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Pääkirjoitus
Rakkaat kiltalaiset, hyvät Tisleen lukijat!
Syksyn myötä uudet ajat ovat edessä! Luonto täyttyy värikkäästä ruskasta, mutta
kiltalaisten elämää värittämään on kitiksemme jälleen auki. Itse päätoimittajakin on
siellä ehtinyt piipahtamaan, ja kyllähän tuo uusien ja vanhojen kasvojen näkeminen
tuoleja kuluttamassa, coronaa naputtelemassa sekä Tetriksen parissa piristää työpäivän
jälkeen. Vaikka DI-tutkinto on yhä matkalla Sisun syövereistä, on opiskelijaelämän
jatkamista vaikeuttamaan ilmestynyt täysipäiväiset työt. Toki lafkan tomuja ei ole
saatu täysin karistettua, sillä opiskelut jatkuvat jatko-opintojen osalta. Todennäköisesti
allekirjoittanutta näkee siis vielä silloin tällöin, ehkä myös coronalaudan ääressä.
Ensimmäistä kertaa tänä vuonna teillä on kädessänne painotuore Tisle. Toivottavasti sen
sivujen syysruskaiset tarinat värittävät ajanviettoa niin kiltiksellä, kuin illanistujaisissakin.
Toimituksen ehdoton suositus syksyiseksi illanviettotavaksi on, kovin yllättäen,
rapujuhlat. Herkulliset jokiemme antimet notkuvat pöydässä, ystävien kanssa turistaan
ja rupatellaan, ja illan virvokkeet pitävät lauluäänet vireessä. Päätoimittaja suosittelee
etenkin tutustumaan toimituksen rapuohjesääntöön, sekä kotomaamme suloisiin
syysväreihin. Lehden sivuilta löydät myös kesäkuulumisia, syksyn kotiviiniohjeen,
sekä totta kai myös urheiden toimittajiemme kotimaanmatkailun tähän mennessä
uskaliaimman matkareportaasin pohjoisesta asti. Löytyypä kansien välistä myös
eksklusiivinen Tisleen virallinen lisukevertailu.
Syksyisiä lukuhetkiä, nähdään kiltiksellä coronan
merkeissä!

Kim
PS. Huhupuheiden mukaan syksy merkitsee kans
yhtä varmaa asiaa: vaaleja ja toimarihakuja.
Kuulemani mukaan esimerkiksi toimitushommat
ovat erittäin mainioita.
Stay tuned.

Puuhispalsta
Tällä kertaa puuhis saattaakin vaatia pientä puuhastelua valmistuakseen…
Auringontäyteinen kesä hurahti hujauksessa töiden ja mökkiviikonloppujen siivittäminä.
Syksyn lähestyessä Otaniemikin on täyttynyt vihdoin ja viimein niin uusista kuin
vanhoista opiskelijoista. Rajoitusten poistuessa ja yliopiston avatessa ovensa, saimme
myös rakkaan kiltahuoneen vihdoin ja viimein takaisin käyttöön. Kitkeränsuloiset
kiltiskahvit, jauhokertoiminen Corona ja tietenkin TETRIS ovat siis palanneet jäsenistön
iloksi!
Puiden kellastuessa ja lukukauden edetessä palaavat myös monet tutut tapahtumat
antamaan väriä pimeneviin syysiltoihin. Pääsemme viettämään muun muassa killan
puolivuotisjuhlaa Hydrolysiä perinteisen rapujuhlan merkeissä, Neon Rave 2021:
v a p o r w a v e e q u i l i b r i u m tulee
jysäyttämään Smökin perustuksia elektronisen
musiikin
tahdittamana
ja
tietenkin
loppuvuoden kruunaa killan piKKujoulut.
Jotta syksyltä ei pääsisi puuhat loppumaan,
ohessa oleva Bingo pitää mielen ja kehon
virkeänä! Kun saat Bingo valmiiksi, ota
yhteyttä allekirjoittaneeseen, sillä nopein
Bingon täyttänyt tulee saamaan vähintäänkin
mainetta ja kunniaa! Täyttä höyryä siis
eteenpäin ja nähdään tapahtumissa!
P.S. Ravunsyönnin lyhyt oppimäärä: Snapsi
per saksi, skål!
Hanna
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Pelaa Coronaa

Asetu ehdolle
vaaleissa

Tutustu uuteen
ihmiseen kiltiksellä

Juo kiltiskahvit

Reivaa Neon
Raveissa

Lue Tisle

Pelaa kiltiksellä
Tetristä

Osallistu Hyvinvointikilpailuun

Syö rapu

Ompele Kemistikillan hiha
haalareihin

Jätä tentti tenttiarkistoon

Hae toimariksi

Ehdota ansiomerkin saajaa

Pötkötä kiltiksen
sohvalla

Ota snapsi

Pelaa Marjapussia

Ra

ati

NäNä

ΔT

Kyllä! Se on taas auki!
Nähdään uudella uljaalla kiltiksellä.
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Tisleen toimituksen rapuohjesääntö.
Monien teekkareiden tavoin, ravut elävät sisävesissä. Ne luetaan kymmenjalkaisten lahkoon. Rapujen ruumis koostuu päästä ja keskiruumiista,
teekkareilla tähän tulee vielä perse ja kaksi jalkaa kiinni lisäksi. Rapu vaihtaa
ajoittain kuortaan ja on tällöin altis pedoille, aivan kuten lukija rapujuhlien
jälkeisissä vainoissa aamusella. Rapu syö kasvinosia ja pohjan selkärangattomia sekä toisinaan heikompia lajikumppaneitaan, kuten esimerkiksi myös
kyltereillä on tapana. Ravuista on tullut ylhäisön herkku ja sitä syödään
esimerkiksi rapujuhlissa (esim. Hydrolysi), mutta rapuja on viimevuosina syöty
myös vuorimiesten keskuudessa. Ohessa ravun räjäytyskuva, joka helpottaa
käyttökuntoon laittoa.

