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Terve taas. Tämä ruuvi on viimeinen 
meikäläisen kasaama ja taittama tekele, 
sillä ensi vuonna on airoissa taas joku 
muu. Ehkä saatan vielä jotain tehdä ruu-
vin eteen, mutta taittohommiin pääsee 
taatusti joku tehokkaampi ja taitavampi. 
Toivottavasti tänä vuonna taso ei ole 
pudonnut viime vuosista kauheasti.

Tosiaan, viime vuosiin verrattuna ruuvin piti olla 
tänä vuonna ajankohtaisempi, monipuolisempi ja 
paksumpi. Noh, ajankohtaisuus vissiin vetistyy siinä 
vaiheessa aika pahasti, kun jutut saapuvat päätoi-
mittajan (eli minun) sähköpostilaatikkooni kaksi (2) 
kuukautta dediksen jälkeen. Toki olisin voinut tämän 
ruuvin tehdä ajallaan syyskuun alussa, mutta moni-
puolisuudesta tuskin olisi voinut kahden jutun kohdalla 
sanoa sanaakaan. 

Paksuuttakaan emme päässeet paisuttamaan ko-
vin paljoa. Ajatushan alunperin oli tehdä korkkiruuvi 
2/09 jo kesällä, johon olisi sitten tullut fuksiliite vähän 
kuin korvaamaan fuksiruuvia, jolloin koulujen alettua 
olisi killassa komeillut jo valmiina uusi ruuvi. Tämäkin 
homma kusi, kun ei sinne hyväksymiskirjeen sisään 
mahdu kuin enintään 20-sivuinen lärpäke. Fuksiruuveis-
ta tulikin mieleeni: Niitä ei tänäkään vuonna riittänyt 
kaikille, joten jos joku sellaisen omistava fuksi haluaa 
olla hyvä gundi/kimma, niin voisi vaikka tuoda kiltaan 

sellaisen luettavaksi. M’kay? 
Tästäkin hommasta on oppinut jos 

jonkinlaista, ja tätä viimeistä lehteä teh-
dessä on käytetty aika supistunut noin 
kolmasosaan ensimmäisestä ruuvista. 
Mutta, suurin kiitos Korkkiruuvin ole-
massaolosta kuuluu edelleenkin Teille, 

rakkaat juttujen tekijät, vaikka jutuista ei tullut kuin 
pari hassua ajallaan. Ja vihdoinkin juttujen kylkiäisinä 
tuli kuvia jo sen verran etteivät kaikki edes mahtuneet 
juttuihin mukaan. 

Olkaa hyvät. Ainiin, ja pahoittelut, tissejä ei mah-
tunut tämän ruuvin sisältöön.

Kannesta vielä pari sanaa. Kuten huomaatte, siinä 
komeilee ensinnäkin uljasta uljaampi ketjumme, ja 
toisekseen, siinä komeilee jos jonkin verran kiltamme 
40v historiikkeja. Näitä eeppisiä opuksia voi siis tulla 
lunastamaan killasta 5e kappalehintaan.

 Päätoimittaja, 
Joel Tirkkonen

Viimeistä viedään

Pää-

”SUURIN KIITOS 
KUUlUU TEIllE, 
RAKKAAT JUT-
TUJEN TEKIJäT”

Päätoimittaja harjoittelee ruuvin taittamista

KIRJOITUS
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PJ:N Palsta

Hoplaa. Tämä vuosi on tuonut killalle, koululle, 
yo-kunnalle, tiedekunnalle ja korkkilaisille paljon kai-
kenlaista muutosta ja uuteen tottumista. Sitä se tulee 
olemaan taatusti ensi vuonnakin.

Ensi vuoden teema hallituksessa tulee mitä luulta-
vimmin olemaan toiminnan uudistaminen, ainakin jos 
tämän hetken pj-ehdokkaiden suunnitelmia on uskomi-
nen. Uudistamista todennäköisesti tulee tapahtumaan 
monella osa-alueella, mutta tärkeinpänä näistä tulee 
olemaan killan varainhankinnan vakauttaminen, tällä 
hetkellä käytössä olevat menetelmät eivät nimittäin 
enää nykyisellään toimi. Tästä tullaankin puhumaan 
yleiskokouksessa. Suunnitelmia nykyisten menetelmien 
parantamiseen on jo olemassa, ja niihin kohdistuvaa 
taustatyötä on jo jonkin verran tehty. Toivottavasti 
yleiskokouksessa saadaan viisaat päät lyötyä yhteen, 
ja keksittyä jotain tajunnanräjäyttävää.

Noh, ei asiat nyt niin huonosti oikeasti ole, piti 
vain jotain keksiä jotta saisi tänkin palstan täytettyä 
tekstillä, eikä esimerkiksi tisseillä. Tissit. 

Palturia en kyllä puhunut. Vuosi toi uutta kaikille, 
niinkuin tapana on, mutta eniten muutosta se toi var-
masti meikäläiselle. Taisin noin 1,5v sitten kirjoittaa 
fuksiruuviin siitä, miten pelkästään olemalla aktiivinen 
fuksi, tai lähtemällä mukaan hallitustoimintaan, on 
saanut oikeuden kokea mielettömän hauskoja hetkiä 
milloin kenenkin kanssa. Jos otetaan ne puheet läh-
tökohdaksi, niin tämä vuosi on tuonut noita hetkiä 

potenssiin kirka, siis ainakin ihan älyttömästi. Vai kuka 
voi sanoa tanssineensa arkkareiden piirustussalissa 
aamuyöstä arkkareiden, ja parin muun, puheenjohtajan 
kanssa. Ilkosillaan. Niin, ja taisihan siellä olla joku henkilö 
yo-kunnastakin mukana. Ja niitä arkkareita, ne tosin 
teki harkkatöitä, mutta vaatteet päällä. Tissit, toiset.

Tätä koko kokemusta puheenjohtajana olemisesta 
ei voi tiivistää kovin lyhyeen. Vaikka totta onkin, että 
en saanut toteutettua kiltatoiminnassa kaikkea, mitä 
olisin halunnut, en silti voi puhua pettymyksestä. Ku-
lunut vuosi kokemuksena on kuitenkin sellainen, jota 
on pakko suositella kaikille. Tissit, kolmannet.

Yhdessä asiassa ainakin onnistuttiin paremmin 
kun olisi osannut toivoakaan, nimittäin sisarkiltoihin 
yhteyden pitäminen. Keväällä näitä sisarrakkaita sai 
nähdä melkein parin viikon välein, milloin missäkin, 
exculla, vuosijuhlissa, tai muuten vaan jossain heidän 
järjestämässä wapputapahtumassaan. Ja jottei ilo 
jäisi pelkästään vain hallituksen nautittavaksi, on näitä 
kavereita tulossa vuosijuhlillemme toista kymmentä. 
Siistiä, eikö? Tissit, neljännet.

Nyt on aika vaieta. Meikäläisen työ on pian tehty. 
Teksti on rikkoinaista ja vailla punaista lankaa. Tilakin 
alkaa jo loppua. Kuumettakin on, ehkä possua, ehkä 
ei. Kiitos, ja hyvästi. Tissit, ännännet.

