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Pääkirjoitus

Vuosi lähenee kovasti loppuaan ja siihen liittyvät mullistukset tulivat jälleen kerran omalla painollaan. Uusi peejii ja hallitus valittiin, ja Schrödingerin kissan tavoin molemmat ovat yhtä aikaa sekä
vitun hyviä että vitun paskoja. Pikkujouluristeilyllä otettiin loppukirit limumieskisassa tuplapisteiden muodossa, joista tehty kirjanpito perinteisesti ryypättiin. Uusi limumies saatiin kuitenkin
valittua, joten killan virvokkeiden saanti pysyy turvattuna. Vujuilla pidettiin hauskaa, muistikuvat ovat hatarat ja joku oksensi Henen bussiin.
Tästä onkin hyvä jatkaa kohti uutta vuotta, tietäen, että vaikka maailma ympärillä muuttuu, niin Koneenrakentajakilta on ja pysyy tuttuna ja
turvallisena, kuitenkin valmiina mukautumaan tilanteen niin vaatiessa.
En nyt tämän enempää paskaa tähän keksi, että ei muuta kuin hyvää joulua ja uutta vuotta, muistakaa pitää nesteytys kunnossa! Kaveri auttaa jos
ei muuten onnistu.
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Ulkomaankirjeenvaihtajan terveiset
Morjensta, olisi kiva kirjoitella tätä Aasian lämmöstä, kuten ulkomaankirjeenvaihtajan kuuluisi, mutta olen kotiutunut vaihdosta jo usea kuukausi
sitten. Ruuvit taisivat olla alkuvuodesta jo sen verran täynnä, että käsky
kävi vasta näin syksymmällä. Ei se kuitenkaan mitään haittaa, kerrotaan
tässä mitä tuli tehtyä ja mitä tykkäsin sen sijaan, että mitä teen. Kävinkin
jo kertomassa vaihto-opiskeluun liittyvistä käytännöistä kiltahuoneella
killan vaihto-opiskeluinfossa.
Olin siis kevätlukukauden Koreassa (eteläisemmässä), yliopistoksi valitsin Ajou Universityn, joka sijaitsee Suwonissa n. 30 km päässä Soulista.
Vaikka kyseessä on Soulin lähiö, niin Suwonkin on miljoonakaupunki.
Opiskelijoita yliopistossa oli yli 13 000 ja kampus oli erittäin viihtyisä.
Kampuksella järjestettiin paljon tapahtumia ja muutama isompi festari,
jopa PSY kävi esiintymässä meille. Muita esiintyjiä en tunnistanut, mutta
paikalliset vaikuttivat innostuneen useastakin K-pop-artistista. Ensimmäisessä kuvassa yleisöä kampuksella järjestetyltä festarilta ja toisessa
heti kampuksen ulkopuolella olevan 7/11-liikkeen ovelta. Hyvin osasivat
varautua juhliin ja luotto kanssaeläjiinkin on tallella. Suomessa muutama
tyhjä kaljakori ei varmaan kauaa pidättelisi kaikista janoisimpia loitolla.
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Tutor-toiminta yliopistolla oli tosi aktiivista. Meille vaihtareille oli järjestetty
tekemistä viikoittain ja muiden vaihtareiden kanssa puuhastelimme tietenkin kaikenlaista muuta melkein joka
päivä. Kerhoja oli myöskin yliopistolla
useita, mutta niistä harva otti jäsenikseen vaihtareita. Tykkäsin matkustella
maan sisällä pitkillä viikonlopuilla ja
jättää isommat ulkomaan reissut Aasiaan opintojen loputtua. Koreassa on
siis läsnäolopakko luennoilla, mutta