Kuva 1. Skemaattinen kuva ravusta (Astacus astacus)
8

9

Tisle road trip part 3: Taistelu Jäämerellä
Missä vaiheessa touhu on mennyt liian pitkälle? Tuttu topparoikka kävi taas seikkailemassa pitkin
Suomenmaata toukokuussa, ja tällä kertaa reissu levisi niin ajallisesti kuin maantieteellisesti aivan
kuin Jokisen (tai tässä tapauksessa Mäkisen) eväät.
Päivä 1 / 11:07 Lähtö Otaniemestä. Mukaan lähtee jo aiemmista roadtripeistä tuttu trio, jonka
ensimmäisenä tehtävänä on kasata tuttu kööri noutamalla kyytiin eräs savolainen lannoitetehtailija.
11:35 Jo lähes perinteinen tankkaus Myllypurossa, jota seuraa siirtymä nelostielle läpi Lahdenväylän
maakunnan. Suuntana Lahti, sitten Mikkeli. Tässä vaiheessa suunnistus vielä varsin virtaviivaista.
12:05 Koetamme selvittää mistä varuskunnasta Mäntsälässä nähty puolustusvoimain ambulanssi
on peräisin. Emme saaneet auton ikkunasta suorittamaamme huuteluumme vastausta.
12:36 Matkaan hypänneiden etätyöläisten työtahtia alkaa
vaivata tökkivä mobiiliyhteys ja epäyhteistyökykyinen VPN
osuudella Lahti-Heinola.
13:45 Vierailemme Mikkelissä. Tärkeimpänä kohteena
suunnistamme Mikkelin yliopistokeskukseen ihasteleemaan
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun legendaarista Mikkelin
yksikköä. Myös LUT-yliopiston paikallinen toimipiste
paikannetaan. Yllättäviä muita toimijoita kampusalueella
mm.
Helsingin
yliopisto
sekä
Luomuinstituutin
koordinaatioyksikkö.
16:13 Vahvistuksemme Kuopijosta saapuu kyytiin. Täten pääsemme jatkamaan kaunista viitostietä
kohti maamme pohjoisia sopukoita. Havahdumme ensimmäisellä pätkällä nokkaan kantautuvaan
rahan tuoksuun ajaessamme Savon Sellun Kuopion tehtaan ohi matkallamme kohti Siilinjärveä,
jossa oikealle jäävät paikalliset Siilinjärven Alpit, eli Yaran usean sadan metrin korkuiset kipsikasat.
Takapenkillä tehdään etätöitä, ja matkamme etenee hyvällä tahdilla kohti Iisalmea. Mainittakoon,
että Kuopiossa nähdään myös lunta ensimmäistä kertaa.
17:44
Saavumme
Iisalmeen,
suomalaisen
panimoteollisuuden sekä äänentoiston sykkivään
sydämeen.
Käymme
paikallisessa
S-Marketissa
ihastuneina ostamassa jokaiselle Olvin tuotteet mukaan,
ja ajamme paikallisen panimon pihalle juomaan nämä
nopeasti, sillä olihan meillä jo pieni kiirus kohti Kainuuta.
Paikallinen herrasmies S-Marketin pihalla tuntui katsovan
paheksuvasti lakkipäisiä maakuntamatkailijoita, emme
ymmärrä miksi. IIsalmelta poistuttaessa takapenkiltä
suoritetaan varsin onnistunut etäkokous.
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19:15 Reissun Kuopion vahvistuksen kohokohta; saavumme Kajaaniin. Käymme paikallisella
aakkoshuoltoasemalla tankkaamassa autoa sekä matkustajia, ja jatkamme takaisin viitostielle.
Vaihtoehtoisena reittinä olisi toki keskustan kiertävä ohitustie, mutta tämähän ei takapenkkiläiselle
sovi, joten ajamme kaupungin keskustan läpi nähden samalla paikalliset maisemat, kuten Kajaanin
Lukio sekä paikallinen kebab-pizzeria. Saavumme vanhan viitostien kautta takaisin valtatielle, ja
reissu jatkuu Paltamon ja Puolangan kautta kohti Lappia.
19:35 Olemme Paltamossa, reissun kuljettaja ei suostu tekemään kiertoreittiä paikallisen Youtubetähden kotipihalla, joten jatkamme matkaa kantatietä 78 pitkin kohti Pudasjärveä. Paltamon
erikoisuutena Suomen ainut oman rakennuksensa omaava Alko. Matkan varrella näemme
ikonisen “Oletko eksynyt? Seuraavana Puolanka.” -kyltin. Pudasjärven paikallisiksi julkisuuden
henkilöiksi voidaan mainita muun muassa Hesburgerin Vuoden Herkku 2013 -kilpailun voittaja.
Ensimmäiset porot havaitaan jo reippaasti Pohjois-Pohjanmaan puolella. Tällä kertaa altistus
Pohjois-Pohjanmaalle koostuu pelkästään Pudasjärven kaupungista.
21:42 Saavumme Ranualle ja tätä myötä hyppäämme Lapin puolelle. Otamme kuvan kunnan
rajan kyltillä, jaloittelemme hieman, ja ihmettelemme pysähdyspaikalle hylättyä rikkinäistä(?)
mikroaaltouunia. Jatkamme matkaa syvemmälle Lappiin. Mainittakoon tässä vaiheessa muutama
muu mielenkiintoinen kohde, johon emme valitettavasti ehtineet tutustua.
23:00 Saavumme Lapin pääkaupunkiin, jossa kohtaamme Sodankylästä saapuneen
matkaoppaamme. Kummastusta aiheuttaa mm. kaupungin rakennusten ikä sekä omituinen
asemakaava (Alvar Aallon ansiota, tottakai!) Käymme katsastamassa Lordin jäsenten kädenjäljet
paikallisella keskusaukiolla, ja jatkamme tästä yhdessä Mäkisen Leipomoon tuhoamaan
tarjouskuponkimme, jonka jälkeen käymme takapenkin matkustajan paremman puoliskon
luona kahvittelemassa. Saapuessamme kahvipöydän ääreen eräs nimeltä mainitsematon
matkustaja onnistuu hajottamaan tuolinsa kurottaessaan ottamaan keksiä kahvinsa kylkeen,
ja muita matkustajia kiinnostaa muun muassa asunnon ikä, sekä viereiseltä pöydältä löytyvän
pelinäppäimistön speksit. Kiitämme tarjoiluista, ja paikallisen huoltoaseman kautta jatkamme
pohjoiseen. Pysähdymme matkan varrella vielä ikoniseen Joulupukin Kylään, jossa pääsemme
hyppäämään napapiirin rajan yli, ja sekös etelän miehiä riemastuttaa.
02:06 Sodankylän raja, edellisten kuntakylttien tapaan
tästäkin on pakko pysähtyä ottamaan kuva. Yllättäen tiellä
on hiljaista, eikä spurdoilumme häiritse paikallisia.
02:55 Leiriytyminen matkaoppaamme kesäasuntoon,
ja n. 1030 kilometrin pituinen reissu on tältä päivältä
tullut päätökseensä. Loppupäivä meneekin makoillessa
matkaoppaamme
sohvalla
televisiota
katsoen.
Televisiosta tulee merkillistä myöhäisillan aikuisten
ohjelmaa, joka aiheuttaa hämmennystä katsojissa.
Juomme parit ansaitut mallasjuomat, ja käymme
nukkumaan innoissamme siitä, mitä tulevat päivät
tuovatkaan tullessaan.
11