Joel Tirkkonen
Koneenrakentajakillan 42. puheenjohtaja

Asiaa ja ei sitä ainakaan

TeksTi:  Joel Tirkkonen      kuva: aleksi rinTa-kauPPila
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terveisetTEK

Opintoviikot Opintopisteet Peruspalkka (euroa/kk)

      25-        37,5-  1820
      50-        75-   1880
      75-        112,5-  1980
     100-        150-   2100
     130-        195-   2220
     160-        240-  2370

Menestyksekästä syksyn jatkoa toivotellen,
Juha Sepponen

juha.sepponen@tut.fi
Koneenrakentajakillan TEK-kiltayhdyshenkilö

Syysterveiset

TEK:sta

Syysmyrskyjen keskellä, talouskriisin ja possunuhan 
ikeen allakaan ei konekansan kannata olla huolissaan. 
Joululoma kolkuttelee jo ovella ja sehän on mainiota 
aikaa käyttää vaikkapa työskentelyyn. Ammattitaitoisen 
konekansan työllistymiseenhän eivät suhdannevaih-
telut vaikuta!

Työpaikan saamisen yhtenä edellytyksenä on ajan 
tasalla oleva ja selkeä CV. Kirjaudu sisään osoitteessa 
www.tek.fi ja luo itsellesi aina mukana oleva ansio-
luettelo. Voit tehdä sen myös toisella kotimaisella ja 
kolmannella ulkomaisella kielellä, pitää sitä ajan tasalla 
ja tulostaa missä ja milloin haluat!

Työn saaminen ja säilyttäminen ei aina kuitenkaan 
ole mahdollista. Siksi kannattaa liittyä jo opiskelu-
aikana työttömyyskassan, IAET:n, jäseneksi, jonka 
verovähennyskelpoinen vuosimaksu on ainoastaan 
45 euroa. Saadaksesi ansiosidonnaista päivärahaa, 
tulee lain mukainen työssäoloehto täyttyä; vähin-
tään 18 tunnin työviikkoja 43 kalenteriviikon (noin 
10 kuukauden) aikana. Opiskelijoiden työssäoloehto 
lasketaan kumulatiivisesti jopa seitsemän vuoden 
tarkastelujakson aikaisista työsuhteista. Mikäli kuu-
lut jo johonkin työttömyyskassaan ja haluat vaihtaa 
IAET-kassaan, kysy neuvoa allekirjoittaneelta tai ota 
suoraan yhteyttä Tampereen alueasiamieheen Petri 
Partaseen (petri.partanen@tek.fi).

Syysmasennukseen TEK tarjoaa jäsenilleen ilmai-
seksi kotiin kannettua sielunravintoa. Tilaa itsellesi 
maksutta Tekniikka & Talous –lehti ja kylkeen vaikkapa 
Affarsvärlden osoitteessa ww.tek.fi. lisäksi voit paeta 
kaamosta vaikka etelän lomalle Tallinnaan TEKkiläisen 
edullisella laivamatkalla. Tähän reissuun allekirjoit-
tanut suosittelee myös TEKin jäsenetuna saatavaa 
alehintaista Pohjolan matkavakuutusta.

loppuun vielä muistutus siitä mitä vähintään kehtaat 
pomolta pyytää, eli TEKin palkkasuositukset 2009.

DI:n aloituspalkka 3310 €/kk 
Diplomityöpalkka 2400 €/kk 
Harjoittelupalkat:

Pyry lePPälä
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Ur. Vervirmil horurbite prat-
quem tus etora se ina, C. Ti 
tem niquius, tam muritua quera 

Näin opintoneuvojan silmin näyttää siltä, että 
syysmyrsky saapui jo aiemmin eikä ihan heti ole 
lähdössä pois. Ensi lukuvuoden neljän periodin sys-
teemi teettää valtavasti töitä kaikille, kuten myös 
heinäkuun 2010 lähestyminen. Vanhat opiskelijat 
kasaavat tutkintojaan vauhdilla vaikkakin työnäkymät 
eivät välttämättä kaikille ole suotuisat.

Konetekniikan koulutusohjelman osalta päi-
vämäärät vanhasta tutkintorakenteesta val-
mistumisen osalta on lyöty lukkoon jo viime 
keväänä, ja ne ovat nähtävissä tiedekuntamme 
nettisivuilla. Niiden noudattaminen helpottaa 
kaikkien osapuolten talkoita. 

Vaihto uuteen tutkintorakenteeseen tulee varmasti 
myös olemaan useiden opiskelijoiden ratkaisu. Tätä 
varten tarvitset lomakkeen, jonka löydät tiedekunnan 
sivuilta. liitteeksi kelpaavat ote opintosuoritusre-
kisteristä sekä uuteen tutkintorakenteeseen tehty 
Hops. Ohjeistuksen uusista suoritettavista sekä 
pois jäävistä kursseista löydät myöskin nettisivuilta. 
Toki tässä voit kääntyä myös opintoneuvojan tai 
-suunnittelijan puoleen.

Opintoneuvoja tulee vaihtumaan vuoden 2010 
alussa. Allekirjoittanut tekee tilaa uudelle innok-
kaalle kyvylle, joka tulee ottamaan vastuun uudessa 
tutkintorakenteessa opiskelevista koneteekkareista 
sekä fukseista. Onnittelut etukäteen uudelle opin-
toneuvojalle valinnasta!

Sateiden värittämää syksyn jatkoa kaikille.
Teemu
Konetekniikan opintoneuvoja

”ENSI lUKUVUODEN NElJäN 
PERIODIN SYSTEEMI TEETTää 
VAlTAVASTI TöITä KAIKIllE”

TEEMUN
O P I N T O N E U V O l A 

TeksTi:  Teemu vasTamäki kuva: Pyry lePPäläK
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Ur. Vervirmil horurbite prat-
quem tus etora se ina, C. Ti 
tem niquius, tam muritua quera 

Mitä mieltä yliopistofuksityttöset ovat teekkareista? 
Millaisia heidän mielipiteensä ja kuvitelmansa konetek-
niikasta ovat? Keksimme lähteä lipastolle, viralliselta 
nimeltään Tampereen yliopisto, haastattelemaan ohi 
kulkevia hyvännäköisiä fuksityttöjä. Ikävä kyllä päivä 
ja kellonaika oli valittu umpimähkään, eikä keskiviik-
koiltapäivä kahden ja neljän välillä ole sitä vilkkainta 
fuksistusaikaa, joten jouduimme tyytymään pelkästään 
ohi kulkeviin hyvännäköisiin tyttöihin.

Yhteenvetona tuloksista voitaneen sanoa, että yli-
opistotyttöjen kiinnostus känniöysäämistä ja autojen 
tuunaamista kohtaan on jokseenkin vähäistä. Kone-
teekkarin tilanne ei kuitenkaan ole onneton millään 
muotoa. Saumat olisivat varsin hyvät, mikäli teekkarit 
tajuaisivat a) hoitaa itsensä samoille hoodeille, kuin 
keskustayliopistolaiset b) duunailla jotain muutakin, 
kuin pelata salibändya ja käydä salilla. Siispä runo-
kirjat esiin ja teekkaribilekutsu tulille. Haastammekin 
hallituksen järjestämään enemmän yhteistoimintaa 
keskustayliopiston suuntaan. Esimerkiksi yhteissitsit 
voisivat olla kokemuksena mielenkiintoinen molem-
mille osapuolille.

