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Gneisenaustrasse 113   (päivitetty 2.2.2023) 

OHJEITA 

Nämä ohjeet löytyvät Muusikkojen liiton nettisivuilta osoitteesta  
https://www.muusikkojenliitto.fi/palvelut-ja-edut/taiteilijaresidenssit/berliinin-residenssi/ 

Residenssin sivuilta löytyy tietoa myös englanniksi. 

Astiat ja ruokailuvälineet 

Huoneistossa on perusastiasto sekä ruokailu- ja ruoanlaittovälineet sekä astianpesukone. Jos jotakin olen-
naista puuttuu, ole yhteydessä liiton toimistoon. 

Pese astiat ennen lähtöäsi ja laita ne paikoilleen. Astioiden pesu ei kuulu viikottaiseen siivouspalveluun. 
Älä laita espressokeitintä (mutteripannu) tiskikoneeseen. 

Avaimet 

Residenssiin tarvitaan 2 avainta, joista yksi sopii rappukäytävän alaoveen (ulko-oveen) ja toinen kaikkiin 
huoneiston ovien lukkoihin, myös yläoven varmuuslukkoon. Huoneistoon on sisäänkäynti kummassakin ker-
roksessa. Älä jätä avaimia oveen sisäpuolelle, sillä silloin et saa ovea avaimella auki ulkopuolelta. Älä myös-
kään jätä alakerran makuuhuoneen varmuusketjua päälle lähtiessäsi. 

Älä luovuta avaimia ulkopuolisille missään tilanteessa. 

Huoneiston ovet lukitaan ulos lähtiessä kääntämällä avainta myötäpäivään 2 täyttä kierrosta, myös turvalu-
kossa. Avaaminen tapahtuu tekemällä sama vastapäivään. Sisäpuolelta lukittaessa tai avattaessa suunnat ovat 
päinvastaiset. Lukot voivat olla hieman jäykkiä ja vaatia määrätietoista otetta, mutta ei varsinaista voiman-
käyttöä. Tärkeätä on muistaa, että mikään lukko ei lukitu turvaavasti itsestään, kuten Suomessa, vaan ne täy-
tyy erikseen lukita avaimella. Vakuutusyhtiö edellyttää, että ovet lukitaan kunnolla. 

Palauta liiton toimistosta saamasi avaimet liiton toimistoon sovitussa ajassa. Jätä residenssissä olleet huo-
neiston avaimet (3 kpl) ehdottomasti eteisessä olevaan tarratauluun. 

Polkupyörien avaimia säilytetään eteisen hyllyllä. 

DVD/Blu-Ray -levyjen toisto 

DVD/Blu-Ray -levyjä voi katsella kummallakin televisiolla. Yläkerrassa levyt toistetaan Blu-Ray -soitti-
mella (Samsung, hyllyssä ylhäällä vasemmalla) tai Sony PS3-pelikonsolilla (musta, oikealla hyllyllä) ja ala-
kerrassa TV-kaapissa olevalla Blu-Ray soittimella. 

Yläkerta:  
Avaa TV kaukosäätimestä (Panasonic), paina nappulaa pari sekuntia. Valitse kaukosäätimestä AV (oikea 
yläkulma) ja valikosta nuolinäppäimillä HDMI 1. Jos haluat toistaa levyä PS3-konsolilla, valitse HDMI 2. 

Avaa vahvistin (Yamaha) kaukosäätimestä tai itse laitteesta. Valitse vahvistimesta CBL/DTV (television 
ääni). Tilaääniohjelmia voit valita kaukosäätimen alaosan sinisillä nappuloilla (edellyttäen että säätimen oi-
kealla sivulla oleva keltainen liukukytkin on yläasennossa ”AMP”). Hyvä lähtökohta on Movie-nappulan 
alta löytyvä ”Standard”-asetus. Painamalla samaa nappulaa useampaan kertaan löytyvät muut elokuvaääni-
asetukset. 

Tarkista, että kaikissa kaiuttimissa (3 edessä, 2 takana) palaa virtavalo. Jollei pala, kytke virta kaiuttimiin 
niiden vasemmassa etukulmassa olevasta kierrettävästä kytkimestä ja käännä kytkin (volume) ääriasentoonsa 
myötäpäivään. Äänenvoimakkuutta säädetään vahvistimen kaukosäätimestä (Yamaha), ja äänenvoimakkuus 
ilmenee vahvistimen näytöstä desibeleinä niin, että +16 dB on maksimi (älä kokeile) ja tyypillisesti käyttö-
kelpoinen voimakkuusalue on jossakin -40 ja -20 dB:n välillä. 

Sulje AINA plasmatelevisio käytön jälkeen, ettei pysähtynyt kuva pala ruutuun. 

Käyttöohjeita on yläkerran kylpyhuoneen oven vieressä olevassa kaapissa mustassa laatikossa. 

Alakerta:  
Avaa TV ja valitse kaukosäätimestä AV (oikea yläkulma) ja valikosta nuolinäppäimillä HDMI 2 (ENTER). 
Kytke virta Blu-Ray soittimeen, syötä levy sisälle ja pääset levyn valikkoon ja voit toistaa levyn. Ääni tulee 

http://www.muusikkojenliitto.fi/residenssi/index_english.html
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TV:stä, joten sen voimakkuutta säädetään TV:n kaukosäätimellä. Lopetettuasi katselun sulje AINA plasma-
TV, ettei pysähtynyt kuva pala ruutuun. 

Elokuvat 

Huoneistossa on Blu-Ray ja DVD-elokuvia asukkaiden käyttöön. 