Päivä 2 / 09:35 Isäntiemme valmisteleman maittavan aamiaisen jälkeen osastomme hajaantuu.
Lisävahvistuksena on Finnairin Helsinki-Ivalo-Kittilä saapumassa vielä yksi Napapiirin sankari
lisää, joten yksi autollinen lähtee suorittamaan logistiikkaoperaatiota kantatietä 80 pitkin. Matkalla
ei yllättäen ole juuri mitään muuta erityistä kuin paikallisten isäntien roinalla täytetyt pihamaat sekä
Tepsan kylä. Tepsan kylästä löytyi mm. jätepistes sekä työväentalo. Ilmeisesti näillä meriiteillä on
se saavuttanutkin vuoden kittiläläisen kylän statuksen (vuonna 2012(?))
11:26 Kittilän merkittävimmät nähtävyydet: tulvivan Ounasjoen meripuupeltofarmit, AFRY:n
toimisto, ja lentokenttä, jonka kautta pääsee pois.
12:11 Paluumatkalla Sodankylään ihastelemme lumista maastoa, mukavaa toukokuista
lumisadekeliä, sekä Vesa-Matti Loirin Lapin kesä-kappaletta.
15:33 Jonkinaikaa lorvittuamme päätämme jatkaa tutkimusretkeämme Sodankylän
kirkonkylässä. Ensimmäisenä vaellamme kasarmin nurkilta kohti itse keskuspaikkaa, sykkivää
pohjoisen metropolia, josta löytyy jopa useammat liikennevalot. Ensimmäisenä katsastamme
maailman pohjoisimman Lidlin ja etenkin paistopisteen. Seuraavana etappina toimii paikallinen
K-Supermarket, jossa nautitaan kahvit ja luetaan Lapin Kansaa, aivan kuin paikalliset isännät
konsanaan. Jossain näillä main anonyymiksi jäävä sankari toteaa “Miksi täällä ulkona kulkee niin
paljon ihmisiä ketkä näyttää oululaisilta”. Havaitsemme myös ensimmäiset merkit tarunhohtoisesta
Jäämerestä, nimittäin taajaman pääkadun Jäämerentien nimessä.
17:48 Nälkä pääsee yllättämään kesken Sodankylän alkavan perjantai-illan sykkeen. Nälkäiset
sankarimme vaeltavat Sodankylän Pizza & Kebab-ravintolaan ja testiin pistetään erinäiset
poropizzat ja -rullat. Maittavaa. Näillä eväillä ylitämme viimaisen Kitisen ja suuntaamme
Piitsipubiin, jossa kamut pelaavat biljardia ja heittävät tikkaa. Mukaan lyöttäytyy myös paikallisen
kaivosteollisuuden ammattilaisia.
19:35 Tutustuminen paikalliseen ravintolaelämään jatkuu ensin Ravintola Revontulessa ja sitten
kylän kovimmassa menomestassa eli Rooperantessa. Täällä keskustelemme kuntavaalien alla
paikallispoliitikkojen kanssa, saamme kunniakeskustalaisen tittelin sekä tilaamme lautasellisen
Fernet Brancaa.
00:00 Hyvin etenevä ilta Roopessa kamujen
kanssa katkeaa valitettavasti vallitseviin
ravintolarajoituksiin, ja seikkailemme takaisin
majoitukseen varuskunnan porttien edestä.
Seuraavan päivän koitoksiin varaudutaan
kuluttamalla lisää vieraanvaraisten isäntiemme
vaivalla Lidlistä kuskaamia virvokkeita.
03:36 Ennen nukkumaanmenoa on vielä hienoa
todeta, että ulkona sataa lunta.
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Päivä 3 / 12:07 Kolmannen päivän retki starttaa. Tällä kertaa tavoitteena on löytää Jäämeri. Samalla
suoritamme tutustumista erään seudulla aiemmin reissanneen tulitikkuleikkejä harrastaneen
porukan kepposiin.
12:53 Ensimmäinen havainto mahdollisesta Jäämerestä. Täällä ei toki ole vielä jäätä, eikä lunta.
13:44 Vuotson kohdalla saavumme virallisesti Saamenmaalle, ainakin tienvarsikylttien mukaan.
Näillä main myös lunta alkaa olla roimemmin maassa.
13:57 Lähdemme seikkailemaan lumiseen Tankavaaran maastoon. Täältä löytyy erinäistä
tulitikkupoikien taakseen jättämää romua ja rakennelmaa. Valitettavasti vierailukeskus ei ollut auki,
vaikka luulisi lumisen toukokuun lopun olevan parhaita sesonkiaikoja. Nopean lähiluontoretken ja
Kultamuseon pihamaan katsastuksen jälkeen jatkamme matkaa yhä pohjoisemmaksi.
15:29 Seuraava kuntaraja ylitetään, tällä kertaa
Inariin. Tottakai tästäkin oli pakko ottaa kuva ja
sekoilla molemmin puolin nelostietä.
16:15 Pysähdymme Saariselän ostosparatiisissa.
Valitettavasti
rengaidemme
puuttellisten
talviominaisuukisen
vuoksi
Kaunispään
motorisoitu huiputus jää vain haaveeksi.
Matkamuistona mukaan tarttuu erinäistä Lapin
herkkua ja asustetta.
16:47 Ivalo. Nyt ollaan sitten varmaan oikeasti
pohjoisessa, kerta viima alkaa purra luihin oikein toden teolla. Jotta pohjoisuus välittyy myös
lukijalle, mainittakoon lumihangen olleen ainakin nilkkaan asti, sekä tiekylttien osoittavan
Utsjoelle (164 km), ja lähimpään suurkaupunkiin Murmanskiin (303 km Petsamontietä pitkin).
Paikallisen S-Marketin pihalla olisi kans erään kansalliskonservatiivipuolueen vaaliteltta, mutta
naamioasuistaan huolimatta retkueemme välttää agitoinnin.
17:29
Päivällinen
Anjan
pizzassa.
Jatkamme matkaa, sillä Ivalosta löytyi vain
joku joki, ei Jäämerta. Pakostakin tuo siis
sijaitsee jossain muualla.
19:06
Löydämme
Jäämeren,
kuten
kuvamme todistavat. Nyt voimme hyvillä
mielin palata Sodankylän perusleiriin
odottamaan palautusoperaatiota kohti
etelää.
20:35 Euroviisukisakatsomo
starttaa.

