Pääkirjoitus

Aikakapselit
Suunitellessani tämän vuoden Kukkaa,
mietin jotain periaatteita sisältöön liittyen. Niitä olivat ”kiinnostavuus” ja
”oikeutus”. Ensimmäinen tarkoitti sitä,
että jutun pitäisi kiinnostaa suurta osaa
lukijoista. Toi pointti on vähemmän ilmeinen kuin miltä se kuulostaa.
Oikeutus piti sisällään sen, että pitää
olla joku syy miksi se juttu ansaitsee tulla painetuksi paperille. Sata kertaa. Eli
ei juttuja sellaisista aiheista, joista on
ziljoonasti olemassaolevia Kukka-tasoa
parempia juttuja.
Ja sit jutuista oli tarkoitus olla hyötyä,
sillee et ton hyödyn voi määritellä tosi
löyhästi.
Näillä yrpeänaamaisilla periaatteilla saatiin 3 lehteä kasaan.
Olin jouluna kotona, ja löysin vanhasta
huoneestani hyllyjä, jotka on kuin aikakapseleita. Jostain syystä olen lakannut
käyttämästä joitain niistä elämän eri
vaiheissa, ja ne ovat jääneet tilaan jossa
ne olivat jonain vuonna. Ne hyllyt tuo
mieleeni menneen ajan paljon paremmin kuin esimerkiksi valokuvat.
Vastaavanlainen olo tuli siitä, kun hankin käsiini vanhoja kiltalehtiä. Ilun ja
Apin päätoimittamia lehtiä selaillessa
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muistin, miltä tuntui olla fuksi.
En usko, että yrpeänaamaiset periaatteet tuottaa edellä esitetyn funktion
kannalta yhtään parempaa tulosta.
Mut ihan hyvä tästä tuli silti*.
On mukavaa, jos Kukalle löytyy tulevaisuudessa tekijöitä. Näin infosukupolvet
saa omat aikakapselinsa.
Kiitokset kaikille Kukan tekijöille, myös
edellisvuosien sellaisille!
Juho Ojala
Päätoimittaja
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Lyhyesti

Infolainen

sai töitä
Tietoyrityksiä pääaineenaan opiskellut
informaatioverkostojen koulutusohjelman opiskelija Suvi Räihä sai töitä Keskon alemmasta keskijohdosta, operatiivisen logistiikan liiketoiminta-alueelta.
“Keskinkertaisen pukumiehen tehtävä
on ollut unelmani 5-vuotiaasta saakka”,
Räihä kertoo. Unelma syttyi, kun Räihä
oli yksinhuoltajaäitinsä kanssa 1990-luvun hotelli Hotelli Vantaalla, jossa deloittelaismies tarjosi ilmaisen drinkin
äidin lisäksi myös lapselle.
Long Island Ice Tean nielaissut Räihä
muistaa samaiselta illalta myös coverbändin esittämän Toton kappaleen “Africa”, joka oli “ihan vitun hyvä”. Mieleen
jäivät myös vantaalaishotellin ihanan
pehmeät lakanat, ja deloittelaismiehen
hassut alushousut.
Ensimmäisten viikkojen pohjalta Räihä
on uuteen työpaikkaansa tyytyväinen.
Hän on havainnut työtovereidensa ostavan vaatteensa samoista kaupoista, Ha-
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loselta ja Kapp Ahlista. Kokonaan Räihä
ei ole kuitenkaan sopeutumisvaikeuksilta välttynyt. Joillakin työtovereilla on
ollut vaikeuksia suhtautua siihen, että
heidän keskuudessaan on henkilö, joiden silmissä näkyy vielä pilkahdus elämää.
Räihän esimies Tero Kauppila ei kuitenkaan ole tästä huolissaan. Kauppila
on nähnyt saman tilanteen ennenkin,
muun muassa kohdallaan. “Pilkahdus
elämää katoaa silmistä noin muutamassa viikossa, ja viimeistään parissa kuukaudessa se on kadonnut myös ihmisen
sielusta”, osaa Kauppila kertoa. Kauppila on aiemmin toiminut esimiehenä TF:
n opiskelijaravintolassa.
Juho Ojala

Smeds muutti

mieltään
Riitta Smeds muutti mieltään perjantain
vastaisena yönä. Sattumuksen ainutkertaisuutta lisää se, että mielenmuutoksen
sai aikaan työtoveri, joiden mahdollisuuksia vaikuttaa Smedsin ajatteluun
on tähän asti pidetty olemattomina.
Mielenmuutoksen jälkeen myös Smeds
on sitä mieltä, että SimLabin toiminnan
luonnehtiminen sanoilla “tiede” ja “tutkimus” on “hiton hyvä läppä”.
Smedsin lähipiiri pitää tapahtumaa merkittävänä ennakkotapauksena.

