa.
Tunnelma eskaloitui etenkin semifinaalimatseissa, kun Kulli(ripuli röpäle ja masa mahaneva) ja ennakkosuosikki Teollista paskaa(Jussi&Paavo) kohtaavat. Pelin aikana nähtiin paljon
erililaisia nimikkolyöntejä, kuten teollistamista, lintuja ja maketuksia. Kaikkien ihmetykseksi
kuitenkin magiaa tapahtui ja molemminpuolisten kämmien myötä voittajaksi selviytyi Kulli!
Juho ja Rami Munaa peppuun –joukkuellaan pääsivät kohtaamaan Kullin. Tunnelma oli jo
katossa, eikä tilannetta yhtään helpottanut Coca Cola –pärinäjuoman tuomisesta kiltikselle.
Finaalimatsissa riittikin tunnelmaa: huutoa riitti niin kilpailijoiden kuin yleisönkin puolesta.
Taisto oli erittäinkin kovaa, mutta Munaa peppuun ylsi silti murskavoittoon huikealla 3-0 –
tuloksella. Allekirjoittanut on silti tyytyväinen päästessään Rönkön kanssa palkintopallille, ja
palkinto-Solit menivätkin saman tien kurkusta alas. Toivottavasti voittajajoukkueen antimet,
eli kossupullo ja 2 Batterya eivät menneet niin nopeasti.
Ensi vuonna taas uudestaan, ja toivottavasti ei ihan tällaisella kiireellä! Itse ainakin lähden
vielä ensi vuonnakin metsästämään voittajan titteliä, viimeisenä opiskeluvuonna jo vähän
pakko!

Kuva 1. Homoja
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Kulttuurivastaavan
kulttuuriarvostelu
Oikea taide on vakavaa puuhaa. Kulttuurille on voitava laittaa
arvo, muutenhan siinä ei näin teekkarille ole mitään järkeä.
Näin myös eduskunnassa voidaan tehdä helpommin päätöksiä
kulttuuriin liittyen. Näinpä kulttuurivastaava ryhtyi tuumasta
toimeen, ja arvosteli kuukauden ajalta kaiken näkemänsä kulttuurin. Täytyyhän nyt kemistejä sivistää, mutta myös varoittaa
paskasta kulttuurista! Kaikelle teatterille en kehdannut antaa
arvosanaa, etteivät tutut ylpisty liikaa.

TV
Mõmmi ja Aabits Osat 1-8 - Viro on aina hauskaa ja hienoja hahmoja, mutta ei oikein jaksanut loppuun asti keskittyä, Morso-kohdat oli kivoja 2,5/5

Youtube-videot
Tikis.fi -vatsalihashaasteen videot – 2,5/5 Visuaalisen näköisiä pätkiä, mutta vähän kärsii
huonosta leikkauksesta, toistuvasti junnaavasta musiikista, sekä epäluontevista esiintyjistä.
Lisäksi ei ollut aina ihan selvää, kuinka monta toistoa piti tehdä!
Alexander Stubb kertoo paskaduuneista – 4/5 Eeppinen. Juustohöylä.

Leffat

PSY - Gangnam Style | Live in Stockholm (PRANK) – 3,5/5 Suomi röllää jälleen Ruotsia,

Theory of Everything – 3,5/5 Pääosanäyttelijä Eddie Redmayne vetää hyvin, muutenkin
näin tieteellisenä ihmisenä kaikkea jännää pHysiikkaa. Elokuvana ihan ok.

This crazy trick could put a baby to sleep in just 40 seconds – 2/5 Voi vittu miks katoin ees
puoleen väliin.

Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) – 4,5/5 Tää elokuva ei turhaan kyl saanu
parhaan elokuvan Oscaria. Järjettömän hyvin kuvattu, ihan ku ois otettu viidellä otolla koko
leffa.