ja

huutis
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Päivä 4 / 09:53 Nokka kääntyy tällä kertaa kohti
etelää, sillä suurkoetus Suomenmaan eteläpuolelle
matkaamisesta voi alkaa. Matkaan tulee tällä kertaa
ensimmäiseen päivään verrattuna muutama mutka,
ja takapenkillekin on ilmestynyt kolmas matkustaja.
Reissun raskauden mukana myös juttujen taso
alkaa tässä vaiheessa olla aika väsynyttä, aivan
kuten sankarimmekin.
11:16 Rovaniemi, tällä kertaa päiväsaikaan.
Alvar Aallon ja kavereiden kädenjälki kaupungin
jälleenrakennuksessa paistaa nyt vieläkin paremmin
ankeista betoniseinistä ja keskustan läpi vedetystä motarista.
12:11 Eräs reissun kohokohdista tulee vastaan, sillä siirrymme tarunhohtoiselle Keminmaalle.
Täältä on kotoisin merkittäviä uraanuurtavia vaikuttajia, kuten Oulun Prosessikillan hallituslaisia.
Lisäksi pääsemme juhlistamaan taakse jäävää Lappia ja alkavaa Meri-Lappia.
12:54 Lappi on nyt todellisesti ohi, sillä pian Kemijoen
ylitysten ja paikallisen teollisuuden tuoksujen,
jotka nykyisen lienevät jo kaukainen muisto vain
nenänpäässä, saavutamme merkittävän maamerkin,
nimittäin Pohjois-Pohjanmaan rajan. Reilu puolituntia
myöhemmin riemastumme moottoritien varressa
olevasta kyltistä ja vaakunasta, jossa esiintyy joku
linna ja kala. Poronhoitoalue jää lopullisesti taakse ja
saavumme Oulumaahan!
13:49 Voiko sanoa käyneensä Oulussa jos ei syö
känkkyä? Emme uskalla ottaa selvää, vaan suuntamme tuttuun ja turvalliseen Linnanmaan
ykköskänkkylään eli ravintola Baabeliin. Matkalaisia ilahduttamaan paikalle saapuu myös muuan
alkuasukas. Känkkyjen ääressä vaihdetaankin kuulumiset ja matkan parhaat kommellukset.
Valitettavasti aikataulumme ja aukio-oloajat eivät
anna myötä Kuution perinteikkäälle karaokelle,
mutta sentään ennätämme asioida Linnanmaan
Salessa.
15:23 Oulun eteläpuolella maisema muuttaa
selkeästi ensimmäistä kertaa moneen päivään,
kun jatkuvat puurivistöt ja methät saavat väistyä
Pohjanmaan lakeuksien avartuessa edessämme.
Ainut looginen johtopäätöshän siis on, että ainakin
tästä suunnasta matkattuna Oulu muistuttaa
enemmän Lappia kuin muuta Pohjanmaata.
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17:01 Lakeudet jäävät taakse ja siirrymme
taas kohti Savoa. Kantatie 88 välillä PulkkilaIisalmi osoittautuu lähes yhtä yksitoikkoiseksi
kuin aiemmat välimatkat Lapin puolella.
Kunniamainintana Vieremän varalaskupaikka ja
Koljonvirran taistelukentät.
18:48 Savommuam sankarj jätetään kuopiolaisen
opiskelija-asuntolan
pihaan
odottamaan
vääjäämätöntä
töidentekoa.
Näin
ollen
takapenkille palautuu ainakin hetkellisesti
Geneven ja muiden ihmisoikeussopimusten
mukaiset olosuhteet. Jotta reissuumme saadaan vielä vähän ekstraa, päätämme suunnistaa
vitostien sijasta Savommuan syämmeen, eli reittiä Suonenjoki-Pieksämäki Keski-Suomeen.
19:17 “Hiljennä tok, kohta on Suonenjok” Suonenjoella vierailemme paikallisessa PeeÄssän
S-Marketissa, toiveenamme löytää sankareiden suosikkitubettaja. Valitettavasti emme idoliamme
tapaa, mutta sentään vissyt tarttuvat matkaan kun lähdemme kohti Pieksämäkeä.
20:06 Kantatie 72 ja seututie 447 liittyvät listaan erittäin epämielenkiintoisista teistä. Valitettavasti
myös missaamme Pieksämäen keskustan ja ainoana erityismainintana toisesta Etelä-Savon
läpiajosta matkaoppaasemme päätyy Kangasniemi, palveluina mm. K-Rauta, kotiseutumuseo
sekä Teboil Kotipizzalla höystettynä.
21:26 Vaikka Hartolan Jari-Pekka meitä houkutteelekin tienvarsimainoksillaan, jäänee visiitti
seuraavaan kertaan.
23:43 Reissu päättyy vihdoin, nimittäin Nihtisillan Mäkisen leipomoon. Huomenna töihin.
Reissun oleellisin statistiikka: 52 poroa.
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OmankädenOikeus Omenaviini Ohje
Onko mitään syksyisempää kuin ruskan tapittaminen lihis ja
omatekoinen omenaviini kourassa? Jätä kaupan omenat
hyllyyn, ja tee tämä oman maan makeimmista omenoista,
jolloin saat parhaimman tuloksen. Reseptin mittoja voit
muuttaa kunhan suhdanne pysyy samana.
Tarvitset:
20 l makeaa itsepuristettua omenamehua
10 l vettä
1 – 2 kiloa sokeria riippuen omenoiden makeudesta
Pussi viinihiivaa
Pussi käymisenpysäyttäjää