Kysymykset, joita esitettiin:
1. Nimi, ikä ja opiskeluala.
2. Tunnetko teekkareita? Kuinka monta?
3. Mitä oletat koneteekkarin opintojen sisältävän?
4. Mitä koneteekkari tekee vapaa-ajallaan?
5. Naisvaltaisilla aloilla on 
huonompi palkka. Kannattai-
siko opiskella konetekniikkaa?
6. Nuorten miesten syrjäy-
tyminen on vakava yhteis-
kunnallinen ongelma. Olisitko 
valmis seurustelemaan ko-
neteekkarin kanssa?
7. Kuvaile teekkaria kolmella 
sanalla.
8. Terveiset teekkareille?

Ensimmäiseksi uhriksi 
valitsimme pihalla kulkevan 
yksinäisen tytön, ikään kuin 
lämmittelyksi:

1. Anna, 26, aluetiede (ei tiedä 
itsekään mitä se on).

2. Muutaman.
3. Moottoreita ja tietokoneita.
4. Koodaa ja on mukana ainejärjestötoiminnassa. 
Nukkuu ja syö.
5. luultavasti.
6. Pitää olla humanistisempi kuin keskiverto teekkari, niin
yksityselämässä kuin opinnoissaan.
7. Kummallinen, koodaava, autoileva.
8. (Ei kysytty jostain syystä. Paskat toimittajat.)

Seuraava uhri nakitettiin ovelasti, koska tämän poi-
kaystävä oli molempien toimittajien tuttu. Kuudennen 
kysymyksen jälkeen tilanne voi olla eri:

1. Milla, 24, yhteiskuntatieteiden maisteri.
2. Noin yhden hyvin.
3. Matematiikkaa ja fysiikkajuttuja. Tutustutaan ko-
neisiin sekä niiden rakentamiseen ja suunnitteluun.
4. Niitä olen kyllä nähnyt ryyppäämässä. Opiskelevat 
ja urheilevat, mutta eivät harrasta kulttuuria.
5. Ei, koska ei kiinnosta enkä osaisi.
6. Miksi ei! (Tyrmistynyt katse vieressä seisovalta 
poikaystävältä.)
7. Haalarit, kännissä, perusjätkä.
8. älkää iskekö liian nuoria tyttöjä, näyttää Wappuna 
surulliselta. Sekä tyttö, että teekkari.

Pian tämän jälkeen toimittajain haukansilmät iskivät 
kolmeen tyttöseen, jotka sattumalta kaikki opiskelivat 

”OlISI KIVA NäHDä 
TEIDäNKIN bIlEITä”

HERVANNAN
ULKOPUOLELLA

ELÄMÄ kuvaT: aleksi rinTa-kauPPila
TeksTi:  aleksi rinTa-kauPPila Ja Juha suvanTo
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samaa alaa ja tunsivat kukin yhtä monta teekkaria, 
joskaan teekkarit eivät olleet samoja. Ihmeellistä tämä 
tutkiva journalismi:

1. Marjukka, 22, kansainvälinen politiikka.
2. Ainakin kaksi.
3. lujuuslaskelmia.
4. Eiks ne nyt vaan dokaa ja biletä?
5. Kannattaisi jos ymmärtäisin.
6. Voisin. (Marjukka on nyt Kanadassa, mutta palaa 
Suomeen jouluna. Emme saaneet puhelinnumeroa.)
7. Haalarit, alkoholi, poikia.
8. Tulkaa pois Herwannasta, että teitä näkee!

1. Elina, 21, kansainvälinen politiikka
2. Kaksi.
3. Koneisiin liittyvää.
4. (Ei vastausta.)
5. Kyllä varmasti, jos kiinnostaa ja osaa, ja on turvattu 
työpaikka.
6. Kyllä, samoilla kriteereillä kuin muutenkin: pitää olla 
sopiva luonne, ulkonäköä ja rahaa.
7. Kummalliset jutut, suorasanaisuus, äänekkyys. (Ei 
osannut laskea kolmeen.)
8. (Ei vastausta.)

1. Annu, 22, kansainvälinen politiikka
2. Kaksi.
3. Koneiden rakentamista ja käyttämistä.
4. Käyttävät haalareita ja kertovat vitsejä, joita yli-
opistotytöt eivät ymmärrä.
5. Kyllä, teekkareita tarvitaan rakentamaan yhteiskunta!
6. Voisin, jos teekkari ei olisi liian nörtti. Pitää tehdä 

muutakin kuin istua koneella sekä olla avoin ja sosi-
aalinen.
7. Haalarit, lenkkitossut, lyhyt tukka. (Ei tämäkään 
osannut laskea.)
8. Olisi kiva nähdä teidänkin bileitä.

Edellisiltä tyttösiltä kysyttiin myös mitä eroa lipas-
to- ja teekkaripojilla on. lipaston pojissa on kuulemma 
enemmän filosofisia pohdiskelijoita ja tutkijatyyppejä. 
He myös pukeutuvat boheemimmin, mutta kertovat 
huonompia juttuja.

Viimeinen kohteemme saalistettiin päärakennuk-
sen aulasta. Ikäistään nuoremman näköinen nainen 
esiintyi nimimerkillä:

1. lehti, 30, saksan käännöstiede.
2. Kymmenkunta.
3. Tekniikkaa, matematiikkaa, automaatiota.
4. Pelaa sählyä, käy salilla, lukee Tekniikan maailmaa.
5. Kannattaisi, mutta ainoastaan paremman palkan takia.
6. Kai sitä nyt voisi, niitä on joka lähtöön. Pitää olla
huumorintajuinen, urheilullinen ja sosiaalisesti aktiivinen.
7. Järkeilevä, introvertti, kiltti.
8. Pitäkää lippu korkealla!

Tarkoitus oli hieman tehdä pilaa stereotypioilla 
sekä tahallaan kysyä provosoivia ja johdattelevia 
kysymyksiä. Ikävä kyllä juuri kukaan haastatelluista 
ei tarttunut täkyyn, joten telaketjujen kolke sai jäädä 
johonkin muuhun lehtijuttuun. Kiitokset yo-cafén 
kalustukselle kysymysten pohdinnasta.

ylioPisTon ala-aula. TehTävä: monTako miesTä löydäT kuvasTa?
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Ilo asua TOAS-kodissa.

Elämänmakuista opiskelija-

asumista jo 50 vuotta.

Tee asuntohakemus helposti netissä! www.toas.fi
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K o N e t y t ö t

TOSI-teeveetä
Konetytöt päättivät tällä kertaa kokeilla Marttojen 

leikkimistä Sillä Siisti -ohjelman tyyliin ja suuntasivat 
kulkunsa kohti Joelin ja Atron kommuunia Tarjanteen-
kadun 7. kerrokseen. Näkymät asunnosta olivat kivat, 
mutta näkymä asunnossa oli hieman toisenlainen. 