Amadeus,1984 (DVD) 
American Gangster, 2008 (DVD) 
America’s Sweethearts, 2002 (DVD) 
Aquarium, 2009 (BD) 
Australia, 2008 (BD) 
Beware of Mr. Baker, 2013 (DVD) 
Boblins: Värikkäät lehmät, 2004 (DVD) 
Cadillac Records, 2008 (BD) 
Die Legende von Paul und Paula, 1999 (DVD) 
Hancock, 2008 (BD) 
Hui kauhistus, koko perheen ooppera (Jukka Linkola), 2009 (DVD) 
Jaco, 2015 (BD) 
Jeff Beck performing this week live at Ronnie Scott’s, 2009 (BD) 
Joni Mitchell: Shadows and Light, 2010/1979 (DVD) 
Kovasikajuttu, elokuva Pertti Kurikan Nimipäivistä, 2012 (DVD) 
Kummisetä, osa II, 1974 (DVD) 
Luokkajuhla, 2013 (DVD) 
Mamma Mia, 2008 (BD) 
Mauerflug, 2005 (DVD) – Berliinin muuri kopterista! Ei toimi yläkerran Blu-Ray -soittimella. 
Menetetty maa, 2007 (DVD) 
Michael Jackson’s This Is It, 2010 (BD) 
Mikki Hiiri: Olipa kerran joulu 1999 (DVD) 
Monte Criston kreivi, 2002 (DVD) 
Monty Python and The Holy Grail, 1974 (DVD) 
Musiikin muisti, Lauluja menneiltä ajoilta, 2011 (DVD) 
New Morning: The Paris Concert – Mike Stern Band, 2009 (BD) 
Nick Cave, 20.000 Days on Earth, 2014 (DVD) 
Orchestra Wives, 1942 (DVD) 
Pahan kosketus, 1958 (DVD) 
Pat Metheny Group: The Way Up – Live, 2006 (BD) 
Paul McCartney: Back in the U.S., 2002 (DVD) 
Pearl Harbor, 2007 (BD) 
Planet Erde (Planet Earth, koko BBC-sarja), 2006 (BD) 
Ran, 1985 (DVD) 
Sieben Leben (Seven Pounds), 2008 (BD) 
Smokey and the Bandit II ja III, 1980 ja 1983 (DVD) 
Star, 1968 (DVD) 
Stevie Ray Vaughan and Double Trouble: Live at the El Mocambo, 1991 (DVD) 
Stevie Wonder: Live at Last, 2009 (BD) 
The Bourne Ultimatum, 2007 (DVD) 
The Police: Certifiable, Live in Buenos Aires, 2008 (BD) 
The Recruit, 2003 (DVD) 
Tokasikajuttu, 2018 (DVD) 
Trip to Asia, Die Suche nach dem Einklang, 2008 (DVD) 
U-571, 2000 (DVD)
Whitesnake: Live at Castle Donington, 2008 (DVD)
Yellowjackets, The Paris Concert, 2008 (BD)
Yksi lensi yli käenpesän, 1975 (DVD)s
Zodiac, 2007 (BD)
ZweiOhrKüken, 2009 (BD)

Älä vie niitä pois. Jos haluat hankkia lisää ja jättää niitä residenssiin, seuraavat vuokralaiset kiittävät. 

Flyygeli 

Flyygeli on äänekäs soitin, joten sen käytössä asuinhuoneistossa on syytä käyttää tervettä järkeä. Ks. myös 
kohta Harjoittelu/musiikkityö.  

Flyygeli on Yamahan malli C3 silent (186 cm), eli sillä voi myös soittaa ääneti kuulokkeita käyttäen. Kos-
kettimiston alapuolella vasemmassa reunassa on vipu, josta vetämällä flyygeli muuttuu äänettömäksi digitaa-
lipianoksi. Kuulokeliittimen vieressä on voimakkuussäädin. Flyygeliä voi käyttää masterkoskettimina kytke-
mällä sen esim. kannettavan tietokoneen USB-liitäntään sovitinkaapelilla (Roland UM-ONE), joka on val-
miiksi kiinni flyygelissä. Ohje ja ajuriohjelma löytyvät netistä. 

Flyygelin digitaalipuoli on aina vireessä, siis silloinkin kun akustinen flyygeli ei enää ole. Flyygelin viritys 
sovitaan liiton toimiston kanssa, ja on realistista hyväksyä se lähtökohta, että sitä ei voida koko ajan virittää. 
Akustisesti soitettaessa flyygelin nuottitelinettä käytettäessä telineosan voi irrottaa ja nostaa kokonaan sulje-
tun kannen päälle, jolloin ääni on vaimeampi. 
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Harjoittelu/musiikkityö 

Yläkerran olohuoneen ovet tulee sulkea tiiviisti, kun huoneessa soitetaan, lauletaan tai kuunnellaan musiik-
kia/katsellaan TV:tä, elokuvia tms., siis tuotetaan melua. 

Asunto on tavallinen asuinhuoneisto kerrostalossa. Olisi kohtalokasta, jos residenssin käyttö tarkoitukseensa 
vaarantuisi siksi, että joku suhtautuu melun tuottamiseen välinpitämättömästi. Se olisi valtava karhunpalve-
lus kaikille tuleville käyttäjille ja tekisi pahimmillaan tyhjäksi residenssin perustamisen mahdollistaneet ta-
loudelliset ja muut panostukset. Tämä asia on kaikkien syytä ottaa tosissaan.  

Ammattilaisten pitää tuntea vastuunsa ja käyttää tervettä järkeä melun tuottamisessa ja sen ajoittamisessa. 
Kun flyygeliä voi soittaa myös ääneti kuulokkeita käyttäen, on tätä mahdollisuutta syytä käyttää aina mah-
dollisuuksien mukaan. Myös bassovahvistimessa on kuulokeliitäntä. 

