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P ä ä k i r j o i t u s

Taas on tullut uuden Ruiskun aika (heh heh) ja 
haluisin tässä nopsakkaan kertoa, että tosiaan 
päätoimittaja/taittaja vaihtui, kun vanha kunnon 
Sampo (ja Teemukin) jäi eläkkeelle. No tässä 
uudessa Ruiskussa haettiin vähän uutta ilmettä. 
Ideana oli saada silmänruokaa enemmän kuvis-
ta ja tehdä lehdestä ilmavampi. Tämä valitet-
tavasti meinaa tilkan vähemmän juttuja, mutta 
toivottavasti  silti tykkäätte!

Vapusta halusin vielä sanoa. Sehän kolkuttaa jo 
aika kovaa oven takana. Moni onkin varmaan 
ostallistunut jo moneen radikaaliin vapun ta-
pahtumaan ja hyvä niin. Tämä taitaa olla ainoa 
aika vuodesta fuksivuoden alkukeitoksen jäl-
keen, jolloin on joka päivälle suunnattua tapah-
tumaa. Kaikki ilo irti ja loppuhuipennukseksi 
Kirkkopuistossa halataan kun tavataan!

[Pienenä vinkkinä Kirkkopuistoon suuntaaville, 
pukeutukaa lämpimästi tai kuolette seuraavana 
päivänä kahta kauheammin vielä hinkuyskään ja 
”pää täynnä räkää” -syndroomaan. Lisämainin-
tana; vesi on ystävä.]

  Hyvvee vappua toivottaa

    Sylva

Sisälmykset

4
6 
9
10
13
14
18
22

26

29
30
31

Paino: Jyväskylän yliopiston paino
Päätoimittaja/taitto: Sylva Larsson
Kirjoittajat: Radikaalin jäsenistö
Yhteistyössä: Freetime & Myöhä & LAL
Kiitokset: KSKS 

PJ:n Höpinät
V*ttu Taas Mokasin Labrassa
#AinaMyöhässä
Kopin Pelit Arvostelussa
Viiniarvostelu
Rikun (Opiskelija)Elämänkerta
Meet The Hallitus
Kolmen Kemistin Kertomukset 
 Vaihdosta
Viinojen Ja Lantrinkien Absoluuttisen  
 Hyvyyden Arviointi
Krapulakissa -Sarjakuva
Millaista On Se Oikeenlainen Kemia?
Kootut Radikaalit Lipsahdukset



I/20164 I/2016 5

Maailmassa myllertää muutokset ja 
opiskelijoita sorretaan. Onneksi ke-
mialla ja Radikaalilla menee hyvin. 
Vuoden aluksi toiminta koki nuoren-
nusleikkauksen fuksien tehdessä in-
vaasion hallitukseen. Hienoa, että uut-
ta intoa löytyy. Katsotaan, mitä jymy-
juttuja saadaan vielä tänä vuonna ai-
kaan!

Radikaalin hallituksen vuosi on käyn-
nistynyt kaikin puolin mallikkaas-
ti, joskin paljon on jouduttu asioita 
opettelemaan. Oppia on haettu niin 
vanhoilta tekijöiltä, kuin erinäisistä 
koulutustapahtumista. Kevään tässä 
vaiheessa hallitus alkaa olla jo täynnä 
karaistuneita konkareita. Uudet teki-
jät ovat tuoneet myös uusia ajatuksia 
toimintaan. Tällaisesta esimerkkinä 
mainittakoon luonnontieteilijöiden 
välisen yhteistyön uuteen loistoon 
nostaminen alkuvuoden aikana.

Minun alkuvuosi on kulunut hyvinkin 
vauhdikkaasti. Ennen kuin huomasi-
kaan, on jo kevät ja kohta kesäkin. Ko-
pilla en ole kerinnyt asumaan, saatika 
sitten opiskelemaan. Tänä vuonna kes-
kitytään nimenomaan tekemään ke-

mistien opinnoista kivemmat.  Vaikka 
kiireitä riittää, bileisiin olen aina sen-
tään ehtiny, ja nekös muitten kemis-
tien ohella, ovat ainejärjestön parasta 
antia. 

Kiireessä on kuitenkin ehditty järjes-
telemään ja ajamaan jäsenistön etuja. 
Perinteisiä ja uusia tapahtumia sekä 
liikuntatempauksia järjestetään koval-
la tahdilla. Jäsenistön etuja valvotaan 
useammalla tasolla kuin arvaattekaan. 
Tuleville kemisteille uudistetaan ko-
vaa vauhtia opetussuunnitelmia. Hyvin 
menee.

Perinteisesti vuoden ensimmäisen 
Ruiskun (edelleen väreissä) julkaise-
minen on ollut yksi varmoja vapun 
merkkejä. Haalarit jalkaan ja Kirkko-
puistossa nähdään!
 

Toni Lamminaho
Puheenjohtaja

Jyväskylän yliopiston kemisti ry

P.S. Huolia, murheita, turhia toiveita? 
Tuu nykiin hihasta!

