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PääkirjoitusSisälmykset
Terve toverit! Taas on risteilyn aika. Jee, 
tää syksy loppuu kohta, kirii kirii ja laiva 
lainehtii.

Muutama sana tästä Ruiskusta. Tässä tulee 
siis vapaamuotoista ajatusvirtaoksennus-
ta. Eli siis Ruisku on tänä vuonna tehty tii-
mityönä. Tiimejä on ollut kolme; produk-
tio, joka on väsännyt tekstit ja kerännyt 
muilta tekstit. Taitto taas on luonut ulko-
asun. Tuottajatiimi on hommannut resurs-
sit painaa Ruiskun mäntä tappiin ja saada 
tämä lehti teille nyt tuohon sun käteen. 
Että tosiaan tämä on ensimmäinen kerta, 
kun Ruisku tuotetaan tiimeissä, tällaisessa 
jännässä formaatissa. Vielä tehdään pieniä 
babystepsejä, mutta pikkuhiljaa alkaa tä-
mäkin formaatti hioutua siihen muotoon, 
että jatkossa saadaan Ruisku porukalla 
ulos. Tulevaisuudessa sen ei olisi tarkoitus 
olla yksin kenenkään hartioilla viemässä 
elämänhalua. Ruiskun taso toivottavasti 
säilyy samana, ellei jopa päädy maksimaa-
liseen huippuunsa. Tässä parasta, että yh-
dessä tehdään ja saadaan paketti kasaan. 
Lisätään jäsenistön tietotaitoja ja muuta 
shittii.

Tämmöinen haikea välihuomiokin tähän, 
että tämä on mun viimeinen Ruisku. Miksi 
mä lähdin kehittämään tiimit? Ruisku on 
aikaa vievää, miksi tämä uusi tiimityösken-
telytapa on optimaalinen. Keneltäkään ei 
pitäisi vaatia sitä aikaa, joka menee siihen, 
että puskee Ruiskun yksin ulos. Siksi tiimit 
tulivat ja minä pääsen vihdoin eläköity-

mään tästä hommasta. Jee? Haikea fiilis. 
Mun vauva lentää pesästä toisiin käsiin 
ja toivottavasti kasvaa, kehittyy, viisastuu 
ja rikastuttaa muiden elämää. Vastuun on 
kiva olla kaikkien hartioilla, varsinkin, kun 
fyskot vie jonkin verran elämänhalusta, 
niin kaikki apu on kivasta.

Teemasta vähän: Ruiskun teema oli tänä 
syksynä hyvinvointi opiskelussa. Siksi täs-
sä Ruiskussa puhutaan ruokaloista, liikun-
nasta, kahvinjuonti-instituutioista ja vasta-
painona toimivat lukuisat pitsamainokset. 
Ei kai kukaan voi painostaa tervellisiin 
elämäntapoihin, jotka tukevat onnellis-
ta elämää ja opiskelumotivaatiota. Taitaa 
se olla jokaisen oma päätös, kuinka pal-
jon pitsaa sitä naamaansa tunkee. Mutta 
teema oli sellainen tarpeeksi laaja; kinda 
kaiken kattava, mutta produktiotiimillä oli 
jotkut raamit.

Nyt mä lopetan. Kivaa risteilyä! Elkää kuol-
ko tai hukkuko! Yrittäkää löytää ne kivat 
pienet asiat elämässä, niin että kaikki on 
kivaa. Ollaan sit kaikki onnellisia ja muu-
ta ihanaa ja vaaleanpunaista. Peace out ja 
seilaamaan!

Sylva
Larsson
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Mukien sisältö liuotettiin typpihap-
poon ja laimettiin ICP:tä varten. Väreis-
tä nähtiin heti, että pitoisuuseroja oli.

”Jäsenistössä 
saattaa piillä 
jalometalli-

lähde.”

Kopin mukit viettävät paljon aikaa 
hyllyllä ja käytössä, mutta suhtees-
sa niitä pestään hyvin vähän.

analysoimaan ruskeanmustaa töhnää ICP-
OES:n avulla. Kyseisellä laitteella saadaan 
selvitettyä näytteen sisältämiä alkuaineita, 
joten menetelmä sopi tutkimukseen oi-
kein hyvin.

Kopin vaarallisin kuppi

Ennen tutkimuksen aloittamista oli vie-
lä otettava selvää, kenen muki ansaitsee 
kauheimman maljan tittelin. Huhujen joh-
dattamana toimitus löytää tummansinisen 
Mörkö-muumimukin luokse. Tämä todel-
linen mörkö kuuluu Tsärjikselle. Kuppi on 
majaillut kopilla jo muutaman vuoden ja 
siitä on hörpitty mustaa kahvia. Mukia ei 

myöskään toimituksen päätelmien perus-
teella ole pesty kertaakaan. Vertailukoh-
teeksi päätyy allekirjoittaneen kuppi, joka 
viettää kopin hyllyllä nyt toista syksyään. 
Tästä yksilöstä on juotu vain maitokahvia.

Pohjamutien tie plasmaa kohti

Yhtenä kauniina maanantaiaamuna olikin 
sitten aika kohdata viikon ensimmäinen 
kauhun hetki, kun törkyiset kupit löysivät 
tiensä analyyttisen puolen tutkimuslabo-
ratorioon. Jo tutkimuksen alkuvaiheessa 
huomattiin selvä ero näytteiden koos-
tumuksissa. Mörkömukista irtosi mustaa 
hyvin hienoa jauhetta, kun taas kukka-
mukin näyte muistutti toffeeta. Massois-
sakin oli eroa noin 10 mg:n verran. Näyt-
teet liuotettiin väkevään typpihappoon ja 
käsiteltiin ultraäänivesihauteella. Sitten 
lisättiin vähän typpihappoa, käsiteltiin 
ultraäänivesihauteessa uudestaan, suo-
datettiin ja voilà! Näytteet olivat valmiit 
varsinaiseen analyysiin.

Jo alkukeitoksessa opiskelijat ovat pääs-

Kahvinruskea totuus 
kopin kupeista

Jokainen kemisti on joskus katsonut kopin kahvikuppeja ja 
kauhistunut. Ruskeanmustaa mönjää löytyy kupista toiseen 
ja tiskausvälineet vain jatkavat pölyyntymistään. Onko tämä 
jäsenistölle niin tärkeä opiskelun osa kuitenkin tuhoamassa 
meitä sisältä päin? Toimitus kävi ICP:llä selvittämässä kahvi-
kuppien jämien sisällön.

Kopille tultaessa nenään leijailee usein 
enemmän tai vähemmän tuoreen kahvin 
tuoksu. Tämä virkistysjuoma onkin tärkeä 
osa jäsenistöä ja yhä useampi kiikuttaa 
oman maljansa täyttyvään kuppihyllyyn. 
Vaikka kahvia kuluu päivittäin litrakaupal-
la, ei jäsenistöläisten tiskiveden kulutus 
ole samalla tasolla. Kahvikuppien pohja-
mudat saattavatkin näyttää satunnaisen 
kopille-eksyjän silmissä oikealta saastepe-
sältä.

