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Pääkirjoitus

V

iimeistä viedään. Nuo kaksi sanaa ovat kuvastaneet omia
tunnelmia kuluvana opiskeluvuotena. Erityisesti loppu
on häämöttänyt opinnoissa ja sen myötä myös Tisleessä. Tisleen päätoimittajan urani alkoi hieman erikoisissa olosuhteissa ollessani varusmiespalveluksessa Upinniemessä
kevät-talvella 2016. Ensimmäisen lehden taitoinkin käytännössä
iltavapaiden puitteissa. Nyt. Kuusi Tislettä ja melkein 2 vuotta myöhemmin on tullut aika antaa Tisleen päätoimittajan soihtu eteenpäin.

T
K

isleen tekeminen on ollut minulle sekä mieluisa harrastus
että kanava toteuttaa melkein mitä vaan mieleen juolahtaa!
Kiltalehteämme on ollut ilo tehdä taitavien ja kekseliäiden
toimittajien kanssa. Suurkiitos siis Tisleen toimituksille
2016-2017! Ilman teitä sekä innokkaita lukijoita tätäkään lehteä ei olisi!

ädessäsi tai näyttöpäätteelläsi olevaa UV-tisle on taitettu hieman normaalista poikkeavissa olosuhteissa, kuten
myös mainittua kahden vuoden takaista Kondistislettä.
Toisin sanoen lehti sai lopullisen ulkoasunsa matkapuhelinverkon varassa Pyhätunturin laitamilla. Lehden nimi juontaa
juurensa lähinnä julkaisuajankohdasta, mutta jotta nimi ei jäisi täysin ilman vastinetta on mukaan tietenkin laitettu hieman uudenvuodenpuuhaa (s.16). Lisäksi alkavan kevätlukukauden ratoksi lehdestä löytyy muun muassa pizzaresepti, hieman kemistihistoriaa,
viime syksyn KP-muistelot ja analyysiä Kiltiksen mikrobifloorasta.
Mahtavaa uutta vuotta!

Turri
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Puheenjohtajan
lopputili
Moi! Vuosi alkaa lähentyä loppuaan,
joten on hyvä tilaisuus peilata kuluvaa
vuotta edellisiin koetuksiin. Nyt tulee
diippiä.
▶▶ Olen opiskellut pää puskassa kaikkiin tentteihini 10h päivässä
kyllästymättä
▶▶ Tein teleporttauksia paskasta tilanteesta parempaan
▶▶ Olen jättänyt menemättä tapahtumaan vain siksi, että
pelkäsin jääväni yksinäiseksi

ei oikeastaan ole mitään muuta järkeä, kuin että kannattaisi
tehdä sellaisia asioita, jotka merkitsevät itselle jotain. Mitättömistäkin asioista syntyy kokonaisuus.
Samat tekijät vaikuttavat myös kiltahommissa. Pienistä teoista
rakentuu suurempi virta ja yhteishenki. Olen aina rakastanut
Kemistikillassa sitä yhteneväisyyden tunnetta, täällä on aina
saanut olla oma itsensä. Jos on kuolemassa väsymykseen ja
taivaalta sataa loskaa, voi kiltiksen sohvalle mennä murjottamaan rauhassa ja piristyä muiden ihmisten vaikutuksesta.
Parasta killassa on ihmiset, joten älkää ikinä muuttuko.
Toivotan teille kaikille, erityisesti ihanimmalle seuraajalleni
Jennalle, loistavaa uutta vuotta ja parhaita kiltamuistoja!

▶▶ Olen laulanut karaokessa enemmän kuin koskaan
▶▶ Soitin puhelun, jota lykkäsin puoli vuotta
▶▶ Olin viikon katsomatta kalenteria
▶▶ Lykkäsin imurointia siihen asti, että pahimmat tentit olivat
ohi
▶▶ Sain unilääkkeet, mutta en syönyt yhtäkään
▶▶ Kuuntelin yli 76k minuuttia Spotifyta

P

aljon on siis tapahtunut ja paljon on vielä tehtävää.