Markus luopuu iPhonesta
Markus Berg on päättänyt vaihtaa iPhonensa toiseen puhelimeen. “Alkoi pikkuhiljaa vituttaa ne animaatiot”, Berg tilittää. Päätös alkoi kypsyä Bergin vierailtua
ensimmäistä kertaa “eroon iPhonesta”
-sivustolla. Sivuston laskurilla Berg selvitti, minkälaisen loven muutama päivittäin ladattu puhelimen lisäohjelma
tekee lompakkoon vuodessa.
Markusaikoo laittaa säästyvät rahat
projektiin, jossa Zimbabwen koleriaepidemian uhreja autetaan pääsemään Facebookkiin.
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Mieli pide

MIELIPIDE
Hyvät Ethanan koripalloilijat, olen kannattanut Ethanaa lajista riippumatta jo vii-

juskonen
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si pitkää vuotta, vaikka tänä
aikana ei menestystä ole
aina tullutkaan. Yleensä Ethana on kuitenkin yrittänyt
ja taistellut kapealla materiaalilla kunniakkaaseen
lopputulokseen.
Nyt,
Et-

hanan ja Korikoneen välisen
tiukan kamppailun jälkeen
(4.2.2008, peli päättyi tasan
48-48) minun on kuitenkin kysyttävä, mihin on kadonnut
Ethanalle tyypillinen voittamisen kulttuuri. Athenessa
on keskimääräistä enemmän
menestyjiä – ei kai vaan drafti ole tänä vuonna epäonnistunut? Paperilla joukkue
vaikuttaa eittämättä olevan
timmi sekoitus uutta verta ja
vanhoja konkareita, mutta
pysyykö pakka kasassa kentällä? Edellisessä ottelussa
se oli ajoittain hajallaan!
Missä on Jesse? Missä Juskonen? Ei kai heitä ole jo myyty
kovempiin sarjoihin? Entä missä ovat nuoret lupaukset?

KUKKA ARVOSTELEE: Polyteekkarin
plussat ja miinukset

Sarja on tänä vuonna haastava, onhan Ethanan lohkossa yksi joukkue enemmän
kuin muissa lohkoissa. Siksi
vaadinkin suurempaa paneutumista joukkueelta, jotta
se pystyisi kääntämään nämä
tiukat kamppailut voitoksi.
Edellisen ottelun lopputulos siirtynee arvalla ratkaistavaksi, sillä koripallossahan ei tasapelejä tunneta.
Toivottavasti Ethanoilla on
onni myötä.
En vielä vaadi kenenkään
eroa

Hilkka Pöhönen
+ kiinnostavat jutut

+ pääkirjoitus kekseliäästi sivulla 12

+ EI LIIKAA RYHMÄKUVIA, toisin kuin
kukassa

+ virkeä ulkopuolinen näkökulma

- liian lyhyt

+ pysyy hyvin linjassa

- ilmestyy liian harvoin

+ huumori
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Työ ja vapaa-aika

ELÄMÄÄ
Olen asunut Valenciassa, Espanjan kauniilla Costa Blancalla, nyt
neljä kuukautta. Koko aika on
ollut taianomaista! Ymmärrän
täysin minkä takia Suomalaiset
muuttavat joukolla Espanjaan
viettämään talvea. Luonto, kulttuuri, vanha arkkitehtuuri, pitkä
historia, lämminhenkiset ihmiset,
iso hiekkaranta, kaksi suurta
yliopistoa – uskomatonta että
kaiken voi löytää vain yhdestä
hieman Helsinkiä isommasta kaupungista, Valenciasta.
Kun päätin lähteä vaihtoon, oli
koko hakuprosessi niin aikaavievä
ja hankala, että ei jäänyt aikaa innostua itse matkasta. Kun sitten
astuin Espanjaan ja täkäläiseen
asuntooni ensimmäistä kertaa,
valintani suuremmoisuus hyökyi
ylleni kerralla! Olo oli uskomattoman orpo, vaikka asunnossani
asui lisäkseni kolme muuta. Yritin
järjestää asioitani yllättävän
suuressa yliopistossani ja jokaisen
rakennuksen etsimiseen kului tuskastuttavan paljon aikaa. Vihasin
koko ajatusta kokonaisesta lukukaudesta maassa, jossa mikään ei
tuntunut toimivan kunnolla! Itkin
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AURIN