vaihtareiden osalta poissaoloja katsotaan aika paljonkin läpi sormien. Koulua itselläni oli muutenkin vain kolmena päivänä viikossa, ei kannata siis stressata kyseisestä seikasta liikaa.
Korea maana oli itselleni lähes täysin vieras ennen vaihtoa. Ruokaihmisenä tunsin tietenkin kimchin ja vähän muutakin ruokahommista,
sekä käytin pari iltaa ennen vaihtoa korealaisten aakkosten opetteluun.
Aakkoset ovat helpot, vaikka voivat ensiksi näyttääkin pelottavilta. Vaihdon aikana opin paljon itselleni uudesta kulttuurista ja uskon vielä joskus
palaavani Koreaan jonkinlaiselle reissulle. Soulissa on jo paljon länsimaalaisia vaikutteita, mutta muuten maa onkin lähes koskematonta turistin tai vaihtarin näkökulmasta. Tästä kontrastista pidin suuresti, mutta
täysin turistille pienemmät paikkakunnat olisivat haastavia matkakohteita. Englanninkielellä näissä paikoissa ei yleensä tee yhtään mitään, mutta jo erittäin pienellä pintaraapaisulla paikallisen kielen saloihin selviää.
Majoituksia, junalippuja, bussiaikatauluja yms. pystyy kuitenkin hoitamaan englanniksi internetistä.
Viihdyin Koreassa lukukauden erittäin hyvin ja voin suositella sitä
muillekin vaihto-opinnoista kiinnostuneille. Valmistumisen myöhästymistäkään ei kannata pelätä, keräsin vaihdossa kaiken hassuttelun lomassa 30 noppaa tutkintooni.
Antti Lindell
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Hei kaikki lukijat, kuten fiksuimmat teistä ovat varmasti jo huomanneet,
vuosi lähestyy pian loppuaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tuoreet
fuksit ovat olleet talossa jo elokuusta. Tämän kunniaksi ruuvin toimitus etsikin käsiinsä kasan fukseja (tässä tapauksessa kahdestakin saa jo
kasan), ja laittoi heidät tuottamaan sisältönsä lehteen, koska eivät sitä
itsekään viitsineet tehdä. Seuraavilla sivuilla, tai miten ikinä lehden taittaja sen päättääkään, nämä kaksi kyseistä fuksia vastaavat muutamaan
heiltä esitettyyn kyssäriin. Vastauksista selviää mm. lähes kaikki ko.
fuksien yksityiselämästä flipped imojen toimivuuteen. Saattaa myös
olla, että toinen haastateltavista onkin tuleva SUPERFUKSI, joka kertoo
haastattelussa EHKÄ hieman miten superfuksikisa on hänen osaltaan
edennyt. Lue haastattelut osoitteesta https://koneenrakentajakilta.fi/
index.php?p=kilta&c=korkkiruuvi tai heti tästä alapuolelta (vink vink
lehden taittajat)!
1. Nimi, ikä, lempiruoka
Alpo, 19, Jauheliha ja makarooni + ketsuppi
2. Karaokebravuurisi
Rusketusraidat
3. Lemppari KoRK:n hallituslainen
Atte
4. Minkävärinen on hammasharjasi
pinkki/valkoinen
5. Kuka on KoRK:in puheenjohtaja
Joku Juha Sipilä varmaan
6. Miten opintosi ovat lähteneet käyntiin
Rehellisesti sanottuna yllättävän heikosti
7. Lempitapahtuma alkaneelta vuodelta, miksi
Kiltojen avajaissauna, pääsi saunomaan
8. Mitä odotat fuksivuodeltasi kaikista eniten
Wappua, pelonsekaisin tuntein
9. Mielipide kiltahuoneesta
Aivan erinomaisen viihtyisä paikka!
10. Mielipide fuksiviikoista
Elämäni rankin kokemus, en vaihtaisi päivääkään!