Salkkarit - Lasse kertoo vitsin - 4,5/5 koska Lassen ilme lopussa on hauska xD

Whiplash – 4/5 Tätä leffaa suosittelisin kaikille musiikki-ihmisille. Heräs itelläki hinku taas
alkaa rummuttelemaan. Oscar-tason leikkaus ja äänitys.
Still Alice - 3,5/5 Julianne Moore oli ihan jees, Twilight-muija vähän häiritsi, kiva ettei jenkkimäiseen tyyliin rutistettu tunteita katsojista, vaan draamankaari oli hienovaraisempi.
Looking for Richard – 4/5 Al Pacino vetää Shakespeare-kamaa. Elokuva elokuvan tekemisestä. Ei välttämättä uppoa viihteelliseltä arvoltaan porukkaan, mut taiteellisessa mielessä
valottaa aika hyvin Shakespearen maailmaa ja millanen merkitys sillä on.

My Nostrils Are Huge – 4/5 Smokahontas (tai siis nykyää SAARA) on ihku <3 ihan hauskaki.
Seppo Papunen : Itsenäisyyspuolue , 2015 – 5/5 Hohhoijaa. Eeppiset käsimerkit.
Salkku auki 11 - Puheita tyhjälle salille - 5/5 Uusi illuminati on syntynyt
Se hidastettu vaaliväittely 2015 (en löytäny enää Tubesta) – 5/5 ebin kännikeskustelut,
saanko minä sanoa?

Pulp Fiction – 5/5 Tuli nähtyä nyt tokan kerran. Tää on vaan ihan saatanan kova leffa.
Harry Potter ja Salaisuuksien kammio – 3,5/5 Ihanaa nostalgiaa. Elokuvana ei kuitenkaa yllä
ykkösen tasolle, joka on tietysti ultimate favorite Potter-leffa.
Harry Potter ja Azkabanin vanki – 4/5 Mä en digannu tästä ihan hirveesti ku näin ekan
kerran. Mut nyt jotenkin tykästyin Cuarónin ohjaustyyliin tässä.
Hercule Poirot ja kuolema Niilillä – 2/5 Kiertuebussimatskua. Ei tästä ois tarvinnu kattoa ku
vikat 10 min. Toi Herkules on muutenki tollanen ärsyttävä kaljupää läski.
Into the Woods – 3/5 Välillä ihan hauskaa musikaalia, loppua kohden puuduttava. Niinku
jokasella sadulla, tälläki on opetus: jos oot yksin, kandee sattumalta törmätä muihin jotka
on yksin. Chris Pinen ja Bill Magnussenin yhteislaulu oli kyl ihana. 3/5
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Leffat

Kirjallisuus

Kaapelitehdas: Julius Susimäki: On aika – Henkilökohtainen puolen tunnin fyysinen sooloesitys pojalta isälle. 600 kiloa multaa ja varjoteatteria, jes!

William Shakespeare: Hamlet (suom. Yrjö Jylhä) – 3,5/5 Kivaa kieltä ja metaforaa sun muuta äikän tunneilla melkein opittua hienoa juttua. Päähenkilö on tosi diippi, ei tää turhaan oo
näytelmäkirjallisuuden kulmakiviä. Tuntuu, ettei ihan tälleen ekalla lukukerralla auennu viel
kaikki tasot.

Teekkarispeksi 2015: Supernova – 1. biisin omssissa oli hyvä koreografia ja 8. biisin omssissa
hyvät sanat
Ylioppilasteatteri: Juhlat – Koostui ikään kuin kahdesta osasta, teeatteriosiosta ja orkesteriosiosta. Teatteriosiossa diggasin tekstistä ja näyttelijäsuorituksista, myös orkesterin jazz oli
kova, kärsi tosin huonoista istumapaikoista.
Teekkarispeksi 2015: Supernova (2. kerta) – Oli parempi kuin ensi-illassa, hyvä tyypit!
Laajasalon kansanopisto Näyttelijäntyö I: VPK – Laajiksen ykkösten tekemä proggis
Kärpästen herran pohjalta. Paljon tasoja, jes!