Ensimmäinen huomio asunnossa oli, että mattoja 
ei ollut lainkaan lattioilla. Matot tuo kuitenkin kivasti 
tunnelmaa ja myös ehkäisee kaikumista. Tosin tästä 
oltiin montaa mieltä, ja joukosta löytyi myös anti-
matto -ihmisiä. Havaitsimme myös, että asunnossa 
ei oltu käytetty imuria ihan hetkeen. Siivouskaapista 
kuitenkin löytyi imuri sekä putkimiestä. Eikä sitten 
muuta. Niin, onneksi joukkiollamme oli mukana sekä 
ikkunansiivousvälineet että Tolua.

Yleisesti ottaen koko kämppä olisi kaivannut rä-
jäyttävää pesua, mutta päätimme jättää olohuoneen 
rauhaan, sillä siellä oli alkamassa kattoremontti. Olo-
huoneesta löytyi asunnon ehdoton väripilkku, vihreä 
jalkalamppu.  Myöskin poikien huoneet ja parveke 
jäi heidän huolekseen. Niinpä aloitimme keittiön ja 
vessan siivousurakan.

Vessa

Vessassa oli vastassa aika näky. Vessanpönttö 
todellakin kaipasi siivousta. Pönttö sai heti sisuksiinsa 
pesuaineet ja jätimme sen likoamaan vähän nor-
maalia pidemmäksi aikaa. Pohdimme myös, saisiko 
coca-colalla räjäytettyä pöntön sisustan puhtaaksi, 
mutta cokiksen puutteessa jätimme kokeilematta. 
lisäksi laitoimme Atron siivoamaan turhat lehdet 
ja paperiroskan pois vessasta. Jännä miten jätteen 
siirtäminen roskikseen saa paikat näyttämään siis-
timmiltä. Jännittävin argeologinen löytö oli killan 

edellistä edellisen pj:n opintotukipäätös. Ei ilmeisesti 
tärkeä paperi???

Keittiö

Tarkistimme keittiön siisteystason ennen siivouksen 
aloitusta. Roskiskaappi sai aikaan älähdyksen siivot-
tomuudellaan, joskin plussaa saattoi antaa siitä, että 
kierrätystä asunnossa kuitenkin harrastetaan. Havait-
simme myös, että keittiössä oleva pyyheliina on ehkä 
joskus ollut valkoinen. Jääkaappi oli siivottu poikien 
toimesta jo aiemmin, ja me ainoastaa lisäsimme sen 
sisältöä limejuustokakulla ja siirtämällä Joelin mum-
monmehut sinne turvaan keittiön pöydältä. Saimme 
myös kuulla Atron pesukonevirityksistä. Jatkossa 
poikien astiat siis peseytyvät astianpesukoneessa. 
Ehkä myös hieman useammin kuin tähän asti?

lattialle katsoessa totesimme, että imuria ei oltu 
otettu liian usein ulos kaapista. Uuniin vilkaistessa 
totesimme, että sitäkään ei oltu siivottu sitten toi-
sen maailmansodan (löysimme mm, muumioituneen 
ranskanperunan). Aloitimme keittiön siivoamisen 
keräämällä tyhjät pullot ja muut kierrätysjätteet sekä 
antamalla Atrolle uuninpesuaineen ja niin sai uunin 
sisus kauniin valkoisen kuorrutuksen. Jatkoimme uunin 
kuorrutuksen jälkeen keittiön tarkastusta ja totesim-
me, että mikro vaatii suursiivousta. likaa oli sisällä, 
ulkona ja mikrokuvussa. Joelin sanojen mukaan tosin 
hän oli pessyt kuvun ” juuri viime muutossa” – kuusi 
kuukautta aiemmin. lisäksi keittiön siivouslistalle joutui 
tiskipöytä ja seinät sekä ikkunat. Verhojen totesimme 
olevan oikein kivat. 

”JäNNITTäVIN ARKEOlOgINEN löY-
Tö OlI KIllAN EDEllISTä EDElTäVäN 
PJ:N OPINTOTUKIPääTöS. EI IlMEISESTI 
TäRKEä PAPERI”

TeksTi Ja kuvaT:  koneTyTöT
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K o K e i l e e

Keittiön pinnat pestiin Tolulla ja aistimme uuden 
jännittävän tuoksun, puhtauden. Tähän asti tytöt jaksoivat 
seistä tumput suorina ja antaen ohjeita, mutta sitten 
oli aika tarttua toimeen. Anna aloitti seinälaattojen 
puhdistamisen ja Annamaija otti kohteeksi keittiön 
ikkunan. Koska siivousrättejä ei löytynyt, otimme 
siivoukseen avuksi reikäisen puhtaan sukkaparin. 
Myös siivousämpäriksi valikoitui hieman erilaisempi 
ratkaisu, sillä sangon puutteessa otimme käyttöön 
30 litran käymisastian. Atro osoitti esimerkillistä 
oma-aloitteisuutta ja ehdotti, että siirtäisimme hellan 
pois paikaltaan. Odotimme oma-aloitteisuutta myös 
puheenjohtajaltamme, mutta se jäi vain haaveeksi.

Kun uuni oli saatu hohtamaan puhtaana sisäpuolelta 
ja ikkunat pestyä, oli aika siirtyä mikron ja uunintaus-
tan kimppuun. Sekä mikroon että uuniin osoittautui 
tehokkaimmaksi siivousvälineeksi taikasienet. Uunin 
takana ei ollut vielä elämää, mutta siivous ei suinkaan 
ollut turhaa ajanhukkaa. Mikrossa sen sijaan saattoi 
elääkin jo jotakin, mutta kovalla jynssäämisellä ja 
tilkalla desinfiointiainetta saa mikrollekin ihmeitä 
aikaan. Ikävä kyllä siivouksen yhteydessä mikrosta 
poistui käyttölika, joka johti myöhemmin mikron 
toimimattomuuteen.

lopuksi keittiö vielä sisustettiin kynttilöillä, pöytä-
liinalla ja kukkasella. Sen jälkeen siivoussakki istuikin 

Vinkit siivoukseen:

• Siivoa joka viikko vähän, niin ei tarvitse 

tenttiviikolla siivota kaikkea.

• Jos siivoat tenttiviikolla, tee se edes 

kunnolla.

• Kodin siivoustarvikelista: yleispuh-

distusaine, mikrokuituliina, tavallinen 

siivousliina, moppi, imuri/harja, vati, 

vessanpesuaine ja vessanpesuharja.

• Pyyhi pölyt ja moppaa lattiat

• Pese vessanpönttö joka viikko

• Ikkunoita pestessä kannattaa muis-

taa, että myös karmit ja ikkunoiden 

välit pestään.

• Pese uuni vähintään kaksi kertaa 

vuodessa

• Pese keittiön ja vessan pyyheliinat 

kerran viikossa vähintään 60 asteessa.

• Heitä jääkaapista kaikki vanhentunut 

pois vähintään joka toinen viikko.

Joelin ja Atron kommentteja:

Atro: Kun asuu naisen kanssa, joutuu vähän väliä 
tekemään jotain. Kun asuu miehen kanssa, tempaa 
sisään 5 naista ja joutuu tekemään kaiken kerralla.

Atro: Täällähän rupeaa näyttämään siltä, että 
täällä voisi asuakin. Tunnin siivouksen jälkeen.

