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Pää-avautuminen

T

äällä taas. Syksy on edennyt sellaista vauhtia jälleen, että
en enää tiedä itkeäkö vai nauraa. Kiire. Se on avainasana.
Myös kädessäsi olevan ja samalla tämän vuoden viimeisen kiltalehden toimituksessa. Syyskuun alakaessa helposti tuudittautuu siihen ajatukseen, että jouluunhan on ties kuinka kauan
ja kaksi kokonaista perioidia vielä opsikeltavanakin. Perioidit
ovat kuitenkin nykyään niin lyhyitä (kiitos jo kauan sitten meille siunatun viiden perioidin uudistuksen), että ei oikeastaan
ehdi edes avata kirjaa ennen kuin perioidi on loppu, deadlinet
eilen ja tentti ylihuomenna.

T

ämänkin lehden tekemiseen havahduttiin allekirjoittaneen
ja sittemmin koko toimituksen osalta auttamatta liian myöhään. Note to self: Syksy on siis akateemisessa vuodessa tismalleen sen yhden perioidin lyhyempi kuin kevät. Noh eihän siinä
- kädessäsi on kuitenkin jälleen nippu paperia eikö? piKKujoulutisle - tai toimituksen kesken työnimi "Tisle 4/2016." Jouluteemalla kuitenkin ollaan liikenteessä vähintäänkin avausjutun
puolesta. Glögiä nimittäin - VIINALLA. Ainakin yksi yllätysviinakandidaatti tutun joulujuoman sekaan löytyikin testissä! Glögin lisäksi tässä lehdessä tarjolla narratiiveja kotimaan
pitkästä, AYY:lta, sitsikysymyksien korrektiudesta, itävallasta
ja oravanpyörästä. Lisäksi mukaan on jälleen poimittu muutamia ajankohtaisuuksia... krhmm vaalikokouksesta ja KK:n Telegram-kanavalta.

S

iinä! 4/2016 on valmis! Allekirjoittanut kiittää lehden toimitusta, Adoben valokuvanmanipulointi- ja inkkaripääliköitä sekä Tisleen lukijoita antoisasta toimitusvuodesta.
Live long and prosper!
Päätoimittaja 2016,
Turri

H

KEMISTIKILTA
BUSINESS
REVIEW 2016

ohoi kiltalaiset! Pitelette käsissänne tämän vuoden ja
samalla oman valtakauteni viimeistä Tislettä. Toden
totta, vuosi lähestyy loppuaan, ja uusi raati pääseekin pian
ohjaamaan Otaniemen vanhinta ja kauneinta kiltaa. Mutta voi
että, minkälainen vuosi taakse jääkään.

H

eti vuoden alkuun kilta täytti 125 vuotta ja sitä juhlistettiin mitä hienoimmissa puitteissa lähes 400 kemistin(mielisen) voimin. Opintouudistus finalisoitiin, kun vanhojen kurssisuoritusten hyväksymisen deadline oli lokakuun lopussa
(johon itsekin ehdin, huh!). Kemian tekniikan korkeakoulu ja
koko yliopisto teki huomattavia tilamuutoksia ja koko Otaniemen alue toimii suurten rakennushankkeiden ja energiaratkaisujen myllerysmaana. Killan entisestään aktivoituneen kv-toiminnan myötä kiltahuoneella ja killan tapahtumissa kuulee
nykyään lukuisia eri kieliä aina suomesta ja englannista ranskaan ja turkkiin. Yksi asia ei kuitenkaan ole muuttunut: Länsimetro ei ole vieläkään valmis.

K

uten aina, tekemisen puutetta ei ole ollut. Koko raati on
painanut pitkää päivää läpi vuoden opintojen, elämän ja
killan hyvinvoinnin parissa. Tahtoisinkin kiittää koko raatia
koko vuoden kestäneestä tsempistä! Kiitos kuuluu myös toimareille, ilman teitä tapahtumien järjestäminen tai killan perinteisen toiminnan ylläpitäminen ei olisi mahdollista. Ja ennen
kaikkea tahdon kiittää kaikkia teitä kiltalaisia. Teidän takianne
näitä hommia tehdään. Kilta elää jäsenistään.