Suosittelen teitä kaikkia, rakkaat Tisleen lukijat, järjestämään itsellenne hetken pohtimaan omaa asemaanne tässä universumissa. Mitä haluatte tehdä ja
mitä ette. Itse en ole tällaisia pahemmin koskaan ajatellut ja nyt
kun asiaa nopeasti miettii, alkaa kaikki tuntua mitättömiltä.
Mutta ei se niin ole, mitä enemmän miettii niitä ”mitättömiä
asioita”, sitä tärkeämmältä kokonaisuus alkaa tuntua. Kuinka
lähdin huvikseni yksin Nizzaan, kuinka soitin samaa biisiä
niin kauan pianolla, että seinänaapuri vittuuntui. Elämässä

Kia
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EU:n alueella aineen käyttö autojen polttoaineessa kiellettiin
vasta vuonna 2004, mutta sen käyttö on sallittu edelleen mm.
lentokoneiden polttoaineissa.
A s b e sti

Puutteellinen kemian tuntemus saattaa johtaa kemian opiskelijalla kokeen
hylkäämiseen.
Onneksemme
voimme lohduttautua sillä että historiassa seuraamukset ovat olleet
välillä merkittävämmät...
Lyji y
Tunnetuin esimerkki lyijyn väärinkäytöstä lienee Antiikin
Rooman ajoilta, jolloin lyijyä käytettiin mm. astioissa ja vesiputkissa. Viinin mainittiin maistuvan jopa erityisen hyvältä
lyijyastiasta johtuen siinä muodostuvasta lyijyasetaatista.
Onpahan lyijyn epäilty jopa aiheuttaneen Rooman valtakunnan tuhon.
Lyijyn käyttö lisääntyi merkittävästi vielä teollisen vallankumouksen aikana ja sitä käytettiin paljon esimerkiksi maaleissa. Lyijyn vaikutus kuolleisuuteen huomattiin jo 1800-luvulla
ja ensimmäiset lait säädettiin rajoittamaan altistumista tehtaissa Iso-Britanniassa 1870-luvulla.
Lyijyä käytetään edelleenkin tetraetyylilyijynä lisäämään polttoaineen oktaanilukua. Vaikka aineen havaittiin jo 1920-luvulla aiheuttaneen kuolemia valmistuksen yhteydessä. Koko

Asbestin käyttö alkoi jo tuhansia vuosia sitten. Alkuun sitä
käytettiin vahvistamaan astioita sekä kankaana joka ei pala.
Teollinen valmistus alkoi 1800-luvun puolivälin paikkeilla
ja vuosisadan loppuun mennessä materiaalille oli kehitetty
paljon käyttökohteita.
Palamattomana materiaalina asbesti on teoriassa erinomainen rakennusmateriaali vähentämään palokuolemia. Suomessa
käyttö alkoi 1920-luvulla ja suurimillaan käyttö oli 1960- ja
1970-luvulla. Lisäksi Euroopan suurin asbestikaivos toimi
Pohjois-Savon Paakkilassa vuosina 1904-1975.
Ensimmäiset merkinnät asbestin vaarallisuudesta ovat
vuodelta 1899 ja ensimmäinen dokumentoitu asbestiin liittyvä kuolema on vuodelta 1906. Kuitenkin asbestin käyttö
Suomessa kiellettiin kokonaan vasta vuonna 1994.
Asbesti aiheuttaa vieläkin suomessa ongelmia lähinnä vanhojen rakennusten purku- ja korjaustöissä. Suomessa uusia asbestoositapauksia todetaan edelleenkin noin 60-90 vuodessa.

Kysyttävää?
Lähetä keemikkihiirikysymyksesi
osoitteeseen: tislelista@list.ayy.fi
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Resepti: Tislepizza
Raaka-aineet
K-menu säilykeherkkusieni ►
K-menu
mozarella-juustoraaste
► K-menu tonnikala ►Kirsikkatomaatteja ► Mutti pizzasauce ►
Myllyn Paras durum-vehnäjauhot ► Pirkka valkosipuli aioli ►
Pirkka valkosipulioliivit ► Pirkka
ananasviipaleet ► Pirkka pekoni
► Pirkka punainen chili ► Saarionen
pepperoni

a)

b)

c)

d)

►

Prosessikuvaus
►Valitse

prosessiuunin TC:n asetusarvo yli juuston sulamislämpötilan ► Lisää prosessihöyryä syöttämällä operaattoreille
oraalisesti
Vitis
Vinifera
-pohjaisia
fermentointituotteita ► Valssaa pohjatuote jauhopaketin käyttöohjeiden mukaisesti ► Ekstrudoi tomaattivalmiste pohjatuotteen pintaan
► Suorita täyteaineiden laadunvalvonta ► Arvo täyteaineiden kvanttitilat ratkaistaksesi Pitschröderin yhtälöstä täyteainden sijainnin ►
Injektoi täyteaineet huomioiden nutrienttirajoitealueiden rajat ►
Paista prosessiuunissa kunnes sulamattoman juuston konversio on
>99,999% ► Valele lopputuote aiolipinnoitteella ► Suorita kuumalle
lopputuotteelle laadunvalvonta sekä makumolekyylien kvantitatiivinen pitoisuus- ja laatuarvio