Joel: Onneksi ette asu täällä. ( Feeling is mu-
tual :D )

Atro: Homma hoidossa. (Atro oli tutustunut 
Sillä siisti -ohjelmaan ja tiesi jälkitarkastuksesta)

Joel: Pitää kuivata vetojen välissä sukalla.
Atro: Tämä on samanlaista kuin armeijassa. Ei 

tarvi ajatella, tekee vaan.
Joel: Voi mikroparka. (Tässä siis putsataan 

mikroa. Myöhemmin selvisi, että mikro ei selvinnyt 
pesusta vaan meni rikki)

Joel: Ehkä hyvä, että Atro tekee nyt kaiken. 
Sille jää ehkä innostus päälle.

Joel: Eihän hellan taakse edes näe. 

keittiönpöydän ympärille nauttimaan mehusta, 
teestä ja oluesta sekä tietenkin limekakusta. Pojille 
täytyy antaa iso plussa siitä, että päästivät meidät 
kotiinsa rymyämään. Myös siivousoluesta napsahti 
heti lisäpisteitä. Tarkistuskäynti suoritetaan hamassa 
tulevaisuudessa, ja ehkä sitten voidaan antaa myös 
lisävinkkejä esimerkiksi parvekkeen viihtyisyyden 
lisäämiseksi.
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”Ukko-Pekka”TeksTi: n:nnen vuoden asianTunTiJa

Vuosina 1937-1957 kaksi Tamperelaista konepajayri-
tystä, lokomo ja Tampella, rakensivat Valtionrautatielle 
kaikkiaan 22 kappaletta Hr1-sarjan höyryvetureita. 
Veturit edustivat uutta aikakautta suomalaisen ve-
turitekniikan kehityksessä. Veturin pyörästöjärjestys 
on 4-6-2, eli veturissa oli 3 kytkettyä vetoakselia 1,9 
metrisillä pyörillä, joiden edellä oli 2 teliakselia, 0,89 
metrisillä pyörillä ja perässä yksi 1,12 metrisillä pyö-
rillä. Veturissa oli kaksi Walschaert-koneistoa, yksi 
kummakin puolella runkoa, ja sen kattila oli varustettu 
ajanmukaisesti tulistimella, jonka toimintaa voi tutustua 
esimerkiksi Energia- ja prosessitekniikan laitoksen 
kurssilla ENER-8200 Höyrytekniikka.

Vuonna 1937 valmistunut nro 1001 (loogisesti nro 
1000 valmistui vasta vuonna 1939), lokomon konepa-
jalta, oli sarjansa ensimmäisiä vetureita, ja pian sitä 
ryhdyttiin kutsumaan Ukko-Pekaksi silloisen Tasavallan 
Presidentin P.E. Svinhufvudin mukaan - nimitys va-
kiintui nopeasti koskeman kaikkia Hr1-sarjan vetureita.

Raskaalle Ukko-Pekalle oli selkeä tilaus sillä sen 
tuloon asti kaukojunia vetivät Hv1-3-sarjojen ”Heikki”-
veturit, jotka Ukko-Pekka pesi vetokyvyssä ja no-
peudessa kuin vihreä Fairy 3 viikkoa vanhat tiskit 
viime torstaina. Suurimmaksi nopeudeksi linja-ajossa 
silloisilla pääradoilla, jotka ovat yllättäin lähes samat 
kuin nykyiset pääradat, määrättiin 110 km/h, mutta 
kyllä Ukko-Pekalla kovempaakin pääsi, onpa kerrottu 
jopa 140 km/h lukemista koeajoissa. 

Olipahan Ukko-Pekka nro 1005 osallisena Suomen 
rauhanajan pahimmassa junaonnettomuudessa kun 
satatonnin Ukko-Pekka jyräsi vastaan tulleen kevyt-
rakenteisen moottorijunan vetovaunun, 160km/h 
yhteenlasketulla nopeudella, halkaisten vaunun kahtia. 
Samalla tuhoutui molempien junien ensimmäiset 
vaunut jotakuinkin täydellisesti. lopputulos oli 26 
kuollutta, yli 50 haavoittunutta ja veturille nro 1005 
lempinimi ”Tappajaveturi”.

Ukko-Pekka oli Suomessa käytössä 1930-luvun 
lopusta aina 1960-luvulle asti jolloin se hiljalleen kor-
vattiin dieselvetureilla, viimeinen säännönmukainen 
höyryhenkilöjunavuoro ajettiin Ukko-Pekalla nro 1020 
Kouvolasta Pieksämäelle 22.5.1971. Viittä romutettua 
yksilöä lukuunottamatta kaikki Ukko-Pekat ovat vielä 
tallella, osa ruostumassa, osa museoituna ja kaksi 
(nrot 1009 ja 1021) täydessä ajokunnossa ja käytössä 
museojunissa.

Ukko-Pekan sisarsarjana valmistui Tr1 ”Risto” Raskas 
tavarajunaveturi, veturit olivat ulkonäöllisesti ja tekni-
sesti hyvin samankaltaisia. Suurin ero oli vetopyörien 
koko, matkustajaliikenteeseen tehdyssä Ukko-Pekassa 
oli suuremmat pyörät suuremman nopeuden saavut-
tamiseksi, kun taas Ristossa pienemmät takasivat 
suuremman vetokyvyn, mutta se onkin jo toinen tarina.

KULTTUURIPLÄJÄYS:

RASKAS
PIKAJUNAVETURI
Hr1
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metson kaivos- ja maarakennusteknologia
lokomonkatu 3, Tampere, puhelin 0204 84 142, faksi 0204 84 143, sähköposti

minerals.info.csr@metso.com, internet www.metsominerals.com

KulissikaariTehonsäätötanko Työntötanko

Vastakampi Niveltuki Ennätystanko Työsylinteri

luistikaappi

Ukko-Pekka lukuina:

Suurin nopeus   110 km/h
Vetovoima    11610 kg
Veturin teho    1600 hv
Kattilan tulipinta   1954 m2
Tulistajan tulipinta   680 m2
Arinapinta    3,54 m2
Höyrypaine   15 kg/cm3
Sylinterin läpimitta  590 mm
Iskunpituus   650 mm
Luistinohjaus   Walschaert
Vetopyörän läpimitta  1900 mm
Telipyörien läpimitta  860/1120 mm
Veturin paino   93 000 kg
Tenderin paino  62 000 kg
Tenderin vesitila  27 m2
Tenderin hiilitila  7,2 m2/ 9000 kg
Junan paino   550 000 kg
Suurin pituus   22 250 mm

Veturin perästä lukien: Tenderi, Hytti, Arina eli palo-
tila, Kattila, jossa tuliputket joiden sisällä kulkee myös 
tulistimen putkisto, kattilan yläpuolella höyrykupu, 
jossa höyrystä erotellaan vesipisarat, ja kattilan edessä 
savupesä, jonka yläpuolella savupiippu.
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Rasvakeittimessä valmistuu kehvelin hyvät ristik-
koperunat, ranskalaiset ajaa saman asian myös. Ihan 
kuin Hookin vastaavat, nam. Rasvakeitetty pekoni, noh 
mitä tästä nyt sanois, on ainakin rasvainen ja onhan 
se kymmenen kertaa parempaa kuin pannulta. Ihan 
vaan sen takia, että se on rasvakeitetty.