monena iltana yksinäisyyttäni ja
kaipasin takaisin kotiin. Tunsin
olevani yksin koko maailmassa.
Pikkuhiljaa kuitenkin aloin nauttia helteestä ja suuren kampusalueen puistomaisesta tunnelmasta. Kun kurssit alkoivat,
sain nopeasti liudan uusia ystäviä,
joiden kanssa oli helppo sopia
viikonloppu tekemistä. Oli jännittävää tavata ihmisiä ympäri
maailmaa – Unkarista, Puolasta,
U.S.A:sta, Etelä-Koreasta, kaikkialta! Heidän kanssa jutellessa sai
paljon uusia näkökulmia asioihin
ja ennakkoluulot monista maista
karisi hetkessä!
Nyt tunnen eläväni elämäni parasta aikaa. Puolet ajasta joudun
nipistämään itseäni varmistaakseni etten näe unta! Joka päivä
nautin lämpimistä auringonsäteistä kasvoillani. Joka päivä
saan osallistua mielenkiintoisille
luennoille ja keskustella ajankohtaisista asioista erimaalaisten
ihmisten kanssa. Joka ilta tapaan
uusia ihmisiä ja joka ilta maistan
uusia herkku ruokia. Joka ilta
kuuntelen vilkasta puheensorinaa
kaduilla ja ihastelen kauniita

Työ ja vapaa-aika

NGON

MAASSA

perheitä, jotka syleilevät toisiaan
lakkaamatta. Valencia on onnellisuuden kaupunki.
Aluksi oli todella vaikeaa
–melkein liian. Aluksi en halunnut olla täällä ja itkin. Aika on
jo kullannut nekin muistot enkä

vaihtaisi edes vaikeuksien hetkiä
mihinkään! Olen saanut kullanarvoisia ystävyyssuhteita, jotka
säilyvät lopun elämää ja uskomattomia kokemuksia, joita en ikinä
tule unohtamaan. Sydämessäni
tulee ikuisesti olemaan paikka
Valencialle. -Ilona Kuusela

ooooh
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Advertorial LOL

Näin muualla
Athene on Otaniemen ainoa kilta, jolla ei ole omaa virallista kiltahuonetta.
Siinä merkityksessä “virallista”, että
osaston papereissa Olkkari on “työskentelytila”, joka on epämääräisellä
hyväksynnällä vallattu kiltahuonemaiseen käyttöön.
Toisinaan esitetään ehdotuksia, että
Athenen pitäisi saada oikea kiltahuone. Asiasta käydyn keskustelun
voi kiteyttää seuraaviin näkökulmiin:
“Työskentelytilassa” ei saa osaston mielestä juoda viinaa. Toisaalta,
“työskentelytilassa” voi olla väritulostimia, skannereita ja Adobe-softilla
varustettuja tiezkareita, joita laboratorio viitsii ylläpitää.
Työskentely-henkinen Olkkari on kiltahuoneita kivempi siitä, että vähemmän kiltahenkisiäkin ihmisiä näkee
siellä. Ihan kaikille Olkkari on mukavan sosiaalinen tapa tarkistaa sähköpostit. Mutta olishan se kiva, jos vois
olla viinaa.
Ja olishan se kiva jos vois olla ees
keittiö. Mutta sellaisen, tai edes vesihanan saaminen on osoittautunut
liian ongelmalliseksi.
Athenea nuorempi Inkubio on saanu
aikaan kiltahuoneen, ja Kukka haastatteli Harri Hallilaa aiheesta.

