Jakso 1: Jatkojohto Maikki on ”between jobs”
Puhujien merkinnät:
OS: Olli Sulopuisto
JM: Jatkojohto Maikki
OS: Tämä on Vain ulkoiseen käyttöön Tukesin podcast, jossa esineet kertovat, mitä todella tapahtuu kaappien hyllyillä
ja varastojen perukoilla. Tässä podcastissa vastataan kysymyksiin, joita et ole koskaan ymmärtänyt edes kysyä näiltä
arkisilta esineiltä. Minä olen toimittaja Olli Sulopuisto. Tässä jaksossa haastattelen jatkojohtoa.
[tunnusmusiikki]
OS: Tällä kertaa aika tilava paikka ihan tämmöinen varastoluokan halli. Täällä on hyllyille erittäin siisti niputettuna
monenlaista tavaraa. Erittäin suuri kunniani on nyt tutustua jatkojohto Maikkiin. Minkälainen homma? Mitä sulla on
parhaillaan siinä tekeillä?
JM: Tarviit sä apua?
OS: Mihin?
JM: Mihin vaan. Yletyt sä tarpeeksi hyvin pistorasiaan? Ei sulla olisi jotain vehkeitä, jotka tarvitsee jotain jatkojeesiä tai
tiiät sä jeesiä? Jeesiä tiiät sä?
OS: En. Ei...
JM: Älä yhtään epäröi. Mä olen todella meritoitunut jatkojohto. Mä olen ollut messuhallissa hommissa vuosia.
Piirtoheittimet hoituu. Kompressorit hoituu. Savukoneet, okei yötöitä, mutta hoituu. Ihan mitä vaan. Meikä hoitaa.
OS: Sä olet tosi kokenut ollaksesi jatkojohto.
JM: Mm.
OS: Jos mä tässä nyt kerron kuulijoille, että ihan silmämääräisesti kun katselee, kolme pistorasiaa löytyy, jonkin verran
on johtoa. Mitä semmoista on, mitä me ulkopuoliset ei nähdä, mutta mitä olisi olennaista tietää?
JM: [naurahtaa] Joo, siis kolmireikäinen yleisjohto, viisi metriä vartta ja hitosti kaistaa. Maksimikuormitus on 3 680
wattia. Siinä on jännitystä kerrakseen. Ylijännitesuoja on vakiona. Kyllä näillä spekseillä taipuu yllättävän moneen. Uraa
on tullut tehtyä täällä messuhallissa. Mä kuvailen tätä näköalapaikaksi tehdä uraa. Pääsee mukaan niin moneen, ja
yksikään päivä ei ole samanlainen. Voit sä painaa tuosta mun katkaisijasta pari kertaa? [katkaisijan naksahtelua] Tuntuu
hyvältä, kun saa vähän katkaisija liikettä. Kato korona-aika kun on ollut, niin ei ole paljon nappuloita napsuteltu.
OS: Aivan. Jälleen, jos mä nyt ihan vaan jatkan tästä, mitä mä näen. Tätä ei nyt pidä käsittää väärin, mutta sähän
näytät tavalliselta jatkojohdolta.
JM: [naurahtaa] Äijällä on silmää. Mä korjaisin vaan sen, että sä sanot, että tavallinen, mutta oikea termi on
monikäyttöinen.
OS: Monikäyttöinen.
JM: Monikäyttöinen, mutta joo tosiaan mä olen meritoitunut sisäjohto. Tuommoiset kolme vuotta olen painanut duunia.
Ulkojohdot on asia ihan erikseen. Niissä on vesitiivistettä. Ne painaa tosi hurjia hommia. Välistä kuulee melkoista
legendaa. Mä olen todella tyytyväinen näihin mun siisteihin sisäduuneihin.
OS: Minkälaisia on jatkojohtojen legendaariset jutut?
JM: No, yks Nico, se on c:llä, on 20 metrin ulkojohto. Se painaa raksahommia tuossa parin korttelin päässä kesät talvet,
satoi tai paistoi. Saaterin kovaa hommaa. Joskus ihan laitonta. Se hoitaa usein samaan aikaan rälläkkää ja poraa. Kaveri
on sellaisessa mustassa mönjässä ja kolhuilla. Painaa, painaa. Kerran se oli nähnyt, kun semmoinen yksi vanha
kiinalainen pora leikkasi kiinni ja vissiin syttyi palamaan. Huh huh.