Pienen esityön jälkeen kuppien sisältöä 
päästiin tutkimaan oikein kunnolla, kun 
analyyttisen kemian puolelta kotoisin ole-
va tohtorikoulutettava Sini Reuna tarttui 
haasteeseen. Hänen kanssaan päästiin 
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ICP-OES laitteisto

Tjären Mörkömukin sisältö, näytteen-
oton jälkeen

set katsomaan ihmeellisen ICP-OES -lait-
teen toimintaa. Melkein puolet huonees-
ta täyttävän koneiston toiminta perustuu 
plasmaan, jonka avulla näyte atomisoi-
daan ja ionisoidaan. Plasmassa atomit ja 
ionit virittyvät ja emittoivat elektromag-
neettista säteilyä. Näin syntyy emissio, 
jonka intensiteettiä käytetään mittaukses-
sa pitoisuuksien määrittämiseen. Laitteella 
voidaan mitata suurin osa alkuaineista ja 
tulokseksi on mahdollista saada jopa mi-
krogrammojen tarkkuuksia. ICP-OES -laite 
on ollut laitoksella kuusi vuotta ja hintaa 
sillä on arviolta 100 000-120 000 euroa.

Mönjien pitoisuudet tarkasteluun

Analysoinnissa vertailukohtana käytettään 
netin syövereistä kaivettuja ravintoainei-
den saantisuosituksia. Varsinkin kahden 
viimeisen alkuaineen suositukset eroavat 
lähteestä riippuen, joten pahoittelut, jos 
oma terveys ei kohene näitä arvoja nou-
dattamalla.

Alla olevassaaulukossa on esitetty tutki-
muksen tulokset sekä päivittäiset saanti-
suositukset suurimmista havaituista pitoi-
suuksista.

Kuten taulukosta voidaan huomata, Tsär-
jiksen mukin pitoisuudet ovat huomatta-
vasti korkeammat kuin allekirjoittaneen. 
Saantisuosituksia kummankaan kupit ei-
vät täyttäneet. Tuloksista voidaan kuiten-
kin päätellä, että kopilla vietetty aika lisää 
alkuainepitoisuuksia merkittävästi. Mai-
don käytöllä ei taas näyttäisi olevan niin 
suurta vaikutusta. 
Ainoa jännittävä löytö on tuloslapusta 
esiin pomppaava hopean pitoisuus. Mo-
lemmissa kupeissa sitä näyttää olevan 
noin 0,200 mg/L. Voimmeko tästä kenties 
päätellä, että jäsenistössä saattaa piillä oi-
kea jalometallilähde? Reuna ei kuitenkaan 

tuloksesta huolestuisi, ja ”löydös” saattaa-
kin johtua vain puhtaasta mittausvirhees-
tä. 

Ehkä jäsenistömme maljoista ei tällä ker-
taa löydetty vaarallisia aineita tai keinoa 
rikastuttaa Radikaalia. Nyt jokainen voi 
kuitenkin todeta, ettei oma kupponen 
ruskeanmustasta mönjästä huolimatta 
ole vaarallinen. Omaa hivenainepottia voi 
tästä huolimatta kerryttää myös muilla 
tavoin, ja toimitus haastaakin jokaisen jä-
senistöläisen tarttumaan tiskiharjaan sekä 
antamaan kupilleen kunnon pesun!

Meeri
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Meillä on opiskelijahinnat kaikille takeaway 
teejuomille (lämpimät teet, latet, matchat, jää-
teet) ja teenvalmistusvälineille.

KEMISTIEN MYÖHÄN 
H AT T U E N N ÄT Y S 

2 9 . 0 8 . 2 0 1 7 !

Meillä on opiskelijahinnat kaikille takeaway 
teejuomille (lämpimät teet, latet, matchat, jää-
teet) ja teenvalmistusvälineille.
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Mua puri fyskokärpänen
ja siksi suren vaan.
Jo kauan sitten ahdistuin mä
siihen rupeemaan.
Alla peruskurssit mullon,
valmis fyskoon ollut en,
on paha olo ollut mulla,
siitä lähtien

Jos demot täytä kansioo,
niin sussa vika on,
josset ohjauksissa käyny oo,
oot ollu vastuuton.
Kas fysko menee ensin korviin
sieltä aivoihin
ja sieltä katoaa se heti
maan syviin rakoihin

Siis fyskoaa, fyskoaa
joka päivä painetaan
ja kun demot on ohi
niin lisää lasketaan
Tahdon olla juovuksissa,
jeesukselta apua,
miksei buddha, allah kans
vois vähän jeesata

Jos integroida osaat,
ja fysiikkaakin taidat,
fyskon läpi vitosella,
helpost läpi painat.
Fyskon takii elämääni
hieman stressailen,
jos läpi pääsen en,
niin mä sossupummeilen

Siis fyskoaa, fyskoaa
joka päivä painetaan
ja kun demot on ohi
niin lisää lasketaan
Tahdon läpi nämä kurssit
kandidaatiks valmistuu
mut fyskon takii eipä taida
sekään onnistuu

Siis lampaitaa, lampaitaa
mä lähden kasvattaa
akateemisen uran
aion unohtaa
Miksi kemialle lähdin,
hiton vaikeeta tää on,
Lääkäriksi lähden ehkä

Tarina erään hyvään fyskoon 
hajonneen opiskelijan yöttö-
mästä yöstä, jolloin vain fysko 
pyöri päässä.
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helpompaa se ois.
Hallistukin sanoo
meidän tavoiteaika on;
maisteriksi valmistuu
viisi vuotta ois.
Tuet loppuu kesken
kiitos fyskokurssien.
Sossun rahat kuluu koska
tääl mä fyskoilen.

Ei esseitää, höpöjää
meillä fyskoissa et nää
monivalintaankaan
siellä törmääkään
Haluaisin humanistiks,
Kovaa tiedet’ se ei oo,
kun ulkoo-opettelu ei fyskon kieltä oo

Mua puri fyskokärpänen
ja siksi suren vaan.
Ei se kuole millään
edes Atkinssonilkaan.
Mä aion valmistuu,
ja fyskon tappaa pois,
ois se elämä helpompaa,
jos fyskoo mul ei ois.

Siis fyskoaa, fyskoaa
joka päivä painetaan
ja kun demot on ohi
niin lisää lasketaan
Tahdon läpi nämä kurssit
kandidaatiks valmistuu
mutta fyskon takii eipä taida
sekään onnistuu

KEMISTIN RUNONURKKAUS

ARKISTOJEN KÄTKÖISTÄ

Fysikaalisen demoja turhautuneena tuijot-
telen,
minä taaskaan mitään ymmärrä en.

Miksi kaiken pitää olla kuin hepreaa?
Enhän minä osaa derivoidakaan.

Väärin ovat tehtävät myös kaverin,
kuvaajatkin menee yli paperin

Ohjaaja yrittää parhaansa mukaan neuvoa,
mutta eihän miellä ole mitään toivoa.

Äkkiä huomaan tehtävänannossa virheen,
luennoitsija on tehnyt vakavan erheen.

Enhän minä ehkä olekaan niin tyhmä,
vikaan on mennyt ihan koko ryhmä.

Innostuneena huudan ”HII HOO!
tuossahan piti olla Hoo Kaks’ Oo!”

Tättähäärä



Otteita
Tieodotteesta
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Toimitus löysi Ruiskun 
edeltäjän eli Tieodotteen 
arkistojen kätköistä. Tässä 
otteita Tieodotteesta.