Kuvaaja 1. Liha- ja kasvis (bulkkituote) a, Liha- ja kasvis (hienokemikaalituote) b, Sulanutta juustoa c, Toimitettu lopputuote d

Laadunvalvonnan tulokset
“Lihapääty on todella lihaisa, mutta parantaa krapulaa” ►“Yllätysvalkosoossi parantaa makua.” ►“Tää on kuuma” “Kasvis meh
ilman soosseja” ►"Kassulla on nälkä" ►"Mutti 5/5 - Todella hyvää
t. Italialainen asiantuntija" ► “Pizza edelleen kuumaa” ► “Vittu
roiskahti. Tomaatti räjähti ihan täysin.” ► “Oliivit tuo hyvää suolaisuutta.”

►►►

8

9

KP-Stories
M a a n a nta i a amu ja Tu r ku seen mars

K

ello seitsemän maanantai aamuna ja bussi pärähtää käyntiin.
Kaikki mukana, jotkut jopa
viikonlopusta selvinneinä,
lähdemme kohti länsirannikkoa kemistikillan kotimaan pitkälle. Matka
ensimmäiseen kohteeseen taittuu melko väsyneissä tunnelmissa, mutta pääsemme oikein hienosti, jopa aikataulusta
edellä, perille Bayernin tehtaalle Turkuun.
Bayernilla päivä lähtee käyntiin kahvitteluilla
ja esittelyllä eri hormonikierukoista ja niiden kehitysprosesseista,
jonka lähdemme kiertämään tehdasta, jossa näemme kierukoiden
valmistuksen ja laadun valvonnan. Seuraavana bussi suuntaa kohti
aurinkoista Naantalia, jossa pidämme pienen ruokatauon Hesburgerissa ennen Dupontin tehtaalle siirtymistä. Mahat täynnä ja lakit
päässä alkaa tutustuminen Dupontin betaiinitehtaaseen, jossa pääsemme kuulemaan sokerijuurekaspohjaisesta liuoksista eristettävän
betaiinin valmistuksesta tietenkin kahvin ja pullan kera.
Seuraavaksi matka jatkuu kohti illan majoitusta, mutta tätä ennen on kuitenkin tehtävä
pieni pysähdys ruokakauppaan ja motonettiin. Kaupat kierrelleinä enää viimeiset kilometrit jäljellä ennen korkin avaamista…
mutta kuinka ollakaan, ensimmäinen kerta kun vahvuuslaskenta jätetään suorittamatta, rakas isäntämme juoksee ojia myöten
bussin perässä epätoivoisesti koittaen huitoa
meitä pysähtymään. Pienen lenkin heitettyäm10

me palaamme noukkimaan Oskun mukaamme ja siirrymme majoitukselle. Loppuilta seurakunnan majoituksessa meneekin rauhassa
hirsipuuta pelaillessa ja erittäin epäilyttävää kotiviiniä maistellessa.
Nopeet ka hvi t Ya ra l l a

T

iistaiaamuna hyvin nukutun yön jälkeen matka jatkuu
vasta puoli yhdeksän, kun suuntaamme kohti Yaran
lannoite- ja typpihappo tehdasta Uudessakaupungissa.
Yaralla nopeiden kahvien jälkeen vedämme suojavarusteet päälle ja lähdemme kiertämään tehdasaluetta, jossa näemme kuinka prosessit tehtaalla
toimivat ja kuinka niitä ohjataan. Yaralta
päästyämme, jatkamme Raumalle UPM:n
sellutehtaalle. UPM:llä laitamme suojavarusteet päälle, jo ennen tahdasalueelle
siirtymistä ja pienen esittelyn jälkeen lähdemme kiertämään UPM:n suuria halleja
ja hämmästelemään valtavia paperikoneita ja -rullia. Raumalta suuntaamme Yyterin
leirintäalueelle, jossa ilta kului beer pongia
pelaillessa ja saunakierroksen parissa unohtamatta
tietenkään auringonlaskun ihastelua Yyterin hiekkasärkillä.
Panohomm i a j a H e r va nta a n