PJ:n HÖPINÄT
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V*ttu 
taas mokasin 
labrassa

Toimituksen
suosikki

” Elohopeamittari meni särki ”

Kallis moka yliopistolle

” Oli perjantai ja äärimmäinen v*tutus. Olin 
labrassa syömättä yli kuusi tuntia. Ihan lop-
pupuolella pistin eksikaattorin kannen pöy-
dälle. Käännyin ympäri ja sivusilmällä näin, 
kun se alkoi pyörimään. Tein semmosen 
”NOOooOOOoo” tyylisen yrityksen pelastaa 
sen, mutta se hajosi palasiksi lattialle. Ne on 
muuten tosi kalliita kapineita. Ärsytti vielä vä-
hän enemmän päivä, kun siivosin sitä sotkua. ”

Aina ei labrassa mene putkeen. Välillä 
väsyttää tai jostain kumman syystä muu-
ten vaan ei suju. Nyt kemistit paljastavat 
pahimmat labramokansa.

Myrkyllinen vahinko
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” Mun työpistettä sanotaan vesipuistoksi. Aina kun kyseessä on veden 
lisäys, sitä on yleensä aika reippaasti. Kerran tein vesihöyrytislausta ja 
se keräs vähän painetta liiasta vedestä. Siitä valui yli kolmesta kohdasta 
vettä yli. Ja miksi en korjannut asiaa? Jätin tislauksen vartioimatta ja 
menin pelaamaan shakkia.  Assari ei tykännyt. ” 

Vesipuisto syntyy shakinpeluusta

” Olimme kokeellisen keittiökemian kurssilla valmistamassa Mansikka-
gazpachoa. Loppupuolella oikaistiin ja jäähdytettiin soppaa pistämällä iso 
kimpale hiilidioksidijäätä blenderiin sopan  kanssa. Mitä tapahtuikaan, kun 
blenderin käynnistyessä iso kimpale hiilidioksidijäätä jauhautui hienoksi 
ja lämpimässä ympäristössä kaasuuntui äkillisesti? Osa blenderin sisällös-
tä lensi nätisti pitkin seiniä. Siivoaminen oli kivaa. ”

Hiilidioksidia ja mansikkaa,
juuri oikeanlaista kemiaaa, woooaah

Otoksia kemistien tiistaista 
eli  ”Myöhä-päivästä”

# A i n a M y ö h ä s s ä

Kemistikuvat kaapattu Myöhän 
Instagram-tililtä. Seuraa heitä 

@ravintolamyoha.
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Durak
+ Suhteellisen uusi tulokas Kopin peliva-
likoimaan. Yllättävän hauska ja koukuttava 
maijapeli, jota jää aina pelaamaan ”vielä 
sen yhden pelin”. Henkilökohtaisia kau-
noja voi kanavoida halutessaan pilaamalla 
vieressä istuvan pelin.
- Maijan venäläinen velipuoli, joka osaa 
olla välillä hyvinkin julma. Ei kannata iskeä 
korttia oikealla puolellasi istuvalle pelaa-
jalle, jos hän ei vielä ole alkanut kaata-
maan edessään olevia korttejaan.  Tulet 
huomaamaan kyllä miksei.

4/5

Ristiseiska
Tämä yksinkertainen korttipeli ei esitte-
lyjä kaipaa. Suosio pysynyt ajan funktiona 
melko vakiona, hieman ehkä joutunut 
väistämään ”uusien” ja ”trendikkääm-
pien” korttipelien tieltä. Jos näet Jaskan 
kopilla, niin voit olla varma että siellä pe-
lataan ristiseiskaa. 

+ Ehdoton klassikko! Helppo oppia mut-
ta vaikea taitaa. 
-  Vaatii yleensä ainakin neljä pelaajaa, 
jotta olisi mielekäs seurapeli. Neljännestä 
häviöstä putkeen joutuu aloittamaan gra-
dun kirjoittamisen.

5/7

Paskahousu
Vähän harvinaisempi peli Kopilla, harvo-
jen hämyjen ernujen suosiossa. Eräs toi-
nen variaatio vetää enemmän pelaajia…

+ Mukavaa vaihtelua Kopin peruspeleihin. 
Voi pelata myös käännetyillä korteilla, eli 
kusetusversiona.
- Paskapeli. Kakkonen on kovana korttina 
aivan överi.

2/5

KOPIN PELIT 
A R V O S T E L U S S A

Duunari-Hitsari
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China-hand aka
”Kostin paska”
Paskahousun turkulainen (?) versio, jossa 
pelataan sekä käsi- että pöytäkorteilla. 
Sääntöjen muuntelu pelistä toiseen on 
tavallista, jopa suotavaa.
+ Nopeaälyisen ja vikkeläsormisen pe-
laajan peli. Ei kestä niin pitkään, että myö-
hästyisit luennolta.
- Joudut uutena pelaajana varmasti hui-
jatuksi, jos et tunne kenen kanssa pelaat. 
Kaikki eivät edelleenkään tykkää paska-
peleistä. Voittaminen riippuu liikaa pöytä-
korttien hyvyydestä.
3/5

Tzazi
Yahtz…. eiku siis tzatzi on tehnyt co-
mebackin Kopin pelivalikoimaan mo-
nen vuoden hiljaiselon jälkeen. Legendan 
mukaan pelaaminen lopetettiin, kun joku 

heitti maksimipistemäärän.
+ Maksimiperiaate! Taululla pi-
detään tulostaulukkoa, johon voi 
merkitä uuden ennätystuloksen. 
Hienot tuloslaput ála Kekkolan 
Konepaja
- Voi olla kohtuullisen tylsä peli, 

jos pelaajat eivät ole sielulla ja tun-
teella mukana manaamassa noppia/

nopille.

lim n>∞ (2+1n)2 /5

Tekken 4

Klassinen tappelupeli pleikkarille!
+ Ehtaa aitoa Tekkeniä. Moninpelissä voit 
vetää kaveria turpaan, ilman kipua (paitsi 
peukaloissa) ja kissalan poikien soittamis-
ta paikalle. Yoshimitsu OP
- Moninpeli vaatisi kaksi toimivaa ohjain-
ta, joku joka lukee tätä pliis tuokaa ;__; 
Yoshimitsu OP

3/4

VIINI-
ARVOSTELU

Vieläkö on villihevosia?