L

opuksi tahdon vielä toivottaa kaikille kiltalaisille rauhallista joulunaikaa ja sopivan railakasta uutta vuotta! Yhdessä kohti 126.
kemistivuotta!
Terveisin,
Iiro #DIb4länsimetro

DOES GLÖGI BLEND IT?
Tisleen kokeilevan juolutonttuiluosaston suuri viinanjuomisilta

T

isleen arvovallaton ja täyspäinen glögiraati istahti
eräänä kauniina tiistai-iltana alas selvittääkseen
tuon jouluisen juoman blandiskyvyt. Maistelupöytään
oli tuotu litratolkulla ensiluokkaista Rainbow’n mehuglögiä, jonka vierellä komeili 7 eri alkoholijuomaa. Näinä innovatiivisuuden aikoina raati päätti ajatella laatikon ulkopuolella ja testasi ei-niin-perinteisiä viinaksia.

Mittausten
gisekoitus

yhtenäistämiseksi,
jokainen
glövalmistettiin
samalla
tavalla:

2 cl terää
1 kauhallinen lämmitettyä glögiä
Sekoitetaan PE:stä valmistetulla ideaalisekoittimella

Jokainen glögisekoitus arvosteltiin asteikolla 1-5.
Referenssitilan määrittämiseksi, koko raati maistoi
pelkkää lämmitettyä glögiä. Kuten oheisista kommenteista huomaa, lähtökohtakaan ei ollut järin hyvä:

”Ei tää kyllä hirveen hyvää oo, oispa Marlii, Makeaa

Raadin valtasikin toivo, että eihän viina glögiä ainakaan pahentaa voisi! Joten eiköhän siirrytä tuloksiin.

K O S K E N K O R VA
Haju

”Täähän haisee jo viinalta!

”Haihtuva etaxi tuoksuu

Maku

”Toi glögin rusinaisuuden esille		

oikeen maistu
”Maistuupa!
tavissa
”Maistuu ihan glögiltä
Muuta

”Ei juuri muutosta baselineen
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”Ei tää kossu
”Terästys havait”Hyvä
baseline

3/5

#basicshit
Kuten huomataan, viinoista klassisin eli Koskenkorva
suoritti tasaisen hyvin, eikä kääntänyt yhdenkään raatilaisen vatsaa. Erittäin hyvä perus glöginterästäjä siis
kyseessä.

S A L M A R I
Haju

”Dat salmari dou
M a k u 							

”Punaisen kalan fiilis

ystäville
kolottaville

”Joulukarkin maku ”Salmiakin
”Salmari puskee läpi
”Karkkihammasta

Muuta

”Näyttää myrkyltä

4,5/5

Ensimmäisenä ”jännänä” viinana oli vuorossa Koskenkorva Salmiakki. Glögin epäilyttävän ulkonäön
luomista ennakko-odotuksista huolimatta salmari
suoriutui parhaiten testin viinoista. Raati yksimielisesti suosittelee salmaria seikkailunhaluisille glögistelijöille!
6

P R O M I L L E F U N K T
I O

MINTTUVIINA
Haju

”Tää tuoksuu iha hirveeltä ”Hammastahna
M a k u 							

”Huonompaan suuntaan mennään

”Ei
tää
oo
ees nii paha, piparminttuinen, kurkkupastillimainen, raikastava! ”Ei tullu nii paha olo ku normi mintust ”Aika raikas, ei paha
”Parempaa ku luulis
Muuta

”Voin pahoin (ennen maistamista/haistamista) 2,5/3,5/ 5

”Yhyhyhyyi ”Ottaa mintun hyvän maun

Illan kolmas ehdokas kestosuosikki minttuviina jakoi
raadin kahtia kuin sirkkeli konsanaan. Puolen mielestä maku paheni, puolen mielestä parani. Voitaneen siis
suositella mintun ystäville! Toim. huom. Tässä vaiheessa, raadin keskeisessä keskustelussa oli nähtävissä jo
huomattavaa laskua sen tason suhteen.