S

euraavana aamuna mökeistä kömmittyämme, suuntaamme kohti Poria, jossa odottaa aamun
mahdollisen huonon olon
pelastus eli Ruosniemen panimo. Panimolla pääsemme näkemään, kuinka sitä olutta oikein pannaan ja ennen
kaikkea maistelemaan lopputuotoksia.
Tämän vierailun jälkeen kukaan ei voinut
olla hymyilemättä, etenkään kun mukaan

tarttui ”muutamia” näytekappaleita. Seuraavana
suuntasimme Tampereelle Hervantaan viettämään iltaa Materiaali-insinöörikillan
kanssa.

Kemistikillan raati 2018

Hervantaan päästyämme oli aika vaihtaa haalarit päälle näyttää Tampereelle, kuinka beerpongia pelataan. Ilta
kuluikin oikein mukavissa tunnelmissa saunoen ja tutustuen uusiin ihmisiin.
Rohkeimmat uskaltautuivat jopa mukaan
Hervantapeliin. Majoitus Hervannassa tapahtui
bommarissa, jossa vielä viimeiset sankarit loikkivat nukkuvien ihmisten yli lohella ratsastaen melkein herätykseen asti.
O ta o n n e l a a n väsy my ksen ra jo illa

T

orstain sarastaseesa muutaman tunnin unien jälkeen oli
aika lähteä kohti viimeistä yritysvierailua. Kaikki hieman
väsyneinä, keskittymiskyky ja jaksaminen kadoksissa
matkasimme kohti Jokioisia ja Borealia. Borealilla saimme onneksi kahvia ja munkkia, joiden voimalla jaksoi pinnistää
vielä viimeisen kierroksen loppuun asti. Saimme kuulla kasvinjalostuksesta ja nähdä kuinka tämä käytännössä tapahtuu. Viimein
oli aika lähteä takaisin Otaniemeen ja näin onnistuneen kp:n jälkeen ei voinutkaan tehdä muuta, kuin rojahtaa sängylle lepäämään.
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Ylärivissä vasemmalta: Wade Välitalo (yrityssuhdevastaava),
Lotta Wallinmaa (Isäntä), Samu Kivistö (Rahastonhoitaja) ja Aleksi Heikkinen (Opintovastaava). Eturivissä vasemmalta: Piia Iivonen (Tiedottaja-sihteeri), Emilia Ängeslevä (emäntä), Jenna Arponen (puheenjohtaja) ja Amanda Vonk (KV- ja maisterivastaava)

Risteilylaakson
tarin oita
Te r e t u l e m a s t Ta l l i n k i l l e !
Pa rh a at b i l e et hy t issä n u mero ....

Tämän vuoden risteilyltä ei jäänyt käteen juuri mitään lapsille
sopivaa materiaalia, joten nyt seuraa tarinaa kauempaa menneisyydestä.
Olimme ottaneet promenade-hytin (koska parhaat näkymät
muiden hyttien perseilyyn) hyvällä porukalla. Ensimmäinen
ilta oli kovassa noususuhdanteessa ja fiilis katossa, joten kirjoitimme kaljalavan pahviin tussilla ”Parhaat bileet *hytin numero*:ssa”, iskimme pahvin ikkunaan ja pian hyttiimme seurasikin puhelu promenaden vastakkaisesta hytistä. Raksan pojat
tiedustelivat menoamme ja itse popperspärinöissä vakuutin
heidät hyttimme menon ylivertaisuudesta. Ei kulunut aikaakaan, kun raksafuksit ilmestyivät hyttiimme poppersin janossa. Yksi fukseista otti amyylinitriitit vähän liian tosissaan ja
vetäisi hatsit suoraan nenän limakalvoille. Myöhemmin tapasimme kyseisen pojan erittäin sappeentuneena ja huonovointisena. Ei kuulemma enää ikinä poppersia.
Tarinan opetus: ei raksafukseja hyttibileisiin.
D ay 2 : Ku i n ka p ä ästä u u teen n o usuun