Kaunistaako viininjuonti? Olemme hypänneet rat-
saille. Milloin ratsuväki saapuu? Tekee haukkupalas-
ta arvokkaan. ”Suussa, röyhtäyksessä pyörii brandy, 
nakki, dippi ja tämä.  Aika härski. Hyvä yhdistelmä.” 
Ai Camar-Janne? Aika marjane?

Äänen perusteella jatkoon, sen sijaan olfaktoria vaih-
telee. Hetelmät ovat yhteisesti tunnustettu maun 
vivahteiden yhteistekijä. Maistajien välillä kyettiin 
observoimaan dissonanssi: Aiemmin luotettavana 
pidetyt tahot ilmoittivat omituisesta mausta, joka 
katosi kuin sukellusvene ruotsalaisilta. Ei vahvistuk-
sia toisilta tahoilta, ei lisähavaintoja ensimmäisiltä. 
Miksi poltergeist iskee vain silloin, kun viininjuoja on 
yksin?  ”Myös kätkettyä venäläisyyttä, tällä kertaa ei 
venäläisiltä kätkettyjä aseita.”

Suu muuttuu ruumiinontelosta gladiaattoriareenak-
si, outo maku taistelee kuin villihevoinen.
Nuoruus ja aikuisuus vastaan odottamaton maku, 
jossa vahva ylänuotti. ”Hyvää, mutta naamaa pa-
kottaa.” Rypyt, tuletteko te vai menettekö? Maku 
katoaa märkätiloissa. Hyvää syntymäpäivää, taikuri 
saapuu kopterilla. Viinin maun olemassaolo väistää 
tämän tieltä.

Ulkopuolisten konsulttien lausuntokierroksen saan-
to: ”Kaunis.” ”Toimii kolan kanssa.” ”Tässä maistuu 
asioita.” ”Hapankirsikka.” Toisin kuin Tampereella, 
lausunnoista ei maksettu eikä niitä palautettu täy-
dennettiviksi. Tämä pullo ei ole Mormonin kirja.

Ratsumies ja 
Dantsumies
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En oikein käsitä, mikä teitä 
tulevia kemistejä vaivaa. 
Kaiken sen kirkkaan kotivii-
nin keiton ja muun melkein 
laillisen kotikemian kiireiltä 
haluatte yhä lukea tekstiä 
minulta, vaikka en ole naa-
maani näyttänyt laitoksella 
sitten marraskuun viiden-
nen. Tuolloin en suinkaan 
ollut piilottamassa 36 tyn-
nyrillistä ruutia laitoksen kel-
lariin erään englantilaisen 
historianhahmon esimerkkiä 
noudattaen, vaan olin itke-
mässä tutkintotodistusta tie-
dekunnan toimistolta.

No tuntuukos nyt yhtään vii-
saammalta? Lähdetäänkö 

nyt maailmalle pelastamaan 
sitä? Ainakin aivosoluja on 
opintojen aikana tapettu 
enemmän kuin tarpeeksi 
milloin viinalla, milloin muilla 
liuottimilla. Maailman pelas-
taminenkin tuntuu epäto-
dennäköiseltä, kun täysimit-
taisen pro gradu –tutkielman 
kirjoittaminen oli ylivoimai-
nen homma. Moni tätä luke-
va ei edes tunne minua; ol-
koon se teidän onnenne. 

Suurin osa vuosikurssistani 
jätti leikin kesken ja lähti lää-
ketieteelliseen, jonne itse en 
koskaan päässyt. Loput puo-
lestaan ovat valmistuneet tai 
valmistumisen kynnyksellä, 

Riku Heininen on vastavalmistunut kemisti, joka 
on yksi Ruiskun vakiokirjoittajista. Nyt hän avau-

tuu, millaista kemianopiskelu oikeasti oli.

joten tässä minulla on erin-
omainen tilaisuus kerrata yli-
opistoaikani. Enpä ainakaan 
jää kiinni valheista.

Fuksivuosi ja Kaikki 
pelottaa. Kiersinpä kerran 
kokonaisen penkkirivistön lu-
entosalissa, kun en uskalta-
nut pyytää täysin ventovie-
rasta ihmistä päästämään 
minua ohitseen. Fuksiaiset 
selvin päin – älkää edes 
kysykö. Ensimmäiset tentit 

jännittivät, erityisesti epäor-
gaanisesta kemiasta: nolla 
pistettä ja seuraava paperi. 
Liian monta täysin absurdia 
luentoa professorin siviilielä-
mästä, erityisesti hänen kup-
lavolkkarista. Ensimmäisestä 
vuodesta jäi käteen täysin 
epärealistinen kuva kurssien 
haasteellisuudesta ja täysin 
uusi tunne: rakkaus kemiaa 
kohtaan – sekä tietysti hyl-
käyskirje lääkiksestä. 