Rasvakeittimestä myös valmistuu herkulliset jälki-
ruuat, kuten rasvakeitetty banaani jäätelön kera. On 
muuten namiskuukkelia. baanania tosin ei kannata 
uittaa kanamunassa ja jauhoissa.

Hurun keittiön bravuuri on tietenkin Mäkkärin 
rasvakeitetty tuplajuustohampurilainen. Tämäkin 
mestariluomus asettui rasvakeittimeen kanamuna- ja 
jauhokulhon kautta. 5 minuuttia keittimessä ja äärim-
mäisyyteen makuhermoja hivelevä jatkojalostus on 
valmis. Jokuhan saattaa tietenkin epäillä tämänkin 
tuotoksen maistuvuutta, mutta voin vakuuttaa että 
toimii!

Tämä oli vain pieni katsaus rasvakeittimessä valmis-
tettaviin ruokiin. Sillä voi valmistaa lähes mitä vain. Mm. 
rasvakeitetystä maksalaatikosta on liikkunut huhuja, 
kuulemma hyvää. Kertauksena vielä rasvakeiton-AbC: 
pyöritä kanamunassa, sitten jauhoissa ja 5 minuuttia 
rasvakeittimessä. laiskimmat voivat jättää kaksi en-
simmäistä vaihetta pois.

Tuo jumalten laite kotikokeille pitäisi kuulua jokaisen 
kodin varustukseen, harmittavasti näin ei ole. laitteella 
loihtii toinen toisiaan herkullisempia ruokia helposti ja 
turvallisesti. Mielessä kannattaa kuitenkin pitää, että 
vesi ja kiehuva rasva eivät ole hyvä yhdistelmä. Näin 
olen ainakin kuullut kerrottavan, myytti on tosin vielä 
todistamatta todeksi.

Itse asiaan. Kaupasta noudettiin erinäköisiä objekteja 
sijoitettavaksi keittimen uumeniin: oli kanaa, ristik-
koperunoita, banaania, pekonia, lihapullia, mäkkärin 
tuplajuustohampurilainen ja sen keskustorin reunalla 
olevan grillin höyrymakkara, joka ikävä kyllä unohtui 
kiireessä valmistaa rasvakeittimessä gourmeeksi 
kaiken tohinan keskellä.

Kanan rintafileet pilpotaan tsiibaleiksi, noin peuka-
lon paksuinen on bueno. Tätä ennen kannattaa pistää 
muutama kanamuna johonkin kippoon ja sekoittaa 
valkuainen ja keltuainen sekaisin, toiseen kippoon 
jauhoja. Kaapista löytyi rouheisia sämpyläjauhoja, jotka 
osottautuivat hyvinkin sopiviksi tähän tarkoitukseen. 
Ja tarkoitushan on siis pyöritellä kanapalat kanamu-

nassa, sen jälkeen jauhoissa ja 5min uitto rasva-
keittimessä takaa KFC-laatuisen elämyksen. 

Viidessä minuutissa tuntui valmistuvan 
lähes kaikki, mitä rasvakeittimeen 

asetti.

Hurun keittiössä
TeksTi Ja kuvaT: ilkka huru

”VIIDESSä MINUU-
TISSA TUNTUI 
VAlMISTUVAN 
läHES KAIKKI”

Krapulapäivän märkä päiväuni, jokamiehen unelmien kodinkone 
(tiskikoneen jälkeen) ja taivaan lahja kulinaristeille. Jaa että mikäkö? 

No rasvakeitin tietenkin.
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ikä voisi olla hienompaa kuin tuhatpäinen 
joukko ihmisiä kellumassa halvoissa kumi-
vekottimissa pitkin pientä jokea enemmän 
tai vielä enemmän humalassa!? No ei 

mikään! Ja parasta tässä kaikessa on se, että kukaan 
ei voi asialle yhtään mitään. Tälläistä tapahtumaa 
kun ei kukaan järjestä, niin sitä ei myöskään kukaan 
voi kieltää järjestämästä. Kaikki osallistujat nyt vaan 
sattuvat saapumaan paikalle tiettynä päivänä noin 
suurin piirtein samaan aikaan, ja kaikilla on samat 
suunnitelmat: Kellua ja juopua!

Paska referaatti wikipedian hyvästä jutusta:

Kaljakellunta on ” järjestetty” vuodesta 1997. Ensim-
mäiselle kellunnalle osallistui vain noin 10 kellujaa. Tästä 
eteenpäin väkimäärä on suunnilleen tuplaantunut joka 
vuosi. Vuonna 2000 tapahtumalle avattiin ”viralliset” 
kotisivut, nettisivut toimivat pitkään tapahtuman ai-
noana tiedoituskanavana puskaradion lisäksi. 

Vuonna 2008 kaljakelluntaan oli ilmoittanut osallis-
tuvansa yksistään Naamakirjassa yli 1200 osallistujaa. 
Osallistujamäärän odottamattoman suuren kasvun, 
hallitsemattoman roskaamisen ja osallistujien turval-
lisuuden takia tapahtuman kotisivut suljettiin ennen 
tapahtuman alkua. Paikalle saapui kuitenkin pitkälti yli 
1000 kellujaa. Mahdollisesti sattuneista henkilövahin-
goista ei ainakaan julkisesti ole ilmoitettu, joten tuskin 
niitä sattuikaan. Kellujien jättämiä roskia siivottiin 
vapaaehtoisten talkoolaisten voimin.

Tänä vuonna kaljakellunta -tapahtumaan keskittynyt 
sivusto suljettiin viranomaisten toiveesta. Tämä ei 
kuitenkaan tapahtumaa lopettanut. Viesti reitistä ja 
ajankohdasta levisi puskaradiossa ja nettiyhteisöissä - 
paikalle saapui taas monisatapäinen kaljakellujaporukka. 
Reitti lähti Vantaalla sijaitsevan tiedekeskus Heurekan 
edustalta, ja maali sijaitsi jossain n. 4 kilometrin päässä 
keskellä ei-mitään peltojen lomassa.

Alus M/S PRKL -09

Poiketen edellisen vuoden (-08) aluksesta (pomppu-
linna), päätimme tänävuonna nähdä hieman enemmän 
vaivaa omaperäisen aluksen rakentamiseen:

- Halpa kumivene (Tokmanni 15 €),
- Jätesäkkejä, harjanvarsi, jesaria, narua/köyttä 

(pöllitty, ilmaisia),
- kaksi puista n. 120 cm pitkää ripaa (löydetty, 

ilmaisia)
- Kertakäyttölakanoita (2 kpl paketti, 1,95 €, Va-

paavalinta),
- Koukkuruuvikiinnikkeitä (pussi, sis 10 kpl, 2,95 

€, K-Rauta)
- Kylmälaukku, styroksinen (1 kpl, 4,95 €, Vapaavalinta)
- Kylmälaukun täytteeksi kaljaa & pikkusuolasta & 

isompaa suolasta (24 kpl & 5 kpl & 3 kpl, ~35€, Prisma)
+ Aiheeseen sopiva vaatetus sis: Rosvohuivi, Ros-

voliivi, Rosvopaita, Rosvosortsit, Rosvolasit, miekka, 
kaukoputki, rahasäkki, tussari ja tietenkin Rosvolippu 
( yht. ~25€, kirpparit, Muksumassi (lelukauppa, Pori), 
Punanaamio (Tampere), Halpahalli (Pori))

