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Pääkirjoitus
Huhhuijaa,

jo yli vuosi on päässyt
vierähtämään siitä, kun viimeksi pääsi
nauttimaan kiltiksellä kupposesta kahvia intensiivisen coronapelin pyörteissä.
Mutta jopas sentään, kaiken pandemiakurimuksen keskellä olemme silti päässeet
nauttimaan mitä mainioimmasta talvesta, aurinkoisine päivineen ja komeine
lumikinoksineen.

On

taas mitä ilmeisimmin päässyt käymään niin, että uuden vuoden myötä mukaan ovat tarttuneet uudet kujeet. Diplomityöprojektin ja parin muun homman päälle on näppeihini tarttunut
Kemistikillan pää-äänenkannattajan toimittaminen yhdessä reippaan
ja moninaisen toimittaja-armeijan kanssa. Eiköhän tästäkin vuodesta
sisältöä saada aikaiseksi.

Takatalvella

ei Wikipedian mukaan ole varsinaista, vakiintunutta
määritelmää, joten päätin ottaa termin käyttöön tämän TakatalviTisleen muodossa. Vaikka kevät näin pääsiäisen kynnyksellä jo hiipiikin
varmasti eteenpäin, pääsee tämän Tisleen mukana nauttimaan vielä
talvesta, mutta myös suuntaamaan katseen kohti alkavaa vuotta ja
keväistä aherrusta. Tarjolla on herkullista roadtrip-reportaasia, löytyy
hallituksen esittäytymistä ja vaikka mitä. On meemiä, puuhapalstaa
ja muutakin laatukontenttia. Nautinnollisia lukuhetkiä, ja ehkä jonain
päivänä tätäkin Tislettä voi lukea aidolta sellujalosteelta kiltiksen
nurkissa.
Näillä eväillä eteenpäin ja vähälumista kesää kohti,

Kim
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Puuhispalsta
Täytä alla olevan puuhiksen tyhjät kohdat adjektiiveilla Suomen
kielioppisääntöjen mukaisesti. Tekemiseen tarvitset 21 kpl
vapaavalintaisia adjektiiveja tai vaihtoehtoisesti voit hyödyntää
seuraavia:
armoton, arvoisa, ennaltanäkemätön, hemaiseva, hilpeä,
huimapäinen, huurteinen, jämpti, kaoottinen, lannistumaton,
lupsakka, päräyttävä, railakas, seikkailunhaluinen, spontaani,
surkuhupaisa, sähäkkä, säteilevä, teräksinen, virtaviivainen,
virtuaalinen

Woopwoop!
Onnittelut ______________________ lukija, olet etuoikeutettuna onnistunut haalimaan
hyppysiisi kuluvan ______________________ vuoden odotetuimman julkaisusarjan
ensimmäisen ______________________ numeron. Vuosi 2021 on pyörähtänyt rytinällä
käyntiin ja kalenteri kierähtänyt jo maaliskuun puolelle. Pimeimmistä ajoista on onneksi
selvitty ja päivät pitenevät siihen tahtiin, että itsellekin tulee herätessä ______________________
mieli aamuauringon paisteesta.
Kilta on saanut uudet ______________________ toimijat ja myös uudet ______________________
tuulet puhaltavat killan toiminnassa. Vuosi on lähtenyt tilanteesta huolimatta
______________________ käyntiin muun muassa ______________________ Substitution ja
uunituoreen 130-vuotis historiikin julkaisun siivittäminä. Helmikuussa pidettiin
myös killan sääntömääräinen vuosikokous ja ehkä nyt ehtiikin hetken hengähtämään
alkuvuoden ______________________ tykityksen jälkeen. Kiirettä on siis riittänyt
maailmantilanteesta huolimatta.
______________________ raadilla on kuitenkin katseet jo tulevassa, ja kevään tapahtumissa
sekä toiminnassa. Kuitenkaan normaaleja tapahtumia ei tulla näkemään perinteisin
menoin. Poikkeustilasta huolimatta, kevään aikana pyritään järjestämään toimintaa
ja jos mielessäsi onkin jokin ______________________ (etä)tapahtumakonsepti, ota ihmeessä
yhteyttä istuvaan raatiin!
Tämän vuoden haasteena on ______________________ poikkeusolot, jotka asettavat rajoitteita
______________________ toimintaan ja ______________________ tapahtumien järjestämiseen.
Nähtäväksi jää mitä ______________________ vuosi ja ______________________ raati vuoden
aikana keksii ______________________ kiltalaisten päänmenoksi.
Nauttikaa ______________________ talvesta, vielä kun sitä riittää, ja ______________________
keväästä, kun se kohta alkaa! Paljon tsemppiä kaikille ______________________ askareisiin
sekä kevään jokavuotisiin ______________________ haasteisiin. Siteeratakseni viisaampia:
yrittäkää jaksaa!
			Hanna
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Raati esittäytyy
Vuosi on taas vierähtänyt siihen vaiheeseen, että on aika esitellä uusi raati ja
sen uudet kujeet. Tällä kertaa raati on saanut pähkäille vastaukset seuraaviin,
jokaista kiltalaista askaruttaviin kysymyksiin:

1. Nimi, pääaine ja akateeminen ikä?
2. Mottosi vuodelle?
3. Paras kemiamuistosi?
4. Jos olisit reaktori, mikä reaktori olisit?
5. Kuinka arvioit prosessiesi skaalautuvan
vuoden aikana?
6. Pahin mahdollinen tilanne?
7. Kaunein kotimainen kesäkaupunki?
8. Paras kemistilaulu?
9. Tislausfiilikset?

Puheenjohtaja

1. Hanna, (mamma), KeLa ja N.
2. JooJoo
3. Hetki, kun luulit kaikkien labrojen
olevan jo tehty
4. Jatkuvatoiminen
5. Mahdollisesti jonnekin unelmien ja
painajaisten väliin
6. Kahvi on loppu
7. Juva thö big city
8. Analyysi
9. Reaktiiviset
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1. Joona Pekkanen, kemia ja materiaalitiede,
3v
2.. Hyvä vuosi se on, tälläkin kertaa
3. Kemiat Kohtaa Otaniemi 2019
4. CSTR, jatkuvaa sekoilua
5. Hitaasti mutta varmasti
6. Varaston entropian eksponentiaalinen
kasvu
7. Vantaan Piilaakso
8. Analyysilaulu
9. Kolonnin täydeltä intoa

Emäntä

1. Lotta Pulkkinen, Chemical & Process
Engineering, akateeminen ikä 4,5 vuotta.
2. "Asioilla on tapana järjestyä"
3. Komiat kehtaa 2019
4. CSTR
5. Painottuen tulevaisuuteen
6. Että korona ei meekkään pois koko
vuonna ja ei yhtäkään tapahtumaa sais
järjestää.
7. Helsinki
8. Pumppulaulu
9. Odottavan innokkaat

1. Veera, kemian tekniikka ja prosessit, 3
2. Leuka rintaan ja kohti uusia rajoituksia!
3. dulsiinin (makeutusaine) syntetisointi
parasetamolista
4. Kumpi valmistuu ensin, minä vai Olkiluoto
3?
5. käänteisesti, koska tänä vuonna pieni on
kaunista
6. pumppujen kavitoituminen
7. lappeen Ranta
8. Pumppulaulu
9. Hyvään Tisleeseen pyritään, mutta priimaa
tuppaa tulemaan!
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Isäntä

Tiedottaja-sihteeri

Opintovastaava

1. Joakim, Kemia, 4. vuosikurssi.
2. (We choose to go to the Moon in this
decade and do the other things,) not
because they are easy, but because
they are hard...
3. Ilokaasu-raketin sytyttimien kehittäminen epoksi + KNO3 kombinaatiosta. Paloi
hyvin. :D
4. Ideaalinen CSTR-reaktori. Puhun
joskus liikaa ajattelematta, eli se mikä on
sisällä tulee ulos muuttumattomana.
5. COVID-19 on hidastanut prosessin
ylösajoa hieman, mutta rokotusten myötä
sen pitäisi päästä käyntiin.
6. Labrassa laite menee epäkuntoon
perjantai-iltana just kun kaikki oikeasti
osaavat ihmiset ovat lähteneet kotiin.
7. Tammisaari
8. A capella science:n The Molecular
Shape of You. On se Pumppulaulukin ihan
hyvä...
9. Could not be better.