C O I N T R E AU
Haju

”Tuoksuu appelsiinilta

”Appelsiininkukkainen
JAT KU U
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M a k u 							

”Nojoo.

Aika
makee
”Cointreau
puskee läpi todella pahasti ”Liian
makee
”Ei
tää
glögiä enää oo ”Appelsiinipastilli ”Messukarkki
Muuta

”Nää alkaa maistuu tosi hyvältä
”Täs tää höyry sattuu silmään

GLÖGINÄ
2/5, MUUTEN 4/5

Illan makein ehdokas ranskalainen appelsiiniviina
Cointreaun tulokset olivat melko ennalta-arvattavat.
Cointreaun vahva appelsiinisuus puski glögin maun
yli, jolloin juoman glögimäisyys lähes katosi, mutta
makeana juomana tämä toimi varsin hyvin.

J A L O V I I N A
Haju

”Ei ees tuoksu niin pahalta

GIN
Haju

”Havumetsä
Maku

”Pistävä maku, glögi silti läsnä
”Ei vaikuta makuun juurikaan

2,5/5

Kuten arvata saattoi, gin erottui välittömästi tuoksullaan. Maussa tämä ei juurikaan näkynyt, muuna kuin
alkoholin pistävyytenä. Eipä se siis glögiä juurikaan
parantanut.

FERNET BRANCA
Haju

”Ferra

Maku

”Jallutee

”Mun
mielestä
tää
on
erittäin hyvää –Turri ”Tosi jännä ”Tunkkanen ”Joo
ei tää kyl oo hyvää ”Parempaa ku jallukola
Perisuomalainen Jaloviina suoriutui myös
hyvin. Yhtä vastarannan kiiskeä (ja täten
huomitta jätettyä datapistettä) lukuun ottamatta Jalluglögi nautti koko punaposkisen raadin

3,5/5
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luottamusta.

”Hyi

Maku

”Hyi saatana ”Vähä ku jois lämmintä ferraa ”Täs on

jotain väärää Hilja rakastaa, ylläripylläri ”Miten glögi voi tehä ferrasta pahempaa ”Glögi kasvatti ferran
tilavuutta – kärsimys kasvoi ”Lieventää jälkimakua

Yksimielisesti kamalaa. Ei. Kuka tästä voisi
tykätä? Noh, Hilja tietty.

1/5 &
HILJAN
6/5

Tässä vaiheessa iltaa kirjuri nosti vielä myhäillen pöydälle jokeripullon unkarilaista herkkua Unicumia.
Elämänilottomin silmin muu raati tarttui lasiin ja otti
maistiaiset.

* U N I C U M *
Haju

”Wow

”Jännä, ei kyllä hyvä
jon pahemmalta ku ferra”

”Täähä haisee pal-

Maku

”Okei

tää

on

kyllä

pahUAAARGH

Muuta

” Surkea jäljittely-yritys

”Hyi

vittu

1,5/5

No eipä sekään hyvää ollut. Ei edes kirjurin mielestä.
Tässä se nyt oli, Tisleen kattava glögiblandistesti. Toivon mukaan lukijat
saavat tästä ideoita pimeneviin ja
kylmeneviin talvi-iltoihin. Joko niiden parantamiseen tai kärsimyksen
lisäämiseen.
10
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KP:n nuorin