William Shakespeare: Juhannusyön uni (suom. Matti Rossi) – 4,5/5 Saakelin hauska, ai
jumankekka, Shakespearen harvoja komedioita.
Aleksis Kivi: Seitsemän veljestä – 4/5 Alun jälkeen kun pääsee vauhtiin ni tää on kyl eeppinen stoori. Sikasiistiä kieltä kans. Jos yläasteella jäi lukematta ni suosittelen!
Tisle 1/2015 – 5/5

Lahden kaupunginteatteri: Jessikan pentu – Käsikirjoittaja Klemola taas suosikkiaiheessaan
eläimiinsekaantumisessa. No ei ihan xD Aivan saakelin hauska koiran näyttelijä ja myös
Sorvalin mummo toimi.
Lahden kansanopisto Teatteri 2: Sorrettuja ja solvattuja – Hauskaa settiä Lahden kakkosilta.
Vetäviä musanumeroita!
Lahden kansanopisto Teatteri 1: Reviisori – Gogolin opukseen perustuva pläjäys, mieletön
lavastus ja hyviä näyttelijäsuorituksia! Esitys toimi vahvana viittauksena viimeisimmän
hallituksen toimiin.
Kellariteatteri: Insomnia – Visuaalinen esitys, Lynchin ja Ionescon hengessä (jotka kumpikaan ei tosin oo mulle sen enempää tuttuja). Mielettömiä juttuja, loistava spugehahmo.
Vähän pitkä.
Ilvesteatteri: Ei yhteyttä – Tästä pidin myös, vaikka ilmeisesti parilla näyttelijäpaikkauksella
vetivätkin. Luukulta luukulle, kotoa poistumisen vaikeudesta ja sulasta hulluudesta.
Kellariteatteri: Ahti ja Kyllikki-Vainaa – Diggailin erityisesti siitä, että lähes koko esitys oli
kitaroilla läpisoitettu. Zombiörinät ja muutama muu ohjauksellinen juttu myös uppos.
Q-Teatteri: Jotain toista – 4,5/5 Suosittelen mennä kattomaan tätä vielä kun voi, tosi kova.
Naisen seksuaalisuudesta ja halusta, suhteesta muihin naisiin ja miehiin, ja ohjaajan suhteesta näyttelijään. Mieletön ohjaus ja käsikirjotus näyttelijäsuorituksineen. Unohtamatta
lavastusta ja äänisuunnittelua.
Teatterikorkeakoulu: Näyttelijäntyön 1. vuosikurssin etydit – Teakkilaiset näyttää! Näistä
tykkäsin. Etydeissä pääsivät loistamaan niin dramaturgit, ohjaajat kuin näyttelijätkin.

Musiikki
SIA: 1000 Forms of Fear - 3,5/5 Chandelier on kova. Ja se joku toinen biisi. Muuten koko
levy aika taustamusaa.
Ensiferum: One Man Army – 2/5 Ei oikein jäänyt mieleen, en muista tästä levystä mitään
näin viikon jälkeen. Samaa Enskatykitystä kuin aiemminkin, alkaa vähän kyllästyttää jo.
Crystal Castles: Crystal Castles – 4,5/5 Ai saakeli, uus löytö mulle! Pärisee kovaa, kunnon
nintendoreiviä.
Axis of Awesome - How to Write a Love Song – 4/5 Ebin biisi, teki heti ite mieli tehä rakkauslaulu.
David Hasselhoff - True Survivor – 5/5 Oon sanaton.
Tässä kaikki tällä erää. Kulttuurivastaava ottaa mielellään
kulttuurisuosituksia arvosteltavaksi! tislelista@list.ayy.fi
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Saken vaihtojuttu
Teksti: Ei ainakaan Sakari Poikkimäki
Moi mä oon Sakke :) Olin vaihdossa Pohjois-Koreassa ja mun
on pitänyt useemman kerran jo tehdä mun vaihdosta juttu
Tisleeseen, mut en sitten ikinä tehnyt :DD LOL. hihi Tässä
kuitenkin mun Setit, koska vihdoin ryhdistäydyin tekee tän...