5

11. Tänä lukuvuonna on otettu käyttöön Flipped learning –opetus mm.
Insinöörimatikoissa, mielipide Flipped IMA:sta
On kyllä helposta kurssista onnistuttu tekemään todella hankalasti
suoritettava
12. Yleinen mielipide yliopisto-opiskelusta
Aika heleppoo ja kivaa hommaa
13. Vapaa sana mistä vain/loppukevennys esim vitsin muodossa
Ei koulua vaan elämää varten!
1. Nimi, ikä, kotipaikkakunta ennen Tamperetta
Aatos, 19, Alun perin olen Turk… siis
muualta
2. Lempiruoka
Ohrapirtelö
3. Karaokebravuurisi
Wiskarin tuotanto on lemppareita. Shanghain valot ja Ikuinen virta sopivat myös
loistavasti
4. Lempi Harry Potter hahmosi
Ehdottomasti Dobby. Itsensä näköiseen
hahmoon on helppo samaistua
5. Lemppari KoRK:n hallituslainen
Se joka on milloinkin tarjonnut minulle viimeksi olutta
6. Kuka on KoRK:in puheenjohtaja
Se joka on milloinkin tarjonnut minulle viimeksi olutta?
7. Miten opintosi ovat lähteneet käyntiin
Opinnot?
8. Lempitapahtuma alkaneelta vuodelta, miksi
Kaikissa tapahtumissa on ollut hauskaa. Tähän asti lemppariksi on ehkä
jäänyt KoRK-kruisinki, jossa sain kunnian toimia nakkilaisena. Eräs
nimeltämainitsematon käski täyttää skumppalasit puolilleen, kun taas
kuohoviinin määrä oli mitoitettu täysille laseille. Tämähän ei meitä nakkilaisia haitannut, eli sinänsä hyvä neuvo. Tarina ei kerro mihin näiden
pullojen sisältö sitten päätyi.
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9. Mitä odotat fuksivuodeltasi kaikista eniten
Tähän oikea vastaus on varmasti teekkariwappu. Siitä on saanut kuulla
niin paljon ja vaikka se kuulostaakin rankalta on se myös varmasti sekä
kokemus, että elämys 10. Mielipide kiltahuoneesta
TiTe:läiset tykkäävät väittää, että heillä on isoin televisio koko kampuksella. Kuitenkin KoRK:in kiltahuoneelta löytyy projektori, josta
voi katsoa vaikka avaraa luontoa huomattavasti isommalta screeniltä.
Isoin kritiikki mitä uskallan esittää kiltahuoneeseen liittyen, on kahvin
hinta. Onneksi Hervannan akateeminen sauvakävelykerho on vain nurkan
takana, ja sieltä saa ostettua koko lukuvuodeksi kahvit vain viidellä eurolla.
11. Mielipide fuksiviikoista
Ensimmäiseen kuukauteen on mahtunut menoa ja mäiskettä.
Useampina iltoina on ollut jokin tapahtuma kuin ei. Onhan siinä päässyt tutustumaan, saunomaan ja juomaan. Kaikenkaikkiaan on jäänyt loistava fiilis ja tullut kotoisa ja tervetullut olo
12. Tänä lukuvuonna on otettu käyttöön Flipped learning –opetus mm. Insinöörimatikoissa, mielipide Flipped IMA:sta
En keksi ainuttakaan syytä sille, miksi veronmaksajat eivät voisi maksaa
Flipped Learningista koituvia yli kaksinkertaisia kuluja. Tuottaahan oppimistapa todistamattomasti parempia oppimistuloksia. Sitä paitsi fuksit,
jotka vasta rakentavat matemaattisen tietonsa perusteita, ovat ehdottomasti tällaiselle kokeilulle parhaimpia koekaniineja. Eihän raja-arvoja,
imaginäärilukuja ja funktioita voi tarvita tulevissa opinnoissa. Eihän?
13.
Yleinen mielipide yliopisto-opiskelusta
Tähän asti opinnot ovat yllättäneet vapaudellaan ja monimuotoisudellaan. Kurssien sisällöt ovat olleet mielekkäitä ja osa luennoitsijoista ovat osanneet esittää asiat kiinnostavasti. Tai siis
näin toivon. Opiskelijatoiminta on vienyt enemmän aikaani.
14.
Vapaa sana mistä vain/loppukevennys esim vitsin muodossa
Liittykää Hervannan akateemiseen sauvakävelykerhoon! Ei tarvitse
omistaa sauvoja
15.
Hetkinen, etkös sinä ollutkin se KoRKin kovin superfuksikilpailija… Miten superfuksikisa on osaltasi sujunut tähän mennessä
Superfuksikisa on sujunut kohdallani vaihtelevalla menestyksellä. Luulin
saaneeni vahvan lähdön, kun pääsin niin moneen nakkiin, mutta hyvinvointiviikolla minulta jäi neljä pistettä saamatta, mikä saattaa olla mahdolli7