1. Antti "Henkka tai HenrikSOS" Henriksson, Kemian tekniikka ja prosessit.
Akateeminen ikä: Kolme
2. Sillatti tollatti tästäkin selvitään!
3. Kun valmistettiin elefantin hammastahnaa lukiossa.
4. Looppi-reaktori (spin me right round).
5. Toivon prosessin pysyvän steady-state
tilassa ja kriittiset lämpötilat pysyvät
kaukana!
6. Kesätyöt peruuntuisivat:(
7. Kyllä se kaunein on joko Rauma tai
Turku. Naantalin saaristo on myös kaunis.
8. Pumppulaulu
9. I sawed this distillation tower in half,
and repaired it only with flex tape.

Rahastonhoitaja
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KV- ja maisterivastaava

1. Anette Honkanen, 22v kolmannen vuoden
opiskelija ja pääaineeni on biotuotteet.
2. Jaksaa jaksaa.
3. Varmaan kemiat kohtaa tapahtuma, vaikka
siellä ei kemialla tehty paljoa.
4. Perus panosreaktori, joka pyrkii toimimaan
täydellä teholla, mutta joka on välillä ajettava
alas .
5. Vuoden alussa prosessi lähtee liikkeelle
vauhdikkaasti, sitten sen tasaantuu ja aika mahdollisesti loppuvuosi tulee olemaan äärimmäisen
turbulenttia.
6. Varmaan jos syksylle ei tulisi ollenkaan uusia
maisteri- ja vaihtariopiskelijoita tai jos tuutorit
maagisesti katoaisivat orientaatioviikolla.
7. Kaunein kesäkaupunki taitaa olla Turku. Aurajoki on tosi kaunis.
8. Hirveästi en ole päässyt kuuntelemaan kemisti henkisiä teekkarilauluja ja siksi sanoisin
pumppulaulun olevan lempparini. Tätä biisiä on
päässyt hoilaamaan niin paljon sitseillä ja vastaavissa tapahtumissa.
9. Toivottavasti ei haihtuvat.

1. Arvi Heinijoki, kemian tekniiikka ja prosessit, fuksi 18 eli kolmas vuosi menossa.
2. Corona on ihan toimiva bisse
3. Lukion kemmanopen opit - Sytytti kipinän
kemian opiskeluun ja paljon hyviä muistoja
tunneilta
4. CSTR hyvällä sekoituksella
5. Arvioin prosessieni skaalautuvan todelliseen
kokoon kunhan korona saadaan alta pois ja
sponssit sovittua.
6. Pahin mahdollinen tilanne on se, että
syksyn kotimaan pitkää ei pääse järjestämään.
7. Stadi on gimis kesällä, kauhein: espoo
8. Vi är kemister tietysti (mikä kysymys tämä
edes on??)
9. Hyvät fiilikset, ei ois parii välipohjaa heittää?
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Yrityssuhdevastaava

KotiKeittoKilpailun ennakkovaroitus on jo
annettu...
...joko bioprosessisi ovat pöhisemässä?
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Tisle testaa kaurajuomia kahavissa

K

aurapohjaisten maidon korvikkeiden käyttö on nousussa vegaaniuden,
ilmastotietouden, trendikkyyden [1] ja Oatlyn ‘Suomen Maitopropagandatoimisto’-vastarinnan [2] myötä. Seurauksena maidon ja kerman status
kahvin kera on haastettu. Kuluttajalle tämä valikoiman kasvaminen on
hyvä asia, varsinkin jos kaurapohjaiset juomat maistuvat vähintään
yhtä hyviltä kuin perinteiset. Tisle testasi aamukahavissaan pientä
osajoukkoa nykypäivän suuresta baristakaurajuomavalikoimasta.

Pirkka Barista

kaurajuoma

Pehmeä, rasvainen, mutta ei kovin makea. Sopii hyvin
erittäin tummaan kahaviin. Kaupassa oli tarjous kahdelle
purkille, jolloin varmaan paras hintalaatusuhde.