-Atomiabsorptioanalyysi on stimuloitu 
prosessi, absorption käänteisilmiökään 
ei ole spontaani, vaan stimuloitu emissio, 
sanoi atomiabsorptiospektrofotomet-
riademonstraation pitäjä atomiabsorp-
tiospektrofotometriademonstraatiossa 
opiskelijoille

-Tuumorin kukka se on kaunehin kuk-
ka, tuumiskeli vanha sisätautilääkäri 
kun eläkkeelle jäi

Suositellaan käyettäväksi esimerkiksi treffeillä, puolison
isovanhemmilla, työhaastattelussa sekä kaupankassalla!

-Rentukan matematiikkaa, pitkän 
tuopin oppimäärä = 10 amiraalia = mo-
raali

-Fuksi toiselle: ”Tiedätkö mikä on tyh-
jiö?” ”Tuota - tyhjiö... no se pyörii kyllä-
päässäni, mutta en nyt millään saa sitä 
ulos

-Kukas kissan hännän nostaa, jollei pas-
kantulo

-Kranaatinheitinryhmät olivat harjoi-
tuksissa. Eri porukoiden välillä pidettiin 
pientä kilpailua. Alikersantti teki ilmoi-
tuksen vääpelille: ”Heitinryhmä valmis 
herra Vääpeli”. ”No entäpä meitin ryh-
mä?” kyseli savolainen vääpeli lupsak-
kaan tyyliinsä

-”On tässä sydän syrjällään”, selitti kirur-
gi elimensiirto-operaatiossa sattuneen 
virheen tultua ilmi

-”Silta yli synkän Virran”, lauleskeli 
hammaslääkäri, kun teki isoa ham-
masremonttia laulaja-Olalle, jolla oli 
kulmat kurtussa

-Miten Albert Einstein ratkoi fysiikan 
ongelmia? -Albertin aistein Huumorista voi 

syyttää Meeriä

Lentäviä lausahduksia 
joka lähtöön
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Kortepohjan ylioppilaskylän historia on al-
kanut jo 1960-luvun puolessa välissä. Siitä 
ei ole tietoa, milloin ensimmäiset kemistit 
ovat rantautuneet Kortepohjaan, mutta 
saunailtaa siellä on ainakin vietetty vuon-
na 1975.

Ennen kyykän rantautumista kemisti-
seuraan, jalkapallo oli kovassa suosiossa. 
Kuvasta voi myös bongata viisijalkaisen 
yksipäisen pelaajan. Lieneekö maistanut 
laboratoriossa joitain silloista taikajuo-
maa...

-On perjantai, työtakkijuhlan päivä. Luen-
to kemian laitoksella pitäjänä Georg Dak 
from Puliversity of Deegu! 

Työtakit ovat olleet menossa mukana jo 
alusta asti. Helmat näköjään kokeneet ko-
vempaakin toimintaa.

Kuvia vuosien varrelta

Meeri

Risteilyohjeita

Muokattu emännän palsta

RISTEILYÄ

RISTEILY

RISTEILY

RISTEILYLLE

RISTEILYLLE

HAALARIT

sylva
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Tuntematon kemisti

Koirahieroja 
Josefiina Hukari

Varaukset:
facebook.com/

koirahierojajosefiinahukari
+358 40 704 6384

42  I/2017

jossu

Kauppakatu 8
014 215 004

Avoinna
Ma-la 11-23

Su 12-22

Opiskeli jal le 
-10% 
paikan 
päällä 

syödessä!

http://www.pizzeriamaria.fi



I/2017  19 18  I/2017

3D-tulostimen
arvoitus

Käytävillä liikkuvien huhujen mukaan kemian laitok-
sella on 3D-tulostin. Missä tämä mystinen tulostin si-
jaitsee, kuka sitä käyttää ja mitä tekemistä sillä on kemi-
an kanssa? Ruiskutiimi päätti, että on tullut aika ottaa 
selvää tästä mysteeristä ja pistää salapoliisi asialle

Johtolankojen metsästystä 
laitoksen käytävillä

3D-tulostimesta ja sen käytöstä, saati 
sitten käyttäjästä ei ihan ensisilmäyksel-
lä löytynyt tietoa yliopiston nettisivuilta. 
Johtolangat veivät kohti Matti Haukan 
tutkimusryhmää. Alkuperäisen vihjeeni 
perusteella lähden eräänä sateisena per-
jantai-iltapäivänä ristiretkelle fysikaalisen 
kemian käytäville. Ilman uusia johtolan-
koja jatkan matkaani epäorgaanisen ke-
mian puolelle, kohti Haukan työhuonetta. 
Ovi on kiinni, eikä koputukseen vastata. 
Joudun jatkamaan matkaani jälleen tyhjin 
käsin. Vastaan tuleva laitoksen henkilö-
kuntaan kuuluva rouva pysähtyy ja kysyy 
millä asialla käytävillä kuljeskelen. Hieman 
hämmentyneenä saamastani huomiosta 
päätän kysäistä mahtaako hän tietää jo-
tain laitoksen 3D-tulostimesta. Nainen ei 
saa mieleensä yhtään nimeä, mutta pyytää 
minua seuraamaan häntä. Lopulta löydän 
itseni 4. kerroksesta, Elmeri Lahtisen työ-
huoneen ovelta. Onnekseni Elmeri kävelee 

juuri paikalle ja pääsen haastattelemaan 
häntä.

3D-tulostimen salailulle loppu

Elmeri on siis henkilö, joka tekee töitä 
3D-tulostimen kanssa. Minut on johdatet-
tu suoraan tietolähteen luo! Elmeri myön-
tää, että projektista on pyritty olemaan 
vähän hissukseen.
-Kun laite hankittiin, ei kukaan vielä tien-
nyt tuleeko tämä projekti toimimaan vai 
ei, Elmeri paljastaa.
Lisäksi tutkimusryhmältä julkaistaan pian 
artikkeli, jonka jälkeen aihe on avoimem-
pi keskustelulle. (Tätä lukiessasi julkaisun 
pitäisi olla jo saatavilla.) Suostuttelun jäl-
keen pääsen kuitenkin näkemään laitteen 
ja kuulemaan minkälaista tutkimusta sen 
parissa tehdään. Muista siis googlata tut-
kimus Ruiskun luettuasi!

Labra paljastuu työmaaksi

Tulostin löytyy fysikaalisen kemian puo-
lelta, heti opelabran vierestä. Ennen si-
sään astumista minua varoitetaan, ettei 
huoneessa kannata nojata mihinkään. 
Oven takaa paljastuu rakennustyömaa. 
Viimeistään tässä kohtaa kaikki ennak-
ko-oletukseni romuttuvat. Mitä ihmettä? 
Valkoista jauhepölyä on ympäri huonetta. 
Syksyisten Jari Sillanpää-kohujen vuoksi 
tämä valkoinen jauhe saa minut epäile-
mään huoneen olevan tutkijoiden virkis-
tyskäytössä. Siksikö hommasta ollaan oltu 
vaiti? Elmeri kuitenkin vakuuttaa jauheen 
olevan tulostimessa materiaalina käytet-

3D-tulostettu suodatinkuutio. Suteja ja muuta labrasta löytyvää rakennuskamaa 
tarvitaan, jotta suodattimet saadaan puhdistettua polymeerijauhepölystä tulos-
tuksen valmistuttua.