Toinen vuosi. Oltiin niin 
kypsiä uusien fuksien silmissä. 
Ensimmäinen hylätty tentti 
ja lohtukalja. Opiskelijabileet 
kiinnostavat enemmän kuin 
opiskelu, joka meni siinä va-
semmalla kädellä. Keväällä 
vielä niin neitseellisen valkoi-
set haalarit alkavat vaihtaa 
väriä syksyn edetessä mul-
lasta, läikkyneistä A-kaupan 
tuotteista ja erinäisistä ihmis-

  Kaikki usko 
  maailman 

pelastamisesta
valui viimeistään 

tässä 
vaiheessa

     jäteastiaan. 

”

”

elämänkerta
Rikun (Opiskelija-)
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ruumiin eritteistä. Ensimmäi-
nen onnettomuus labrassa, 
kun rikkihappo ei ollutkaan 
sama asia kuin suolahappo. 
Kaikki usko maailman pelas-
tamisesta valui viimeistään 
tässä vaiheessa jäteastiaan. 
Mainittakoon myös joku kä-
sittämätön syrjähyppy pe-
dagogisiin opintoihin. Tapio 
Puolimatkalle vaan terveisiä: 
kirjasi ovat yhä perseestä. 

Kolmas vuosi oli 
osaltani rankin. Lähinnä 
saan tästä kiittää liian ai-
kaisin aloitettuja syventäviä 
opintoja, Carnot’n sykliä ja 
kvanttimekaniikkaa. Välitön 
hatunnosto niille, jotka kah-
desta jälkimmäisestä jotain 
ymmärtävät: itse lasken yhä 
vain kymmeneen ja senkin 
sormia apuna käyttäen. Pol-
kuintegraali suoraan uusinta-

tenttiin. Kandin tutkimuspro-
jektissa tuli sotkettua lisää, 
enkä todennäköisesti kos-
kaan uskalla suorittaa Sand-
meyer-reaktiota missään 
olosuhteissa. Ihan viiden pis-
teen vihje kaikille tuleville or-
gaanikoille: reaktioastiaa ei 
kannata pitää suljettuna sys-
teeminä kun reaktio tuottaa 
kaasua. Jotain positiivista 
vuosi toi kuitenkin tullessaan: 
yliopisto alkoi tuntua toisel-
ta kodilta ja henkilökunta 
enemmän perheenjäseniltä 
kuin opettajilta. 

Neljäs vuosi meni täysin 
ohitse, pitkälti kiinnostuskiika-
reiden kadottamisen takia. 
Mieleen painui oikeastaan 
vain vappu kaikessa kar-
meudessaan: nauttiessanne 
ilojuomia ystävienne seu-
rassa, katsokaa, etteivät he 
nauti sitä liikaa: muuten voit 
joutua raahaamaan toista 
tukasta kotimatkalla. Olkaa 
mieluummin se raahattava.  

Venähtänyt viides vuosi. 
Virallisesti opinnot lipsahtivat 
vuodelle ’n’. Vuosi alkoi tuu-
torin roolissa. Oli minun vuoro-
ni vastaanottaa pelonsekai-
set fuksipallerot ja opettaa 

    Yliopisto
   alkoi tuntua   
  toiselta kodilta
 ja henkilökunta 

perheen-
   jäseniltä

”       

”

heille kaikki se, mikä oli kan-
tanut minut tuohon vuoteen 
niin hyvässä kuin pahassa. 
Tiedä tuota kuinka onnistuin. 
Kiitos ja anteeksi traumatisoi-
duille yksilöille. Seuraavat viisi 
kuukautta meni täysipäiväi-
sesti vetokaapissa istuessa. 
Tavoitteet mullistavan syö-
pälääkkeen syntetisoimises-
ta jäivät lievästi sanottuna 
puolimatkaan. Ainakin oli 
hauskaa. Kevät ja kesä meni 
Graduttaa –sivustoa lukiessa 
ja selitellessä Kansaneläke-
laitokselle, sukulaisille ja ka-
vereille kuinka ”vaiheessa” 
kirjoitustyö on. Syksyllä sain 
sitten viimein oksennettua 
pahoinvointini mustien kan-
sien väliin.

Nyt jo aivan karmeassa kun-
nossa oleva haalari odottaa 
vielä viimeistä opiskelijavap-
pua. Tuon jälkeen yritän olla 
yhteiskunnan tuottava yksilö 
- uskoo ken tahtoo.  

Vastoin tapojani yritän tä-
män enemmän tai vähem-
män totuudenmukaisen 
opiskelijaelämänkerran tii-
vistelmän siivin antaa teil-
le, tulevat kollegani, vaka-
van elämänohjeen jäljellä 

oleviin opintoihinne. Elämä 
voi potkia teitä päähän ja 
valmistuminen saattaa tun-
tua kaukaiselta ajatukselta. 
Nauttikaa kuitenkin jokaises-
ta hetkestänne opiskelijana: 
vuodet ovat hyvin nopeasti 
vain muistoja tai mustetta 
Ruiskun sivuilla. Muistakaa, 
että kulkemanne matka on 
aina tärkeämpi kuin lopussa 
häämöttävä ruutulippu.   

Terve ja kiitos kaloista!

Riku Heininen

Vuodet ovat hyvin 
nopeasti vain muistoja 

tai mustetta
Ruiskun sivuilla. 