Tarkista herättyäsi omaisuutesi tilanne ja käy tarvittaessa
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laivan löytötavarapisteellä. Pahimpaan vapinaan voit halutessasi nauttia esim. limelonkeron tai portviinipullon. Hylkää
ajatukset Tukholman keskustasta: täysin yliarvostettua, varsinkin kun Suomessakin on ollut BK jo vaikka kuinka pitkään.
Sataman läheltä löytyy aivan hyviä lounaspaikkoja (mm. Phil’s
Burger), muista tilata kyytipojaksi Olut. Matkaevääksi kannattaa ottaa vähintään litran tonkka sangriaa, laivalta maihin
on käytävää noin 1 km verran. Lounaan jälkeen monet ottavat välikuoleman laivalla, mutta allekirjoittanut suosittelee
lämpimästi tämän sijaan laivakylpylää. Allasbaarin jälkeen
olotilan kanssa ei enää pitäisi olla ongelmia.
PS. Suosittelen iltapäivällä välttämään törmäämistä sellaisiin
ystäviin, jotka kanniskelevat mukanaan litran pulloa Finlandiaa ja haluavat siitä eroon. Loppuillasta tämä on ihan ok.
En tiedä p i tä i si kö i t ke ä va iko n a u ra a

Aina teekkaripolvien uutten ohi hyttimme käyvän nään... Sävelen soimista päässä ei voinut estää nelikiltaristeilyn kyydissä
enää N+y opiskeluvuoden sarastaessa. Ehkä ihan hyvä niin.
Tänäkin vuonna järkytyin jälleen siitä, että pHuksit nuorentuvat edelleen entisestään kiihtyvällä vauhdilla. Seuraava ajatus tämän jälkeen oli tietysti, että: "Eihän siitä pHuksivuodesta
niin kauaa ole itselläkään..."
Todellisuus iski kuitenkin vasten kasvoja laivan tax freessä nähdessäni erään 4. vuoden opiskelijan, joka sattumalta oli myös
taannoin fuksiryhmässä, jonka ISOSetäTätinä toimin. Kyseinen henkilö sitten vitsillä tokaisi viitaten kuluneisiin vuosiin,
että: "Ai säkin oot täällä! En tiedä pitäiskö itkeä vaiko nauraa."
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UV-puuhaa
Tisle tarjoaa uudenvuoden puuhanurkan. Jos edes alkoholi ei suojele
uudenvuoden seuralta, voit aina uppoutua ratkomaan Tisleen tarjoamia aivopähkinöitä! Ensimmäisenä KenKen puzzle, joka toimii kuten sudoku, mutta normaalien sääntöjen lisäksi numeroiden tulee toteuttaa annettu laskutoimitus. Numeroiden järjestyksellä ei ole väliä!

S A N AT:
ASPEN
CHEM
ERLA
KEMISTI
K I LTA KO L O N N I KO N D I S L A B R A M AT L A B N E O N P I P E T T I P Ö P Ö R A AT I R AV E
SILLIS TESU TISLE
17

E i ollakaa n e n ä ä E u ro o p a s sa – ke rtomus Ki i n a l a i s e sta a r j e sta
Huhhahheijaa,

kolmisen kuukautta on nyt tullut vietettyä Kiinan maalla ja
totuttautuminen aivan toisenlaiseen maailmaan on tapahtunut.
Kulttuurishokkeja tuli ensimmäisten kuukausien aikana joka
suunnasta, eikä ainoastaan rajoittunut perusruokakulttuuriin
ja kielimuuriin. Arjessa huomasi todella paljon eroavaisuuksia
tuttuun ja turvalliseen suomalaiseen arkeen ja nyt pyrinkin kuvaamaan mitä kaikkea on tullut vastaan.
Ne yleisimmät
Kuten varmasti moni jo ennestään
tietää, Kiinaan ei pääse ilman viisumia, oli Suomen passi kuinka
vahva tahansa. Vaikka viisumi oli jo
tullessa, maahan päästyäni, minun
piti hakea uutta viisumia, recidence
permittiä. Hakuprosessiin kuului mm.
pariksi viikoksi kiinalaisille viranomaisille
passini luovutus, sekä terveystarkastus, joka periaatteessa koostui huoneesta toiseen hyppimisestä, joissa jokaisessa otettiin erilainen koe. Hyvin mielenkiintoinen kokemus itsessään, mutta
saanpahan olla maassa nyt vaihtoni loppuun asti ja käydä ulkomaillakin välillä.
Ääkköset ovat tuottaneet ongelmia, sukunimestäni kun löytyy Ö, on nimeni eri jokaisessa lappusessa. Monissa paikoissa
se tulkitaan O:na toisinaan korrektisti OE:nä ja yliopistolla on
kokonaan päätetty hylätä kyseinen kirjain ja se on joko korvattu
18