10
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Inkubio kinusi osastolta pitkään kiltahuonetta, ja viimein osasto osoitti
Inkubiolle kiltahuoneen, joka koostui
vanhasta avaruustekniikan laboratorion toimistotilasta, Harri kertoo.
“Se oli käytännössä niinku toimisto,
siel oli kaikki hyllyt ja mapit ja törkeesti kaikkee magneettinauhaa.”
Tilasta vedettiin kokonaan alas kaikki
mitä lähti, ja vietiin pois. Tavaraa kannettiin ympäri Otaniemen roskiksia.
Tilassa oli valmiiksi vesipiste, ja keittiökalusteet saatiin Otakaari 18:n
saunaosaston remontista. Valitettavasti kaapit oli ehditty heittää roskiin.
Sieltä saatiin kuitenkin muun muassa
keittoliesi.
Sähköosasto teetti tilaan putki- ja
sähkötyöt. Ja yllättäen näiden töiden
yhteydessä tilaan tuli myös keittiökaapit.
“Siinä ei sit ollu enää kun maalaus ja
lattian laitto ja hyllyjä vähän laitettiin
uusia. Lattian kävin hakee IKEA:lta
itse. Paino se kärry ihan vitusti.”
Remontit toteutettiin pienehköllä perusporukalla.
Suunnitteluporukka
koostui tytöistä: “Kävin pätemässä
siellä aina”.

Ihmisten remonttiin käyttämää aikaa
Harri ei osaa arvioida muuten kuin,
että “mul meni aikaa ihan saatanasti”.
Osastolta saatiin tietokoneita, joita
osasto myös ylläpitää. Yksi Ubuntukone saatiin kuitenkin myös itse ylläpidettäväksi. Sohvia saatiin tutuilta.
Remontissa käytetit materiaalit rahoitti pääosin TTER. Jos rahoitusta
ei olisi tullut TTER:iltä, olisi rahoitusta
lähdetty hankkimaan firmoilta. Kauan
kinuttu tila saatiin, mutta rahaa ei ollut, joten jotain olisi pitänyt tehdä.
Tilasta syntyi kiltahuone melko halvalla, ja materiaaleista tingittiin. Materiaalit eivät välttämättä kauaa kestä.

kaikki sähkö- ja putkiasennukset.
“Eihän ne isoja juttuja ollut mut kuitenkin reikä siihen seinään ja uus ovi
ja tälläisii. Ne oli kyl sellai et ne teki
ihan tilauksesta vaan et sanottiin et
tähän tarvitaan reikä niin tuli reikä.”
Tämän pohjalta syntyy ajatus, että
voitaiskohan mekin saada keittiö?
Johtuuko se, että meillä ei ole juoksevaa vettä siitä, että osasto on nihkeä?
Siitä, että pitää valita väritulostimet
tai juokseva vesi? Siitä, että kukaan
ei kaipaa juoksevaa vettä? Vai siitä,
että infolaiset osaa lähinnä lätistä (kiltalehdessä)?
Juho Ojala

Hyvä teekkari- tai
talkoohenki näkyy
monin paikoin: “Pöydän jalat on kiinni
kulmaraudoilla. Neljä
kulmarautaa. Yhdessä jalassa. Jokainen
kulmarauta on neljällä ruuvilla kiinni.
Hyvin pysyy.”
Summat eivät olleet
Harrin tiedossa, mutta hän arvioi sähköosaston tuen olleen
TTER:iä
isompi.
Sähköosasto
teki
Athenen “kiltahuone”

Kukka 4/08
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HS-keskustelut

Miksi pitää opiskella poikkitieteellisesti?
Mmh... Tai no ei pidä – mutta kannattaa.

Me
Informaatioverkostojen
opiskelijat olemme ikään kuin
yhä lukiossa, koska me luemme niin paljon eri asioita. Se on
hyvä. Lukiossa on hauskaa kun
ollaan vähän kokemattomia
muttei tiedetä sitä enää ja
nauretaan kahvilassa opettajalle joka on homo muttei
itse tiedä sitä.
Muut kun infolaiset joutuu
opiskelemaan tosissaan
jos he halua-

vat olla hyviä omalla alallaan.
Kelatkaa miten hyvä fyysikon
pitää olla emmätiä integroimaan ku se valmistuu jos se
haluu lama-aikaan töihin.
Meidän ei tarvitse oikeasti oppia vielä mitään.
Mutta lukiossakin pystyi ottamaan valinnaisia opintoja.
Infollakin ne kannattaa vali-

12
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ta huolella. Esimerkiksi Viestinnän opiskelu on suositeltavaa.
Muuten voi olla hankala esim.
puhua.
Mediatekniikan, tutamörssäyksen ja sisällöntuotannon
lisäksi kannattaa siis sijoittaa Hopsinsa
poikkiteloin
myös
informaatioverkostojen
ulkopuolelle.
Erityisen hyvin informaatioverkostojen opintoja tukee
kirjallisuustiede ja viestintä
(äikkä), helpot matematiikan
kurssit (matsku tai matikka),
kieliopinnot (enkku ja ruotsi)
sekä biologian, maantiedon, uskontotieteen ja historian johdatuskurssit (reaaliaineet).
Opintosuunnitelma kannattaa
tehdä kavereiden kanssa. Lukkariin pitää saada hyppytunteja, joiden aikana ei tehdä
mitään.