Kävin mä kouluukin bilettämisen ja rapsuttelun ohella. Tässä muutama kaverini ja minä.
Laihduin koulussa vähän kun siellä ei saanut kaljaa.
Meikä partybussis menos vähän ganjaman styleille.

Koska mä oon niin hyvä kemiassa ja kaikessa niin pääsin heti labraan neuvonantajaksi. Oppilaat arvosti
mua tosi paljon ja kerroin niille omista liuotinsekoilustani :D
Muutenkin ihmiset tykkäsi musta tosi paljon, mut alko vähän rasittaa jatkuva rapsuttelu...

Vaihtoon haluaville voisin antaa kolme ohjetta: tsekkaa misut,
iske kisut ja pure ainakin kerran sisiliskolta häntä poikki.
Itse nautin reissustani ihan kybällä ja tautejakaan ei paljoa tarttunut. Kävin myös kauneusleikkauksessa laitattamassa
hevosen pallikarvoista tehdyn kestoparran naamaani... :)
Suosittelen kaikille sitä aasialaista hyvää!! T. Sakke
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Tisleen WappuOpas

Kootut tulevaisuudet ja selitykset
Wappu. Tuo ihana juomareiden ja haalareiden riemujuhla on
jälleen tullut aiheuttamaan pahennusta. Luultavasti, kun luet
tätä, oletkin jo aloittanut wappuhulinoinnin, vaikka et olisikaan
pHuksi.
Kuitenkin hulinoinnin vilskeessä totuus lienee kaiketi,
että et halua herätä 2. päivä toukokuuta miettimään miten
meni noin niin kuin muiden mielestä. Valintojen helpottamiseksi ja varoittavien menovinkkien tarpeettomaksi jakeluksi Tisleen
toimitus on mallintanut kolme ehdottoman todellista tulevaisuutta wappuaaton humalanpalvontaasi. Vaihtoehtoiset käyttäytymismallit on esitetty kuvassa 1 visuaalisin värikoodikeinoin,
joiden avulla voit löytää itsesi oppaasta.

16:00 AYY:n Mantanlakituskulkueen matkassa rohkaiset itseäsi 60 til. - % vesituotteilla ja
ryhdyt myymään Äpyä entistä lentävämmin lausein: ”Hä… Äpy myynnissä! Niin siis en minä
mitään Käpyjä myy vaan Äpyä… Wappupiknikalusta oranssin pahvilaatikon kera – vain
kymmenen euroa!”
19:00 Etkoilette iltaa kaveriesi kanssa Alvarilla Äpy-terassin tuntumassa. Suunnitelmat eivät
ole kuitenkaan täysin selvillä vesillä – mennäkkö ehkä viimeiseen Dipolin Wappuun vai jäädä
grillaamaan Alvarille?
20:00-00:00 Päätät olla järkevä, haet lavan olutta Alepasta ja jäät viettämään rauhallista
iltaa Alvarille.
00:00… lava on huvennut, mutta suuntaat kuitenkin määrätietoisesti lakkisi kanssa Amfille
puolen yön maissa hymnille.
00:30 Lähdet kavereidesi kanssa kylään päin kotibileisiin, mutta jäätkin Liikenteenjakajalle
Raveihin.
03:50 Mitäs kävikään… heräät PuuTeRassilta ja ryömit kotiin ennen auringonnousua.

Pedo on irti
Kuva 1. Erilaisia wappuja: viisaasti vesillä (vas.), pedo on irti (kesk.), trenssi on uusi musta (oik.)

Et muista eilisestä tai oikeastaan kuluneesta
viikosta juuri mitään.

Viisaasti vesillä
Heräät valppaana päivän koitoksiin, et lähtenyt eilen Hullun
Jussin vieteltäväksi, vaan hillitsit janoasi muistaen viime Wappuiset toilailusi. Et kuitenkaan ole aivan varma mitä Wappu
tuo tullessaan, jokin vetää vielä vesille.