Planti (ei-Barista)

kaurajuoma

Purkki tarpeettoman hankala. Tuo ilmi kaurajuoman maun
ominaiset puolet eikä ainoastaan imitoi maitoa. Ei kilpaile samassa kermaluokassa kuin muut, mutta soveltui
kahaviin hyvin. Myydään 0.75L koossa mikä voi olla pienkuluttajalle etu.

oatly ikaffe

Tunnetuimman merkin baristajuoma iKansalle. Rasvaista
kuin kerma, mikä myös maistuu. Tapauksessa kuin tapauksessa toimiva valinta. Laskettaneen luotettavaksi
premium-valinnaksi. Tuotetaan valitettavasti Ruotsissa.

kaslink (fazer) Barista

kaurajuoma

Hyvin samanlainen kuin Oatly, mutta vähän lievempi kermaisuus. Purkki on tyylikäs ja käytännöllinen. Valitettavasti fysistien kiltahuoneen valinta, joten ei suositella.

rainBow (ei-Barista)

kaurajuoma

Tämä S-ryhmän kaurajuoma on heikko yritys. Siinä missä
Planti ylpeästi esittää kauraisuuttaan, Rainbow häpeilee sitä imitoiden maitoa. Lopputulos maistuu vedeltä.
Pirkan kilpaileva normaali kaurajuoma voittaa samalla
hinnalla. Tuotetaan Saksassa.
[1] E. Kallunki, “Kauramaidon käyttö kasvaa niin, että suosikkituotteet loppuvat
kaupoista – Ruokakulttuurin tutkija: kuluttaja haluaa viestiä tiedostavuudesta ja
helpottaa arkea,” Yle Uutiset, 2018. https://yle.fi/uutiset/3-10532492 (haettu: 4.
maaliskuuta 2021).
[2] Oatly, “Maitomyytit,” 2020. https://maitomyytit.fi/ (haettu: 4. maaliskuuta 2021).

Tisleen someagentit ovat viimeisien kuukausien aikana saaneet juttuvinkin vaihtoehtomedian syövereihin. Internetin hämyisiltä bittikujilta löytyy moderoimaton, avoin
ja vapaa sosiaalinen media, jossa foliohuopiin käpertyneet, valveutuneet liskomiesten
vaanijat paljastavat uuden maailmanjärjestyksen salaliiton toisensa jälkeen. Tisle
esittelee, yksinoikeudella, raportaasin tämän vaihtoehtoisen tietokanavan järisyttävimmistä sisällöistä...
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Puuhasivut
Mikä kemistille tuttu esine nonogrammista paljastuu??
Tehtävänä on värittää ruutuja vihjeiden avulla. Ylä- ja sivumarginaalissa kerrotaan rivikohtaisesti peräkkäisten väritettävien ruutujen määrä.
Näiden "ruuturyhmien" välissä on oltava aina vähintään yksi tyhjä ruutu.
Esimerkiksi "5 4 3" tarkoittaa, että 5 ruutua väritetään alkaen sopivasta
kohdasta, sitten on vähintään yksi tyhjä ruutu, sitten väritetään 4 ruutua jne.
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Tisle road trip: Mini-KP
Vuosi on 2021. Korona on perunut kaiken. Neljä uskaliasta sankaria
päättivät uhmata rajojaan ja lähtivät pienelle lomareissulle Suomineidon siimekseen. Onko tässä oikeasti mitään järkeä? Kukaan ei tiedä.
Loimme kontenttia, jotta teidän ei tarvitse.
Klo 10.38
Lähdimme liikkeelle suuntana ykköstie, johon kuljettajamme totesi, että ei tiedä missä se sijaitsee. Tähän väliin lisätietona, että ainoastaan puolet matkareissaajista tietää matkamme reitin
ja kuljettajamme pitäisi olla yksi niistä. Ykköstielle päästyämme kartturimme toteaa, että puoli
tuntia suoraan. Jäämme odottamaan jännityksellä matkan kehitystä.
Klo 10:38 +/- 10
Siirryimme ykköstieltä kakkostielle, koska kakkonen on ykkönen.
Noin klo 11.10
Poistuimme hetkeksi suunnitellulta reitiltä vilkaisemaan Vihdin kirkonkylän ihania maisemia.
Totesimme paikan olevan samantyyppinen kuin Vantaa, kaupunki ilman identiteettiä. Vihdin
määrittelevät tekijät ovat Taistelu-Jaska ja sen läheisyys PK-seudulle. Kuljettaja V. W. mielestä
paikallisessa S-marketissa oli tietynlaista estetiikkaa. Detourimme kesti noin vartin ja sen jälkeen
palasimme kakkostien tiukkaan syleilyyn. “Onks täs kolmioo” totesi V. W., kun liittyi kirkonkylästä takaisin isolle tielle.
Klo 11.27
Saavuimme Karkkilan ABC Masuuniin (koska ebin masuuni :D XDDD). Täältä löytyi myös
huikeita automaatioalan nähtävyyksiä, mm. uudenlainen pullonpalautusautomaatti sekä kalastuslupa-automaatti.
Klo 11.59
Yritimme eksyä paikallisen metallialan yrityksen
Componentan tehdas-alueelle, mutta kaikki paikat
olivat aidattu. Kartturimme K. E. oli aivan sekaisin
ja ei osannut ohjata meitä oikeaan suuntaan takaisin kakkostielle ja kuljettaja V. W. ei muista mistä
on ajanut. Kaikki oli kuitenkin kartturin syytä, sillä
hänen olisi pitänyt olla kartalla, mutta sen sijaan
hän on jäänyt kassalle ABC Masuuniin. Summa
summarum “Karkkilassa oli niin hieno bussipysäkki, että piti käydä katsomassa kahteen kertaan.”
“Kaurismäkeläinen miljöö” - V. W.
“SKDL-henkinen ympäristö” - W. H.
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Klo 12.23
Järkyttävää maakuntatietoutta aina ohitettaessa kyltti,
jossa maakunta vaihtuu. Näitä oli useampi lyhyen ajan
sisään.