Radalla
Mitä lähemmäs lukio-opintoja pääsee, sitä parempi. Niin
pitkään kun informaatioverkostojen
opiskelijat
kieltäytyvät hankkimasta konkreettista osaamista, meidän
ei tarvitse kilpailla sen määrässä. Työelämässä sitten oppii mitä pitää tehdä milloinkin.

Muut korkeakouluopiskelijat
käyttäkööt päivänsä jännittämiseen!
Me voimme, sen sijaan, käyttää
aikamme hienosteluun hyppytunneilla, kuten siihen, että
aloitamme jokaisen kappaleen
samalla konsonantilla.

johannes koponen
Kukka 4/08
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Lifestyle

Killan Puheenjohtajan Tervehdys
Minulta pyydettiin puheenjohtajan tervehdys campteemaiseen Kukkaan. Tein
ensimmäisen virheen. Susan
Sontagin mukaan campista
puhuminen on campin pettämistä.
Minulla oli pyynnön saadessani hyvin hatara käsitys
aiheesta, eivätkä viestin mukana tulleet videonpätkät
ainakaan tuskaani helpottaneet.
Mikä siis eteen? Päätin tutustua
aiheeseen hieman
tarkemmin ja muutaman wikipediasivun läpi kahlattuani törmäsin Susan Sontagin
vuonna 1964 ilmestyneeseen
esseeseen Notes on “Camp”.
Esseessä Sontag käy läpi
teemaa, sekä popularisoi ja
jäsentää campin käsitettä
teesien muotoon järjestetyn
kirjoituksensa avulla.
Kirjoitin aikaisemmin ensimmäisestä virheestäni. Oikeastaan ensimmäinen virhe tuli
tehtyä jo silloin, kun suostuin tämän tekstin kirjoittamaan. Sontagin toteamus

14
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siitä, että campia ei voi tehdätarkoituksella vesitti tämänkin tekstin jo ennen sen
kirjoittamista. Tämän lisäksi
huono käsitykseni aiheesta
yhdistettynä
kirjoittajanlahjoihini, jotka jäävät kauaksi välttävästäkin tasosta
aiheuttivat hieman ongelmia
ryhtyessäni ratkomaan campin mysteereitä.
Siksi yritän seuraavassa hieman selventää käsitettä itselleni ja ehkäpä jollekulle
muullekin, sekä pitää tekstin
tiukastiasiasisältöisenä.
Sontag määrittää campin estetiikan muodoksi ja tavaksi
nähdä maailmatyyliteltynä
ja tietyllä tapaa keinotekoisena. Campissa näyttäisi
olevan kyse viiltävästä analyysistä. Huumorin keinoin
pyritään analysoimaan ja repimään auki jokin aihe. Tätä
täydentää hyvin Christopher Isherwoodin toteamus
vuodelta 1954: campia ei voi
tehdä jostakin, jota ei ota tosissaan. Kokonaisuudelle ei
naureta, nauru revitään siitä

Lifestyle
itsestään. Vaatii tosin huikeaa taitoa tehdä viiltävääanalyysiä huumorin keinoin ja
samalla saada se vielä näyttämään siltä,että huumori on
tahatonta. Tai sitten totuus
voi olla, että muut määrittävät riittävän huonon tuotoksen campiksi.
Tämä selvensi huomattavasti
ohjeistukseksi saamiani videonpätkiä ja sitä mikä niistä
tekee campia. Tosin osassa
niistä huumori taitaa tulla
todellakin siitä, että se on
tahatonta. Osa videoista on
ajan saatossa muuttunut
campiksi, sillä nykyään ne
edustavat niin stereotypisoitua ajankuvaa ja oikeastaan
ovat jo omana aikanaan olleet naurettavia.

Onneksi stressi helpottaa,
kun joulu lähestyy eikä tämän jälkeen tarvitse miettiä enää esimerkiksi campin
syvintä olemusta. Tentitkin
ovat kohta ohi ja niiden jälkeen voi rentoutua kunnolla. Tehkää tekin niin. Rentoutukaa, nauttikaa olostanne,
syökää paljon, levätkää.
Kannattaa myös uskoa Joulupukkiin, sillä kukas ne lahjat
muuten tuo.
Oikein lämmintä ja hyvää joulua.

