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Myrsky Myräkkä Sade Kosteaa Poutaa Suht aurinkoista Pilvetön

25 UTP LTP aNTP STP mBtSTP lWtFTP FTP

20 WtLTP LTP lWtNTP mBtNTP alWtSTP STP BtSTP

15 LTP mWtNTP lBtNTP mBtNTP mWtSTPbmBtNTP lWtSTP STP

10 mWtNTP lWTNTP aNTP lBtNTP BtNTP mWtSTPbmBtNTP lWtSTP

5 mWtNTP lWtNTP lWtNTPbnm lBtNTP lBtNTP BtNTP mBtNTP

0 LTP lWtNTP lWtNTP NTP lBtNTP BtNTP BTP

-5 WtLTP LTP lBtLtp nNTP aNTP lBtNTP BtNTP

-10 aUTP lWtLTPblBtUTP LTP mWtNTP BTtP BtNTP fSTP

-15 UTP LTP nmBtLTP LTP lBtLTP lBtNTP BTP
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U Unbearable

W Worse

Merkintöjä ja symboleja
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Henkilökemian yleinen taulukko
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Kahden ihmisen tulevaisuuden arviointiin täydellinen väline löytyy lähes jokaisen

alle teini-ikäisen käytännössä testaamasta L O V E S -metodista. Tällä metodilla
saadaan prosenttiluku, joka kertoo mahdollisuuden kahden ihmisen yhteisen

taipaleen onnistumiselle. Ensin kirjoitetaan paperille kirjaimet L, O, V, E ja S, sen

jälkeen lasketaan molemman henkilön nimistä L-kirjaimet, laitetaan luku L:n viereen,
sitten O ja niin edelleen. Lopuksi lukuja aletaan laskea yhteen alla olevan kaavion

mukaisesti kunnes saadaan kaksi numeroa, jotka ilmaisevat prosentuaalisen

mahdollisuuden suhteen onnistumiselle.

HUOM. Jos yhteenlaskusta saadaan kaksinumeroinen luku, niin molempia numeroita

käsitellään omina lukuinaan. Esim. 7+5 = 1 ja 2.

Henkilökemian henkilökohtainen taulukko
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Kolajuomien väljähtäminen
Kolajuomat ovat yksi keskeinen osa keskivertolukiolaisen koulunkäynnin arkea.

Niiden tärkeyden huomaa viimeistään koeviikolla. Kolajuomien nauttimiseen liittyy
keskeisesti niiden “väljähtäminen”, eli eksaktimmin sanottuna defreskaatio. Se

johtuu yleensä tasku- tai reppusäilytyksestä, janoisista opiskelijatovereista ja

pullonpyörityksestä. Nuorempien sukupolvien koeviikkopaineita lievittääkseen
Mlaol lisäsivut –työryhmä selvitti kolajuomien defreskaation salat, jotta

koeviikkojen aikataulut voitaisiin suunnitella juomahuollon kannalta entistä

tarkemmin. Seuraavat tulokset on saatu empiiristen kokeiden, kenttätutkimuksen
ja mielipidemittausten avulla. Pääsponsoreina toimivat koulumme virvoitusjuoma-

automaatti sekä Lönnrotin kadun Sesto.

Väljähtämisfunktion v(t) määrittelee juoman defreskaation. Väljäähtämisnopeus

on väljähtämisfunktion derivaatta v´(t). Väljähtämisfunktio kertoo, kuinka paljon

juomaa väljähtää tietyssä ajassa. P on Puustisen kolakohtainen vakio, t on pullon
ensimmäisestä avaamisesta (yleensä ostohetkestä) kulunut aika.

Otetaan käyttöön RAD-suure väljähtämisnopeus (kaava 2).

1. v(t) = Pt

2. v´(t)= P

[v´] = [V]/[t] = dm 3/h

Osamäärä v(t)/V
juoma

 määrittelee tietyn tilavuuksisen kolajuoma-annoksen
defreskaation.

v(t)
V

juoma

> 1, juoma-annos on väljähtänyt

< 1, juoma-annos ei ole väljähtänyt
v(t)

V
juoma

Ns. Puustisen vakio P riippuu säilytysolosuhteista, ja sen eri arvot on määritelty
kokeellisin tuloksin.
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Yleisesti käytettyjä nimiä
nimi merkitys

naatrium natrium

heelium helium

raadon yks.gen < raato

c-pra Afrikan savanneilla asuva nisäkäs

kaalium kalium

kaali vihannes (älä sekoita)

meedia media

Kolajuoma Säilytystapa Vakio

Pepsi 1.5 l:n pullo, korkki 1.974 dm3/h

Pepsi 1.5 l:n pullo, ilman korkkia 14.233 dm3/h

Pepsi 0.5l:n pullo/tölkki, ilman korkkia 6.3479 dm3/h

Pepsi light 0.5l:n pullo/tölkki, ilman korkkia -ei määritetty-

Coca-Cola 1.5 l:n pullo, korkki -ei määritelty-

Coca-Cola 1.5 l:n pullo, ei korkkia -ei määritelty-

Puustisenvakio –taulukko
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Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä on keskeisin osa varsinaisia kemian taulukoita. Koko kemia luonnontieteenä perustuukin jaksolliseen

järjestelmään ja sen sovelluksiin. Tämä(kin) taulukko on kuitenkin puutteellinen ja todellisuudesta vieraannuttava (mistä todisteena ovat

kemistit ja kemian opettajat). Aineiden jaksoton järjestelmä on hyvä vastapaino tuolle järjestelmälle, ja sitä suositellaan käytettävän
mielenterveydellisistä syistä kemian opiskelun yhteydessä eräänlaisena tasapainoittavana elementtinä. Aineita numero 2, 4 ja 9 ei ole vielä

löydetty.

Aineiden jaksoton järjestelmä

Kryptoniitti*

pakkoruotsi*

Millenium**

Ideaalikaasu

JogurttiKouluruoka**

* Teräsmies menettää voimiaan. ** Voidaan käsittää myös ilmiönä

1. 2.

3. 4. 5. 6.

7.8. 9. 10.

Staadium