K

otimaan pitkä excursio alkoi aikaisin syksyisenä maanantai aamuna puoli kuuden aikaan. Bussi pakattiin täyteen ennen kaikkea juomaa ja lakkeja.
Matkaan lähdettiin reilun 20 hengen voimin. Matkan
kohteista oli esitetty arvauksia ja vihjeitä oli annettu
reitistä ennen lähtöä, mutta vasta bussissa varmistui,
mihin olimmekaan matkalla. Maanantai aamun ensimmäiseksi kohteeksi paljastui Äänekoski, jossa meitä
odotti vierailu Metsän tehdaskompleksilla. Matkaa kohteeseen oli kuitenkin reilut kolme tuntia, joten bussissa
ehti ottaa vähän lisää zetaa.
Metsän tehtaalla puettiin päälle lainakypärät ja heijastinliivit. Ensimmäiset excupingon pisteet lähtivät innokkaimmille kisailijoille heti vierailun alussa. Kahvittelun jälkeen lähdettiin kiertämään tehdasta ja päästiin
tutustumaan sellutehtaan saloihin. Kiertelyn jälkeen
matka jatkui kohti Yaraa ja Siilijärveä. Yaralla jatkettiin
toistamiseen jo sinä päivänä kahvittelulla ja kuultiin
mitä tämä kaikille uusi yritys valmisti. Yritys tuottaa
lannoitteita ja teollisuuskemikaaleja maa-aineksesta,
jonka avolouhoksella päästiin käymään bussilla kiertäen.
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Yaralla vierailun jälkeen suunnattiin yöpymispaikoille järven rantaan todella hienoihin mökkeihin.
Ilta jatkui upeissa maisemissa saunoen ja rohkeimmilla uiden. Seuraavana aamuna jatkoimme matkaa jo seitsemältä aamulla. Suuntana oli Kajaanin
yrityspuisto Renforsin Ranta. Alueella sijaitsi muutama vuosi sitten lopettanut UPM:n paperitehdas
ympäröivineen rakennuksineen, jonka kiinteistöjä
oli alettu vuokraamaan eri yrityksille. Tehdasalue oli
suurilta osin kuitenkin vielä ilman toimitsijaa, jonka
vuoksi siellä sijaitsi tyhjilleen jääneitä rakennuksia
ja paperikonehalleja, joita päästiin vierailulla ihmettelemään.

Iltapäivällä suuntasimme pipettejä valmistavaan firmaan Sartorius Biohit:iin, jossa pääsimme näkemään
automaattipipettien valmistusta alusta loppuun.
Saimme yritykseltä myös yhteystiedot korkeakoulullemme, jotta voisimme toivoa korkeakoulultamme
viimeisen päälle tuliterät automaattipipetit labroihin, kun selvisi nykyisten olevan jo antiikkisia ;) Excun jälkeen suuntasimme kohti toista majoituspaikkaa, joka sijaitsi jälleen järvenrannalla mökeissä.

Kolmas excupäivä alkoi jälleen seitsemän aikaan,
kun kömmimme bussin kyytiin kohti Oulua. Tässä
vaiheessa porukka alkoi olla jo niin väsyneitä, että
se vaikutti myös excuaktiivisuuteen. Oulussa suuntasimme kaikkein mielenkiintoisimpaan firmaan koko
kp:lla, Bioactive Bone Substitutes:een, joka tekee

12

Tyhjä paperikonehalli Kajaanissa

Yara:n avolouhos

Järvimaisemaa
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poron luumateriaalista implantteja lääketieteelliseen
käyttöön, jotka kiihdyttävät luun luonnollista kasvua.
Yrityksen biomateriaalin tuotto oli vielä tutkimusvaiheessa, mutta sitäkin kannattavampi liikeidea bioalalla.

Ennen excun viimeistä yritysvierailua, kävimme Oulun
yliopistossa syömässä ja tutustumassa Prosessikiltalaisiin heidän kiltahuoneellaan. Iltapäivällä suuntasimme
Arizona Chemical:lle, jossa oli excun tiukimmat turvamääräykset. Sisään menimme ilman puhelimia. Kypärineen, suojalaseineen ja heijastinliiveineen lähdimme
tutustumaan tehdasalueelle nyt jo vähän virkeämpinä.
Toisaalta excun pitäjämme pitivät niin pitkät kalvosulkeiset, että monen päät nuokkuivat niiden aikana.