"Forssa on Etelä-Suomen Oulu.”

tällä kertaa päässeet Harjavaltaan.

Klo 12.43
Kävästiin nopsaan Forssan Citymarketissa ja samalla Finlaysonin myymälässä ostamalla äijille vähän
lakanoita, sillä edelliset olivat haljenneet. Täällä paikallisena erikoisuutena muun muassa jonkinlainen
kutomakone. Lyhyen excursion jälkeen siirryimme
kymppitielle ja menemme jonnekin päin, ei tietoa.
Päällimmäisenä mieleen jäi kuitenkin pettymys, sillä
suunnan ottaminen kohti itää merkitsi sitä, ettemme

Noin klo 13.45
Käväisimme tässä välissä nopeasti Metsä Groupin Rengon
sahalla katsomassa, millaisia tapaturmatilastoja lafkalta
löytyi. Loppujen lopuksi paikka ei kauhean turvalliselta
vaikuttanut. Tehtaan portit myös avattiin parkkipaikalle
saapumisemme kunniaksi, mutta tällä kertaa päätimme
jättää varsinaisen yritysvierailun välistä. Imaginaarinen
vaarakortti kuitenkin olisi tehnyt mieli täyttää, sillä tapaturmalaskurin nollaus kävi lähellä parkkipaikan muistuttaessa
outdoor-jääkiekkokaukaloa.
Klo 14.00
Kuljettajamme joutui lähtemään kolmannen kerran päivän aikana biologiselle huoltoseisakille
joten jouduimme tekemään hätäpysähdyksen valtatien laitaan jossain päin Hämeenlinnaa ennen
siirtymistä Tampereen suuntaan. Samalla huomasimme, että reitti Tampereelle oli poikki, joten
käytimme kiertotietä. Ihme sokkelo, ei enää ikinä Hämeenlinnaan. Edes sitä linnaa ei motarille
näkynyt. Hämeenlinnan jälkeen kuskiamme pelotteli tien varteen parkkeerattu leopardi.
Klo 14.20
Siirrymme Kanta-Hämeestä Pirkanmaalle. Vanajaveden lähistöllä oli vapaana upeita yritystontteja. Autoradion myötä myös sekoilu starttasi näillä main.
Klo 14.33
Saavuimme seuraavaan hämäläisiin teollisuuskaupunkiin. Valkeakoskella tutustuimme muun
muassa Tervasaaren huikeaan tehdasmiljööseen. Ihasteltuamme höyryäviä piippuja ja pelleiltyämme paikallisen kanavan ympäristössä, siirryimme uteliaina tutkailemaan Valkeakosken
liikekeskustaa. Paikallisiin nähtävyyksiin lukeutuivat muun muassa varsin hiljainen kävelykatu,
sekä ostoskeskus. Kyseisen fasiliteetin hyllyiltä löysimme onneksi riittävästi (pääasiassa alkoholitonta) menolientä viemään meidät seuraavaan kohteeseen, yhä syvemmälle Pirkanmaan ja Hämeen ytimeen. Toteamme, että erotumme selkeästi paikallisten alkuasukkaiden joukosta, tuskin
eduksemme.
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Klo 15.30
Matkalla ohitimme Lempäälän ja “Suomen suurimman Ideaparkin”. Tässä vaiheessa nokkelimmat jo varmaan keksivätkin, mihin automme nokka osoittaa.