? -merkillä tai kuten opiskelijakortissani, pelkällä tyhjällä välillä.
Kouluruoka ei maksa täällä mitään ja valinnan varaa on enemmän kuin voisi uskoa. Keskimäärin maksan 1,5€ annoksesta ja aina saan mahan täyteen. Ikävä kiinalaista kouluruokailua
kohtaan on jo alkanut.
Ennen tänne tulemista sanoin Suomessa tähtitaivaalle hyvästit,
olettaen etten tule niitä puoleen vuoteen tule näkemään. Todellisuudessa olen nähnyt niitä jo useasti ja ensimmäinen kerta oli
varsinainen yllätys. Saasteet aiheuttavat kyllä runsaasti näköhaittoja (ja päiviä jolloin naamari päässä haluaa kulkea), mutta on
myös selkeitä päivä jolloin näkee kauas ja sinistä taivasta.
Ihmismassa ja kadulla kulkemisen etiketti
Yllätyksenä ei myöskään tullut ihmismassa, Shanghaissa kun asustaa
yli 24 miljoonaa ihmistä. Olen muun
muassa kokenut sen, kuinka ihmisiä
tungetaan metroon jotta kaikki saadaan
mahtumaan vaunuun sekä kaduilla kulkemisen, kun ainoa vaihtoehto on madella massan
mukana kun mistään ei pääse ohi. Etiketit eivät ole muutenkaan
samanlaisia kaduilla kulkiessa kuin mihin Euroopassa on tottunut. Sadekelillä sateenvarjoilla ei väistetä vastaan tulevaa ja saa
olla varovainen ettei saa piikistä silmään. Kiinassa kaikilla löytyy jotain mielenkiintoista puhelimestaan joten kaikilla on jatkuvasti naama kiinni puhelimenruudussa, joka aiheuttaa myös
sen, etteivät kulkevat ihmiset aina katso eteensä, kun kävelevät.
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Liikenne ja liikkuminen

Eksoottinen ulkonäkö

Liikenne vaati hieman totuttelua alussa. Jalankulkijaa ei aina
väistetä, miljoonat sähkömopot ja polkupyörät kulkevat autoteillä kaistojen suunnista ja liikennevaloista välittämättä ja aina saa
olla varuillaan ettei äänetön (tai äänekäs) ajoneuvo tule päälle.
Pian kuitenkin uskalsin hypätä kaupunkipyörän satulaan ja huomasin, että holtiton liikenne meneekin omalla painollaan ja massassa pysyy mukana.

Pitkään ja hartaasti toivoin, että olisin voinut kirjoittaa tähän juttuun, ettei minun kanssa olla pyydetty ottamaan kuvaa. Kolme
kuukautta siihen meni, mutta nyt minua on pyydetty kahdesti
(viikon sisään) yhteiskuvaan. Toivoin hartaasti, että olisin voinut
kertoa kuinka olen ainoastaan kohdannut tuijottelua ja pikkulapsia jotka ovat minut huomatessaan ruvenneet osoittamaa ja
nauramaan. Vieläkään en tiedä mihin tämä osoittelu perustuu,
hämmentäviä tapauksia ovat olleet.