Alakerran työasemassa on kaiuttimet, mutta varsinkin iltaisin/öisin kannattaa käyttää kuulokkeita, jotka voi 
kytkeä mikseriin. Kaiuttimet voi kytkeä pois päältä niiden vasemmassa alaetukulmassa olevasta voimak-
kuussäätimestä kiertämällä se ääriasentoon vastapäivään. 

Käytettävissä on viisi nuottitelinettä, viisi paristokäyttöistä nuottivaloa sekä kolme mikrofonitelinettä. 

Hiustenkuivaaja 

Kylpyhuoneissa on hiustenkuivaajat. 

Ikkunat 

Ikkunoita ei saa jättää auki ollessasi poissa huoneistosta.  

Internet  

Käytä omaa EU-mobiilidataliittymääsi. Huoneistossa ei ole omaa yhteyttä. 

Juhlat/kutsut ym. 

Juhlista tms. tilaisuuksista, joista voi aiheutua normaalia asumista suurempaa meteliä tai muuta häiriötä, on 
syytä hyvien tapojen mukaisesti ilmoittaa talon asukkaille esim. rappukäytävään sijoitettavalla näkyvällä la-
pulla (toki mieluiten saksankielisellä) tai henkilökohtaisesti. 

Jätteet, roskat ja tyhjät pullot 

Keittiössä on jätteiden lajitteluun tarkoitetut astiat. Lajittele pussit sisäpihalla oleviin jätesäiliöihin. Tyhjennä 
ja puhdista jäteastiat ennen lähtöäsi ja vaihda niihin uudet jätepussit. Jäteastioiden tyhjennys ei kuulu viikoit-
taiseen siivouspalveluun. Tyhjät pullot on ehdottomasti vietävä jonkin kaupan pullopalautuspisteeseen. 

Jääkaappipakastin 

Älä jätä jääkaappiin/pakastimeen pilaantuvia ruokia tai ruoka-aineita. Hyvin säilyviä ja avaamattomia tuot-
teita, joissa näkyy viimeinen käyttöpäivä/parasta ennen -päivä, sekä avaamattomia juomia voit jättää koh-
tuullisessa määrin jääkaappiin seuraavien vuokralaisten käytettäväksi, mutta mieluiten jääkaappi/pakastin 
olisi tyhjä, jottei vierailua tarvitse aloittaa jääkaapin tyhjennyksellä ja sisällön inventaariolla. 

Kaiuttimet 

Kaikki huoneistossa olevat kaiuttimet ovat kotimaisia Genelec-aktiivikaiuttimia. Kuhunkin käytettävään 
kaiuttimeen tulee olla virta kytkettynä kuunneltaessa. Jos ääntä ei kuulu, tarkista ensimmäiseksi, että kaiutti-
mien etuseinässä palaa virtavalo. Yläkerran televisiotason vasemmalla puolella on aktiivinen subwoofer-
kaiutin, jonka pitää olla päällä, jotta äänisignaali kulkisi satelliittikaiuttimiin (3 edessä ja 2 takana). Kaiutti-
mien virtaa ei normaalisti kytketä pois, eikä niitä tarvitse kytkeä pois päältä huoneistosta lähdettäessäkään. 
Yläkerran kaiuttimista neljä on jalustan päällä. Kaiuttimet eivät ole kiinni jalustassa, eivätkä jalustat ole eri-
tyisen tukevia epätasaisella lattialla, joten älä siirtele tai töni niitä. 

Kartta 

Ruokailutilan seinällä olevaan karttaan voi kerätä vinkkejä hyvistä ravintoloista, ostospaikoista, erikoisliik-
keistä ym. palveluista, klubeista, konserttipaikoista jne. Jottei homma karkaisi käsistä, pannaan nastoi-
hin/nuppineuloihin vain numerolappu ja selitys ja esim. osoite punakulmaiseen mustaan kirjaan eri kategori-
oita ilmentävien värisymbolien mukaan jaoteltuina.  
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Ole tarkkana nuppineulan sijoittamisen kanssa, että paikka on varmasti oikea. Yleisiä turistioppaista ilmene-
viä nähtävyyksiä ym. suosituksia ei karttaan ole tarvetta kerätä, vaan ennemminkin omakohtaisesti koet-
tuja/tutkittuja juttuja. 

Berliini-oppaissa, joita huoneistoon on jätetty, on Berliinin karttoja. Niitä saa myös kioskeista ja kirjakau-
poista. Berliinin nettisivuilla on hyvä kartta hakutoimintoineen.  

Kirjat, lehdet, kartat ja oppaat 

Jos haluat jättää kirjoja ja esim. Berliini-oppaita residenssiin, seuraavat vuokralaiset kiittävät. Oppaita, kart-
toja ja esitteitä säilytetään yläkerran WC:n oven vasemmalla puolella olevan kaapin ylälaatikossa. Älä jätä 
turhaa materiaalia, esim. mainoksia. Heitä vanhentunut aineisto pois. 