(Videot:
http://
www.youtube.com/
watch?v=x9sGcq3LW_g,
http://www.youtube.com/
watch?v=gzFVVgDYPpo)
Sontagin essee löytyy täältä,
jos jotakuta kiinnostaa:
http://interglacial.com/
~sburke/pub/prose/Susan_
Sontag_-_Notes_on_Camp.
html)
Sampo TOIVA
Kukka 4/08
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Deloitten arvot
Yhteiset arvot ohjaavat
kaikkea toimintaamme

aloitteellisuuteen, oman panoksen
antamiseen ja jatkuvaan itsensä
kehittämiseen. Meillä vallitsee keskinäinen luottamus ja kunnioitus.
Kehitämme toimintaamme saadun
palautteen perusteella.

Rehellisyys

Erilaisuuden hyödyntäminen
Etsimme yhdessä

Olemme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme luottamuksen
arvoisia. Noudatamme toiminnassamme korkeita ammatillisia ja
eettisiä toimintatapoja.

Merkittävän lisäarvon tuottaminen
Haluamme tuottaa merkittävää
hyötyä asiakkaillemme. Kehitämme
jatkuvasti toimintaamme ja palvelujamme asiakkaidemme parhaaksi.
Kokoamme jokaiseen toimeksiantoon tiimin Deloitten pätevistä
asiantuntijoista ja käytämme
parhaita menetelmiä.

Sitoutuminen asiakkaisiimme
ja henkilöstöömme
Sitoudumme aidosti pitkäjänteiseen asiakasyhteistyöhön. Kuuntelemme asiakkaidemme ja asiantuntijoidemme tarpeita ja mielipiteitä.
Kannustamme henkilöstöämme

16
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asiakkaalle parhaan ratkaisun
riippumatta siitä, missä päin
maailmaa asiakas toimii. Huomioimme kulttuurista johtuvat erot.
Olemme avoimia uusille näkökulmille, ja hyödynnämme erilaisuuden tarjoamat edut. Erilaista
osaamista yhdistämällä pystymme
tarjoamaan kokonaisvaltaisia ja
innovatiivisia ratkaisuja asiakkaillemme.
Lähde: deloitte.com

Kesätyö KiiKarissa?
tiedätKö jo miKä on seuraava siirtosi?

äLä mieti yKsin.
Tukenasi ja turvanasi on teKniiKan aKateemisten Liitto teK.
Tarjoamme jäsenetuina:
•Oikeudellista neuvontaa
•Työsuhteeseen oikeusturvaja vastuuvakuutuksen
•TEKrekryn urapalvelut

• Lehtiä, tutkimuksia, oppaita ja muita
julkaisuja
• Mahdollisuuden työttömyyvakuutuskassaan (IAET-kassa)

Lisätietoja ja maksuton opiskelijajäsenyys osoitteesta:

www.tek.fi/opiskelijat

Reseptinurkka

Borssikeitto
6 annosta
600 g punajuurta
0,5 porkkana
3 palaa varsiselleriä (50 g)
0,5 dl etikkaa
1 sipuli
300 g keräkaalia
2 rkl öljyä
2 rkl tomaattisosetta
1 l lihalientä
5 maustepippuria
1 laakerinlehti
1 tl suolaa
200 g nakkeja
smetanaa tai ranskankermaa

Kuori ja raasta punajuuret, porkkana
ja selleri erikseen karkeaksi raasteeksi.
Valuta punajuurien joukkoon etikka ja
sekoita hyvin. Kuori ja leikkaa sipuli ja
kaali ohuiksi suikaleiksi.
Kuullota pannulla kasvissuikaleita kuumassa öljyssä ja sekoita joukkoon tomaattisose. Nosta kasvikset kattilaan ja
lisää samalla lihaliemi sekä mausteet.
Anna keiton kiehua hiljalleen miedolla lämmöllä 2 tuntia. Anna keiton vielä
hieman aikaa hautua kannen alla ennen
tarjoilua. Lisää keittoon pannulla kevyesti ruskistetut nakit sekä hienonnettu
persilja. Tarjoile keitto smetanan tai
ranskankerman kanssa.

Kuvan borssikeitto ei liity reseptiin.
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tää kaavio on paska koska kaks
slaissia on samalla harmaasävyllä
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