Klo 15.43
“Äitii” - W. H. tajutessaan suunnan olevan Hervanta.
Noin klo 15.55
Kulttuurikierros Hervannassa alkaa. Kohteina muun muassa Puolan kunniakonsulaatti, kyykkäareenat ja teekkarisauna. Havaitsemme osaston punaisiin haalareihin pukeutuneita alkuasukkaita
pelivälineiden kanssa, mutta päätämme tällä kertaa olla nöyryyttämättä itseämme kyykän parissa.
Hiljaista oli tällä Tampere kolmosen kampuksella. Valitettavasti myöskään Hotelli Torni ei ollut
avoin, ja näin emme päässeet asiakkaiksi tähän legendaariseen majoitusliikkeeseen. Liekö koronarajoitusten syy? Seuraavaksi teekkarisauna. Täälläkin oli hiljaista, tosin sisäpihalta löytyi viitteitä mahdollisesta oluiden tuhoamisesta tai vastaavasta aktiviteetista. Ovessa olivat vielä vanhat
tarratkin paikallaan, ja teimme tähän opiskelijajärjestöjen logokavalkaadiin pienen päivityksen.
Nyt alkoi hiukoa siihen malliin, että suuntasimme kohti hervantalaista ostosparatiisia eli vanhaa
kunnon Duoa.
Klo 16.29
Aterioimme Ravintola Zarillossa. Lämmin suositus, sillä opiskelija-alennuksen kanssa hintaa ei
jää juuri markkaakaan, ja tavara varsin laadukasta.
Ainoana miinuksena, että pitää lähteä Hervantaan
asti nauttimaan näistä herkuista. Tällä on usein aina
omat lieveilmiönsä.
Klo 17.05
Shoppailut Duon S-Marketissa. Matkan kuljettaja sekä vänkäri päätti ostaa alennuskorista -30%
partateriä sillä nämä olivat molemmilta päässeet
loppumaan. “Haluaisitko ostaa yhden paketin puoliksi?” kysyi vänkäri, “En.” vastasi kuski. Vaikka
kiskot alkoivat olla jo paikoillaan, emme valitetSkemaattinen kartta Hervannan tutkimustavasti nähneet yhtäkään liikenteessä olevaa,
retkestä
myyttistä “kiskonysseä”.
Klo 17.20
Nopea kaljanjuontirituaali jonkinlaisen egyptiläishenkisen maamerkin vieressä. Totesimme, että
Hervanta alkoi olemaan aika nähty ja siirryimme eteenpäin. Hervannasta poistuessa on harvoin
ollut yhtä hyvä olo.
Klo 17.37
Päivän ensimmäinen Veikkaisin-vitsi päästettiin ilmoille jonotettaesa Mäkisen Leipomon Tampereen Jäähovin toimipisteen autokaistalla. Kuljettajallemme luvattiin haukku [REDACTED], jos
hän kutsuisi kassatyöntekijää mamiksi, mutta hän ei suostunut. Jälkiruokaa nautittaessa keskustelimme analyyttisesti naapurissa olevan Maskun logosta (oudoimmat asiat, joille [REDACTED]).
Seuraavana suuntana paikallinen Linna(i)nmaa.
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Klo 19.52
Yks yö starttaa.