suuteni tuhoava tekijä. Tekosyykseni noiden pisteiden menetykseen väitän
Ryysxq:a, jonka jälkeen koin elämäni (siihen asti) pahimman krapulan.
16. Kuinka monta fuksipistettä tällä hetkellä
Minulla on tällä hetkellä noin 600 pistettä. Luku saattaa kuulostaa isolta, mutta osalla superfuksikokelaista on jo lähemmäs 700 pistettä. Vuodenvaihteen jälkeen pitää sitten yrittää kiriä
17. Onko ollut rankka taival tähän mennessä? Mikä on ollut vaikeinta
Taival on ollut huomattavan rankka osittain johtuen tiettyjen tapahtumien huonosta infosta ja osittain krapulasta, joka uniikeissa tapahtumissa jostain syystä vaikuttaa olevan. Rankimpia minulle ovat
olleet hv- ja kv- viikot, joiden aikana piti osallistua viiteen tapahtumaan saadakseen tarvittavat pisteet. Toisesta näistä selvittiin kunnialla, mutta toinen on jäänyt tosiaan kummittelemaan häpeäpilkukseni
18. Mikä on ollut parasta
Parasta on ollut nakkeilu ja muu ulkomaailmaan tutustuminen. Muun
muassa kokouksissa olen huomannut, että kuinka erilaista KoRKilla on keskustakampukseen ja jopa muihin kiltoihin verrattuna
19. Miksi kenenkään tuli pyrkiä superfuksiksi
Kenenkään ei pitäisi. En voi rehellisesti suositella kenellekään. Ei ole hyvä
idea
20. Saadaanko wappuna juhlia KoRKilaista superfuksia
Kaikki on mahdollista. Saattaa olla, että skellarin ja päätalon kellarin
tuhoaa meteoriitti, joka kirjaimellisesti murskaa muut superfuksiyrittäjät
21. Taktiikka, jolla päihität muiden kiltojen vastustajat
Edellä mainittu meteoriitti
22. Terveiset muille superfukseiksi pyrkiville (kilpailijoillesi?)
Tsemppiä, vaikka te tarvitsette sitä selvästi vähemmän kuin minä
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Kuten viime lehdessä luvattiin, tässä lehdessä ei ole perinteistä peejiin
palstaa, vaan sen virkaa hoitaa tämä kyseinen juttu Jyrin Hollannin markasta. Nauttikaa, tai älkää, ihan sama mulle.
Teksti: Jyri Raninen
Kuvat ja matkustajat: Jyri Raninen, Mikko Sirén ja Miika Kröger
Isäntä: Mio Silvennoinen

Maanantai 14.10.