” Mitä ihmettä?
Valkoista jauhepölyä on 

ympäri huonetta.”
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tävää polymeeriä. Tiskialtaan päällä kuiva-
ustelineessä roikkuu suteja, vasara, ruuvi-
meisseli, työhansikkaita ja muuta kemian 
labrassa harvemmin nähtävää tavaraa. 
Statiivissa altaan reunalla on ripustettuna 
valkoinen putki ja pöydällä pieniä reikäi-
siä kuutioita. Tulostin itse nököttää veto-
kaapissa, joka näyttää mielestäni lähinnä 
lämpökaapilta. Tämä vaatimattoman nä-
köinen kapistus maksaa silti noin 30 000 
– 40 000 euroa.

Valkoisen jauheen salaisuus
 
Olen yksi iso kysymysmerkki kaiken nä-
kemäni johdosta, mutten silti osaa kysyä 
mitään. Elmeri saa luvan aloittaa tarinan-
sa ihan alusta. Onneksi tutkija innostuu 
oman työnsä esittelystä ja unohtaa, ettei 
mitään pitänyt kertoa! Tämä mystinen val-

koinen jauhe on tutkimusryhmän käyttä-
mää polymeeriä, joka toimii metallikollek-
torina. Koko homman ideana on kehittää 
erilaisia polymeerejä, joista tulostetaan 
suodattimiksi soveltuvia kappaleita, kuten 
putkia ja kuutioita. Polymeerien on havait-
tu säilyttävän huokoisen pintarakenteensa 
tulostuksessa, joten suodattimeen saa-
daan melko suuri pinta-ala. Suodattimia 
käytetään keräämään talteen metalleja 
esimerkiksi jäteliuoksista. Erityisesti ryh-
män tavoitteena on kehittää vain yhdelle 
metallille selektiivisiä polymeerejä. Onko 
jokin tietty metalli erityisen mielenkiin-
non kohteena? Onko tavoitteessa jo on-
nistuttu? Tässä kohden tarinaa salaperäi-
syys palaa kuvioihin. Elmeri toteaa, ettei 
voi kertoa tämän tarkemmin, ennen kuin 
artikkeli on julkaistu. Kysymykseni jäävät 
ilman vastausta.

3D-tulostuksen perusteet

Tutkimuksesta minulle ei siis paljasteta 
enempää, mutta Elmeri valottaa vähän itse 
tulostusprosessia. Olemattomista ennak-
kotiedoistani ja yksinkertaisista kysymyk-
sistäni Elmeri selkeästi ymmärtää, etten 
ole kovin suuri tietovuotoriski heidän tut-
kimukselleen ja rohkenee näyttää minulle 
tietokoneelta erään suodattimen rakenne-
kuvat. Näiden kuvien perusteella tulostin 
osaa valmistaa halutun kappaleen.

Pieniä kappaleita voidaan tulostaa useita 
kerrallaan, muutamassa tunnissa. Isompi-
en kappaleiden tulostukseen on varattava 
aikaa kokonainen työpäivä tai yö. Onnis-
tunut tulostus vaatii tietenkin myös tulos-
tusolosuhteiden optimointia. Olosuhteet 
ovat omanlaisensa jokaiselle polymeerille. 
Lämpötilan ja tulostuksen nopeuden tu-
lee olla kohdillaan, jotta homma onnistuu. 
Naureskellen Elmeri kaivaa laatikosta esiin 
möykyn, joka muistuttaa sulanutta muo-
via. Tässä tulostuksessa lämpötila ei ole 
ollut kohdillaan, joten polymeeri on to-
taalisesti sulanut ja menettänyt huokoisen 
rakenteensa.

Yksityiskohdat säilyvät yhä 
salaisuuksina

Ymmärrän, etten saa Elmeriä harhautettua 
kertomaan lisää itse tutkimuksesta, vaikka 
olenkin jo saanut näppärästi salapoliisitai-
doillani hyvin paljon irti. Elmerin linja on 

tiukka - lisää tietoja voi tulla kyselemään, 
kunhan artikkeli on julkaistu. Tyydyn saa-
miini tietoihin ja kiitän Elmeriä 3D-tulos-
tuksen oppitunnista. Poistun huoneesta 
yhtä isona kysymysmerkkinä kuin sinne 
meninkin. Nyt vain kysymysten muoto on 
hyvin erilainen. Mitä salaista tietoa tuo jul-
kaisuaan odottava artikkeli sisältää? Onko 
jotain kemiallisesti merkittää meneillään? 
Systeemistä on kuulemma laitettu patent-
tihakemus vetämään, joten jonkin suuren 
äärellä tässä selvästi ollaan. Kaikesta salai-
lusta päätellen tästä tutkimuksesta tullaan 
vielä kuulemaan!

(salapo-)
Liisi                  

” Elmeri kaivaa
laatikosta esiin
möykyn, joka

muistuttaa sulanutta 
muovia. ”
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Radikaalin perinteinen syysvaellus sijoittui tänä vuonna 
Kolin kansallispuistoon. Matkaan lähdettiin 17 hengen, 
kahden koiran ja yhden nallen voimin. Nauroimme 
vaelluksen aikana runsaasti ja juttu oli varsin lennokasta.

Mutava
vaellus

Päivä sitsien jälkeen

- Tänään saattaa olla oikeasti se päivä, kun 
kuolen. 
Tällä ajatuksella tapahtui raahautuminen 
Ylistölle darran sumuisella olemuksella. 
Saattoi edellisen illan sitsit hieman 
eskaloitua. Ylistöllä vastassa oli onneksi 
muutama muukin yhtä pirteä persoona. 
Pakkaannuimme autoihin, joiden 
valokeilat suuntasivat pian kohti Itä-
Suomea. 

Ilta alkoi hämärtää, kun saavuimme Kolille. 
Purimme tavarat autoista ja lähdimme 
matkaan otsalamppujen valossa. Puolessa 
välissä matkaa kohti ensimmäistä 
yöpaikkaa huomasimme osan porukasta 
jääneen jälkeen ja jäimme odottamaan 
eksyneitä. Odotellessa juttu oli lennokasta.
- Nyt iski laskuhumala.
- Lähettäkää kaljaa!
- Alan kohta oikeesti uskomaan, että toi 
ääni on lintu eikä Antti, joku kommentoi 
joutsenten ääntelyyn. 