Tarvikkeita:
Desinfiointiaine

Vaihtoehtoisia tarvikkeita:
Toinen käymisastia lappoamisen
helpottamiseen.
Sitruunahappo tuo lisää hapokkuutta,
annostele paketin ohjeiden mukaan.
Kirkaste, hiivaravinne ja muut
entsyymit.
Juustokangas
Ominaispainomittari
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Käymisastia ja vesilukko
Lappo
Lasisia pulloja
Tiiviit korkit
Lämpömittari

Desinfioi käymisastia ja muut tarvittavat valmistusvälineet. Keitä vesi
kiehuvaksi sokerin kanssa ja lisää ne käymisastiaan. Lisää
omenamehu, sekä mahdollisesti sitruunahappo. Seuraa lämpötilaa ja
lisää hiiva 29 ºC asteessa tai pakkauksen ohjeen mukaisesti.
Jos mehun valmistuksesta jäi yli “mäskiä”, eli kuivaa omenamössöä,
lisää se käymisastiaan juustokankaaseen käärittynä kahdeksi viikoksi.
Kun nostat mäskin käymisastiasta, kannattaa siitä valuttaa mehut pois
noin tunnin ajan, sekä lopuksi puristaa kuivaksi. Tämä tuo
lopulliseen viiniin lisämakua ja ryhtiä.
Sulje astia, ravista ja säilytä noin 21 asteen tasaisessa lämpötilassa,
vaikka hyvin ilmastoidussa vessassa. Porina vesilukossa alkaa
vuorokauden sisällä ja kestää noin 3 - 4 viikkoa riippuen sokerin
määrästä. Ravistele astiaa päivittäin. Jos astiasta nousee vielä edes 2
kuplaa 15 minuutin aikana on käyminen vielä käynnissä. Varmin tapa
on odottaa ettei astiasta ole noussut yhtään kuplaa kahteen päivään,
mutta ehdoton yläraja on 1 kk. Älä ravista käymisastiaa viimeisten
päivien aikana, jotta sakka pysyisi pohjalla.
Lappoa käynyt viini 2 - 3 kertaa. Lisää sitten käymisenpysäyttäjä, ja
laita viini vielä syrjään pariksi päiväksi. Jos haluat erikseen kirkastaa
viinin, tee se tämän vaiheen jälkeen. Tämä on suositeltavaa
kristallinkirkkaan lopputuloksen saavuttamiseksi, muttei pakollista.
Lappoa viini uudelleen näiden vaiheiden jälkeen. Jokaisen
lappoamisen aikana tulee litran tai puolen verran tappiota viinissä.
Lappoa viini puhtaisiin pulloihin. Tässä vaiheessa viinin makeutta
kannattaa maistaa ja lisätä pullon pohjalle noin 0,5 - 1 tl sokeria
tarvittaessa. Älä pullota piripintaan vaan jätä ilmatilaa pullonkaulan
verran. Aseta korkki tiiviisti. Lisää etiketti ja päiväys.
Viini on heti käyttökelpoista tavaraa, mutta se jatkaa kypsymistä
pullossa. Parhaan makuelämyksen saa 3kk päästä aina 6kk asti. Säilytä
pullot makuulleen valottomassa ja tasalämpöisessä, noin 15ºC,
varastossa. Samaa ohjetta voi soveltaa myös muihin marjoihin ja
hedelmiin. Kuivaksi käyneessä viinissä alkoholipitoisuus
on n. 12 % – 14 %.
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1. Nonogrammi
- Auta piirustamaan
kiltalehtemme
päätoimittaja

2. Sananetsimipeli
- Etsi toimituksen
lempi-Lahtelais-yhtyeen
parhaat hitit
(yht 9. kappaletta)
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3. AUTA KORKEA_KOULU_OPISKELIJAA LUOMAAN
OPINTOSUUNNITELMA SISUSSA

4. YHDISTÄ PISTEET JA SELVITÄ 30.10 TAPAHTUVAN
SPEKTAAKKELIN TAPAHTUMAPAIKKA
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Fifty Shades of Ruska
Syyskuun sade vaihtuu lokakuun loskaksi ja sehän tarkoittaa sitä, että on aika
ostaa uudet takit, hansikkaat ja bootsit, jotka sopivat niin punaiseen vaahteraan,
tummuvaan pihlajaan kuin kellertävään koivuunkin. Mutta sopiiko sama vaateparsi
värimaailmaltaan niin Espoon sumuiseen syksyyn kuin Lapin luontoon? Onko se
paljon puhuttu ruska pelkkä vivahde-ero K-raudan pigmenttiosastolla? Vai riittääkö
se oikeasti perusteluksi lentää Finskillä Saariselälle viikoksi ihastelemaan lehtien
tippumista? (Kyllä vain, Lapissa on muitakin lentokenttiä kuin Rovaniemi) Tisle lähti
paikan päälle selvittämään, missä on Suomen paras ruska.