OS: Siinä on Nicolla joo ihan kiirettä pitänyt. Miten tämä sisäjohdot, ulkojohdot, onko teillä tavallaan sama homma kuin
ihmisillä? Toisilla on vähän enemmän eristettä ikään kuin.
JM: Siis joo. Kestää kosteutta ihan eri malliin kuin sisäjohdot. Niin kuin mainitsinkin ne on ihan eri lajin hommia, mutta
kyllä itse saa olla tyytyväinen näihin sisähommiin niin kuin mä sanoinkin. Mä olen vetänyt rajan siihen, että mä hoidan
vain kuivia hommia. Kerran Nico c:llä näki, kun yksi revennyt jatkojohto teipattiin, vaikka se ei ole sallittua. Se on ihan
game over, man tai sitten sähkäri hoitaa uuden piuhan. Todella rajua kamaa.

OS: Sulla taas ihan kun katsoo tuosta, tässä ei näy mitään lohkeamia. Onko tämä alkuperäinen johto vielä sitten?
JM: [naurahtaa] Ai, sen näkee. Kiitti. On alkuperäinen kiinni. Mua on aina säilytetty hyvin. Nämä on ammattilaisia, joiden
kanssa mä teen töitä täällä. Mut on aina nätisti kääritty hyllylle varastoon, niin kuin näkyy. Ei ole johdossa kulumaa.
Kilsoja on edessä vielä aika paljon. Ei ole mitään kulmia. Kai sä tiedät, että lohjennutta pistorasia ei saa käyttää? Jos
jatkiksessa on siinä pistorasian kyljessä lohkeama, se on niin sanotusti huonompi homma. Kai sä sen tiesit?
OS: Sitähän näkee tai siis kuulee kaikenlaista. Itse en nyt tietenkään... Mulla on ihan tosi siististi kanssa kaikki ne johdot,
että en mä silleen...
JM: Kyllä kaikkea tuommoista kuulee etenkin messujen aikaa, kun mut ja mun kollegat kootaan päällekkäin laatikkoon
ja päästään hommiin. Siellä kuulee kaikkea. Saakelin hälyttävää tuommoinen toiminta ja edesvastuutonta. Minkä takia
joku edes käyttäisi mitään viallista jatkojohtoa, kun se voisi käyttää mua?
OS: Se on ihan hyvä kysymys.
JM: Niin ja mä kuulin pari vuotta sitten [jännitysmusiikki alkaa soida taustalla] Kissamessujen aikaan, että joku...
OS: Kissamessujen?
JM: Joo. Joku sisäjohto oli viety talvella pihalle, ja sitten se lohkeili siellä, kun se jääty. Se oli siellä monta viikkoa.
Tuollaista mä en toivo kellekään. Sisäjohto ulkona märässä sateessa, ei saakeli [musiikki loppuu].
OS: Sulla toistuu näissä puheissa tämä vaara ja toisaalta turvallisuus. Tuleeko tämä tavallaan sun työnkuvasta? Onko
jatkiksen elämä vaarallista?
JM: Ei, älä ymmärrä väärin näitä mun juttuja. Ei nämä yleensä ole mitenkään vaarallisia. Ollaan ihan suht varmaa ja
hyvin toimivaa porukkaa. Vika on yleensä käyttäjässä...
OS: Okei.
JM: ...jos jotain sattuu. Ei meissä. Käyttäjä käyttää rikkinäistä johtoa tai siihen johtoon kiinnitetään joku rikkinäinen
laite tai liikaa laitteita. Kannattaa muistaa, että esim. 3 kappaletta 1 400 watin imureita käräyttää meikäläisen, kun mun
kestohan on, se muistetaan, 3 680 wattia. Ei imuria jokaiseen mun pistokkeeseen. Jos tulee hankala laskutehtävä,
kiinnitä siihen ekaan pistorasiaan laskukone.
OS: Sillä... [kolinaa, askelia]
JM: Hei, shh. Nyt hiljaa. Nyt tulee. Nyt tulee. Time to shine! [poispäin kulkevien askelten ääni, Maikki huokaisee] Ei
tullut. Saakeli.