Kun kadonneetkin löydettiin, jatkoimme 
mutaista matkaa. Ensimmäiselle 
yöpymispaikalle saavuttuamme ja teltat 
pystytettyämme kokoonnuimme nuotion 
ääreen syömään makkaraa, lettuja ja 
tonnikalaa. 
- Kato mun makkaroita ja kerro mikä niitä 
vaivaa.
- V***t karsinogeeneistä!
- Saaks tänne tilattua kebabbia?
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Tragedia Herajoella

Seuraavana aamuna matkaan lähdettiin 
hyvissä ajoin aamupalan jälkeen. Vaellus 
oli nousujohteista ja rivakkaa, joten 
saimme hiet kaikille pintaan. Ensimmäinen 
pysähdys oli upealla näköalapaikalla ja 
aurinkokin alkoi mukavasti paistamaan. 
- Alkaa kirkkenee, kuului provosoiva 
lausahdus.
- Kaikkia v*tuttaa, kun aurinko paistaa.
- Liian kovaa vauhtia. 
- Kovempaa voitas mennä.
- Mul on liian hyvä p*rse, että tää missään 
tuntuis.
- Ei p*rsettä, ei p*rsekipeyttä.
- Mä heitän sua v*ttu rinkalla.
- Kaikki ties, että tää tulee olemaan 
p*rseestä. 
Kohti lounaspaikkaa matkatessamme 
ylitimme joen, josta suurin osa selvisi 
kastumatta. 
- Mun teltalla harrastetaan seksiä, kuului 
porukasta yllättävä kommentti kahluun 
jälkeen. 
Ilmeisesti oli kuitenkin ötököistä kyse. 
Lounaspaikalla rannan äärellä aurinko 
paistoi ja tuuli.
- Nyt on hyvä aika ottaa muna esiin, eräs 
tuumasi. 

Fysko hälveni

Matkaa jatkettiin lounaan jälkeen ja hetken 
päästä saavuimme Suopellon laavulle, 
jossa oli tarkoitus nukkua seuraava yö. 
Teimme telttojen pystyttämisen jälkeen 
pienen patikoinnin Kontiovaaran huipulle, 
josta näkymät olivat jälleen mieltä 
rauhoittavat. 
- Täällä ei mitkään fyskon demot ahdista.
- Sanoiko joku kaljaa. 

Palattuamme laavulle, olikin jo aika 
taas syödä. Keräännyimme iltanuotiolle 
ruokailemaan; lettuja sekä vaahtokarkkeja 
paistamaan. Keskustelu yltyi ruokaa 
laittaessa: 
- Lähetäänkö Eteläkärkeen, kuului useaan 
otteeseen illan aikana.
- Helppo sanoo, et mennään mennään, 
kun tietää, ettei olla kuitenkaan menossa, 
tokaistiin vastauksena.
- Antti on Suomen kodittomin kodillinen.
- Täs ois ilmanen puutikku, jos joku haluu.
- Let’s make the fire great again!

Piristävä paluupäivä

Sunnuntai-aamuna lähdimme matkaan 
auringonpaisteessa. Paluuhaikkaus oli 
nopeasti ohi; puolen päivän jälkeen 
saavuimme lähtöpisteeseen. Ennen 
autoille siirtymistä pääsimme vielä 
saunomaan ja uimaan sekä teimme 
nuotiolla lounasta.
- Joko nyt on oikee aika ottaa muna esiin?

   Alli
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Portugali, maa, jossa kamapäiset rypä-
leenpolkijat katsovat mitä toisella puolen 
Espanjaa tapahtuu ja laittavat tästä innos-
tuneena punaviiniä litran muovipulloon 
(pantti 0,40 €). Mäyräkoira, suomalainen 
innovaatio. Jälkimmäistä saa keskustan 
Sokokselta, edellistä ei. "Hyvin gambi-
namainen pullo (tuote), hajupulloa pu-
ristelemalla". Pullo naamioitunut: esittää 
olevansa San Fransisco tai Hervannan rai-
tiovaunu ja Ylistön silta. Eikös Portugalissa 
oo surffaajia? Ollaan kansallisuuskysymys-
ten äärellä. Oliko Kolumbus limainen ma-
fioso? Huom! Hinta korkea, mutta sisältöä 
33 % enemmän!

Purskuttamalla pieni happamuus, Olli 
Hokkaselle ei menisi. "Happoa vähän, pie-

ni lakritsi, alkoholia enemmän kuin mais-
tuu." Maku pitää takaa-ajajaansa pilkka-
naan. Yhä tunnistamaton maku. Jos kestää 
epätietoisuuden, dokattava. "Ei se kyllä 
lakritsaa oo", sano pikkutyttö, kun Jammu 
patukkaa tarjosi. Alkon tädit sanoo mint-
tu-karpalo-vanilja, Alkon tädit jälleen Por-
tugalin kamoilla matkassa? Osa havaittu, 
muita ei. Röyhtäyttää.

"Onks toi niinku kuivaa ja hapanta? Häm-
mentyny olo tän jälkeen, puolukoista tehty 
paha mehu ja lisätty epämääräisiä maus-
teita?" sanoo tuore suu. Minttu typo, piti 
olla greippi? L- vai D-greippi, stereokemia 
pelissä. Vanilja on kuitenkin kiistakapula, 
Atlantis kadonnut manner, mäyräkoira lä-
hes kadonnut innovaatio. Valitsee itsensä 
suusi presidentiksi, pullo-Väyrynen? Tääl-
tä pari kannattajakorttia. Tarvitaan höy-
rynpaineen korotus! Clausius-Clapeyron, 
täältä tullaan! "TÄÄ ON MUOVINEN!?" 
(Pullo, ei Hefnerin leski)

Pullo lämmitetty saunassa. "Kyllähän tolla 
kännit jois." "Irstas" (Viini, ei Hefnerin les-
ki) "Tosta tuli suoraa krapula suuhun." Jäl-
kimaku "ÄÖU". No nyt se minttu sitte kuu-
lemma mukamas löyty. Väri konsentroitu 
kobolttiliuos. Miltä näyttää MO-diagram-
mi? Jälleen uusi amatööri huomaa "Tää on 
muovipullossa!" Reagoinee valon kanssa 
Funlight-tiivisteeksi. Ottajia on, ykkösellä 
pitäis kuulemma juoda krapulamaun op-
timoimiseksi. Kombinaatiot: tupakka +, 
kurkku --, lakritsi -, kalja 0. Höyrynpaine, 
lämpö tai nopeus kadottaa kaiken ikävän. 
Piti pakastaa viinijääksi, mutta Pakkanen 
jäi Ouluun. Ensilumi satoi viime yönä.

Viiniarvostelu
Tuomas Nurmi & Santeri Salovaara
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Opiskelijaravintoloiden ruoat eivät sinänsä 
eroa toisistaan, sillä kaikki ravintolat ovat 
Ilokiveä lukuun ottamatta Sonaatin. Ruuat 
menevät viikkolistoittain, ja jos ehdot-
tomasti haluaa lempiruokaansa peruna-
muusia ja uunimakkaraa kannattaa katsoa 
Sonaatin sivuilta, jos sitä sattuisi olemaan 
tarjolla jossain. Ravintoloiden välillä tulikin 
eroa lähinnä salaattipöydissä, leivissä ja 
ympäristöstä.

Wilhelmiina

Mattilanniemessä Wilhelmiinan eli Wilt-
sun jonot etenevät nopeasti. Wilhelmiinal-
la on myös paikan päällä väännetty tuore 
leipävalikoima. Lisäksi siellä on torstaisin 
tarjolla laaja herkkupöytä hintaan 2,40€ 
ja perjantaisin voi tuunata hampurilaisen 
opiskelijahintaan.

Piato

Uno

Agoran Piato ja Ruusupuiston Uno ovat 
siistejä ja moderneja. Unon ja Piaton sa-
laattipöydät ovat monipuoliset sekä laajat, 
ja Piaton grilli on kokeilemisen arvoinen. 
Se on myös pitkään auki, vaikka viimeisillä 
aukiolotunneilla ruuat voivat olla eri kuin 
listalla.