Kuopio
Tutkimuskiertueemme unohti, että maantieteellisestihän Kuopio on lähempänä Hankoa
kuin Haaparannan Nuuskakairaa, ja tämän vuoksi teki pyhiinvaelluksen kalakukon
luvattuun maahan vähän liian aikaisin. Montaakaan kiveä ei kuitenkaan tarvinnut
kiäntää, sillä sataman liepeiltä löytyi neuvostotyylisen kerrostaloblokin sisäpihalle
istutettu täyttä punaa hehkuva puu, jonka tunnistamiseen olisi vaadittu ainakin yksi
vuositilaus Suomen luontoa. Kyseinen puu kuitenkin otti tyylikkään varaslähdön
syksyyn värjäämällä lehtensä niin kirkkaan punaiseksi, että punavihersokea ei tätä
kykenisi erottamaan ympäristön havu- ja lehtipuiden vihreästä. Tisleen toimittajilla
ei kuitenkaan Lappeenrannan sumu enää silmiä harsonnut, vaan kyseiset ruskan
värit päätyivät toimituksen Instagram-päivitykseen ja löytyvät nyt jokaisen seuraajan
feedistä kunhan vain malttaa swaipata ohi ensimmäiset kolme kuvaa kalakukoista,
joista kaksi oli ahventäytteisiä ja kolmas muikkutäytteinen.
Arvosanaksi lupauksia antava 4/5.
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Helsinki
Lienee sanomattakin selvää, että täällä sanaa ruska käytetään vain mainostamaan
Lapin reissuja keskiluokkaisille padelia pelaaville pariskunnille, jotka kokevat,
että 300-heppaisella vuokraveneellä ajeleminen Suomenlinnan liepeillä kahtena
kesäviikonloppuna ei takaa heille riittävästi kytkentää luontoon. Ruskaa ei täältä siis
löydy, tätä mieltä on ainakin Tripadvisorin Sami. Mutta nahistuneita lehtiä löytyy
kyllä jokaisen kerrostalon pihalta sen verran, että huoltofirman työntekijä tulee
sunnuntaina kello 8:30 lehtipuhaltimella päryttelemään terassin taakse.
Jos kuitenkin haluaa nähdä joitain kellertävän värejä, niin Hullujen Päivien katalogin
lisäksi kannattaa katsastaa Otaniemen lintutorni, sinne kävelee Teekkarikylästä noin
vartissa ja jos joku kyselee tekemisiä niin aina voi selittää, että yrittää löytää tietä
TUAS-talolle, mutta meni eksymään.
Arvosanaksi jää N/A.

Lappeenranta
Kaakkois-Suomen ruska on kuvamateriaalin perusteella varsin pätevä leveyspiiriin
nähden: pihlajat punertavat ja hongat hehkuvat. Syksy saapuu myös varsin myöhään,
mikä nostaa Lappeenrannan statusta kesäkaupunkina. Toinen statusta nostava tekijä
on kesätyöntekijät, jotka, nimensä mukaisesti, viettävät kaupungissa vain kesän ja eivät
tiedä koko totuutta. Syksyn ruska on kuitenkin kaikesta huolimatta hyvännäköinen, ja
ruskan mysteeristä kauneutta koristaa kivasti kuvassakin heikosti erottuva sumu, joka
on Saimaan rannoilla sen verran paksua, että se samensi myös vahvasti toimittajamme
yötä ja aiheutti niin sekavan olon, että paikkakunnalla piti viettää toinenkin yö.
Lappeenranta oli tutkimuksen positiivinen yllättäjä. Miinusta kuitenkin liian tasaisesta kellertävän väristä Salpausselän koivuissa, joka sai epäilemään Viipurista puhaltaneiden rikki- ja raskasmetallipäästöjen osuutta asiaan.
Arvosanaksi solid 3/5.
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Lappi
Sanomattakin selvää, että Lappi on se juttu. Vaikka toimitukselle ei syytä ole
paljastettu, jostain se juontuu, että kansalaiset ympäri Suomea haluavat ajaa nelostietä
pohjoiseen ihmettelemään ruskan kauniissa väreissä lakoavia lehtiä, joita paikalliset
kutsuvat taloyhtiön syystalkoiksi. Vaikka ensimmäiset lumet tihuttivat Napapiirille jo
orientaatioviikolla, Kaldoaivin koivut pitävät kiinni kellertavistä lehdistään yrittäen
saada talteen edes sen vähän auringonvalon, mitä pohjoisen alkava kaamos tarjoaa.
Lapin ruska on epäironisesti sanottuna upea. Ja vaikka ei tätä mieltä olisikaan, niin
reissu Lappiin kestää sen verta pitkään ja maksaa kahden kuukauden opintotuet,
että ei sitä kehtaa sukulaisten kysellessä muutakaan väittää. Ja aina voi päivittää
sosiaaliseen mediaan olleensa Lapissa henkevällä ja luonnonläheisellä lomareissulla,
joka saa naapurin Mikankin varaamaan mökin ensi syksyksi Savukoskelta.
Voittaja oli jo selvillä ennen selvityksen tekemistä, joten vähemmän yllättäen Lappi
saa arvosanan 5/5.

Otaniemi
Tämäkään juttu ei olisi täydellinen ilman koto-Otaniemeä, joka löytyy jutun taustalta.
Valveutunut lukija tehkööt arvionsa ruskatilanteesta vallitsevan tilanteen perusteella.
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Tisleen kesäterveiset
Huhheijaa, kesä on taasen jäänyt taakse, kuten ehkä
nokkelimmat Tisleen lukijat voivat juttujen sisällöstä ja
lehden värimaailmasta päätelle. Mutta mitä ahkerille kesätyöpuurastajille tai lomaileville
kemisteille jäi kesästä käteen?
Erinäiset nimimerkit esittelevät seuraavaksi kesäkuulumisensa. Ovatko tarinat totuuksia kuin tilanyhtälöt, vai ovatko
Tenojoen kalavaleet livahtaneet niiden sekaan? Siitä lukija
joutunee ottamaan itse selvän…
Eräs työviikonloppu Torpedo Boys -kappaleen kotikaupungissa
Heräät aamulla. Katsot kelloa. Voi pahus, taas 5:30, olet kohta nukkunut pommiin
ellet nouse heti ylös. Kömmit autoon ja lähdet ajelemaan kohti työmaata silmät vielä
puoliksi kiinni. Taas neljä päivää edessä, mutta senhän jälkeen on taas kuusi vapaata, jee. Hikikarpalot valuvat otsaltasi ja kätesi alkavat tärisemään kun tajuat mikä
päivä on. Ei hitto, Keskiviikko, ja olet töissä Sunnuntaihin asti, ja viikonloppuna olisi
jälleen kesäpäivät tarjolla Otaniemessä. Voi saatanan saatana.
Noh, ei auta itku. Menet musertuneena töihin miettimään, kuinka hauskaa kavereillasi on viikonloppuna, kun itse joudut olemaan 50-asteisessa tehdashallissa. Kaksitoista tuntia ja kaksi kahvilltraa kuluu, lähdet kotiin, ja sama toistuu myös seuraavana
päivänä.
Mutta sitten...
Kolmannen päivän aamuna kurkkusi tuntuu kuivalta, ja nenä hieman tukkoiselta.
Ei perkele, tässäkö tämä nyt sitten oli. Soitat hätäisenä töihin että nyt tuli lähtö
maakunnan keskuksen tarjoamaan nenähierontaan, johon lopulta pääset klo 13:30.
Lääkäriltä tulee tuomio: kolme päivää sairaslomaa tulosten odotuksen ajaksi.
Myöhemmin tulee toinen tuomio klo 15:00, että tulos negatiivinen, ja ei syytä karanteeniin.
Huokaiset helpotuksesta, aamun kurkkukipu ja tukkoisuus olivat vain seurausta
avonaisesta ikkunasta, ja nämä oireet ovatkin menneet jo
ohitse. Mietit, mitä tekisit sairaslomapäiviesi ajan ja muistat:
"Ne kesäpäivät!". Hyppäät autoon klo 15:10 ja alat kiitämään
kohti Otaniemeä. Olet onnellinen. Maailma on auki. Mikään
ei voi pysäyttää sinua. Paitsi tietenkin seuraavana lauantaina alkava uusi vuorokierto, ja taas mennään neljä päivää
tehdashallissa. Noh, enää kolme viikkoa, kyllä tämä tästä.
"Ei enää ikinä Savoon"
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Sijoitin kesällä kaikki massini, hupikuponkini, fyrkkani, eli
rahani kryptoihin ja menetin kaiken. Päädyin kadulle syömään
fyysikoiden ylijäämä burgereita. Juodakseni sain pullon pohjia.
Yritin pelastaa tilanteeni myymällä valkoposkihanhista kuvia
ETF markkinoilla. Nyt minua kuitenkin syytetään pyramidihuijauksesta ja diplomityö ohjaajakin alkaa raapimaan sivuja
selkänahastani.
"Pasilan mies"