Siis, yhteensä 84,85e €

Ensin puhalletaan paatti niin täyteen kuin keuhkoista 
lähtee. lopullisen kireyden saa sitten sillä paskalla 
pumpulla joka tulee paketissa. Seuraavaksi paatti 
kannattaa päällystää/naamioida mustilla jätesäkeillä 
niin, että ne teippaa jesarilla kiinni. Säkit suojaavat 
hiukan teräviltä esineiltä sekä tekevät haluttua ”Ros-
voluukkia” huomattavan paljon! Sitten rakennetaan 
ruuma & mastomoduuli. Koko hoidon perustana toimii 
styroksinen kylmälaukku. Kylmälaukkuun teipataan 
NIINETTäPYSYY kiinni se harjanvarsi mastoksi, maston 
yläpäähän kiinnitetään rosvolippu ja heti lipun alapuolelle 
yksi rengasruuvikiinnike. Toinen ruuvikiinnike tulee 
maston alapäähän kylmälaukun yläpään korkeudelle.

Seuraavaksi tehdään purje kahden puisen ripan 
väliin pingotetusta kertakäyttölakanasta. Ylempään 
ripaan ruuvataan vielä yksi ruuvikiinnike. Sitten enää 
purje kiinni mastoon siten että sidotaan naru kiinni 
purjeen kiinnikkeeseen, pujotetaan se maston yläpääs-
sä olevan renkaan läpi ja tuodaan maston alapäässä 
olevaan renkaaseen. Nyt saadaan purje nostettua 
ylös vetämällä. Sitten koko ruuma & mastomoduuli 
voidaankin nostaa kumipaatin peräpäähän mastopuoli 
keulaan päin. Jotta purje ei tyrskyissä ja tuiverruk-
sessa heittele holtittomasti kannattaa purjeen alapäät 
sitoa vielä narulla aironpidikkeisiin. Ja VOT! Alus on 
valmis vesille!

Itse kellunta -09

Tapahtumaa ei oikein voi sanoin kuvailla. Se pitää 
kokea itse. Kamera kuitenkin kannattaa ottaa mukaan, 
mutta HYVIN vedeltä suojattuna (t. yksi uitettu multime-
diapuhelin). Myöhemmin syksyllä on paljon mukavampi 
”muistella” kesän 
parasta päivää kun 
muistin tukena on 
toimiva puhelin/
kamera sekä ki-
voja kuveja.

TeksTi: hannu virTanen

M

KALJA-
KELLUNTA

kuva: erno kaTaJamäki

kuva: Tommi lindsTröm
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VAIHDOSSA

Viime keväänä killasta puuttui norkoilemasta pari 
vanhaa, tai melkein vanhaa, aktiivia. Olli-Pekka oli Un-
kariniemenmaalla käymässä, ja Petra Thaikkulandiassa. 
Nyt nämä vaihtokohteet laitettiin samalle viivalle ja 
katsottiin kumpi pissii pitemmälle.

KlUb VITTUlA JA VITUTUS

Kalja:

Opa: Iso neloskalja kaupanhyllyltä alle eurolla, baarin 
tiskiltä 1-2 euroa. Tiskille kannattaa varata tasaraha tai 
vaihtorahasta jää huomaamatta uupumaan muutama 
tuhat (forinttia).  Vahvempi tavara oli puoleen hintaan 
Suomen hinnoista, mutta halpa ei aina tarkoita hyvää. 
Karamellin makuinen kossu nimittäin jäi kaupan hyllylle 
vaikka hintana komeilikin 3 euroa.

Petra: baarissa kolmen litran torni 300-500 ba-
tia eli 6-10 euroa, kaupassa 0,75 litran pullo noin 6 
prosenttista olutta noin 40 batia eli alle euro. Pullon 
halpaa viskiä tai vodkaa saa neljällä egellä.

Reissailu:

Opa: Unkari on mukavasti keskellä Eurooppaa, 
josta pääsee matkustamaan helposti bussilla 
niin Puolaan, Tshekkiin, Itävaltaan, Serbiaan, 
bosniaan, Kroatiaan ja vaikka vähän vielä kau-
emmaksikin. Matkustelu tulee kalliiksi, mutta 
esim. muutama amerikkalainen lähti kiertämään 
koko maailman budapestistä ja taitavat olla 
vieläkin tuolla reissulla.

Petra: Matkustelu on halpaa ja hubaa! Pai-
kallisilla lentoyhtiöillä lennät pilkkahinnoilla 
Singaporeen, Vietnamiin, balille ja moneen 
muuhun paikkaan. Madventuresin kuuluisak-
si tekemä tubing laosin Vang Viengissä on 
mahtava kokemus, bussilla bangkokista vain 14 
tuntia. Apteekit myyvät unilääkkeitä tiskin alta, 
jos niitä tarvii, minä en! Victory Monumentiltä 
bangkokista lähtee halpoja minibusseja joka 
paikkaan, Samet, Chang, Hua Hin ym - nopein 
ja helpoin tapa lähimatkusteluun.

Muut vaihtarit:

Petra: Vaihto-oppilaita Rangsit universityyn tulee 
eniten Hollannista, USA:sta, Ruotsista ja Suomesta. 
Useat näistä tulevat kuitenkin suorittamaan jotain 
omaa moduuliaan, joten heihin ei koulussa tutustu. 
Paitsi amerikkalaisiin, ja se ei ollu ihan paras juttu se. 
Kannattaa yrittää hankkia paikallisia kavereita heti. 
Kyllä niistä jotku puhuu ihan siedettävää englantia. 
Thaimaalaiset ystävät ovat tosi ystäviä, Rangsitissä 
opiskelevat kaikki lisäksi rikkaita. He pelastavat sinut 
monesta pulasta matkan aikana.

Opa: Vaihto-oppilaita budapestiin tulee ent. rauta-
esiripun länsipuolelta. Myös lähi-itä, Turkki ja brasilia 
olivat hyvin edustettuna. Paikallisiin tutustuin valitet-
tavan huonosti. byrokratia on edelleen suuri miinus 
Unkarissa, joten, jos haluat viedä Suomeen aidon 
80-luvun ladan, se onnistuu parhaiten paikallisten 
kavereiden avulla. Isoon kaupunkiin mahtuu useampia 
yliopistoja ja täten myös paljon vaihtareita, joten en 
edes tavannut kaikkia Suomalaisia vaihtareita.

MUAY THAI –KURSSIN NäYTöS

gRIllAUSTA 1400-lUVUN KIR-
KON RAUNIOISSA, DUACTIA JA 
HIIlITAblETTEJA
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Opiskelu:

budapestin teknillinen yliopisto tarjosi hyviä kursseja, 
mutta olisivat vaatineet paljon töitä ja aikaa. Tämä ei 
oikeastaan kiinnostanut. Unkarilaiset ovat älyttömiä 
matematiikkansa kanssa, kannattaa siis jättää rubikin 
kuutiot ja teknillinen mekaniikka niille, jotka osaavat. 
Unkarilaiset filmit ovat hauskaa hupia, vaikkakin aiheet 
pyörivät usein vesipallossa, insestissä ja neuvostoliiton 
vastaisuudessa. Vaikka paikallisten tutorien järjestä-
mät tapahtumat silloin tällöin takkusivatkin, niin aina 
löytyi muuta häppää. Esim. grillausta 1400-luvun 
kirkon raunioissa, olutta neuvostoajan ydinsuojissa, 
livekeikkoja Tonavan rannalla. Oma suosikkini oli yö-
busseissa nukkuminen (asuin lähellä päättäriä).