Kitara ja basso 

Huoneistossa on akustinen teräskielinen kitara (LAG) ja akustinen bassokitara (Höfner), joita säilytetään sei-
nätelineissä alakerran työpöydän yläpuolella. Käsittele niitä varovasti, jotta ne säilyisivät kunnossa tuleville 
käyttäjille, ja palauta ne paikoilleen käytön jälkeen. Jos kieliä katkeaa, vaihda koko setti. Jollei laukkujen 
(alakerran siivouskomerossa) taskuissa ole kielisettejä, kitara/musiikkikauppoja on Berliinissä useita. Viisi-
kerroksinen Just Music sijaitsee Moritzplazilla. Kitarakauppoja ovat esim. Berlin Guitars, Motzstrasse 9, U-
Bahn Nollendorfplatz tai American Guitar Shop, Goethestrasse 32/49, U-Bahn Wilmersdorfer Strasse. Älä 
ryhdy säätämään kitaran tai basson kaulaa, ellei se ole välttämätöntä ja ellet tiedä mitä olet tekemässä. Käy-
tettävissä on myös pieni bassovahvistin (Roland), jossa on mm. vahvistinmallinnus, efektejä ja rytmikone. 
Huoneistosta löytyy myös kaksi taitettavaa soittamiseen soveltuvaa tuolia. 

Lemmikkieläimet 

Lemmikkieläimet ovat kiellettyjä residenssissä. 

Lähtö huoneistosta 

Vuokra-aika päättyy maanantaina klo 14. Jos on tarvetta jäädä huoneistoon pidempään tai jättää sinne esi-
merkiksi matkatavaroita, asiasta on sovittava liiton toimiston kanssa. Jos on tarvetta jäädä yli klo 18, jolloin 
seuraavan vuokralaisen vuokra-aika alkaa, asiasta on sovittava lisäksi hyvissä ajoin seuraavan vuokralaisen 
kanssa (ei samana päivänä). Yhteystiedot saat liiton toimistosta. 

Ennen lähtöäsi muista 

- tiskata astiat ja panna ne paikoilleen
- viedä roskat ja lajitella ne sisäpihan säiliöihin
- puhdistaa roskikset ja vaihtaa uudet pussit
- viedä tyhjät pullot jonkin kaupan pullopalautuspisteeseen
- panna käytetyt pyyhkeet sekä lakanat ja tyynyliinat vuoteista pyykkikoriin
- laittaa makuuhuoneiden peitteet ja tyynyt ison makuuhuoneen valkoiseen kaappiin
- laittaa vuodesohvien peitteet ja tyynyt sohvien vuodevaatelaatikoihin
- huolehtia siitä, että tavarat ja huonekalut ovat paikoillaan
- sammuttaa sähkölaitteet ja valot
- palauttaa huoneistossa olleet avaimet eteisessä olevaan tarratauluun/hyllylle
- palauttaa lämmitysasetukset ennalleen, jos olet muuttanut niitä
- sulkea ikkunat
- sulkea flyygelin ja koskettimiston kansi
- kirjoittaa vieraskirjaan
- lukita ovet
- ottaa liiton toimistosta saamasi avaimet mukaasi Suomeen.

Matkapuhelimen/mobiililaitteen käyttö 

Varmista, että liittymääsi sisältyy EU-alueen dataliikenne. Muuten mobiilidata saattaa käydä kalliiksi. Kan-
nattaa seurata datan käyttöä suhteessa liittymän datarajaan. 

Metro/U-Bahn ja muu julkinen liikenne 

Julkisen liikenteen liput käyvät Berliinissä kaikkiin liikennevälineisiin: S-Bahn, metro, bussit, raitiovaunut ja 
lautat. 

Berliinin metro U-Bahn on turvallinen, luotettava ja nopea. Aikuisen kertalippu (AB-vyöhykkeet) maksaa 
2,90 € ja lapsen (6-14 v.) 1,80 € ja se on voimassa 2 tuntia (ei edestakaista tai kiertomatkaa). Enintään 3:n 
metroaseman mittainen lyhyt matka (Kurtzstrecke) maksaa aikuiselta 1,90 € ja lapselta 1,40 €. Aikuisen AB-
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päivälippu maksaa 8,60 € ja lapsen 5,50 €. Berlin Welcome Cardia kannattaa harkita, jos aikoo liikkua pal-
jon julkisilla. Kympin seteli on suurin, mikä automaatteihin kelpaa. Kertaostolla voi ostaa useita lippuja, 
myös eri lippukategorioista. Leimaa lippusi ennen laiturille siirtymistä. 

Bussi M19 lähtee oven edestä suoraan mm. KaDeWe-tavaratalolle ja Kurfurstendammin ostosalueelle. Ale-
xanderplatzille ja Potsdamer Platzille pääset U6:lla Mehringdammilla ja vaihtamalla U2:lle (oikeaan suun-
taan) Stadtmittessä. Potzdamer Platzilta kävelee 5 minuutissa Brandenburger Torille. 

Berlin-Brandenburgin lentoasemalta pääsee julkisilla liikennevälineillä residenssiin alle tunnissa hintaan 
3,80 € (ABC-vyöhyke). Esim. X7-bussilla Rudowin U-Bahn -asemalle josta metrolinjalla U7 Mehringdam-
min metroasemalle residenssin nurkan taakse. Normaali taksi maksaa viitisen kymppiä, ja voi olla vähän no-
peampi, liikenteestä riippuen. Ûber veloittaa kyydistä nelisen kymppiä. 

Kentälle mennessä sama ohje toimii toiseen suuntaan. 

Lisätietoa julkisesta liikenteestä löytyy tästä. 

Musiikin kuuntelu 

Voit kuunnella omaa mobiili- tms. laitettasi esim. kytkemällä sen TV-tasolta tai sen takaa (toivottavasi) löy-
tyvään johtoon, jossa on 3,5 mm ministereojakki. Valitse vahvistimesta äänilähteeksi MD/CD-R ja vahvisti-
men kaukosäätimen alaosan sinisellä ”STEREO”-nappulalla ääniohjelmaksi esim. ”2 ch STEREO” tai pai-
namalla uudelleen ”7ch STEREO”. 