Saavuin Sodankylään ja aloin purkaa tavaroitani kesäruoska autostani joka on mallia Opel Astra 2001, se selvisi hädin tuskin tänne asti. Aloitin kesätyöt heti seuraavana
päivänä joten menin aikaisin nukkumaan. Aamulla sain perehdytystä työhöni suhteellisen elämäänsä kyllästyneeltä henkilöltä joka kertoi että
tänään töiden jälkeen menemme juomaan viinaa ja ampumaan uhanalaisia eläimiä. Myöhemmin opin että paikalliset
muiluttaa täältä pois jossei näin tee. Delirium tremens oireyhtymän takia saavuin jo edellisenä viikonloppuna rapujuhliin ja paikalla olikin Vuorimieskilta.
"Kaivostekniikan opiskelija, kesäharjoittelija, Sodankylä"

Vierailin itse kesällä Nälkämaan pääkaupungissa, suomalaisen kansanrunouden kehdossa, kolmen J:n kaupungissa, eli Kajjjaanissa. Kulttuurielämykseen kuului
mm. chevy, sniffer ja baarimikon viinayllätys. Kulinaristisena kokemuksena toimivat
Stadin Chili Kebab ja Pizzan herkut, niin iltapäivästä kuin aamuyöstä. Valitettavasti kohteista mahtipontisin, eli maailmankuulu Kajaanin linna, oli kunnostustöiden
vuoksi suljettu. Kajaanin vierailu uhaksi venähtää pidemmäksi, sillä aamuöinen pikayö Savon läpi kohti pääkaupunkia myöhästyä puolisen tuntia, sillä ovia ei saatu suljettua.
"KKC-fani"
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Päätin tänä keväänä, että paperirullien pyörittely kesäkauniilla Läsäkoskilla sai tältä
erää olla tässä. Siispä kesäkuun ensimmäisenä aamuna nousin bussista Otaniemeen
ja suuntasin Kilpilahden maahan. Jännittyneenä
nuorena klophina en saanut unen päästä kiinni,
kun vieressäni jämerät insinöörit, siloposkiset
konttoriharjoittelijat sekä rehvakkaat ryöukot
laittoivat silmänsä kiinni Kilpilahti-transition ajaksi.
Kun Kilpilahti alkoi lähestyä, oli näky kuin Mordor
konsanaan. Taivaalla näkyi ainakin 20 metrinen
liekki, todennäköisesti olefiinilaitokselta. Kaiteista
kiinni pitäen. Silti pahaa virustautia varoen.
"Muoviucco"

Kesäpäivien yhteydessä satuimme vierailemaan muutamien kemistitoverien kanssa
Etelä-Karjalan sykkivässä kakkoskeskuksessa, eli Imatralla. Tottakai kunnon turisteina
marssimme ensimmäisenä räpsimään kuvia räyhäkkäästi kuohuvasta Vuoksesta.
Kesäpäiviämme juhlistamaan oli oikein
järjestetty koskinäytös, vaikkakin Sibeliuksen soundtrack jäi tällä kertaa kuulematta
kuohujen taustalla. Ihmetystä eniten Imatralla
aiheuttivat onnittelut "uusista" hatuistamme.
"Tuoreet ylioppilaat Imatralla"

Hei ja moikkamoi. Kesän kuumat kelit tuli vietettyä
mökkeillessä, kolopalloa pelatessa ja muutamilla kesäpäivillä hyvien ystävien kesken.
Kesän viikkorutiinista piti huolen kesätyö näyttöpäätteen ääressä AutoCAD-piirustusten parissa Borealiksella kemistien lemppari Kilpilahdessa, joka oli
ensimmäinen varsinainen toimistotyöni lyhyen
elämäni aikana.
"Dösän yhden tähden takaosa"
P.s. Tämä seuraava kappale on kirjoitettu TiK:in 35 v päivillä jossa olemme nauttineet erinäisiä liuottimia. Kemistikilta on nostanut päätään koronakaamoksen jälkeen
niin jäsenistön sitsitapahtumien sekä uratapahtumien saralla. Pysykää valveilla taphtumista jota on luvassa vuodelle 2022.