Ylistö

Kvarkki

Jos karmiva nälkä yllättää kopilla korttia 
pelatessa, on Kvarkki hyvä vaihtoehto. Pie-
ni Kvarkki ei tosin leipä- ja salaattipöydäl-
lään loista ja jonokin voi joskus olla pitkä. 
Toinen vaihtoehto lyhyen kävelymatkan 
päässä on Ylistö kauniine maisemineen. 
Siellä on samat ruuat kuin Kvarkissa, mut-
ta hieman parempi salaattipöytä. Lisäksi 
joskus voi saada eilisen pullia ilmaiseksi. 
Ylistöllä tosin jono voi olla vielä pidempi 
kuin Kvarkissa. 

Lozzin kukkakaalissa oli outo maku

Ilokiven lindströmin pihvi

Wiltsun sitruunakuorrutettua kalaa 

Ilokivi

Ilokivi Seminaarinmäellä ei ole Sonaatin, 
joten sieltä löytyy hieman erilaisempaa 
ruokaa. Plussaa on, että Ilokivi on pitkään 
auki, vaikka leivät ovatkin suoraan leipä-
pussista.

Libri

Jos on yliopiston kirjastolla opiskelemassa, 
lounaan voi mennä syömään kirjaston ra-
vintolaan Libriin. Se on pitkään auki, joten 
opiskelujen jälkeen voi mennä syömään 
myös päivällisen.Unon kukkakaalicurry

22  I/2017

Missä tänään syötäisiin?

Kun haluaa vatsan täyteen hyvää ruokaa ja nopeasti, minne 
kannattaisi suunnata lounaalle? Vaihtoehtoja Sonaatin pis-
teistä on yhdeksän. Toimitus kävi arvioimassa jokaisen ruuat, 
tunnelman ja jonot.
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Väinönkatu 30, 40100
+(358) 40 500 4668

Aukioloajat
Ma - Pe: 16:00 - 05:00
La - Su: 15:00 - 05:00

www.pasargad.fi

Väinönkatu 28, 40100 
Jyväskylä

Aukioloajat
Ma-Pe: 10:30 - 05:00
La - Su: 11:00 - 05:00

www.pizzeriaprosco.fi
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Keitoksi l le  uusi 
reagenssi 

työtakeista
Ensimmäinen Alkukeitos keitettiin syksyllä 2007, 
tavoitteenaan madaltaa kynnystä opiskelijoiden 
ja henkilökunnan välillä sekä vähentää opin-
tonsa keskeyttävien määrää. Nyt yli kymmenen 
vuoden kokemuksella ja mausteiden hienosää-
döllä, on aika maistella, miten keitos on muuttu-
nut maultaan vuosien mittaan.
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kirjoittajia oli useita:
Liisi Nieminen

Salla Heinonen
Piia Valto

Alku- ja loppukeitoksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa alusta asti mukana ollut Tii-
na Kiviniemi hymyilee leveästi tämän vuo-
den keitosten jälkeen. Päävastuu kurssin 
vetämisestä on siirtynyt Piia Valtolle, mut-
ta Tiina kokee keitokset edelleen omaksi 
lempilapsekseen. Toimitus lähestyikin Tii-
naa, jotta aikaisempien keitoksien maut 
saataisiin esille

Mitä useampi kokki, sen parempi soppa
 
Kurssi toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja 
keitokselle olisi kokkeja enemmän kuin 
keittiöön voidaan kerralla ottaa. Kurssista 
on saatu hyvin monipuolinen, kun koko 
laitos on antamassa mausteita keitok-
seen. Kiitosta Tiinalta saa myös Radikaalin 
ja tutoreiden aktiivisuus. Kurssi madaltaa 
kynnystä ottaa yhteyttä henkilökuntaan 
kaikissa asioissa. Kurssi saa vuosittain hy-
vää palautetta opiskelijoilta ja lisäksi myös 
kansainvälisissä konferensseissa ollaan 
kiinnostuneita meidän konseptista, Tiina 
summaa.

Palautteiden avulla maistuvampi keitto 

Ensimmäisinä vuosina teemapäiviin sisäl-
tyi enemmän tietopohjaisia juttuja, kuten 
kemiallisten käsitteiden opettamista ja 
niihin liittyviä tehtäviä. Opiskelijoilta saa-
dun palautteen perusteella moni kuitenkin 
koki tehtävien menneen yli hilseen ja tä-
män vuoksi kurssin sisältöä on muokattu. 

Nykyään alkukeitokseen valitaan mukaan 
makeita töitä, joita on kiva tehdä yhdes-
sä. Tiinan kokemuksen mukaan tämä tun-
tuu toimivalta systeemiltä. Konkreettisena 
onnistumisen mittarina Tiina mainitsee 
muun muassa opiskelijoiden nykyään 
moikkailevan käytävillä vastaan tullessaan. 
Opintonsa keskeyttävien määrän vähene-
misestä on myös jonkin verran tutkimus-
näyttöä, mutta alkukeitoksen osuutta tä-
hän on hankala arvioida.

Liisi

Piia

Makuarvostelua toiselta kokilta

Toimin Alkukeitos-kurssin koordinaattori-
na ensimmäistä kertaa ja kurssin järjestä-
minen oli todella antoisaa puuhaa. Kurssin 
järjestelyissä on mukana paljon ihmisiä: 
henkilökuntaa ja opiskelijoita (tutorit, Ra-
dikaalin porukka yms) ja yllätyin kuinka 
paljon aikaa menee pelkästään yhteyden-
pitoon ja asioiden sopimiseen eri tahojen 
kanssa. 

Meillä on laitoksella todella hyvä ja tii-
vis porukka, joka on mukana kurssin eri 
osa-alueiden järjestelyissä – ilman heitä 
kaikkia, kurssin järjestäminen ei olisi mah-
dollista. Kurssi onnistui mielestäni jälleen 
kerran mukavasti ja saadun kurssipalaut-
teen mukaan, meidän aloittavat opiskelijat 
ovat samaa mieltä. 

Parasta kurssissa oli nähdä kaikkien (sekä 
opiskelijoiden että henkilökunnan) iloiset 
ja innokkaat kasvot illanvietossa. Lisäk-
si mieltäni lämmitti suuresti opiskelijoil-
ta saatu suora palaute erityisesti meidän 
henkilökunnan antamasta positiivisesta 
ensivaikutelmasta. Opin paljon itsekin 
kurssin aikana ja itselle jäi sen järjestämi-
sestä hyvä fiilis ja innolla odotan ensi vuo-
den kurssia!

Jo alkukeitoksessa päästään käyttä-
mään erilaisia reagensseja jännittä-
vissä töissä. Bongaa tutut liuokset!

Tiina
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Työtakeissa on liikuttu aiemminkin 

Loppukeitoksesta työtakkijuhla 

Tänä vuonna fuksit pääsivät nauttimaan 
loppukeitoksesta työtakkijuhlana. Työtak-
kijuhla kuului Radikaalin perinteisiin, sillä 
aikoinaan vuosijuhlia juhlittiin työtakkijuh-
lina, mutta jossain vaiheessa se on jäänyt 
unohduksiin. Nyt Radikaalin aloitteesta 
tämä perinne haluttiin ottaa takaisin käyt-
töön. 