Excun vikan illan vietimme Oulun yliopiston prosessikillan kanssa, joiden kanssa pistimme pystyyn beer
pong turnauksen. Vietimme aikaa saunoen ja tutustuimme uusiin ystäviimme. Kotimatkalle lähdimme
Oulusta seuraavana aamuna kaikkien onneksi hieman
myöhempään kuin muina aamuina. Koko excu oli ollut
kaikin puolin onnistunut ja täynnä kivaa ohjelmaa.
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KKH17 VAALIKOKOUKSEN (16.11.16) JÄLKEEN
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VIINIÄ WIENISSÄ
Tisleen matkajuttutoimitus jälleen matkoilla

T

isleen toimittaja kävi Keski-Euroopan kamaralla
testaamassa paikallisia virvokkeita sekä tarkistamassa erään rakkaan kemistimme vointia. Matkan
tarkoituksina oli muutaman huhun todenperäisyyden
tarkastaminen sekä Otaniemen viinahuurujen ja pölyjen hetkellinen karistaminen; iloisina voimme raportoida, että molemmat tavoitteet täyttyivät.
Ensinnäkin, eräs tämän syksyn rapujuhlien holiton
lukkari oli suorittamassa virallisen Erasmus-ohjelman vaihto-opintojaan eikä hoidattamassa raskaustilaansa (ei sinänsä että kyseinen persoona olisi käynyt
luennoillakaan…). Tämän todettuaan toimittaja pääsi
tutustumaan paikalliseen kulttuuriin ja viihtyisimpiin
ajanviettotapoihin.
Alkuun sanottakoon, että Wienistä löytyy äärimmäisen hienoja ja koristeellisia taloja ja tähän verrattuna
Etelä-Helsingin fakaadit muistuttavat Lohjan esikaupunkialuetta. Arkkari osaisi varmaan paremmin arvioida, mutta sanoisimme, että on näiden pystyttämiseen muutama pennonen ja työtunti käytetty. Täällä
majaansa pitänyttä entisaikojen suurvaltojen hallitsijasukua ei ole vaatimattomuudella pilattu, joten turistin must-see kohteisiin kuuluvat erilaiset jalosukuisten ”pienehköt” residenssit sekä ”kesämökit”.
18

Seuraavaksi mainittakoon, että täältä saa viiniä ja
olutta. Hyvää ja halpaa sellaista. Tai ainakin valkoviiniä. Juomavalikoima ei kuitenkaan lopu tähän, sillä joulunajan
(lue: marraskuun alusta alkaen)
Wien on joulumarkkinoiden
valtaama. Näistä söpöistä pikku torikojuista tarjoillaan mitä
herkullisimpia
lämmikkeitä,
sekä nestemäisenä että kiinteänä. Ehdottomasti kokeilemisen
a r vo i s t a
ovat erimakuiset punschit (teetä ja alkoholia), glühwein (mausteinen
punaviini) sekä ruokaelämykset
kuten paahdetut kastanjat sekä
leivässä annosteltu keitto.