”       

”       
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JOSSU  Taloudenhoitaja

BRANDON  Varapuheenjohtaja

TONI  Puheenjohtaja AKU  Tapahtumavastaava

JUUSO  Tapahtumavastaava

EMILIA  Edunvalvonta- ja 
        hyvinvointivastaava

JANNE  Tapahtumavastaava

PETRA  Hyvinvointi- ja liikunta-
      tapahtumavastaava

TURU  Tapahtumakoordinaattori
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JONES  Sihteeri

IVAN Media- ja julkaisuvastaava

SYLVA Media- ja julkaisuvastaava
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Kolmen
kemistin
kertomukset
vaihdosta

Kolme urheaa kemistiä lähti 
vaihtoon. Yksi lähti Brittien 
muinaisille saarille. Toinen 
kauas vuoristoiseen Sveit-
siin. Kolmas päätti repäistä 
ja lähteä sinne, missä pip-
puri kasvaa. Japaniin siis.

Nyt, vaihdon jälkeen karais-
tuneina maailmanmatkaa-
jina, he jakavat tarinansa, 
millaista elämä oikein oli eri 
rapakoiden takana.

BASEL, SVEITSI
LAURI ”NANO” KOSKI

”Raikas sveitsiläinen vuoristoilma ei ole 
myytti” oli ensimmäinen ajatukseni, 
kun astun lentokoneesta ulos. Vielä ha-
paroivalla koulusaksalla, saan junalipun 
ja löydän tieni oikealle laiturille. Junan 
ikkunasta näkyy postikorttimaista alppi-
maisemaa. Tämän on oltava hieno maa! 

Päästyäni Baseliin harhailen kunnon 
suomalaisena tunnin ympäri kaupungin 
katuja. Matkalaukkuja raahaten kysyn 
ystävällisiltä paikallisilta oikeaa reittiä 
tulevaan kotiini, Mittlere Strassen opis-
kelija-asuntolaan. Maksan ensimmäisen 
vuokran käteisellä, saan avaimet kou-
raan ja keittiöstä kuuluu heti voimakasta 
naurua ja iloista puheensorinaa. Mietin 
kauhuissani, mihin oikein olen itseni 
laittanut?

Ensimmäiset pari viikkoa menivät asioi-
ta hoitaessa ja vieraaseen kulttuuriin 
sopeutuessa. Uni ja suklaa maistuivat. 
Toisaalta oli erittäin virkistävää olla yksin 
uudessa kulttuurissa. Yliopiston kurssit 
kestivät syyskuun puolivälistä joulukuun 
loppuun ja olivat pääosin englanniksi, 
harvat saksaksi. Antoisin osa oli kuiten-
kin laboratorioprojekti. Pääsin työsken-
telemään noin kaksi ja puoli kuukautta 
mikrobiologian tutkimusryhmässä. Alku 
oli kemistille hankala, mutta opin tuona 
aikana paljon biologiasta.

Vapaa-ajalta riittää paljon tarinoita. ESN 
kokosi vaihto-opiskelijat yhteen ja jär-
jesti meille paljon hauskaa ja unohtu-
matonta ohjelmaa, kuten reissut Alpeille 
ja Zürichiin, baarikierroksen ja liput FC 
Baselin jalkapallo-otteluun. Baselissa 
oli paljon kulttuuritarjontaa. Kävin tai-

denäyttelyissä ja konserteissa; klassi-
sesta musiikista jazziin ja Mötley Cruen 
keikkaan. Sählyä pelasin joukkueessa, 
jossa oli pakko puhua saksaa. Opiske-
lija-asuntolan porukka oli minulle toi-
nen perhe. Noin 20 asukkaan jakamassa 
keittiössä ei ollut koskaan yksin vaan 
aina oli tekemistä.

Mitä tästä yhden lukukauden syrjähy-
pystä sitten jäi käteen? Parantunut kie-
litaito, uusia ystäviä, korvaamatonta lab-
rakokemusta. Hienoja muistoja, kuten 
torilla tavataan -eargasm, kun klubilla 
alkaa soida The Rasmuksen In the Sha-
dows ja sveitsiläiset laulaa mukana tai 
kahden kämppiksen(, joiden tietämys 
parturoinnista rajoittui 20min videoon), 
100 % rakkaudella leikkaamat hiukset. 

Elämä toisessa maassa ei ole niin erilais-
ta. Jos ikinä harkitset vaihtoon lähtöä, 
tee se, et tule katumaan :)
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KEELE, ISO-BRITANNIA
ANNI MANNINEN

Olin viime syksyn vaihdossa Keelen yli-
opistossa, Englannissa. Keele on suurin 
piirtein Jyväskylän yliopiston kokoinen, 
ja se sijaitsee maaseudulla vihreiden 
peltojen ympäröimänä.

Valitsin Keelen, koska halusin Englantiin 
opiskelemaan, ja koska se tarjosi rikos-
kemian kursseja. Valitettavasti en pääs-
syt opiskelemaan rikoskemiaa, koska 
se oli päällekkäin erään toisen kurssin 
kanssa.