Työtakkijuhla on sovellettu Alkukeitokseen 
cocktail-tyyppiseksi tilaisuudeksi, jossa 
pukukoodina on meitä kaikkia kemistejä 
yhdistävä vaatekappale, eli labratakki. 

Työtakkijuhla sopii loistavasti Alku- ja 
Loppukeitoksen ajatukseen. Yhtenäinen 
ja helppo pukukoodi madaltaa kynnystä 
osallistua illanviettoon ja cocktail-tilaisuu-
della saadaan porukkaa sekoittumaan ja 
liikkumaan pöydissä istumisen sijasta. 

Illan aikana ilmassa oli selkeästi aistittavis-
sa Kemiaa, joka myös yhteislaulettiin joten 
tänäkin vuonna tavoitteet taisivat täyttyä!

Liisi

Bussissa vaihtelevin tunnelmin

Uusimmassa työtakkijuhlassa meno oli rento tai villi, päätä itse!
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Mitä olit mieltä Alkukeitoksesta?
Teija, koulutussuunnittelija 

-Olin mukana järjestämässä loppukeitosta ja mielestäni onnis-
tuimme siinä hyvin. Aikaisempina vuosina on tullut palautetta, 
että tilaisuus voisi olla vapaamuotoisempi. Tämän vuoksi pidim-
me loppukeitoksen Ylistön kirjaston aulassa Lozzin sijaan, sillä 
aula oli vapaan seurustelun kannalta tilavampi. Tarrajaoilla toteu-
tetun ryhmäjaon tarkoitus oli tutor-ryhmien sekoittaminen, jotta 
ihmiset tutustuisivat myös henkilökuntaan ja muihin fukseihin.

Katri, fuksi 

-Tilaisuus ei tuntunut yhtään viralliselta, tunnelma oli rento. Tilai-
suudessa ollut ryhmäytyminen oli mielestäni hyvä idea, sillä näin 
pääsi myös seurustelemaan ja tutustumaan muihinkin kuin vain 
oman fuksiryhmän ihmisiin.

Tiia, fuksi 

-Tarjolla oli hyvää ruokaa, eikä tilaisuus ollut lainkaan pönöttämis-
tä. Tarrojen perusteella jaetut ryhmät olivat hyvä idea ryhmäyty-
misen kannalta. Tilaisuuden ohjelma oli myös viihdyttävää.

Antti, tohtorikoulutettava
 
-Mielestäni loppukeitoksen tunnelma oli aiempiin vuosiin ver-
rattuna hyvin erilainen, ja nimenomaan hyvällä tavalla. Labra-
takki pukukoodina toimi kemisteille erittäin luontevasti, etenkin 
kun kenenkään fuksin takki ei vielä ollut päässyt ryvettymään 
labrahommissa. Henkilökunnan näkökulmasta takki piti järjes-
tää vaivalloisemmin paikasta nimeltä jemma, koska oma vakio-
takki oli hieman sotkuinen. Tarjoilut olivat mielestäni riittävät, 
joskin paikkana tila oli mielestäni liian ahdas, ja jutustelu olisi 
myös ollut varmasti mukavampaa istualtaan. Seurapelinä bingo 
oli erittäin kiva.

Fanni, fuksi 

-Loppukeitos oli hyvä idea. Labratakit toivat mielestäni yhteen-
kuuluvuuden tunnetta. Tilaisuus oli tunnelmaltaan rento ja tu-
toreiden ohjelmanumero oli hauska ja näytelmän aiheen ollessa 
ajankohtainen fuksin oli helppo samaistua tarinaan.

Salla
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H i k i  p i n t a a n 
k e v y e l l ä 

k u k k a r o l l a
Tiesitkö, että asut yhdessä Suomen parhaimmista liikunta-
kaupungeista? Jyväskylä tarjoaa harrastusmahdollisuuksia 
laidasta laitaan, eikä välttämättä tarvitse kaivaa lompakon 
syövereistä niitä viimeisiä kolikoitaan, sillä hien saa pintaan 

ihan ilmaiseksikin.
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mailattomia, ellei toisin mainita. Luistelu-
vuorojen ajankohtia -ja paikkoja voi seu-
rata Jyväskylän kaupungin nettisivuilta. 
Lisäksi esimerkiksi Tuomiojärven lähei-
syydessä sijaitsee frisbeegolf-rata, joka on 
vapaasti pelaajien käytössä.
 Kun pitkän ja pimeän talven 
jälkeen tekee mieli taas viettää aikaa ul-
kona, voi silloin viedä itsensä hikoileman 
Sepänaukion kaupunkiskeittipuistoon tai 
tenniskentille. Skeittipaikoissa on nouda-
tettava varovaisuutta ja suojaimien käyttö 
on suositeltavaa. Sepänaukion skeittipuis-
tossa saa skeitata klo 8.00- 22.00 välisenä 
aikana. Muita skeittausalueita löydät esi-
merkiksi Lohikoskelta ja Mannilasta sekä 
kesäisin Mattilanniemestä. Tennistä pää-
see pelailemaan esimerkiksi kampuksen 
kentille. Katso varausvuoroja ja tarkempia 
tietoja korkeakoululiikunnan sivuilta.
 Tuomiojärven rannasta löytyy 
mahdollisuus beach volleyn pelaamiselle. 
Kesän korvilla kannattaa seurata aktiivi-
sesti kaupungin ja eri seurojen tiedotteita, 
sillä kesäaikaan järjestetään muun muassa 
puistojumppia ja -joogaa.

Muista, että liikunta on tärkeää oppimisen 
ja jaksamisen kannalta. Huolehtimalla it-
sestäsi säännöllisellä liikunnalla ja oikealla 
ravinnolla oppimisesi paranee ja jaksat is-
tua luentosalissa tarkkaavaisemmin.

Opiskelijoiden talous on tunnetusti tiukil-
la, eikä ylimääräistä rahaa jää paljoa pa-
kollisten menojen jälkeen. Opiskelijan ei 
kuitenkaan tarvitse tinkiä liikunnasta ta-
loustilanteen vuoksi, sillä Jyväskylä tarjoaa 
ilmaisia liikuntamuotoja vuoden ympäri.

Treeniä ilman kuntosalimaksuja

Lihaskunnon kasvattamiseksi ei tarvit-
se aina maksaa kalliita kuntosalimaksu-
ja. Jyväskylässä on mahdollista treenata 
kaupungin ylläpitämillä ulkokuntosaleilla, 
joita löytyy Kangaslammelta, Kekkolasta, 
Keljonkankaalta, Tikkakoskelta ja Tuomi-
ojärven uimarannasta. Ulkokuntosaleilla 
voi monipuolisesti treenata vaikka koko 
kropan kerralla, vain mielikuvitus on raja-
na. Ulkokuntosalien varustukseen kuuluu 
5-10 helppokäyttöistä lihaskuntolaitetta, 
joiden vastuksina käytetään joko painoja 
tai omaa kehoa. Jos kuitenkin olet van-
noutunut salimake, joka haluaa kesyttää 
isoja rautoja, tarjoaa liikunnan sali ilmai-
set puitteet tälle aktiviteetille. Liikunnan 
sali sijaitsee Seminaarimäen kampuksella 
L-rakennuksessa ja tarvitset mukaan voi-
massa olevan opiskelijakortin.
 Kehon hallintaa ja motoriikkaa 
voi treenauttaa myös Suomen ensimmäi-
sessä parkour-puistossa Kangaslammel-
la. Parkour-puiston varusteisiin kuuluu 
telineitä, kaiteita ja luonnonkivipaaseja. 
Lisäksi alueelle on asennettu kumialusta. 
Puisto on vapaasti kaikkien käytettävissä 
ja on lisäksi näppärästi bussiyhteyksien 
varrella.