Ruokaa saa myös muualta kuin
joulumarkkinoilta.
Perintei-
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seen itävaltalaiseen keittiöön kuuluvat rasvaiset uppopaistetut ruuat (kuten suomalaisillekin tuttu wiener schnitzel), paljon vehnää (tätä väitettä tukevat
joka nurkalta löytyvät leipomot) sekä mahdollisimman vähän vihreää. Ruokakulttuuria ovat onneksi
rikastuttamassa katukeittiöt, joiden tarjontaan kuuluvat niin herrrrkulliset falafel-pitat kuin nuudeliannoksetkin. Lisäksi Suomessakin suositut keittiöt,
kuten japanilainen ja italialainen, ilostuttavat läsnäolollaan Wienin katukuvassa. Hinnat ovat keskimäärin
kohtuullisia.
Syötyään
hyvin
jaksaa kiertää haluamiaan
nähtävyyksiä. Kun on kyllästynyt loputtomiin, toinen toistaan komeampiin
pytinkeihi, voi suunnata
vaikkapa maailman vanhimpaan eläintarhaan.
Schönbrunnin eläintarhan suurimpina huomionkohteina paistattelevat
tällä hetkellä pienet pandavauvat, joita ei kuitenkaan päässyt näkemään
livenä ainakaan meidän
kokemuksemme perusteella. Ihastusta herättivät
kuitenkin telmivät jääkarhut, patsastelevat pingviinit
ja massiiviset virtahevot.
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Kaiken kaikkiaan, Wien
on loistava kaupunki niin
vaihtoonlähtijälle, kaupunkilomailevalle opiskelijalle kuin keski-ikäiselle
korkeakulttuurin ja arkkitehtuurin ihailijallekin.
Puuhailtavaa riittää laidasta laitaan ja nirsoimmillekin löytyy varmasti
suuhunpantavaa t. kasvissyöjä. Lisäksi liikkuminen kaupungissa on
äärimmäisen
helppoa
erinomaisten
metro-,
juna- ja raitiolinjojen ansiosta: täällä ollaan kaukana
Länsimetrosta. Lähdemmekin seuraavaksi kyseisten
liikennevälineiden kyydittäminä metsästämään sitä
seudun parasta Wientä.
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POLIITTISESTI EPÄKORREKTI SITSIKYSYMYS
HUUTELU-UUDISTUS
Hallituksen nelivuotissuunnitelman mukainen
populistisajatuspropagandallinenjulistus

S

itsikysymykset ovat kaikessa epäkorrektiudessaan
ärsyttäneen sitsikansaa jo sukupolvien ajan. Nykyajan tasa-arvoisessa, anteeksi, siis feministisessä,
maailmassa luulisi akateemiseen pöytäjuhlaan osallistuvien ihmisten osaavan asettaa kysymyksensä/huutelunsa lukkareille niin, ettei kellään olisi pienintäkään
mahdollisuutta sijaisloukkaantua jonkin olemassa olemattoman kansanosan puolesta. Tämä selvitys pilkkoo
vanhat sitsikysymykset atomeiksi kertomalla sinulle
juuri minkälainen sika olet, kun niitä huutelet, ja mitä
muotoa kysymyksestä tulisi tulevaisuudessa suosia.
Kaksisuuntainen sarkasmihälytin kannattaa virittää
äärimmilleen.

Vanha kysymys: Minkä värinen hammasharja sulla
on?
Mitä kysymyksen käyttäminen kertoo sinusta: Olet
materialisti, mutta huono sellainen. Ei ketään kiinnosta hammasharjan väri, koska paras väri on tietenkin
vihreä. Sen sijaan tarpeeton oman itsetunnon vahvistaminen lataamalla kysymys valmiiksi täyteen omahyväisyyttä.
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Miten kysymys pitäisi muotoilla paremmin: Minkälaisen tekniikan maailman testivoittaja-hygienialaitteen omistat ja mikä on sen paras ominaisuus?
Vanha kysymys/huutelu: Kuka sä oot?
Mitä kysymyksen käyttäminen kertoo sinusta: Et
osaa ottaa huomioon toisten ihmisten kokemaa eksistentialistista tuskaa. Tämä kysymys voi satuttaa erityisesti zombeja (korkkektimmin: ei-kuolleita)
Miten kysymys pitäisi muotoilla paremmin: Minkälainen olemassaolon muoto kuvaa/ei kuvaa sinua tai
jotakin muuta henkilöä tai asiaa?
Vanha huutelu: Sä et kuulu tänne!
Mitä tämän huutelu kertoo sinusta: Olet rasistinen
paska.
Miten huutelu pitäisi muotoilla paremmin: Minä en
kuulu tänne!