OS: Tuli mieleen, että mites tämmöinen, mitä on nähnyt, että on semmoista [naurahtaa] laitonta ketjuttamista, että
otetaan yks jatkis, pannaan siihen toinen jatkis? Tai tavallaan ei meillä himassa semmoista, mutta mä olen nähnyt,
kuullut oikeastaan. Mitä mieltä tästä?
JM: Hetkellisesti joo, noin voi tehdä. Se on ihan ok. Mä en siitä vielä kärähdä, jos on muuten hommat hoidettu
asianmukaisesti, mutta pitkässä juoksussa tuo ei ole hyväksi meille johdoille. Me saatetaan kulua tuommoisesta. Sitten
tiiätkö vanhoissa johdoissa metalliosat voi olla tosi vääntyneitä, väsyneitä. Tiedät kyllä. Ja ennen kaikkea siinä on
kuumentumisen vaara, jos vielä tämmöiseen johtoketjuun laitetaan jokainen imuri kiinni. Se on selvää. Mitä enemmän
laitteita sitä enemmän lämpöä. Me ollaan kuitenkin siinä mielessä yksinäisiä susia, että itse tykkään ajatella, että mä
lennän soolona. Olen tietty joukkuepelaaja, mutta oletko sä nähnyt Air Force Onen?
OS: Siis sä olet joukkueessa pelaava yksilö eli susilentäjä?
JM: Joo. Siis tämä missä on Harrison Ford. Mä olen se. Siinä leffassa mä olen Harrison Ford.
OS: Sä olet Yhdysvaltain presidentti, joka pelastaa...
JM: Niin.
OS: ...käsiaseen kanssa terroristeja vastaan taistelee ja...
JM: Tavallaan pelastan yksin koko maan. Näin mä näen tämän mun roolin. Tiiätkö, yksi kaikkien puolesta.
OS: Ja kaikki johdon puolesta.
JM: Mm.
OS: Se on aika ylevä tavoite.
JM: Mm.

OS: Sanoit tuossa aikaisemmin, että messujen aikaan tulee kollegoiden kanssa vaihdettua kokemuksia. Onko teillä
kollektiivinen mielipide, että mikä olisi hyvä jatkojohtoesikuva? Kenen tulisi astua johtoon? You know, if you catch my
drift. Ehkä jos jätetään se Harrison Ford kuitenkin pois tästä.
JM: Joo, mä tunnen paljon johtoja. Samalta tehtaalta, jossa mä olin, mä tunnen semmoisen kuin Camilla [ääntää nimen
ruotsinkielisesti]. Se tekee tosi pitkää päivää sairaalassa. Itsekin mä olen unelmoinut siitä, että mä pääsisin joskus esim.
hengityskoneen kanssa painaa duunia.
OS: Camilla on ruotsinkielinen jatkojohto?
JM: Joo.
OS: Niin just. Siinä sitten Camillan kanssa...
JM: Sairaalassa.
OS: ...henkiä pelastaisitte i sjukhuset.
JM: Joo. Mutta nyt kun tässä on ollut koronatauko, mä olen vähän miettinyt just, että jos vaihtaisi duunia johonkin,
jossa olisi enemmän purpose.
OS: Purpose?
JM: Merkitystä omalle työlle, että voisin aktualisoida mun omaa potentiaalia. Mulla olisi meaningful impact.
OS: Se just.
JM: Ymmärrät sä?
OS: Joo.
JM: Henkilökohtaisesti mä olen vähän niin kuin between jobs, tiiät sä. Jotain uutta pitäisi kehittää. Sä varmaan tiedät
just tämän olon. Sä olet toimittaja.
OS: Mulla on valitettavasti ihan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, että ei tavallaan ole nyt itsellä aktualisoitunut just
viime aikoina.
JM: Purpose.
OS: Niin ihan tosi purpose. Jos nyt tavallaan palataan aiheeseen, minkälainen se hyvä johto sitten on, kun on
tuommoinen iso vastuu, että kaikki ne kolme imuria toimii samaan aikaan ja hengityskoneet toimii? Tosin nyt kun sanon
tämän ääneen, alan miettiä, että toivottavasti sairaalassa ei panna kuitenkaan hengityskonetta jatkikseen.
JM: Eli siis hyvän johdon speksit.