Ennen vaihtoa hiukan jännitti vieraassa 
maassa asuminen, mutta toisaalta olin 
myös erittäin innoissani. Kun saavuin 
kampukselle ensimmäistä kertaa syys-
kuussa, ihastuin Keelen vihreisiin num-
miin ja herttaisiin kivirakennuksiin. 
Brittien karismaattinen kulttuuri eroaa 
hieman suomalaisista tavoista. Britit 

ovat vähän rennompia vapaa-ajallaan, 
mutta vakavampia opiskeluissaan. 
Tämä näkyi siinä, että britit olivat luon-
nollisempia lähestymään lähes tun-
temattomia ihmisiä. Tuntemani britit 
miettivät jo aikaisin opinnoissaan mah-
dollisia työnantajia ja luennoilla paino-
tettiin opitun tiedon käytännöllisyyttä. 
Small talkin tarpeellisuus ei sinänsä 
tullut yllätyksenä, mutta siihen tottumi-
seen meni hiukan aikaa.

Mieleenpainuvin tapahtuma vaihdossa 
oli ehdottomasti tutustuminen Dub-
linin yöelämään joulukuussa. Emme 
aluksi tienneet mitään Dublinin baa-
reista, mutta lähdimme silti toiveikkai-
na mekon halmeet liehuen etsimään 
musiikkia ja hanajuomia. Ystävällisien 
muukalaisten neuvojen avulla löysim-
me lopulta keskustan sivukadulta nuo-
rekkaan klubin, jossa vietimme illan.

SAGA, JAPANI
LAURI VIRKKUNEN

Tuli käytyä vaihdossa Japanin Sagas-
sa ja siellä pyörähti vuosi. Olin ennen 
vaihtoa toivonut että voisin asua vuo-
den jossain muualla, ihan vain koke-
muksen vuoksi. Sen siitä sai kun katsoi 
liikaa Madventuresia skidinä. Halusin 
lähteä Japaniin, koska olin ottanut ja-
panin kursseja yliopistolla ja halusin 
käyttää opittuja Japanin taitoja paikan 
päällä. Myöskin extreme on aina kiin-
nostanut ja tuntui että intin jälkeen 
elämä  oli ollut liian rauhallista. Oli 
aika repäistä ja katsoa kantaako siivet.
 
Muistan kun sain ilmoituksen, että mi-
nut oli hyväksytty. Täytyy kyllä sanoa 

että oli aika uskomattoman hyvä fiilis. 

Ekat fiilikset maassa kaikkien lento-
kenttäkohellusten jälkeen olivat muka-
vat. Hotellissa pari päivää rentoutumis-
ta Hakatassa. Jet lagista palautumista, 
ison kaupungin ihailua ja mahtavasta 
paikallisruoasta nauttimista ennen Sa-
gaa. Sagassa oikeastaan alkoi iskeä se 
kulttuurishokki, kun sai nähdä millai-
sessa kämpässä tulisin aikani viettä-
mään. Tukahduttavan kuuma keli, yli 
30 astetta. Olin kuullut kauhutarinoita, 
kuinka huonosti japanilaiset puhuivat 
englantia, mutta Sagassa englantia oli 
käytännössä turha käyttää virastotalo-
jen ulkopuolella. Paikalliset, tutoreita 
lukuunottamatta, eivät puhuneet lähes 
ollenkaan englantia. Siinä alkoi tajuta 
kuinka erilaiseen maahan tuli. Sinänsä 
hyvä, koska kieli kehyttyy pakostakin. 

Ensimmäinen kuukausi Japanissa jäi to-
della elävästi mieleen. Kuinka hullulta ja 
jännittävältä noin kaukana kotoa asu-
minen voikaan tuntua. Hiljalleen, kun 
sai paperi- ja asuntoasiat kuntoon, olo 
muuttui rennommaksi ja alkoi todella 
nauttia olostaan.

Sain sen verran hienoja kavereita ja 
viihdyin niin hyvin että pyysin lopul-
ta  yliopistolta lupaa pidentää vaihto-
ni täyteen vuoteen. Toinen lukukausi 
meni sitten vielä ensimmäistä parem-
min ja oli oikea päätös pidentää vaihto 
täyteen vuoteen.

Parhaat kokemukset olivat ehdotto-
masti kaikki pitkään venyneet illat vaih-
tareitten kanssa laulaen karaokepu-
beissa. Rakastuin paikallliseen karaoke 
kulttuuriin. Siellä vuokrataan omat 
huoneet kaveriporukoille illaksi ja lau-

letaan yhdessä karaokea.

Opettajien ja vanhempien japanilaisten 
kanssa piti olla hyvä käytös ja nöyrä 
asenne. Suomen armeija tuli mieleeni 
opettajille puhuessa ja kumarrellessa. 
Vaihdon aikana opiskelin lähinnä kieltä.
Lieväksi pettymyksekseni en oppinut 
japania niin paljon kuin olisin toivonut. 
Fluenttius jäi itsellä ikävä kyllä kauas. 
Toisaalta kaikkien kokemuksien jälkeen 
moinen pikkuasia jäänyt kaivelemaan. 

Upea vuosi hienossa, eksoottisessa 
maassa. Kannatti lähteä vaikka vähän 
pelottikin. Loppuun vielä  lause, mikä jäi 
elävästi mieleeni Tokion reissun yhtey-
destä:

Vaara, olkaa  varovainen...
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Viinan juonti erilaisissa seoksissa 
on yleensä miellyttävämpää kuin 
keitetyn havupuuhakkeen syömi-
nen.[1] Laadullisen tutkimuksen 
tarkoituksena oli selvittää kah-
desta komponentista, viinasta ja 
lantringista, koostuvan seoksen 
absoluuttinen olfaktorinen ja gus-
tatorinen hyvyys ja lopullinen to-
tuus.