Vanha kysymys: Ooksä sinkku?
Mitä kysymyksen käyttäminen kertoo sinusta: Keskityt ajattelemaan muita ihmisiä, etkä itseäsi. Parasta
on ajatella aina ensin omaa etuaan, jotta voi oman asemansa pönkityttyä kertoa myös muille, miten maailma
makaa. Myös teekkareiden seksuaalinen suuntautumattomuus pitää muistaa.
Miten kysymys pitäisi muotoilla paremmin: Ooksä
edelleen platonisesti rakastunut muhun, mutta mä en
oo kiinnostunut?
23

Oravanpyörässä
#jatkis #tyäuck #elämäm

Niina Valkonen
1 Kuvaile kiltalaisille tyypillistä työpäivääsi
Olen vetovastuussa muutamasta projektista samanaikaisesti ja lisäksi
tulee kaikenlaisia pikkunakkeja. Päivässä saattaa olla kirjallisuuden lukemista ja jonkun aihepiirin opettelua, tietojen keräystä ja tiedon jakamista projekteihin liittyville tyypeille sekä
T&K:lla että tehtailla, kokeiden suunnittelua ja organisointia,
koeajoja, labratyöskentelyä, kokeiden tulosten käsittelyä ja
raportointia, tehdasvierailuja...
Eli päivästä riippuen saatan istua koko päivän yksin näyttöä
tuijottaen, työskennellen labrassa assarin kanssa tai tehtaalla
jotain ihmetellen.
2 Työelämän parhaat puolet?
Tykkään työelämässä ainakin siitä, että rahan kanssa ei ole
niin tiukkaa ja työt loppuu kun työaika loppuu. Omat työt saa
järjestellä ja aikatauluttaa pitkälti niin kuin haluaa. Siinä on
tietysti oma vastuunsa myös.

3 Mitä olet jäänyt eniten kaipaamaan opiskeluajoista?
Opiskeluajasta kaipaan ehkä Otaniemen yhteisöllisyyttä. Suurin osa kavereista asui niemessä ja oli paljon kaikkea tapahtumaa. Kyllä nykyisin on arki-iltaisin vähän rajoittuneempaa
illanviettoa.
4 Entä mitä et todellakaan kaipaa?
En kaipaa sitä että aina oli jotain, mitä pitäisi tehdä. Vapaa-aika ja opiskeluaika eivät eroa niin selkeästi, kuin työ ja vapaa-aika.
5 Miten rahankäyttösi on muuttunut opiskeluajoista?
Opiskeluaikana ostin usein sen halvimman siiderin ja ulkona
tuli syötyä harvemmin. Nykyään voi ostaa kaupasta juuri sen
tuotteen minkä haluaa ja ystäviä tapaa usein aftereilla syömässä töiden jälkeen. Pikkurahan määritelmä on ehkä vähän
muuttunut. (En mä nyt vieläkään rahaa mihin vaan hassaa )
Ei tarvitse niin miettiä rahaa. Ps. Alle kaksi kuukautta niin olisi
luvassa vajaa kolme viikkoa jenkeissä mm Karibian risteilyllä.
Toisaalta opiskelujen jälkeen moni asia myös kallistuu. Julkisen liikenteen lippujen hintojen tuplaantuminen, asuminen
ja töissä lounastaminen tuntui alkuun todella pahalta.
6 Mistä kursseista (jos mistään) on ollut oikeasti hyötyä
työelämässä?
Nyt kun asiaa alkoi miettiä, tajusi että tosi monesta kurssista
on ollut ihan suoraan hyötyä töissä. Yleensä ei muista yksi-
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tyiskohtia, mutta tietää minkä tiedon/kaavan tms. tarvitsee
ja tunnistaa sen kun löytää. Mainitaan nyt jotain: perus tesu,
kela ja automaation perusteet. Taselaskentaa, prosessikaavioita yms. on kyllä tarvinnut monessa käänteessä. Biopuolelta mikrobilsan ja biokemian kurssien tiedot on tullut tarpeeseen kun on yrittänyt ymmärtää mm. hiivan sielun elämää.
Labroistakin jäänyt mieleen jotain perusjuttuja. Pääsin esim.
viime vuonna rotavaporoimaan ensimmäisen kerran orkun
labrojen jälkeen, ja sekin onnistui.
Peruskemia tuntui opintojen loppuvaiheessa jo tosi etäiseltä, mutta kyllä sitäkin tarvitsee. Yllättävän paljon sitä osaa, ja
vähän kertailemalla pääsee eteenpäin.
7 Aiotko osallistua piKKujouluihin?
Jos piKKujoulut vaan sattuu sopivaan aikaan, niin eiköhän
mut siellä tapaa.
8 Terveisesi killalle ja kiltalaisille! Kerro myös toki, mitä
alumnina toivoisit killalta, esimerkiksi tapahtumien kannalta?
Kivasti on nyt ollut tapahtumissa myös alumneja ja meitä on
myös kutsuttu niihin. Hyvähyvä!
Kemmalaisena on kiva työelämässäkin, kun tapaa muita kemmalaisia ja muistellaan yhdessä opiskeluaikoja. Vanhojenkin
tyyppien kanssa on heti paljon yhteistä. Mitäköhän yritän
sanoa. Ehkä semmonen asia mitä ei ajattele on, että kemmalaisena on osa isompaa porukkaa kun äkkiseltään miettii.
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Telegrampalsta