Lähtö Hervannasta klo 07.06 ja munapääkuski on sovitusta aikataulusta
myöhässä. Auto teki välipysähdyksen vielä Annalassa noutamassa Miikan.
Matka suoritettiin, kun koko kööri saatiin kyytiin, yhden pysähdyksen
taktiikalla Linnatuulen kautta. Kenenkään ei tehnyt mieli syödä edeltävien
päivien juhlinnan vuoksi, mutta jotain aamupalaa oli otettava. Auto ajettiin parkkiin lentokentän lähistölle, jossa kunnon asiallinen ryö_äijä ajeli
minibussilla sivuovi auki pitkin maita ja mantuja, me tietenkin kyydissä.
Kovin yllättäen lentokentällä tämän rähjäisen kolmikon matkatavaroista otettiin satunnaistarkastus. Samalla Jyrin lentoneitsyys meni lentäessä
Hesavantaalta Tukholmaan, koneena Boeing 737-800. Lentsikka_kuski
oli vähän töhö ja ajoi lentsikan väärän terminaalin eteen, josta jouduttiin
keltaisella bunssilla ajamaan kansainväliseen terminaaliin. Mikko hieman
hätäili lentojen tilauksessa ja Tukholmassa vietettiin seuraavat neljä tuntia vääntäen harkkatöitä ja koomaten. Jälkimmäisellä lennolla koneena
oli Airbus A320. Sen lennon lentsikka kuskari oli huono laskeutumaan,
mutta muuten meni ihan hyvin. Kymmenen minuutin aikaikkunalla siirryimme määränpään, eli
Groningenin, junaan ja asemalla
vastassa odotteli isäntä itse, Mio
Silvennoinen. Alkudrinkkien ja
iltapalan jälkeen tutustuttiin keskustaan virvoitusjuomien sekä
biljardin muodossa. Illan aikana
totesimme, että tässä kyseisessä
kehitysmaassa ei toimi suomalaiset pankkikortit, vmp.
Kiitos tästä tiedosta. Nettiä ei kuitenkaan käytetty, koska se olisi ollut maksullinen, kiskurit.
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Tiistai 15.10.
Suunnitelman mukainen kello seitsemän aamuherätys pitkän matkustuspäivän jälkeen venähti muutamalla tunnilla. Veljesten välinen nukkuminen oli helppoa, airbnb-asunnosta löytyi kaksi parivuodetta yhteisillä
peitoilla, joten läheisyyttä riitti. Asunnon varusteina oli esimerkiksi wc ilman käsienpesumahdollisuutta, typerät vesihanat, typerä ulko-oven lukko, ei kuivauskaappia, ei tiskiharjaa vaan joku vitun sieni, ei lämmitystä
suihkussa -> lattia ei kuivunut lainkaan. Aamupalalle lähdettäessä todettiin, että Mion vasta hankittu leasing-pyörä oli pöllitty vastapäisen pitserian kaiteesta yön aikana. Suuren vitutuksen saattelemana suunnattiin
läheiseen KFC-ravintolaan noutamaan sangollinen roskaruokaa. Täydellä
vatsalla olikin todella järkevää lähteä kapuamaan yli 500 vuotta vanhaan
ja 97 metriä korkeaan Martinitoren-torniin. Joku idiootti kuitenkin laittoi
kellot soimaan heti huipulle päästyämme. Tornin poletteja noudettaessa
ostettiin samalla pakolliset postikortit kotiin lähetettäväksi. Kovan urheilusuorituksen jälkeen täytyi istahtaa terassille nauttimaan kal… kahvit. Torikierroksen ja muutaman kadun läpikäynnin jälkeen siirryttiin
lähikaupan kautta kämpille pelaamaan ristiseiskaa ja odottelemaan (oikeasti vain Mio odotti) Suomi-Armenia peliä. Peliä odotellessa olikin sopiva aika tilata pitsat naapurin Pizzeria Ristorante Napolista, joka sijaitsi
noin 4 metrin päässä
omasta
ulko-ovestamme. Voitokkaan
pelin jälkeen jatkettiin juomapelein
kämpillä ennen keskustaan siirtymistä.
Ostoksilla
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Keskiviikko 16.10.
Suunnitelman mukainen kello seitsemän aamuherätys pitkän ______
päivän jälkeen venähti muutamalla tunnilla. Lähdimme aamupalalle paikalliseen kahvilaan syömään lämpimät leivät, oli 5/5. Matkaa jatkettiin
aurinkoisessa säässä tarkistamassa paikallinen koulutuslaitos, sen rakennukset, atk-luokka sekä paskahuussit. Yliopistolta siirryttiin Mion itsemurhakämpille. Talo näytti hieman Mikontalolta, mutta värikkäämmältä. Kerroksessa oli 15:tä asuntoa kohden keittiö sekä saniteettitilat. Taas merkki
kehitysmaasta: parillisille ja parittomille kerroksille oli omat hissit, mitä helvettiä? Koska aikaisemmasta kaupasta löydettiin vihreää Breezeriä, täytyi
sen jatkeeksia
hankkia
paikallisesta alkosta
hieman
votkulia valmistaaksemme aitoa
oikeaa Pellinge
Breezeriä illalla
ennen keskustaan siirtymistä.
Ennen
sateen
alkamista kiireBilistä
hdimme takaisin omille kämpille aloittelemaan. Tarkoitus oli haalia
muita vaihtareita seuraksi illaksi, mutta koska kulttuurissa on hieman eroja, seuraa
saataisiin vasta joskus yhdeksän jälkeen. (Totuus: ei
saatu, koska ”opiskelu” ja
”tentit” ynnä muut tekosyyt)

Mitä vittua, hissi?
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Juontimallia isännältä

Puoli neljältä voi jo vähän väsyttääkin.