Hyödynnä sesonkilajit

Jyväskylän kaupungin tarjoamiin liikun-
tamahdollisuuksiin lukeutuu talviaikaan 
kaupungin ylläpitämät hiihtoladut ja ulko-
luistinradat, sekä kaikille avoimet luistelu-
vuorot. Kaupungin luisteluvuorot ovat 
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Katso myös nämä!

• Koas-sähly

Mukaan sählymaila, tumma /vaalea paita ja parhaat kikat

• Jyväskylän yliopiston liikuntakokeilukurssi

Luvassa Opintopisteitä ja uusia lajikokeiluja. Korpissa on 
kaksi kurssia, molemmat kurssit ovat 2 op kokonaisuuksia. 
Kurssille jatkuva ilmoittautuminen lukuvuoden aikana.

•  Jyväskylän seudun avantouimarit

Jos haluat kokeilla virkistävää pulahdusta hyytävän kylmään 
veteen, voit kokeilukortilla kokeilla avantouintia ilmaiseksi 
seuran määrittelemillä uintipaikoilla.

• Radikaalin liikuntavuorot ja -kokeilut!
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• Jyväskylän yliopiston urheiluseura;
   Liikunnan Riemu:

Liikunnan Riemu- urheiluseura on liikuntalaisten perustama 
urheiluseura, jonka tavoitteena on edistää Jyväskylän yliopis-
ton opiskelijoiden liikuntaintoa.

Seuralla on lajivaihtoehtoja futsalista voimisteluun ja taito-
luisteluun. Yhden lukuvuoden jäsenyys maksaa 10 €. Jos kil-
pailuviettisi tai vanha kilpaurheilijasi heräsi, Liikunnan Riemu 
tarjoaa sinulle tavoitteellista joukkueurheilua. Seurassa on 
mahdollista harrastaa myös harrastusmielessä.

• Uimahallit
Uimaan pääset opiskelijakorttia vilauttamalla 3-4 € uimahal-
lin aukioloaikoina.

Salla
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Bentseenin
historia II:

Päättele rakenne!

Vuonna 1825 Michael Faraday onnistui 
eristämään valokaasusta yhdisteen, jon-
ka kaavaksi määritettiin polttoanalyysil-
lä C6H6. Yhdisteen rakenne oli kuitenkin 
täysi arvoitus. Rakennekemian ymmärrys 
alkoi kuitenkin 1800-luvun puolivälissä 
olemaan riittävän kypsä ongelman lähes-
tymiseen. Hiilen tunnettiin olevan tetrava-
lentti ja vedyn monovalentti. Näillä ole-
tuksilla kaavalle C6H6 voitiin ehdottaa yli 
200 mahdollista rakennetta. Mikä näistä 
rakenteista kuvasi bentseenin kemiallisia 
ominaisuuksia? Faradayn aikalaisten oli 
pääteltävä oikea rakenne puhtaasti mak-
roskooppisista märkäkemian koetuloksis-
ta.

Ensimmäisenä bentseenin varsinaisena 
mallina pidetään Kekulén ehdottamaa 
makkaramallia vuodelta 1865. Makkarat 
kuvaavat hiiliatomeja ja nuolet ylimää-
räisiä valensseja, jotka linkittävät mak-
karoiden päät toisiinsa. Pian Kekulé johti 
makkaroista graafisemman sykloheksat-

rieenimallin vuonna 1866. Tämä vastaa ny-
kyistä oppikirjojen suosimaa esitystapaa! 
Kekulén opiskelija Landenburg ehdotti 
1869 ratkaisuna sykloheksatrieenimallin 
puutteille edelleen kolmea eri vaihtoeh-
toista rakennetta. Näistä Landenburgin 
oma suosikki, kulmista toisiinsa liitty-
neiden syklopropaanien muodostama 
[3]-prismaani on sittemmin syntetisoitu, 
noin vuosisata rakenteen julkaisun jäl-
keen. Kekulé piti päänsä ja korjasi syklo-
heksatrieenimallinsa ongelman ehdotta-
malla kaksoissidosten vaeltavan hiileltä 
toiselle. Konseptina tämä muistuttaa häm-
mentävän paljon resonanssiteoriaa, jossa 
molekyyliaaltofunktio koostuu useamman 
”rakenteen” aaltofunktioiden superpositi-
osta.

Koska bentseenin kaksoissidokset eivät 
käyttäydy kuten normaalit kaksoissidok-
set, oli rakenteessa edelleen parannetta-
vaa. Sekä Henry Armstrong että Adolf von 
Baeyer ehdottivat mallia jossa bentseenin 
kulmissa sijaitsevat ylimääräiset sidokset 
kohdistuvat renkaan keskelle. Vain muu-
taman vuoden kuluttua, vuonna 1899, 
Johannes Thiele lähestyi bentseeniä uu-
desta näkökulmasta. Thielen ehdottama 
osittaisvalenssi osallistui kaksoissidoksiin 
tehden niistä vähemmän reaktiivisia. Myö-
hemmin syklo-oktatetraeenin synteesi 

Bentseenin historian kaksiosainen julkaisu saa 
jatkoa! Aikaisemman julkaisun voit lukea viime 

Ruiskusta.

osoitti tämänkin mallin puutteelliseksi.

Pian elektronin löytämisen jälkeen mo-
lekyylien valenssielektronit sekä kova-
lenttinen että ioninen sidos voitiin mää-
ritellä. Näiden löytöjen tuloksena Fry 
kehitti vuonna 1911 ionisen malli bent-
seenille siitä huolimatta, että bentseeni 
olikin sähköisesti neutraali. Bentseenin 
rakennetta ratkottiin vielä pitkälle 
20-luvulle: Hugginsin ja Crockerin mal-
lit perustuivat Lewisin tetraedriteoriaan.  
Robison ja Ingold piirsivät ensimmäise-
nä nykyisinkin tutun bentseenin ympy-
rämallin.

Vuonna 1928 bentseenin havaittiin 
kristallografisesti olevan tasomainen 
ja säännöllinen kuusikulmio. Vuosi-
kymmenen vaihduttua Hückel suoritti 
bentseenille molekyyliorbitaalitarkas-
telun vuonna 1931. Valenssisidosteo-
rian sijaan molekyyliorbitaalitarkastelu 
paljasti ylimääräisten elektronien si-
joittuvan matalaenergisille orbitaaleille. 
Kvanttimekaniikka tarjosi lopulta tavan 
ymmärtää bentseenin eriskummallista 
rakennetta. Miten bentseeni sitten pi-

Juha Siitonen

täisi piirtää? Sykloheksatrieeninä.
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