Oman laitteen kuuntelu onnistuu myös Bluetooth-vastaanottimella (Belkin P09), joka on TV-tason päällä. 
Valitse vahvistimen äänilähteeksi ”CD”. Ääniohjelman valinta ks. ed. kpl. 

Voit kuunnella omia soittimiasi myös käyttäen alakerran työaseman kaiuttimia. Kytke laitteesi mikseriin 
pöydällä olevalla johdolla. 

CD-levyjä voi kuunnella yläkerran Blu-Ray -soittimella (Samsung) tai PS3-pelikonsolilla. Kytke virta kau-
kosäätimellä.

Avaa TV kaukosäätimestä (Panasonic), paina nappulaa pari sekuntia. Valitse kaukosäätimestä AV (oikea 
yläkulma) ja valikosta nuolinäppäimillä HDMI 1. Jos haluat toistaa levyä PS3-konsolilla, valitse HDMI 2. 
Stereomateriaalia kuunneltaessa valitse jokin STEREO-ohjelma ja tilasimulaatioiden ohittamiseksi 
STRAIGHT. Säädä voimakkuutta kaukosäätimen isoilla +/- nappuloilla. 

Käyttäessäsi Genelec-kaiuttimia kuunteluun tarkista, että ainakin etukaiuttimissa (vasen ja oikea) palaa virta-
valo (stereomateriaali). Jollei pala, kytke virta kaiuttimiin niiden vasemmassa etukulmassa olevasta kierrettä-
västä kytkimestä ja käännä kytkin (volume) ääriasentoonsa myötäpäivään. Jos kuuntelet monikanavamateri-
aalia tai käytät tilaääniohjelmia, kytke virta samoin kaikkiin kaiuttimiin, jos ne eivät jo ole päällä. Äänenvoi-
makkuutta säädetään vahvistimen kaukosäätimestä, ja äänenvoimakkuus ilmenee vahvistimen näytöstä desi-
beleinä niin, että +16 dB on maksimi (älä kokeile) ja tyypillisesti käyttökelpoinen voimakkuusalue on jossa-
kin -40 ja -20 dB:n välillä. 

Ovet 

Huoneistossa on matalia ovia, etenkin alakerran kylpyhuoneessa. Pitkä henkilö, varo päätäsi! Myös kierre-
portaikossa voi lyödä päänsä.  

Älä paisko vanhoja puuovia, ne vaurioituvat helposti. Sulje ovet hitaasti työntämällä. 

Pelit 

Yläkerran Playstation 3 -konsolille on huoneistossa pelejä: 

After Hours Athletes 
Destiny 
Little BIG Planet 
Little BIG Planet 2 
Minecraft 
Singstar Abba 
Singstar Queen 
Singstar Motown 

Singstar-peleihin on kaksi langatonta mikrofonia (ja yksi langallinen), joiden kuunteluvoimakkuus on pe-
leissä yksilöllisesti säädettävissä. Sulje langattomat mikrofonit käytön jälkeen työntämällä kytkin hetkeksi 
yläasentoon kunnes valo sammuu paristojen (AA) säästämiseksi. Move-ohjaimilla, joiden päässä on pallo, 
voi pelata pelejä, joissa tarvitaan tai voidaan käyttää näitä liikeohjaimia. 

http://www.berlin.de/tourismus/infos/mobil/nahverkehr/
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Playstation 3 (PS3) 

Yläkerran television HDMI 2 -liitäntään kytketty Playstation 3 (PS3) on vähitellen retroutuva monikäyttö-
laite, jolla voi pelata, katsoa elokuvia lähes mistä tahansa formaatista, kuunnella musiikkia, katsella kuvia 
yms. Konsoli ei ole yhteydessä nettiin, ja jos haluat yhteyden, jaa oma mobiiliyhteytesi WLAN:iksi PS3:lle 
(->järjestelmäasetukset). 

Älä luo turhia käyttäjätunnuksia tai muuta laitteen asetuksia, ellet oikeasti tiedä mitä olet tekemässä. Älä 
muuta kytkentöjä. Älä jätä kiintolevylle omia tiedostojasi. 

PS3-konsolille on kaukosäädin (Sony). 

Langattoman peliohjaimen PS-nappulan painaminen käynnistää ohjaimen ja konsolin. Konsoli sammutetaan 
painamalla PS-nappulaa hetki ja valitsemalla sen jälkeen annetuista vaihtoehdoista. 

Ohjaimia ladataan USB-kaapelilla konsolin ollessa päällä. Latausvalon vilkkuminen lakkaa, kun akku on 
täynnä. Jos akku on loppumassa, näytölle tulee varoitus, jolloin voit kytkeä sen lataukseen. Voit ottaa käyt-
töön toisen ohjaimen painamalla sen PS-nappulaa. Käyttöä voi jatkaa samalla ohjaimella kytkemällä lataus-
johdon. Jos käytät ohjaimia, lataa ne ennen lähtöäsi, mutta sulje PS3-konsoli (punainen valmiustilan valo jää 
päälle). 

Jos valmiustilan valo ei pala kun yrität käyttää PS3-konsolia, kytke virta TV-alustan alla olevan jatkojohdon 
kytkimestä. Jos valmiustilan valo ei sittenkään pala, kytke virta konsoliin sen takana vasemmalla olevasta 
kytkimestä. 

Polkupyörät 

Berliini on pyöräilijän paratiisi. Hyvät pyörätiet, tasainen maasto ja huomaavaiset autoilijat auttavat jo pit-
källe. Varovaisuutta on kuitenkin syytä noudattaa, koska kapeat pyörätiet ovat usein vilkkaasti ja vauhdik-
kaasti liikennöityjä, ja jalankulkijat (usein turistit) eivät aina huomaa niitä. Ota rauhassa tuntumaa paikalli-
seen kaksipyöräkulttuuriin. 