9:00 Olet päättänyt aloittaa päiväsi urheilullisesti ja vesiviikon Vichy-kellotuksia muistellen
Vuorimieskillan Kaljaviestillä. Oluthan on kuitenkin mitä mainion palautusjuoma ja enimmäkseen vettä.
9:30 … kuplat nousevat päähäsi – mielesi tekee toista… ”Ei… Ei vielä” … ”Ei kyllähän tässä
jano tulee – lähdetään yksille Keltsuun”
11:00 … Kolmannen jälkeen, siirrät itsesi PrTK:n Waahtokylvyn ja KKlubin skumppien läheisyyteen jatkaaksesi kosteaa päivääsi vesillä.

11:00 Heräät petoeläinsävytteisistä unistasi järkyttävään takaraivon jyskytykseen ja edelleen
humalassa. ”Burana naamaan, lonkero auki ja menoksi” -tuumit. Lonkeron juotuasi otat
kuitenkin varmuuden vuoksi puolen tunnin torkut Buranan vaikutusta maksimoidaksesi.
12:09 Haalarit niskaan, laukkatäyteen kaljaa… Poks! Hörppy skumppaa - kohti Smökkiä ja
Wappuriehan julistusta.

13:00 Wappuriehan julistus yllättää aikaisuudellaan sinut, mutta jatkat silti pulikointia.

12:42 Olet kokenut ylösnousemuksen ja kiipeät jo Antti Tuiskun tahtiin Joutomiesten kattoa
kohti tankoa hivellen.

14:00 Lähdet Kemistikillan Wappulaivalla aaltoilevissa tunnelmissa kohti itäistä satamakaupunkia - Skumppa tuo kuitenkin aaltoihin helpotusta tasoittamalla orastavaa laskuhumalaa.

13:25 Havahdut VT:n Wappubussin lähtöön ja kierit JMT 6:sen rappuset alas. Ehdit juuri ja
juuri bussiin, jossa tunnelma muuttuu entistä psykedeelisemmäksi.
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...

Vastine

17:58 Yllättäen olet ajautunut aivan Mantan juurelle ja keskityt hetken lakitukseen.
Huomaat juotavan loppuneen.
19:53:12 Sky Expressissa litran kolmonen kädessä.
23:05 Pitkän salapoliisityön perusteella olet varmistunut siitä, ettet ole Tivolissa vaan
Dipolissa.
23:58 Painat lakin empimättä päähäsi valkotakkien ja torvien ilmestyessä.
...

08:30 Heräät kohtalotoveri vierelläsi hylätyltä patjalta OK20:sen pihalla. Hämmästyttävää
kyllä laukkusi ja tärkeimmät löytyvät viereisen puun alta.

Trenssi on uusi musta
Olit töissä vielä tänään, koska seisokki on aivan ovella, mutta
olet päättänyt rentoutua ja viettää kerrankin aikuisten oikeata
TrenssiWappua.

16:00 Pääset töistä ja poikkeat Alkossa hakemassa pullon Hesarin suosittelemaa kuohuvaa.
Skumppalasit otit jo aamulla kotoa lähtiessäsi mukaan.
17:00 Suuntaat bussilla Tapiolasta itään, mutta huomaat tehneesi väärän ratkaisun haalarikansan vallatessa bussin. Lohduttaudut kuitenkin ajatellen, että:
”Taksia ei olisi kuitenkaan tähän aikaan saanut.”
18:00 Ehdit kuin ehditkin Mantalle näkemään lakin laskeutuvan,
mutta oloasi häiritsee jatkuva Käpyjen, Häpyjen, Kevät Pörriäisten, Julkkujen ja muiden tyrkytys.
18:10 Avaat pullon ja tarjoilet pääosin teekkarikavereistasi koostuvalle seurueellesi lasilliset.
18:20 Muutkin tarjoilevat.
18:45 Säännölliseen elämään tottuneina työn puurtajina, seittiä
paksumpi pääsee yllättämään ja huutelette jo pahvisten käpyjen
myyjien perään koko seurueen voimin.
19:00 Suuntaatte viettämään iltaa Bruuveriin hyvän seuran, oluen ja ruuan merkeissä. Keskustelette työstä ja huomisesta brunssista Ulliksella.
21:30 Olet jo lähdössä kotiin työsävytteisiin keskusteluihin kyllästyttyäsi. Vetoat rankan
työviikon aiheuttamaan väsymykseen, mutta yksi vielä valmistumatta olevista ystävistäsi
ehdottaa siirtymistä Otaniemen yöhön.
21:45 Päätät hetken mielijohteesta lähteä Otaniemeen verestämään opiskelumuistoja.