Kiltalaiset täysin anonymous

”Jäähylle. Koko porukka
@KeniKeni

@utaaM changed group name
to «Kikkelikerho»

ihmisillä vielä kiinostus”Ja söin äsken ja oksennan ja ”taOnko
hieman ylipäiväyksen menmeen kuudelta salille

”Katso laatikkoon, älyä ettet
tiedä elämästä mitään
@Pikku_aska

”

Mun vanha piikki on hävinny
:( @Viskari

neeseen (Täysin juotavaan!)
Kemistiin? Aattelin että voisin
hankkiutuu niist eroo sopu
hintaan etteivät vaan turhaan
pilaannu. Jäljellä olis 6 laatikkoa. @nurmkas

”LST

kuulostaa joltain sukupuolitaudilta. @paulu

Kiinalaisia proffia!!
”Voikos kiltaan muuten hakea ”Pakko
saada @Ikubi

tuomariksi? @retsihaha

”Ei Petri oo kuollu! @Ikubi

”Tutoroin sua sit lauantaina
:sweat_smile: @Invaria

nyt Elina. Jos ilmossa
”1€ 0,33l olut! @Pikku_aska ”ei Kuules
oo holitonta vaihtoehtoa niin

”Onkos täällä kukaan koskaan

tilannu sellasta materiaalia
(julkasuja yms.), mihin Aallon
tunnareilla ei normaalisti pääse
käsiks? @iiroamp

juot sitte viinaa ja seikka on
saletti @kikkemiikka

”

VTT:llä mitään toimistoduuneja oo, tää on labraorjan
elämää
27

S I S Ä L L Y S
Pää-avautuminen......................................................... 2
Kemistikilta Business Review 2016............................... 3
Does Glögi Blend It?..................................................... 4
Kotimaan Pitkä 2016.................................................... 10
KKH17 Vaalikokouksen jälkeen..................................... 15
Kiltakummin kuulumiset.............................................. 16
Viiniä Wienissä............................................................ 18
Sitsikysymys/huutelu-uudistus..................................... 22
Oravanpyörässä #jatkis................................................ 24
Telegrampalsta............................................................. 27
Sisällysluettelo............................................................. 28
Glögiä.......................................................................... 2 dL
Salmaria....................................................................... 4 cL
Lämmitys..................................................................... 78.24C
Päätoimittaja: Artturi Ropponen
Toimittajat: Mika Asikainen, Hilja Korhonen, Kia Lehti Marco
Meier, Mikko Wuokko ja Tyko Viertiö
Palaute: tislelista@list.ayy.fi
Painosmäärä: 50 kpl
Painotalo: Picaset Oy
Kannet: 130 g, silk
Paperi: 100g, G-Print