Lihamukiarvostelu
"7/10 - J. A.
8/10 - K. E."

Tässä Vesijärven kaupungissa oli vaikeuksia löytää paikallisen yliopiston kampus, sillä ilmeisesti Helsingin humanistit ovat levittäytyneet myös Päijät-Hämeen puolelle. Ydinaseiden latausäänien kuuluessa päätimme liueta paikalta ja siirryimme seuraavan yliopiston
kampukselle, tällä kertaa sen aidon ja oikean lahtelaisen LUT-yliopiston valomainosten alle. Lahdessa ihailimme myös merkittävää
paikallista leipomoteollisuutta.

Kun kerta Lahteen oli päädytty, kuski päätti soittaa edellisen vuoden
edustamansa toimikunnan Lahelaiselle ystävälleen, että mistä pääsisimme (joutuisimme) testaamaan parhaan mahdollisen paikallisen kulinaristisen elämyksen, eli
jokaisen karppaajan unelman: aidon ja alkuperäisen lihamukin Jonen Grilliltä. Lähinnä setistä
tuli mieleen jonkinlainen mausteinen lihakastike ilman lisuketta, mutta loppuarvosana tuotteelle
asettuu silti perinteisellä asteikolla kohtaan ⅘. Kieltämättä tämä voisi toimia varsin mainiosti venähtäneen baari-illan pelastajana, toki miinuksena se, että tuossa skenaariossa baari-iltaa
joutuisi viettämään Lahdessa. Eräs matkustajistamme ei halunnut ottaa osaa makutestiin, ja hän
tyytyikin ostamaan pussillisen maustettuja maapähkinöitä paikalliselta R-Kioskilta pahimpaan
nälkäkiukkuunsa.
Kuljettaja totesi, että ei ymmärrä miksi Lahdesta puhutaan paljon huonoa, sillä kaupunki vaikutti
hänen silmään erittäin mukavalta ja kotoisalta. Muu matkustajajoukko teorisoi, että ei se kaupunki, vaan ne ihmiset. Teoria osoittautui piakkoin todeksi, kun eräs hieman juovuksissa ollut
lahelainen viittoili käsillään autoamme pysähtymään, jotta voisi ylittää tien. Kiitokseksi hän mukavasti näytti meille ensiksi peukaloa ja sen jälkeen mojovasti keskisormea.
Klo 22:02
Kun päivän ekskursiot ja suunnitellut pysähdyspaikat olivat suoritettu, saimme kotimatkalla
Lahdenväylällä ajaessamme vielä tuhannen taalan idean tehdä vielä viimeisen pyhiinvaellusmatkamme ennen kotiin saapumista. Saavuttuamme keravan kohdalle, oikealla puolellamme näkyi
jo legendaksi muodostunut Sinebrychoffin tehdas, ja mikä tärkeintä; jättikokoinen Koff Crisp
tölkki. Päätimmekin jättää automme tehtaan viereiselle pikkutielle, ja täältä käsin samoilla läpi
hangen ja heinän kohti Keravan mekkaa. Toinen matkanjohtajistamme ei malttanutkaan melkein
pysyä housuissaan, vaan innostui tällä Keravan Via Dolorosalla juoksemaan kohti unelmiensa
täyttymystä kuin pikku lapsi karkkikaupassa konsanaan. Saavuttuamme perille, tämä oli jokaiselle meistä kuin unelmien täyttymys; vihdoin on saavutettu jotain, josta kertoa jälkipolvillemme
ylpeinä. Jotain, jota ei moni ole meitä ennen onnistunut saavuttaa;
eli ottaa yhteiskuva Keravan jättiläismäisen Koff Crisp -tölkin
alta. Huomasimme tosin perillä pettymyksessemme, että tämä
maamerkki olikin ainoastaan alumiinista valmistettu rekvisiittaesine, ja tämä ei todellisuudessa sisältänytkään tölkin kyljessä
luvattua jumalten nektaria.

To be continued...
Pyhiinvaelluskohde
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Tisleen virallinen OC meeminurkkaus
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Oodi ystävälle ja kodille
Se oli elämän tukipilari. Turvapaikka, jonka syleilyyn saattoi käpertyä huonoinakin hetkinä. Lähde,
josta oli mahdollisuus ammentaa eliksiiriä oman jaksamisen kannatteluun. Mutta se on nyt poissa.
Yhä. Vielä. Toistaiseksi.