Torstai 17.10.
Torstaiaamuun heräsimme
kukin enemmän tai vähemmän rapeina. Joku oli ehkä
talutettu aikaisin kämpille
ja jotkut saattoivat jatkaa
vielä muutaman tunnin. Sää
oli kuitenkin kohentunut
ja auringonpaisteessa oli ihan mukava lähteä etsimään aamupalaa. Toisaalta löydetyt lämpimät leivät olivat 2/5 edellisiin verrattuna, ei jatkoon.
Otimme yhdessä vielä ryhmäkuvat torin laidalla, totta kai Joe Walshin
levyn kanssa. Mio lähti krapuloimaan kohti tenttiä ja me matkaajat
lähdimme etsimään FlixBusin lähtöpaikkaa. Ja sitä etsittiin, ja etsittiin,
kunnes joku tajusi katsoa etukäteen ostettuja lippuja. Lähtöpaikka löytyi
ja kaiken kukkuraksi bussi oli lähes puoli tuntia myöhässä. Amsterdamiin teleportattuamme lähdimme vaeltamaan kohti majoituspaikkaa, ison
pajun alla kelluvaa purjevenettä?! Kamat heitettiin veneeseen, jota ei oikeasti pystynyt lukitsemaan, vaikka se lukitulta näyttikin. Nopeasti lähdimme etsimään ruokaa ja täysin sattumalta löysimme ruokapaikan, joka
oli koko Tripadvisorissa koko Amsterdamin top 10 arvosteltu. Ruoka oli
erittäin hyvää ja sitä oli riittävästi jopa siihen järkyttävään nälkään, joka
kaikilla oli. Tarjoilija vielä lupasi meille shotit, jos teemme arvostelun Tripadvisoriin (tekeeköhän ne niin kaikille??). Syönnin jälkeen siirryimme
keskustaan tutkimaan menoa, löysimme paljon siltoja, ihmisiä ja kauppoja sekä paikallisen Kapinan. Paluumatkalla veneelle päätimme, että jokaisen sillan ylityksen jälkeen otetaan vielä yhdet, ja siltojahan oli. Veneelle
päästyämme kosteusprosentti oli jotain 10^6 % ja helvetin kylmä, ei sähköä, lämmitys oli nestekaasupolttimella.
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Ryhmä rämä

Perjantai 18.10.
Vajaan parin tunnin unien jälkeen ennakkoon tilatulla Uberilla kentälle
ja kotia kohti. Paluulento suoritettiin välilaskuitta Embraer ERJ-190
-koneella. Kun junaan päästiin, ja eräs matkustaja kaivoi repustaan läppärin jatkaakseen harkkatyötään, repusta löytyikin avaamaton oluttölkki.
Hieman herättää kysymyksiä Amsterdamin turvatarkastukselle…
Alla viimeisen yön majoitus, oikealla tunnelmia Amsterdamista
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Pokemon-lautapeli

Joku teräväkatseinen kiltalainen on saattanut huomata viime kuukausina kiltahuoneella uuden ilmestyksen. Se on melkein neliön muotoinen,
värikäs ja painava. Se on nimittäin Pokemon-pelilauta! Tätä selkäpiitä
kutkuttavaa peliä pelatessa kenenkään suu jää kuivaksi, ja täten tätä peliä
onkin paras pelata, jos äkillinen jano yllättää.

Kuva 1: Pokemon-pelilauta ja siipaletta.