OS: Joo.
JM: Tässä tulee.
OS: Okei.
JM: Hyvä johto on tukeva, ja siinä ei ole kulumia. Se ei kilise eikä rätise. Jos se olisi paksu, se olisi plussaa. Mutta onhan
noita variaatioita johdoista vaikka kuinka paljon. Tiiät sä, on vaikka miten monireikäisiä johtoja. Uusia on nämä johdot,
joissa on USB-reikiä. Ne on ihan siistejä laitteita.
OS: On. [kolinaa] Hei, venaa. Sulla taitaa [askeleet lähenevät] niin sanotusti tsäänssi mahdollisuus pukkaa tuosta. On
keikkaa tulossa.
JM: Oi, nyt lähtee! Oo! [ääntelee pettyneesti]
OS: Mitä?
JM: Se on tämä kaveri.
OS: Okei.
JM: Sillä on aina vaan sen torx-avaimet hukassa.
OS: Aa, okei.

JM: Äh, mutta jotain korjauksia ne tekee nyt tuolla messuhallin perällä. Ne luukuttaa siellä musiikkia. Mä olen tässä aika
hyvin esillä. Mun johto jäi viimeksi just hyvin vähän roikkuu tuohon laatikon ulkopuolelle, että on hyvin esillä. Toisin
kuin [naureskelee] toi Unski. Se on mun alla.
OS: No mutta, joka kerta ei tärppää. Nyt ei tullut sitten keikkaa kuiteskaan.
JM: Shit. Niin lähellä, mutta niin kaukana, mutta tätä tämä on. Kyllä tämä tästä vielä. Mä olen kuullut, että ne rupeaa
tekemään tuonne yläkertaan keittiöremppaa. Tiiät sä, siellä olisi tsäänssit päästä painamaan pitkää päivää osaavan
tiimin kanssa. Mä olen ollut mukana yhdessä vessaremontissa. Mä opin siellä tosi paljon. Me hoidettiin sitä yhdessä
yhden USB-jatkarin kanssa.
OS: USB-jatkojohdon.
JM: Joo. Hänen nimi oli Laurence.
OS: Laurence. Hän oli sitten aatelissukua?
JM: Joo, ranskalainen. Mutta hei, nyt kun sä olet siinä...
OS: Joo.
JM: ...voitsit sä siirtää mut tuohon ovea lähempänä olevaan laatikkoon? Mä luulen, että siinä olisi paremmat tsäänssit
tulla valituksi. Tiiätkö, kun se, mikä on otettavissa, on otettava. Tähän mä uskon. Nämä on näitä carpe diem -hetkiä.
Mä olen pyrkinyt tarttumaan kaikkiin hetkiin ja tsäänsseihin aina. Mä olen semmoinen go-getter, ja jokainen mahis on
mahdollisuus. Nosta mut nyt.
OS: Joo, venaa. Sä selvästi elät tosiaan hetkessä [ähinää ja kolinaa].
JM: Ei, ei, älä pane siihen päälle.
OS: Okei, sori.
JM: Ei siihen mankan päälle. Ne heittää mut siitä pois jonnekin.
OS: Okei.
JM: Jättää mut käyttämättä. Lähellä ovea kannattaa olla, mutta [naurahtelee] liian tyrkky on myrkky.
OS: Joo. Ihan loppukysymyksenä kiinnostaisi tietää, mitä seuraavaksi? Eli mitä tulevaisuuden suunnitelmia löytyy?
JM: Ai, että mikä on mun tulevaisuuden johtoajatus [naurahtaa]?
OS: No, se just.
JM: No, mulla on tuon keittiöremontin lisäksi tiedossa yksi tosi kova prokkis, joka saattaa varmistua tässä milloin
tahansa.
OS: Mikä se on?
JM: En valitettavasti voi puhua siitä vielä.
OS: No niin, eihän siinä sitten. Kiitos tosi paljon Maikki ja hyvät jatkot.
JM: [nauraa] Hyvät jatkot.
[tunnusmusiikki]
OS: Kiitos, että kuuntelit Vain ulkoiseen käyttöön -podcastin. Seuraavassa jaksossa matkustamme aivan uuteen
maailmaan. Tämän podcastin on Tukesille tuottanut Jaksomedia.
[tunnusmusiikki]