Sisäpihalla on neljä residenssin polkupyörää: musta sopivasti sisäänajettu 28-tuumainen unisex-mallinen 
kaupunkipyörä ja hiukan pienirunkoisempi vastaavantyyppinen punaruskea pyörä sekä matalarunkoinen 7-
vaihteinen tummansininen pyörä ja sininen naistenrunkoinen 7-vaihteinen pyörä (Giant). Pyörissä on useam-
massa paikassa kirjaimet ”SML”. Avaimet ovat yläeteisen hyllyllä. Lisää pyöriä voit vuokrata lähistön liik-
keistä, tai erilaisilla mobiiliapplikaatioilla kuten NextBike, Call-A-Bike tai Donkey Republic. Vuokrata voi 
myös sähköpyöriä, -potkulautoja ja -skoottereita. 

Mittarijalkapumppu löytyy eteisestä. Osa venttiileistä on presta-mallisia, eli muovikorkin alta löytyvä ”mut-
teritappi” kierretään auki. Pumpun pienempi reikä painetaan riittävän syvälle pitäen se ehdottomasti 90 as-
teen kulmassa, ettei venttiilitappi taitu pilalle. Lukitse pumpun suutin sen päässä olevalla vivulla. Jos suutin 
ei pysy venttiilissä, tarkista lukitusvivun asento. Voit tarvittaessa pitää suukappaletta käsin venttiilissä. So-
piva paine on n. 65 PSI, paitsi tummansinisessä pyörässä 40 PSI. Pumpattuasi avaa vipu, vedä suutin suo-
raan irti venttiilistä ja presta-venttiileissä kierrä venttiilin tapin päässä oleva ”mutteri” kiinni ja sulje muovi-
korkki. 

Satulan säätö, renkaanvaihto ja pikkukorjaukset onnistuvat eteisen hyllyllä olevilla työkaluilla. 

Pyöriin on paristo/akkukäyttöisiä LED-valaisimia eteisen hyllyllä. Niitä pitää lain mukaan käyttää edessä 
(valkoinen) ja takana (punainen) hämärässä ja pimeällä. Vaihda paristot tarvittaessa, äläkä jätä lamppuja 
pyöriin. Jos pyörän kiinteä valaisin ei toimi, käytä eteisestä löytyviä LED-valaisimia ja jos niitä ei ole tar-
peeksi, hanki lisää esim. pyöräkaupoista. 

Eteisen hyllyllä on kolme säädettävää kypärää. 

Jos pyörissä tuntuu olevan vikaa tai et saa pumpattua ilmaa, lähistöllä on pyöräkorjaamoja, mm. Nostitzst-
rassella. Pyörät ovat kovassa käytössä ja ulkosäilytyksessä, joten kunto ja erityisesti jarrujen toiminta kan-
nattaa tarkistaa ennen ajoa. Pyörien käyttö tapahtuu omalla vastuulla. 

Portaikko (kierreportaat) 

Huoneiston kierreportaikko voi olla vaarallinen etenkin lapsille ja miksei aikuisillekin. Huomioikaa por-
taikon alla oleva TV, ettei mitään pääse putoamaan portaikosta. Pitkän henkilön kannattaa varoa päätään ma-
talimmassa kohdassa. 
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Posti 

Residenssin postiosoite on 

Finnish Musicians Union 
Gneisenaustrasse 113 ETW nr 7 
10961 Berlin 

Henkilökohtaisen kirjepostin ohjaamista residenssin osoitteeseen ei kuitenkaan suositella. 

Puutteet 

Ilmoita puutteista tai irtaimiston rikkoutumisesta viipymättä liiton toimistoon. 

Pyyhkeet 

Vuokrasopimuksessa mainitulle henkilömäärälle (1 iso ja 1 pieni/hlö) on alakerran ison makuuhuoneen 
kaapissa puhtaat pyyhkeet.  

Laita likaiset pyyhkeet (ei mielellään kovin märkinä) alakerran kylpyhuoneessa oleviin pyykkikoreihin, 
mistä ne toimitetaan pesulaan maanantaisin.  

Pyykinpesu 

Alakerrassa on kuivaava pesukone, jonka käyttöohjeet ovat kylpyhuoneen avohyllykössä. Pyykin kuivatta-
mista muulla tavoin huoneistossa ei suositella. 

Ruoanlaitto 

Huoneistossa on perusvarustus ruoanlaittoa varten, mutta koska lähiseudun (ja Berliinin yli päätään) ravinto-
latarjonta on runsas ja suomalaisesta näkökulmasta melko edullinen, erikoisvälineitä ei ole hankittu. Jos ruo-
anlaitto laadukkaista raaka-aineista kiinnostaa, kannattaa käydä esim. Marheineke-kauppahallissa Berg-
mannstrassella.  

Ruokakaupat 

Esimerkiksi Edeka-ruokakauppa Bergmannstrassella on auki 24 h. Juomia ja kuivamuonaa saa myöhään 
useista lähistön pikkukaupoista. Pari sataa metriä Mehringdammia pohjoiseen vasemmalla on iso luomuelin-
tarvikekauppa LPG Biomarkt, ja saman verran etelään oikealla Denns Biomarkt. 