Säännöt pelissä ovat hyvin suoraviivaiset, tässä tiivistetysti:
1. Noppaa heittämällä päästään eteenpäin. Saavutussa ruudussa
suoritetaan sen antamien ohjeiden mukaisesti.
2. Hopeiset ja kultaiset ruudut ovat erikoislaattoja.
3. Kultaisissa ruuduissa eli gymeissä tulee aina pysähtyä.
4. Hopeissa ruuduissa on voimassa ylimääräisiä sääntöjä, jotka ovat luettavissa pelilaudasta. Hopeiden ruutujen alueita on kolme.
5. Sääntöjen rikkomisesta seuraa hörppy.
Jos pelaajat tuntevat olonsa rohkeaksi voi peliin ottaa myös mukaan ns.
”Trainer Battlet”. Tarkat säännöt löytyvät kuvasta 2.

Peli aloitetaan luontevasti Pallet Townista. Kun pelissä edetään, eteen tulee pääpiirteittäin kahdenlaisia ruutuja: yhdessä ruudussa juodaan itse ja
toisessa laitetaan joku muu/muut juomaan. Hyviä esimerkkejä ruuduista,
joissa juodaan, on esitetty kuvissa 3 ja 4.
Kuvat 3 ja 4. Suurin osa
ruuduista pelilaudalla on tämän
kaltaisia.

Kuva 5. Ruutu, jossa pääsee juomaan
ykösellä.

Laudalla on lisäksi paljon ruutuja, joissa
suoritetaan erinäisiä muita aktiviteetteja.
Näitä aktiviteetteja on esimerkiksi uuden
säännön keksiminen, eleen keksiminen,
laulun laulaminen, tai jopa juoman juominen shotgun-tyyliin.

Kuva 6 ja 7. Shotgunia suorittamassa.
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Pelilaudalta löytyy myös useita muita ruutuja, itseasiassa jokainen ruutu
on uniikki. Erikoisimpia ruutuja ovat mm. Haunter, Abra ja risse. Haunter-ruutuun osuva saa päättää, kenet heitetään 10 askelta taaksepäin.
Tämä on erityisen kivaa silloin, kun taaksepäin heitettävä on edennyt jo
viimeiselle gymisuoralle. Abra-ruudussa erikoista on se, että siihen osuva
teleporttaa itsensä toiseen Abra-ruutuun. Tämä toimii kuitenkin molempiin suuntiin, joten huonolla tuurilla saattaa joutua parisen kymmentä
askelta taaksepäin. Risse-ruudussa taas erikoista on se, että siinä voi jäädä
nopanheittotaidosta riippuen jopa kuuden vuoron mittaiselle risteilylle.
Kuvat 7, 8 ja 9. Haunter, Abra, sekä risse
-ruudut.

Kaikenkaikkiaan Pokemon on hassun hauska koko perheen seurapeli, jossa pääsee tiputtamaan märkää raivolla ja saa sopivan hiprakan
päälle. Asiasta ovat samaa mieltä myös alan ammattilaiset, joiden kertomukset pelistä löytyvät alempaa:
-”Joku™ jossain on pakko vetää. Kaleksin ja Jarskin hyve pokemonlauta tekee helppoo ja kivaa.”
-”Hassun hauska peli. Onneks on hyvä pusikko kiltakäytävän edessä.”
-”Hyvä idea, sitten ei voi hyvin ja aamulla rapsakka olo.”
-Voittajan kommentti: ”hieno peli, hieno lauta, helppo voitto, ei ees
känniä”
-”Tuurista riippuen rankka peli.”
TL;DR:
MITÄ: Lautapeli, jossa pyritään menemään eteenpäin, kohti Pokemonmestaruutta. Omalla vuorolla heitetään noppaa ja tehdään se asia, mitä
ruudussa käsketään. Tuurista riippuen helppoa tai rankkaa.
MISSÄ: KoRKilla, Ykillä, kotona, vieraissa, sukulaisilla, saunassa…. kunhan lauta on mukana.
MILLOIN: Kun saat huijattua vähintään yhdestä kolmeen kanssapelaajaa
mukaasi peliin.
MIKSI: Helppoa ja kivaa, lisäksi toimii hyvin illan aloittelussa ja lopettelussa, joskus myös samaan aikaan.

Tällekin sivulle piti saada jotain täytettä, niin alla kuva sikaria polttavasta viiksekäästä pikachusta. Olkaa hyvä.
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