Loputonta väsymystä, tyhjyyttä ja arjen täyttävää kokonaisvaltaista kulahtaneisuuden tunnetta.
Ummehtuneita ajatuksia ja päättymättömiä keloja, jotka jatkuvat aina takaraivon juurelle asti.
Olisinko tätä kaikkea odottanut kokevani, kun näimme viimeistä kertaa. Tarkoituksena oli sanoa
”näkemiin”, tuttavallisemmin kaiketi ”moi”, mutta ei suinkaan ”hyvästi”. Mutta, siihen se vääjäämättä sisimmässäni tuntuu kääntyneen.
Peilatessani aikaa taaksepäin, käy kaikki verkkaisesti kuin videonauhurin tekemä mekaaninen filminauhan pyöritys. Yhtäkkiä siitä tuli etäisempi ja etäisempi. Viikot vaihtuivat kuukausiin, ja nyt
kuukaudet koostavat itsestään jo vuoden. Niin kauan olemme olleet erossa. Ilman viimeistä tilintekoa. Ilman viimeistä viipyilevää katsetta. Erosimme, ennen kuin olimme saattaneet yhteistuumin
eutanasiaa suhteellemme.
Hajureseptorini eivät enää lähettäneet viestejä huoneilmassa leijailevasta suodatinkahvin mukaansatempaavasta aromista. Perunajauhoa ei enää tarttunut sormenpäihini satunnaisen hetken
täyttävän kisailukimaran johdosta. Kukaan ei maannut enää laiskanlinnassa keräten energiaa tulevan luentotyön tai kotimatkan taltuttamiseen. Ravipelin kaiman maanosasanoitukset eivät seilanneet korviin. Eikä kukaan modernein lennätinlaiteohjelmistoin huhuillut ovimikon palveluiden
perään. Kaikki tuo oli poissa.
Vain tyhjyys. Ainoastaan hiljaisuus. Samettinen pölykerros peittää nyt kaiken. Niin muistot kuin
tuntemuksetkin. Voinko enää kuuna päivänä saattaa itseäni kanssasi yhteen. Virtuaaliversiostasi
ei tullut kotia. Ainoa mikä säilyi, oli tuo perinnelajimme nimi, mutta tapa, jolla se matkasi arjessa
mukana, oli totaalisen eri aikaisempaan nähden.
Vielä runsas vuosi takaperin, keräsin pauloissasi voimaa diplomityöpaikan hakuun. Sitten viime
näkemämme on divetymonoksidia virrannut Laajalahdessa. Haluan sen sinulle kertoa. Ehdin saada työlleni aiheen, aloittaa projektin, kokea riemun hetkiä, tuntea karvaita pettymyksiä, raportoida
sivukaupalla virkkeitä mustien kansien väliin. Kaikki tämä tuli valmiiksi, ilman, että pääsin kertomaan sen sinulle tai jakamaan sinulle tuskaani. En voinut turvautua tukeesi. Nyt lähihorisontissa
siintää jo valmistumisen tie. Olisin halunnut selvittää välimme sitä ennen, mutta nyt niin ei käy.
Toivottavasti sen vielä pystyn tekemään. Joskus
Tuska riipii kehoani, kun ajattelen, sitä tapaa, jolla jouduin jättämään hyvästit kiltahuoneelle. Ei
viimeisiä sanoja, ei haikeaa muisteloa. Siunattiin maan poveen, vain lähiomaiset saattoivat vierailla. Meille muille, edes vierailua arkulla ei sallittu.
Kaiken tämän myötä, toivon vain yhtä. Sitä, ettei tämä ei ollut joutsenlaulu. Viimeistä kyyneltä
ei vieritetty poskelle. Me kohtaamme vielä. Pääsen sinut vielä näkemään. Edes kerran. Edes sen
viimeisen.
Lämmöllä muistaen, kohtaamistamme vielä odottaen.
Oi sinä rakas kiltahuone.
Kaipaamaan jäivät kiltalainen ja tämän jo selätetty diplomityöprojekti
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