Saapuminen huoneistoon 

Vuokra-aika alkaa maanantaina klo 18. Jos haluat jostakin syystä päästä huoneistoon jo ennen klo 14, esi-
merkiksi tuomaan matkatavarat sisälle, asiasta on ehdottomasti sovittava hyvissä ajoin (ei esimerkiksi ilmoit-
tamalla vasta samana päivänä) edellisen vuokralaisen kanssa ja ilmoitettava myös liiton toimistoon. Yhteys-
tiedot saat liiton toimistosta. Jos sinulla on tarve päästä huoneistoon klo 14-18 välillä, jolloin huoneistoa sii-
votaan, asiasta on sovittava liiton toimiston kanssa. Siivoojalle on annettava työrauha. 

Sateenvarjot 

Eteisessä on 2 suurikokoista sateenvarjoa vuokralaisten käyttöön. 

Siivous 

Viikkosiivous tapahtuu maanantaisin kello 14–18 välillä. Siivooja tulee omilla avaimillaan. Siivoukseen 
kuu-luu lattia- ja pöytäpintojen puhdistus ja käytettyjen vuodevaatteiden sekä pyyhkeiden pois vienti ja 
puhtaiden tuominen. 

Siivousvälineitä, mm. pölynimuri, löytyy alakerran takimmaisen makuuhuoneen komerosta. 

Silitys 

Alakerran kylpyhuoneen hyllyköstä löytyy höyrysilitysrauta. Lautaa säilytetään alakerran siivouskomerossa. 
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Suihku 

Yläkerran suihkun valitsinnappi, jolla valitaan tuleeko vesi yläsuihkusta vai käsisuihkusta, toimii vähän eri 
tavalla kuin Suomessa. Nappia painetaan tai vedetään, riippuen siitä kummassa asennossa se on, mutta tä-
män voi tehdä vain silloin kun suihkusta ei tule vettä. Eli ensin napin painallus/vetäminen ja sitten vasta 
hana auki. Yläkerran kylpyhuoneen kattotuuletin kytkeytyy päälle parin minuutin kuluttua valojen sytyttämi-
sestä ja pois noin seitsemän minuutin kuluttua valojen sammuttamisesta. Suihkun jälkeen kannattaa jättää 
valot päälle ainakin vartiksi että kosteus poistuu. 

Alakerran kylpyhuoneen lasiseinä on kuivattava ikkunalastalla jokaisen suihkussa käynnin jälkeen veden 
runsaan kalkkipitoisuuden vuoksi. Ikkunalasta on suihkua vastapäätä olevassa hyllykössä. 

Televisiot 

Huoneistossa on kaksi plasmatelevisiota. Pysähtynyttä kuvaa ei saa jättää tarpeettomasti ruudulle, ja laitteet 
pitää sulkea ellei niitä katsota, koska ne kuluttavat paljon sähköä. Ruutuun ei myöskään pidä koskea. Tästä 
on syytä erityisesti huolehtia, jos mukana on lapsia. 

Voit katsella läppärisi kuvaa yläkerran TV-ruudulta kytkemällä siihen TV-tasolla (toivottavasti) olevan 
HDMI-johdon ja valitsemalla TV:n kaukosäätimestä (Panasonic) AV (oikea yläkulma) ja valikosta nuolinäp-
päimillä HDMI 4. Jollet löydä irtonaista HDMI-kaapelin päätä, voit kytkeä läppärin HDMI-kaapelilla TV:n 
etupaneelissa alhaalla olevan luukun takaa löytyvään HDMI 4 -liittimeen. Ääni tulee Genelec-kaiuttimista 
kun valitset vahvistimesta (Yamaha) sisääntulon CBL/DTV. 

Televisioilla voi katsella maksuttomia Freenet-kanavia, mitä varten kummallakin TV-tasolla on pieni omalla 
kaukosäätimellä varustettu DVB T2 -vastaanotin (Vantage) ja ikkunalaudalla sisäantenni. Valitse yläkerrassa 
TV:stä (AV-painike kaukosäätimen oikeassa yläkulmassa) HDMI 3 ja alakerrassa HDMI 1. Yläkerrassa TV-
ääni kuuluu Genelec-kaiuttimista kun valitset vahvistimesta (Yamaha) sisääntulon CBL/DTV. 

Tulostin 

Alakerrassa on lasertulostin, johon voi kytkeytyä USB:llä tai langattomasti. Paperia löytyy paperi/toimisto-
tarvikekaupoista, jollei sitä ole valmiiksi esim. alakerran kirjahyllyssä. Ilmoita väriaineen loppumisesta (tai 
mieluummin jo vähän ennen) liiton toimistoon, ellei hyllyllä ole uutta värikasettia, etkä löydä sopivaa väri-
kasettia tulostustarvikekaupoista. Jos paperi loppuu käytössäsi, on hanki lisää seuraavalle käyttäjälle. 

Tupakointi 

Tupakointi on ehdottomasti kielletty residenssissä. Takapiha on lähin tupakointipaikka. 

Turvallisuus 

Berliini on melko turvallinen suurkaupunki, mutta pidä silti varasi. Tilanteiden ennakointi, mikä tietysti on-
nistuu parhaiten selvin päin, ei ole huono idea. Tallenna matkapuhelimeesi (tarvittaessa suuntanumeron 
kanssa) numerot, joita arvelet voivasi tarvita. Jääkaapin kyljessä on tärkeimpiä numeroita kootusti. Muista 
Saksan suuntanumero eteen. 

Residenssin ovet ovat turvalliset, mutta opettele lukitsemisrutiini alusta lähtien (eli lukitse kaikki lukot huo-
lellisesti aina kun suljet oven). Jos lukkoja ei ole turvalukittu (kaksi kierrosta), vakuutus ei korvaa murtova-
hinkoja. 