Thaimaaseen ei kannata lähteä vakavissaan opis-
kelemaan. Rangsit Universityssa on kyllä esim. tetan 
kursseja englanniksi, mutta taso on vaihteleva ja 
paljon mukavampaa on vaikka kokkauskurssilla, mistä 
keittelet vapaavalintaisiin viisi opintopistettä ja saat 
kerran viikossa puoli-ilmaiset ruuat! Thain kielen 
kurssi ihan must! Matkustelu, bailaus ja kulttuuriin 
tutustuminen taas ovat oivallisia syitä lähteä reissuun. 
bangkokissa hyviä klubeja löytyy mm. RCA nimiseltä 
kadulta ja Rangsitissa Phutai on auki koko yön, jos 
asiakkaita piisaa.

Kaidalla tiellä:

Petra: Thaimaassa yllättävä paha rikos on kuninkaan 
mollaaminen. Jos siitä puhuu pahaa, voi joutua linnaan. 
Elokuvissakin soitetaan aina kunkun tunnaribiisi ja 
sen aikana on noustava seisomaan tai käy huonosti. 
Pienemmistä rikkeistä selviää usein rahalla. Kuitenkin 
pilveä polttelevasta länsimaalaisesta poliisi saattaa 
tehdä esimerkkitapauksen, ja silloin ei naurata. Ole 

siis aina äärimmäisen varovainen laitto-
muuksiin sortuessa!!

Opa: budapest on loppujen lopuksi 
turvallinen kaupunki, mutta ei ehkä niin-
kään siisti. Ennen vuotta 1991 kaupunki oli 
ihan muusina ja vankilaan pääsi ihan mistä 
syystä tahansa. Nykyisin yleinen tapa 
huijata ulkomaalaisia liittyy nuoriin naisiin 
kun he pyytävät ulkomaalaisia tarjoamaan 
heille juomia. laskun saapuessa hinta 
saattoi olla jotain väliltä 30-1050 euroa. 
Ei tästä vankeutta tietenkään saanut, 
leipäänsähän he sillä tienasivat.

RADIOAKTIIVINEN JäRVI, PARANTAA NIVElSAIRAUDET JA KRAPUlAN

ÉN gÉPÉSzMÉRNöK VAgYOK

TUbINg IN lAOS, VANg VIENg
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Tekemistä:

Opa: budapest on Prahan tapaan kalliin oloinen, 
mutta silti todella halpa.  budapestin hintataso oli 
mukavasti alempana kuin Suomessa, joten ravinto-
lassa syöminen ei syönyt budjettia pahasti. Historiaa, 
puistoja ja kylpylöitä täynnä oleva kylä, kyllä siellä 
selvinpäinkin aina hauskaa riitti. Myös mainittavaa on, 
että kesä alkoi maalis-huhtikuussa ja helmikuussakin 
lämpötila pysytteli vähintään siinä -5. 

Petra: Normaali ajankulutus Rangsitissä on helppoa. 
läheltä löytyy ostoskeskus, FuturePark, josta löytyy 
kaikkea! Elokuvissa käynti on halpaa ja keilatessa voi 
nauttia pari pulloa viskiä. Yliopiston lähellä on golf-
kenttä, käytettyjä mailoja saa sopuhinnoin sen lähellä 
olevasta liikkeestä. Kävimme myös pelaamassa paint 
ballia ja pidimme grillijuhlia Sita Villassa, missä asustin 
kolme kuukautta. Huomattavasti parempi vaihtoehto 
oli oma talo!! Ja halvempi! Koululla on myös uima-
allas ja kuntosali, 30 ränkylää/kerta. Aika kuluu myös 
kantakapakassa kaljaa tuhoten ja bilistä pelaillen.

KARAOKEPAIKOISSA VUOKRATTIIN HUONEET KOKO IllAKSI JA VAlITTIIN bIISIT ITE KONEElTA

KOH WAI PARADISE, TODEllINEN PARATIISI

Hyvä tietää:

Opa: Unkarilaiset dubbaavat Simpsonit, joten he 
myös tekevät paljon musiikkia unkariksi. Paikallisilla 
on omat popedansa ja idols-tähtensä. Karaoken lau-
laminen unkariksi ei ole niinkään vaikeaa. lukee vain 
kuten kirjoitetaan. Vinkki: Jos jostain ihmeen syystä 
sinut heitetään ulos, niin ei ensimmäisenä kannata 
jäädä ovelle arvostelemaan portsarien ammattitaitoa. 
Saattaa olla, että löytää itsensä seuraavana aamuna 
jonottamassa röntgeniin sairaalan penkillä.

Petra: Tropiikkikrapula! Apua! Itse makasin itkien 
vessan lattialla ensimmäisen ryyppyillan jälkeen. Se 
oli hieno alku vuodelle 2009. Juo välillä vettä!!! Ihan 
oikeasti, elimistö kuluttaa NIIN paljon enemmän nes-
tettä, kun asteita on 40 vuorokauden ympäri.

”KYllä SIEllä SElVINPäIN-
KIN AINA HAUSKAA RIITTI”
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Mukavia ominaisuuksia paikassa:

Opa: Useimmat mestat ja paikat huo-
kuvat underground-henkeä, sillä ne ovat 
rakennettu entisiin neukkupommisuojiin. 
Muka Euroopan suurimpiin lukeutuva 
yökerho löytyy tästä kaupungista, mutta 
sinne täytyy mennä vaatteet päällä. En 
koskaan päässyt sinne sisälle asti. Suo-
malaisten vaihtareiden suuresti suosima 
paikka oli, ja on edelleen Klub Vittula. Pieni, 
savuinen ja edullinen. budapestissä on 
vielä toteutumatta suomalainen ulosheit-
tokulttuuri. Ystävällisesti herätettiin aina 
kun paikka suljettiin. Mafian omistamia 
paikkoja löytyy toki, mutta tämähän vain 
lisää mielenkiintoa.

Petra: Jokainen Aasian matkaaja koh-
taa varmasti mahaongelmat jossain vai-
heessa reissua. Minulla niitä oli noin kerran viikossa, 
joskus muutaman tunnin, toisinaan muutamia päiviä. 
Herkkämahaisena tämä oli odotettavissa, joten se ei 
lannistanut. bussimatkoille nappailtiin aina apteekista 
halvalla saatavia ripulilääkkeitä, duactia ja hiilitablet-
teja. Ei muuten tarvinnu muutamaan päivään reiälle 
kyykistyä, mutta eipä tullut bussissa löysät housuun. :)

gRIllI JA KIRKON JäMäTS

”TROPIIKKIKRAPUlA: MAKASIN 
ITKIEN VESSAN lATTIAllA ENSIM-
MäISEN RYYPPYIllAN JälKEEN”
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kork - kaikkien kaveri