Koejärjestely toteutettiin henki-
löiden satunnaisotannalla, uu-
denvuoden juhlabileissä, se-
kalaisessa (ja joissain määrin    
epämääräisessä) ihmisjoukolla. 
 
Raadin jäseniä ohjeistettiin tuo-
maan puolueettoman satunnai-
sesti Jyväskylän Alkojen valikoi-
mista[2] ohjelmallisesti arvottu alle 
50 euron hintainen viinayksikkö 
sekä vapaavalintainen lantrin-
ki. Kokonaisuudessaan tutkimus 
koostui kahdeksasta edellä mai-
nitulla tavalla valitusta viinasta ja 
seitsemästä edellä mainitulla ta-
valla valitusta lantringista. Kussakin 
mittauksessa valmistettiin noin 20 
ml kokonaistilavuuksisia näytteitä 
1:1-suhteessa kukin viinan ja lant-
ringin yhdistelmä satunnais-ite-
ratiivisesti läpikäyden. Kuhunkin 

Viinojen ja lantrinkien
absoluuttisen hyvyyden arviointi

1
2
3

Karpalomehu + Dry Vodka

Karpalomehu + Lapponia 
Mustikka

Päärynämehu + Hedelmä & 
Salmiakki -viina

LuK Tuomas Nurmi (a), FM Juha 
Siitonen (b), FM Mikko Väärämäki 
(b), Fil. yo. Tero Haapala (a,c) 
 
a Kekkolan Konepaja, Tutkimus-, 
hutkimus- ja tuotekehitysosasto 
b Kekkolan Konepaja, Rahante-
ko-osasto 
c Vastuuntuntoinen auktoriteetti: 
Tero Haapala

mittaukseen valittiin pseudo-sa-
tunnaisesti kolmehenkinen raati, 
jonka jäsenet pisteyttivät tarjotun 
yhdistelmän pistein 1 - 5, jolloin 
jokaise yhdistelmän kokonaispis-
temäärä oli näin väliltä 3 - 15.  
 
Kuvissa 1 ja 2 esitetyistä sopivuusin-
dekseistä havaitaan parhaimmil-
laan parhaaksi viinaksi Dry Vodka 
ja heikoimmiksi lähtökohtaisesti 
heikkolaatuiset VSOP ja XO bran-
dy. Harvey’s sherry oli kohtalaista, 
missä tahansa. Korkeimman pis-
tekeskiarvon (9 pistettä) saavutti 

Lapponia mustikka.

Lanuista absoluuttisesti parhaaksi 
voidaan helposti nähdä halpa kar-
palomehu, joka oli myös pistekes-
kiarvoltaan korkein (9,5 pistettä). 
Appelsiinimehu on tunnetusti yleis-
pätevästi melko hyvä, ja tietyissä 
piireissä erinomaiseksi lantringiksi 
aiemmin havaittu[3] päärynäme-
hu sekoittui vaikka minkä kanssa 
mukavasti, jääden karpalomehun 
pistekeskiarvosta vain 0,25 pistet-
tä. (keskiarvo 9,25). 

Kuva 1: Totuus Lantringeista



I/2016 29I/201628

Odotetusti hirveimmäksi lantringik-
si todettiin, 5,375 pisteen keskiar-
volla, omena-kurkku-sitruuname-
hu. Tosin yhdistettynä 9,5 pisteen 
hedelmä & salmiakki -viinajuoman 
kanssa, hämmentää edelleen 
kaikkia raatiin osallistuneita.
Hirvittävimmän juomasekoituksen 
sijan jakaa kolme omena-kurk-
ku-sitruunamehun yhdistelmää, 
mutta parhaaksi havaittiin yksiselit-
teisesti, puolen hyvyyspisteen mar-
ginaalilla, vodka ja karpalomehu. 
 
Menetelmä havaittiin likipitäen 
täydelliseksi viinojen ja lantrinkien 
yhteensopivuuden ja yleissopi-
vuuden selvittämiseksi. On kuiten-
kin huomioitava, että käytetty 7 
x 8 -kokoinen satunnaisuuspooli 
oli melko suuri ja mielekkäästi yh-
dessä tutkimuksessa arvioitavan 

Kuva 2: Totuus Viinoista

joukon koon ylärajalla. Rahoitus-
ta, minkä tahansa viinamäärän 
lisätutkimuksiin otetaan mielellään 
vastaan.

Tutkimuksen tekijät haluavat kiit-
tää kaikkia sekä loppuja. Vain 
osa puolueettomista testiryhmä-
läisistä omistaa viina- ja lantrinki-
tehtaiden osakkeita, joten koko 
kokonaisuus voidaan approksi-
moida melko riippumattomaksi. 

 
[1] Nurmi, T.M.A. ja Siitonen, J.H., ”Sel-
lutehtaan varjossa” Ruisku 2/2015, 
Jyväskylän yliopiston kemistit r.y. 
[2] http://www.alko.fi/
t u o t t e e t / # p r o d u c t - s e c -
tion Viitattu 30.12.2015. 
[3] Julkaisematon viinanjuontitulos-
aineisto, Kekkolan Konepaja 2013. 
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WUT

Mikko Leskinen on 34 vuotias kemisti. 
Kolmenkympin jälkeen kuulemma lope-
tetaan iän laskeminen, joten satavarma ei 
iästä olla. Hän on suorittanut sikin sokin 
Oulussa ja Jyväskylässä kemian opinnot 
ja kiivennyt tikkailla tohtorin tutkintoon 
asti. Sivuaineena löytyy vähän tietojenkä-
sittelytiedettä.