”Teekkareilla täystyöllisyys, kaikille halukkaille kesätöitä.” Paskan vitut. Nuo sanat jäivät kaikumaan korviin kipeästi kun ne luin. Aalto yliopiston facebookseinälle oli linkitetty Tekniikka
ja talous lehden juttu, siitä kuinka kaikki halukkaat teekkarit työllistyvät kesäksi. Jutussa ei
mainittu onko esimerkiksi työ edes millään tapaa oman alan töitä (oletko kaupan kassalla) tai
vastaako työnkuva yhtään opiskelijan osaamista (purkitatko maalia, vaikka osaisit suunnitella
oman tehtaasi). Lähdin selvittämään asiaa ystäväpiiristäni ja vertaan myös omaan työllistymiseeni. Löytyikö kaikille töitä?
Pikaisella katsauksella prosessi ja tuotteet pääaineen opiskelijat ovat työllistyneet vahvasti
Kilpilahden suuntaan, enemmän tai vähemmän oman alan ja koulutustaan vastaaviin töihin.
Jotkut taas purkittavat maalia ja pastaa. Biolaiset purkittavat jotain vitun jauhelihaa HK:lla
tai tutkivat kuinka home kasvaa kaapissa. Kemistit varmaan luuhaa jossain laboratorioidensa
nurkissa, ei niillä varmaan töitä ainakaan ole. Kuulin silti, että joku oli päässyt VTT:lle, laboratorioon sinnekin…
Haluaisin tietää mistä helvetistä lehti oli vetäissyt nämä tiedot. Iso osa ystävistäni eivät
tee minkäänlaista omaa koulutustaan vastaavaa työtä, joka heijastuu työmotivaatioon. En
minäkään haluaisi tehdä vuorotyötä kolmea tai neljää kesää putkeen, muttakun on vittu pakko, töitä ei muuten tule.
Omaa työllistymistäni sain odottaa aina huhtikuun loppupuolelle asti. Sain keväällä 2 työhaastattelua, joista toinen lopulta tärppäsi. Useita hakemuksia ja lukemattomia sähköposteja ja
oma-aloitteisia yhteydenottoja myöhemmin sain tiedon, että sain kuin sainkin töitä. Ensimmäisessä haastattelussa, kun mainitsin, että voisin aloittaa täysipäiväisesti vasta toukokuun lopussa, sain pitkän huokauksen. Ei ilmeisesti kelvannut. Mistä vitun koulusta pääsee jo
toukokoon alussa töihin, nykyäänhän on se helvetin viides periodikin johon Aalto on meidät
pakottanut. Onneksi suurin osa kursseista kuitenkin loppuu jo huhtikuun puolella. Jotenkin
musta tuntuu, että meille opiskelijoille on tungettu mahdoton yhtälö. Töitä pitäis tehdä, että
pärjää, muttei töitä saa, jos ei voi alottaa tarpeeksi ajoissa.
Loppukoontina: Ole valmis jättämään kursseja käymättä, että saat töitä. Ole aktiivinen ja
oma-aloitteinen työnhaussa. Käytä suhteitasi tai pappa betalar –kesä on edessä.

...

04:00 Säikähdät kellosi lukemia hämyisissä tunnelmissa – ilmeisesti Otaniemessä.
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