25

26

27

Tisle testaa: ketsupit
Teksti & kuvat: Jani Anttila & Veikka Wikstén

On aamuyö, kaukaisuudessa kuuluu kahden suuren ketsupin ystävän filosofiset keskustelut siitä, mikä onkaan se kaikista paras ketsuppi, kuinka suuri on
tämän energiasisältö, ja kuinka tämä eroaa muista vastaavista ketsuppilajikkeista. Mitä eroa on makeuttamattomalla ja sokerittomalla ketsupilla? Miksi
makeuttamattomassa ketsupissa on enemmän suolaa kuin sokeroimattomassa ketsupissa? Emme tiedä. Mutta aiomme ottaa selvää. Tai emme.
Anyway, tästä keskustelusta idean saatuaan ystävämme päättävät käydä läheisessä ruokakaupassa ostamassa 12 erilaista ketsuppipulloa, ja kylkeen noin
2kg ranskalaisia perunoita. Sankarimme ovat valmiita menemään läpi harmaan
kiven, tai ainakin Kehä I’n liikennevalojen selvittääkseen elämämme suurimman
kysymyksen: mikä onkaan se maailman ultimaattinen voittajaketsuppi? Vastausta tuskin helposti saamme, mutta onpahan ainakin tarpeeksi ranskalaisia
perunoita iltapalaksi.
Noniin, aloitetaan.

Heinz
Ulkonäkö

5/5, smooth AF

Maku

4/5, maistuu ketsupilta, makeahko

Koostumus

3/5

Suutuntuma

4/5

Kommentteja

Maistuu ja tuntuu perusketsupilta. Tomaatit
kasvatettu Heinzin siemenistä (tm)

Heinz (50% vähemmän sokeria ja suolaa)
Ulkonäkö

3/5, hieman eriytyvät faasit

Maku

3/5, stevia puskee läpi, selvästi yritetty
ylikompensoida sokerittomuutta

Koostumus

3/5

Suutuntuma

4/5

Kommentteja

Kaloreita, sokeria ja suolaa puolet vähemmän vrt.
perusheinz. Sokerin puutetta kompensoitu liikaa.

Heinz (Ei lisättyä sokeria ja suolaa)
Ulkonäkö

4/5, todella esteettinen ketsuppinokare

Maku

2,5/5; vielä imelämpää kuin aiempi Heinz

Koostumus

3/5, ei eroa muihin Heinzeihin

Suutuntuma

4/5, ei eroa muihin Heinzeihin

Kommentteja

ihmeellisiä ainesosia. Kaliumkloridi,
sitruunamehu, omenahappo, sitrushedelmäkuitu,
mitä yritetään kompensoida?

Meira
Ulkonäkö

2/5, näyttää pilkotulta maksalta

Maku

2/5 maistuu ruokalalta, ylimakeaa ja vähemmän
suolaa kuin Heinzissa, inkivääri ei toimi

Koostumus

3/5, iha ok, not good not terrible

Suutuntuma

2/5, tuntuu rakeiselta suussa, ei samettinen

Kommentteja

Sisältää jodioitua suolaa, voi syödä ydinsodan
jälkeen

Felix
Ulkonäkö

5/5 samannäköinen ku Heinz

Maku

3,5/5; suolaista

Koostumus

4/5, korkeampi viskoosi kuin Heinz

Suutuntuma

4/5, ei edelleenkään eroa

Kommentteja

Enemmän suolaa kuin Heinz, mausteena mm.
kanelia

Felix (Sokeroimaton)
Ulkonäkö

3/5 Jotain ihmefaasieriytymistä

Maku

4/5, parempaa kuin Heinzin vastaava, ei
pilattu ylenpalttisella makeutuksella. Maistuu
tomaattikeitolta

Koostumus

5/5, jykevää ja tiivistä, otetaas lisää

Suutuntuma

4/5

Kommentteja

85% tomaattia eli todennäköisesti tomaattisin
ketsuppi mitä kaupasta löytyy

Felix (Makeuttamaton)
Ulkonäkö

Solid 4/5, näyttää ketsupilta, hell ye

Maku

4/5 kaneli puskee läpi, erinomainen maku

Koostumus

4/5, juoksevampaa kuin sokeroimaton

Suutuntuma

idk ei eroa muihin

Kommentteja

Sydänmerkitty mutta silti suolaa 1,4g/100g, hmm

Meira (Juuresketsuppi)
Ulkonäkö

2/5, vetinen, mutta yhtenäinen. Pitää hyvin yhtä
juuresten voimalla(?)

Maku

1,5/5; punajuuri yliedustettuna, ei hyvällä tavalla.
Kuulosti paremmalta kuin mitä on, ei jatkoon

Koostumus

3/5, parempi kuin Meiran normiketsupissa, ei silti
hyvä

Suutuntuma

2/5, vetistä paskaa

Kommentteja

Sydänmerkitty, terveellistä wahuu ja siltä
maistuukin. Ei punajuuriallergikoille

Pirkka
Ulkonäkö

0/5, vetinen ripuli

Maku

2/5, parempaa kuin Meira, ei paljoa vaadittu

Koostumus

1/5, vetistä paskaa

Suutuntuma

1/5, vielä vetisempää paskaa

Kommentteja

Käytetty siirappia sokerin sijaan ja ainoa ketsuppi
jossa on E-koodeja. Surullinen ihmiskohtalo, jos
ei ole varaa muuhun

Mutti
Ulkonäkö

4/5, näyttää artesaaniketsupilta/
tomaattipyreeltä, jakoi mielipiteitä

Maku

3/5, maistuu tomaattipyre ja balsamicomainen
etikkaisuus

Koostumus

5/5, erinomaista, sopivan rustiikkinen

Suutuntuma

4/5

Kommentteja

Eniten hipsterimäinen näistä. Paskin pakkaus,
lasipullosta vaikea saada tavaraa ulos

Aura
Ulkonäkö

1/5, vetinen ja ihan vitun tumma syystä x

Maku

3/5, maistuu jouluisalta mutta ei ketsupilta mutta
silti ihan ok. Muistuttaa luumuhilloa.

Koostumus

1/5, vetistä paskaa

Suutuntuma

1/5, edelleen vetistä paskaa

Kommentteja

Enemmän suolaa, sokeria ja kaloreita kuin
missään muussa testatuissa. Ei sisällä
poikkeavasti myöskään etikkaa.

Herkkumaa
Ulkonäkö

2/5, näyttää muovilta

Maku

2,5/5, maistuu pikaruokalaketsupilta, suolaista

Koostumus

4/5, he T H I C C

Suutuntuma

Ei ole

Kommentteja

Pelkkää suolaa ja sokeria, vauvasuun suosikki