Yläkerran ruokailutilassa on ensiapukaappi ja jauhesammutin. Älä ota avaimia pois kaapeista. Keittiön sei-
nällä on sammutuspeite. 

Työasema/alakerta 

Alakerrassa on työasema, jossa on MIDI/USB-koskettimisto, 24 tuuman näyttö (VGA-, DVI- ja HDMI-lii-
tännöillä), 2 kpl Genelec aktiivikaiuttimia, mikseri, bassovahvistin ja lasertulostin sekä kuulokkeet. Perus-
kytkennät on tehty. Älä turhaan muuttele niitä, ja jos teet muutoksia, palauta alkutilanne ennen lähtöäsi. 
Mac-kannettavien liittämistä varten on adaptereita, älä vie niitä pois. 

Laitteiden käyttöohjeet ovat seinällä vasemmalla hyllyllä, jätä ne paikoilleen. Voidaksesi käyttää Yamaha-
koskettimistoa USB-tilassa, voi olla tarpeen asentaa ajurit läppäriisi Yamahan nettisivuilta. Koskettimisto 
toimii USB- tai MIDI-tilassa, joten varmista oikea toimintatila valikosta. Koskettimisto on vain kontrolleri, 
eikä tuota itsessään ääntä. 

Jos tarvitset asumiseen lisätilaa alakerrassa, voit siirtää työaseman ikkunan eteen. Pöytä on mitoitettu mahtu-
maan ikkunasyvennykseen ikkunalaudan alle. Siirrä verho sivuun. Ole varovainen kaapelien kanssa (irrota 
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tarpeen mukaan), äläkä yritä liikuttaa pöytää yksin. Palauta työasema alkuperäiselle paikalleen ja palauta 
kytkennät ennen lähtöäsi. 

Ruokailutilan pikkupöytä soveltuu lisätasoksi työpisteeseen. Palauta se yläkertaan ennen lähtöäsi. 

U-Bahn/metro

Ks. Metro/U-Bahn. 

Vahingot ja puutteet 

Huoneistolle tai sen irtaimistolle sattuneet vahingot on ilmoitettava viipymättä liiton toimistoon. Jos huo-
neistosta puuttuu saapuessasi jotakin sellaista, mitä siellä pitäisi olla, ilmoita asiasta viipymättä liiton toimis-
toon. Jos huoneiston varustuksessa tai kunnossa on yleisiä puutteita, jotka mielestäsi pitäisi korjata, ilmoita 
siitäkin liiton toimistoon. 

Vesi 

Käytä vettä säästeliäästi. Vesi lämpiää kylpyhuoneiden kaasulämmittimillä, eikä lämpimän veden tulo aina 
ole tasaista. Jos lämpimän veden tulo lakkaa, sulje ja avaa hana. Lämmityksen pitäisi käynnistyä uudelleen. 

Hanavesi on juomakelpoista, mutta huonokuntoisten putkien johdosta voi olla viisasta juoda pullovettä. 

Vieraat 

Huoneistoon voi kutsua vieraita kohtuullisessa määrin vuokraajan vastuulla. Vieraiden yöpyminen huoneis-
tossa ei kuitenkaan ole sallittua. Turvallisuussyistä emme suosittele entuudestaan tuntemattomien henkilöi-
den päästämistä huoneistoon. Huoneisto ja sen irtaimisto on kaikissa tilanteissa vuokraajan vastuulla. 

Vuodevaatteet 

Huoneistossa on vuodevaatteet vuokrasopimuksessa sovitulle henkilömäärälle. Useampien vuodevaatteiden 
käytöstä veloitetaan erikseen jälkikäteen pesulakulujen mukaan. Vähimmäisveloitus on 43 euroa. 

Erilaisiin vuoteisiin on erilaisia aluslakanoita. Tyynyt ovat mallia Saksa (valtavia/putkimaisia). Koetetaan 
elää niiden kanssa, kun kerran paikallisetkin pystyvät. 

Käytetyt vuodevaatteet laitetaan alakerran kylpyhuoneen pyykkikoreihin, mistä ne viedään pesulaan maa-
nantaisin.  

Puhtaat lakanat, pyyhkeet ja tyynyliinat sekä tyynyt ja täkit ovat alakerran ison makuuhuoneen valkoisessa 
kaapissa. Tekstiilejä voi olla lisäksi vuodesohvien laatikoissa ja pienen makuuhuoneen hyllykössä. 

Vuoteet 

Huoneistossa on vuodepaikkoja seuraavasti: 

Alakerran pieni makuuhuone: 2 erillistä vuodetta. 
Alakerran iso makuuhuone: parisänky 
Alakerran työtila/oleskeluhuone: 2 levitettävää vuodesohvaa (enimmillään 4 kapeaa vuodepaikkaa) 
Siirrettävä vuodepalli: 1 vuodepaikka 
Lisäksi voi tarvittaessa käyttää myös yläkerran sohvaa tilapäisesti vuoteena. 

Enimmillään vuodepaikkoja on siis 10, mutta mukavasti majoittuu 7 henkeä. Jos kukin majoittuja haluaa 
oman huoneen, vuodepaikka löytyy kolmelle, ja yläkerran olohuone mukaan lukien neljälle. 

Yhteystietoja 

Liiton toimisto Pieni Roobertinkatu 16 
00120 Helsinki 
sml@muusikkojenliitto.fi 

Kaisu Junno + 358 (0) 44 544 0206 
kaisu.junno@muusikkojenliitto.fi 

Sirpa Seppänen + 358 (0) 44 544 0205 
sirpa.seppanen@muusikkojenliitto.fi 

Ahti Vänttinen +358 (0) 50 569 5585 
ahti.vanttinen@muusikkojenliitto.fi 




