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Ilmestyy joka toinen tai kolmas viikko

Kuukausi Pekingissä
Olimme Margitin kanssa liki kuukauden Pekingin olympialaisissa. Koska
meillä oli liput avajaisiin, päättäjäisiin ja kaikkiin yleisurheilufinaaleihin,
suuntasimme kahtenatoista iltana Olympiastadionin alueelle ja Linnunpesän
uumeniin. Paljon tuli tietenkin nähtyä ja koettua, josta jotain tarinaa oli viime
sunnuntain (7.9.) Lapin Kansassa.
Kisaliput ja lennot eivät olleet mahdottoman kalliit, mutta hotellien hinnat
nousevat olympialaisissa pilviin. Pekingissä normaalisti 70 € maksavasta kahden
hengen huoneesta olisi ollut pulitettava 500–700 € vuorokaudessa.
Olimme onnekkaita isäntämme ja hyvän ystävämme Jianmin Jiangin onnistuessa järjestämään
meille eurooppalaista tasoa olevan kolmion kiinalaiskorttelin kerrostalon kuudennesta kerroksesta.
Tyylikkäästi kalustetun ja vasta remontoidun huoneistomme vuokra kuukaudelta oli saman verran kuin
yksi yö hotellissa! Kun olympiastadionkin oli vain 13 km:n ja yhden bussilinjan päässä, oli paikka meille
oikein sopiva.
Asuminen Kiinassa kiinalaisten keskuudessa oli mielenkiintoinen kokemus. Jouduimme rekisteröitymään poliisilaitoksella tilapäisiksi asukkaiksi. Kukaan toimiston tuimailmeisistä naisvirkailijoista ei
puhunut englantia, joten ilman isäntämme apua olisi ollut vaikeaa selvitä. Ei asiamme kyllä tahtonut
selvitä sittenkään, sillä vuokranantajamme sai toimitetuksi heille vasta kolmannella käyntikerrallamme
oikeat paperit.
Asunnollamme oli pieni tv, jonka lukuisilta kanavilta tuli kiinankielistä ohjelmaa. Onneksi oli yksi
englanninkielinen kanava, amerikkalaistyylisesti toimiva CCTV9. Kiinalaiset isäntämme olivat kuitenkin
niin tohkeissaan omien urheilijoiden menestymisestä, että kanavalla näytettiin pääasiassa heidän mitalistejaan. Kun koko kiinalainen olympiamenestys oli syöpynyt kymmenien toistojen jälkeen alitajuntaamme,
teki terää pistäytyä läheisessä Internet-kahviossa muitakin kisauutisia kuulemassa.
Ruokaa saimme ostaa kerrostalon alimmaisen kerroksen supermarketista. Valikoima oli aika samanlainen kuin suomalaisessakin kaupassa. Marketissakaan ei puhuttu englantia, mutta ystävällisiä ilmeitä
vaihdettiin sitäkin enemmän. Opimme toki sanomaan ”ni hao” ja ”xie xie” (hyvää päivää ja kiitos), mikä
nauratti heitä (kai ääntämisemme vuoksi). No, tällä kiinan kielen lyhyellä oppimäärällä pärjäsi
Pekingissä, jopa ravintoloissa, joissa ei aina ollut ensimmäistäkään englanninkielen taitoista, ruokalistasta
puhumattakaan! Mutta siitä huolimatta nautimme kiinalaiset keittiön herkuista, mm. ankasta.
Kiinalainen elämänrytmi tuli kuukauden aikana niin rutiiniksi, että olisi voinut asua vaikkapa
pitempäänkin Kiinassa!
Mauri Timonen

Puolukkaretkelle to
18.9.

Hierontaa kerran kuussa keskiviikkona

Yksikön perinteinen puolukkaretki Kivaloon järjestetään to 18.9. Lähtö
yksiköstä klo 8.00, aamukahvi Kivalossa, puolukanpoimintaa, ruokailu,
paluumatka n. klo 15.00. Talo tarjoaa kahvit,
pullat ja makkarat.
Ilmoittautumiset 15.9. mennessä Stöckelin
Marjatalle.

Hieroja Päivi Erola tarjoaa hierontaa seuraavina
iltapäivinä: 17.9., 15.10., 12.11. ja 10.12.2008.
Varauslista tulee neuvontaan edellisellä
viikolla. Hierontapaikka on Puustellin saunakamari. Työntekijä maksaa itse hierontamaksun.
Hinnat ovat entiset: puolen tunnin hieronta 20 €
ja tunnin hieronta 30 €.
Seuraavan hierontapäivän 17.9. varauslista on
jo neuvonnassa, varaukset viimeistään pe 12.9.
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Labralaisille esimies
Rovaniemen laboratorion esimiehenä toimii Arja
Tervahauta Vantaalta.

Rovaniemen
syysmarkkinat
16.–18.9.

Esimakua vuoden 2009
toiminnansuunnittelusta

Rovaniemen syysmarkkinat
järjestetään kauppatorilla ti–
to 16.–18.9.

Ensi vuoden toiminnansuunnitteluaikataulu on
julkaistu. Sen mukaan kaikki varsinaiset ohjeet
julkaistaan kokonaisuudessaan 22.9. Ohjeet
löytynevät silloin Mesistä Tuska-valikon alta,
esim. kohdasta Hanke.
Ensimmäiset suunnitelmat pitää olla tehty ja
talletettu Tuska-tietojärjestelmään 24.10.08.
Suunnitelmat sopeutetaan kehyksiin viimeistään
14.1.09 mennessä. Virallinen rahapäätös tehdään
30.1.2009 mennessä.

Tattoo 2008 Rovaniemellä 22.9.
Puolustusvoimien
TATTOO
08
-kiertue
käynnistyy Rovaniemen Lappi Areenalta ma 22.9
klo 19.00.
Tattoossa esiintyy seitseman sotilassoittokuntaa ja kolme pohjoista mieskuoroa. Lisätietoa
Tattoosta löytyy netistä osoitteesta www.tattoo.fi.

Lähiajan työtapahtumia
 Yksikön johtoryhmän kokous ma 15.9.
 Metlan tietohallintopäivät 16.–17.9.
Punkaharjun toimintayksikössä
 GTK:n ja Metlan yhteistilaisuus
Rovaniemellä 24.9.2008, tilaisuudessa on
paikalla myös Metlan johtoa ja tutkijoita
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Liikennemerkkien selityksiä?

Likinäköisiä pyöräilijöitä?

Alkuperäisasukkaita?

James Bond?

Kylkeen kiilaavia idiootteja?

Aita edessä?

Eläkeläisten ja keski-ikäisten
erottelualue?

Seuraava Mortti & Vertti ilmestyy syyskuun lopulla

Lähettäkää juttuja osoitteella: eija.virtanen@metla.fi