Nykyään Mikko työskentelee Fermion 
Oy:lle, joka on tytäryhtiö Orionin isoon 
korporaatioon. Linked Innistä nopeasti 
googlaamalla työnimikkeenä toimii “R&D 
Chemist and Outsourcing Expert”. Kuu-
lostaa hienolle. Orionille APIt eli active 
pharmaceutical ingredientit valmistaa 
Mikon kaltaiset kemistit Fermionilla. APIt 
ovat lääketableteissa se itse lääkeaine. 
Mikon mukaan Fermion tekee sitä “hc 
kemiaa”. Tarkemmin määriteltynä ala on 
synteettistä orgaanista kemiaa.

Työkokemusta löytyy hyvin Mikon kaltai-
selle nuorelle tohtorille. Nyt toukokuussa 
tulee täyteen pyöreät kaksi vuotta Fer-
mionilla. Aikaisemmin hän on ollut kemian 
alan töissä ja harjottelussa eri paikoissa. 
Mainitsemisen arvoisena Mikko luettelee 
edesmenneen Hormos Medicalin.

“ En sen kummemmin suunnitellut 
uraani, enimmäkseen ajauduin tähän, 
niin kuin elämässä yleensäkin asiat 
menee. ”

Työmaailma on aivan erilaista kuin kemi-
an opiskelu. Vasta oman alan kesätöissä tai 
harjottelussa pääsee näkemään, millaista 
se työelämä oikeasti on kemialla. Mo-
nilla kemisteillä on myös hyvin erilainen 
ura. Eri alat tarjoavat niin erilaisia töitä, 
että on vaikea tiivistää, millaista on olla 
töissä kemistinä. Mikon mukaan tutkija-
na yliopistolla toimiminen ja yrityksessä 
on myös hyvin erilaista. Yrityksessä pitää 
miettiä sitä bisnestä ja yhteistyökumppa-
neita, mikä luo erilaisen kulman lähestyä 
työtä.

Mikko painottaa, että esimerkiksi Fermio-
nilla on äärimmäisen tärkeää olla hyvä ke-
miassa ja varsinkin synteettisessä orgaani-
sessa kemiassa. Hyvä tyyppi on aina jees, 
mutta syvä oman alan osaaminen on se, 
mitä kemian alalla kaivataan. Opiskeluai-
koina Mikko ei itse kuulemma pingoitta-
nut tai ollut erityisemmin määrätietoinen, 
mutta väitöskirja-aikoina kemian asian 
osaaminen oli enemmän tavoitteellista. 
Silloin vasta alkoi se kunnon hikipinkoilu.

“ Kartoita, mihin haluat erikoistua ja 
katso, mitä yrityksiä sillä alalla on. ”

Lopuksi vielä kaikkein tärkein (ja meille 
opiskelija-kemisteille) kiintoisin kysy-
mys - Kuinkas niitä töitä kemialta oikein 
saa? Pienen naurahduksen jälkeen toistuu 
sama muistutus, että syvä perehtyminen ja 
osaaminen alalla on välttämätöntä. Kesä-
töitä kannattaa hakea soittelemalla, moni 
kemian alan yritys ei pistä kesätyöilmoi-
tuksia verkkoon. Sähköposteilla kannattaa 
pommittaa kiireisiä työelämän kemistejä. 
Ja orgaaninen kemia kuulemma palkkaa 
nykyään, kuuluu viimeisenä vinkkinä.

MILLAISTA ON SE
OIKEENLAINEN KEMIA?

KUN OPISKELUT ON OHI, MITÄS 
SITTEN? KUINKA NIITÄ TÖITÄ SAA-
DAAN? MITÄ OPISKELUJEN AIKAAN 
KANNATTAA MIETTIÄ? 
MIKKO KERTOO MITÄ ITSE TEKI.

Lauri ”Late” Niemisen observoimat ja kuvittamat tyypillisimmät sauvakävelytyypit. 
Virallinen tutkimus tehtiin tarkkailemalla ohikulkijoita Kopin ikkunasta.

Assari juoksee käytävällä ja huutaa toiselle assa-
rille: ”Onko teillä mun viinapullo?” (absoluuttista 
alkoholia oli haussa)

“Pieni karvaton pallo vähän nii kun pienen pojan 
kivekset”

“Ei kohtuun asti, mutta kohtuudella”

“Äijä sito mut patteriin ja tykkäsin. Onko tämä 
paha?”

“Älkää naurattoko, kun mulla nestettä suussa”

KOOTUT
RADIKAALIT

LIPSAHDUKSET

“Kuullostaa sukupuolitautien leviämiseltä”

“Sä et ansaitse koskaan ketään naista”

*Kun Radikaalin kaappiin murtauduttiin* ”En se 
minä voinut olla! Ei mulla oo sorkkarautaa, ja jos 
semmoinen löytyisi, ihan kuin minä jaksaisin sen 
Kopille asti tuoda. Minä olen j*malauta läski!”WUT

WUT