Täällä junalla matkustaminen muistuttaa enemmän lentokoneella lentämistä, kuin sitä junailua, mihin Suomessa on totuttu. Ei
riitä, että asemalle ilmestytään viisi minuuttia
ennen kuin juna lähtee ja ilman lippua jos
sellaista ei ole kerennyt ostamaan. Kiinassa tunti on sopiva aika tulla asemalle
ennen junan lähtöä, sillä parhaimmillaan vastassa on kaksi lipun ja passin
tarkistusta, turvavalaisu ja yli 20 laituria joilta junia lähtee. Tämän lisäksi on noin miljoona muutakin junalla
matkustavaa jotka etsivät omia laitureitaan, joten ihmismassaa löytyy myös sieltä.
Junassakin liput tarkastetaan kertaalleen, vaikk a
junaan ei pääse ilman että menee portillisesta lipunnäyttömasiinasta läpi.
Paikallisesti liikkuminen on rehellisesti ihanaa, sillä toimiva julkinen liikenne systeemi (Shanghaissa etenkin metro johon olen
täysin rakastunut) ja ympäri kaupunkia on kaupunkipyöriä, joita
saa napata siitä mistä löytää ja jättää melkeinpä minne haluaa.
Kaupunkipyöriä tarjoaa monta yritystä ja niitä on helppo käyttää,
sikäli kun sovellukset toimivat. Harvemmin tarvitsee minnekään
kävellä ja paikasta toiseen pääsee nopeasti ja helposti, parasta.
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Yhteisöllisy ys
Asia, johon olen totaalisen ihastunut täällä,
on yhteisöllisyys. Kaduilla vanhukset oikeasti pelaavat toistensa kanssa yhden
pöydän äärellä pelejä, kaduilla iltaisin
on porukka naisia tanssimassa kiinalaisia tansseja, ihmiset kerääntyvät
viikonloppuisin puistoon eväsretkille
ja lapset leikkivät erilaisten vempaimien kanssa. Ruokailu on tapahtuma
jossa ollaan sosiaalisia ja ravintolaillallinen koostuukin useasta ruokalajista, jotka
asetetaan keskelle pöytää ja ihmiset syövät siitä mitä haluavat.
Yksi lemppari jutuistani tässä kaupungissa on se, että päivän lehti
ilmestyy kadulla olevaan vitriiniin, josta sitten kaikki voivat sen
lukea ohi kulkiessaan.
All in all, rikastuttava ja ihana kokemus
Aikani Kiinassa tähän asti on ollut todella rikastuttava kokemus
ja olen oppinut ymmärtämään Aasialaisten tapoja, joita olen aikaisemmin ihmetellyt. Välillä on tullut ikävä Fazerin sinistä ja
ruisleipää, mutta riisiin ja nuudeleihin en ole kyllästynyt, kiinalainen ruoka on vaan parasta.

3 Tulokset
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KILTAHUONEEN HYGIENIATESTAUS

Tuloksena molemmista näytteistä löytyi useita pieniä, ruskeanpunertavia, pyöreitä ja karvaisia pesäkkeitä. Pesäkkeet viittaavat koliformisiin
bakteereihin, kuten Escherichia coli ja Enterococcus spp. Coronakeppinäytteessä kasvoi lisäksi yksi valtava pesäke.
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1 Johdanto
Työn tarkoitus oli Kemistikillan kiltahuoneen hygieniatason kartoitus,
joka on tähän mennessä ollut arvoitus. Hygienia, kuten myöskin Tanskasta lähtöisin oleva elämäntyyli hygge, ovat viime aikoina olleet kovassa
nousussa. Työtä varten otettiin näytteet kahdesta tarkkaan valitusta pinnasta: kahvinkeittimen kahvasta sekä coronamailana käytetystä kepistä.
Molemmat aktiviteetit ovat kiltahuoneella erityisen suosittuja kursseihin
hajoamisen ohella. On siis erityisen tärkeää selvittää, onko syytä paniikkiin
(kuva 1).

2 Työmenetelmät
Näytteidenottoon käytettiin kontaktiliuskatestejä. Näytteitä inkuboitiin 30 °C:ssa lähes ohjeiden
mukaisesti. Coronakepistä eristettyä näytettä
inkuboitiin 52 tuntia ja kahvinkeittimen näytettä varmuuden vuoksi 73 tuntia, jotta saataisiin
näkyviä tuloksia. Molemmat pinnat otettiin kaltevilta tasoilta, joten tulokset ovat ekstrapoloitaKuva 1. Paniikkiin saattaa
vissa kaltevan pinnan periaatteiden mukaisesti.
olla syytä

Kuva 2. Vas. coronakeppinäyte ja oik. kahvinkeitinnäyte. Liuskoja ei otettu pois
koeputkesta, koska ope kielsi.

4 Yhteenveto
Molemmista näytteistä löytyi koliformisia suolistoperäisiä bakteereja. Kiltahuoneen hygieniassa olisi siis parantamisen varaa. Aijai, eikö
äiti ole opettanut, että kädet pitää pestä? Mikrobeille altistumisen on
kuitenkin tutkittu korreloivan positiivisesti immuniteetin kehittymiseen.
Coronakeppinäytteen iso pesäke ja Corona Cup-finaalitappioni viittaisivat coronan olevan erityisen perseestä. Lisätutkimusta kaivataan kiltiksen sohvalta löytyvien epämääräisten eliölajien tunnistamiseksi.

5 Lähteet
kvg
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