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♦ Pääkirjootus ♦
Kolme ja puoli vuotta
TYPOa ja typolaisia

Etelä-Pohjalaisen Osakunnan TTEPOn kanssa pannaan aluille. Teekkarit vaikuttuvat ensimmäiseen
tapaamiseen kenkälaatikossa tuoduista
”humanistipullista” niin paljon, että toukokuussa
vietetään ensimmäistä kertaa yhteistä kilpailutapahtumaa, turnajaisia. Yliopistolla pohjalaisiin ei suhtauduta
yhtä myötämielisesti. TYPOn komia ilmoitustaulu
varastetaan kahdesti.

Anniina Lahti-Kala

Typolaanen! Tällä nimellä kutsumme kaikkia
osakuntamme rakkaita jäseniä. Nyt käsissäsi on
painotuore lehdykkä, joka on suunnattu juuri teille
Vuosi 2011. Lokakuussa juhlitaan TTEPOn kanssa
ja meille, pohjalaisen osakunnan jäsenet. Koska tämä ensimmäisiä yhteissitsejä teemalla ”pohjalaiset julkon TYPOn historian ensimmäisen jäsenlehden nukikset”.
mero, on aika kerrata lyhyesti osakunnan värikkäät
vaiheet aina tähän päivään saakka.
Vuosi 2012. Ilmoitustaulua sabotoidaan jälleen. Tällä
Vuodet 2005–2009. Tampereen yliopistolla eivät puukot
heilu eivätkä helat helise. TYPOn edeltäjä POHJA on kaatunut järjestöaktiivien puutteeseen, ja yliopistolla eletään
pohjalaista jääkautta.
11. marraskuuta 2009. Maria Laine, Karoliina Salminen,
allekirjoittanut ja Roosa Lehmonen pistävät nimensä alle
perustamiskirjaan. TYPOn historia alkaa!

kertaa siihen on töhritty teksti ”Abortoikaa sisäsiittoiset sikiönne”. Tähän on pakko todeta, että TYPOssa
sisäsiittoisuutta vältellään viimeiseen asti, ja osakuntaan ovat tervetulleita kaikki juuri sellaisina kuin ovat.
Jäsenmäärä kasvaa huikeat 51 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden kohokohtana typolaiset tekevät excursion Pohjanmaalle.
Vuosi 2013. Ensimmäinen Typolaanen ilmestyy. Lämpimät kiitokset kaikille lehden tekoon osallistuneille ja
lehteä lukeville!

Vuosi 2010. Yhteistyö Teekkareiden
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♦ Hallitus♦
TYPOn hallitus 2013

Eetu Kuoppala,
puheenjohtaja
Oon 21-vuotias ilimajokinen
korpisoturi, ja opiskelen luokanopettajaksi. Majailen Kaukajärvellä, ja vapaa-aika palaa musiikkiin, lenkkeilyyn ja yleiseen
pööpöilyyn. Kaupungissa on
mukavaa, mutta välillä tulee
mieleen komiat kesäillan lakeuret. Onneksi TYPO lievittää
tuskaa!

Laura Tahvanainen,
varapuheenjohtaja
Opiskelen toista vuotta hallintotieteetä. Moon 22-vuotias ja
Jalakajärveltä kotoosin. Mua aharistaa aikaaset aamuherätykset,
ja kaikista parahimpia on pitkät
kesäyöt Seinäjoen sykkehes.
Tulukaa kaikki ihmees TYPOn
tapahtumihin, meillon hyvä
meininki ja puukoot tupes!

Markus Kortesmaa,
sihteeri/typotekniikka
Olen Töysästä kotoisin oleva
tietotekniikka- ja autoharrastaja.
TYPOssa toimin sihteerinä ja
ylläpidän nettisivuja. Ehtiessäni opiskelen vuorovaikutteista
teknologiaa yliopistolla. Kiirus ei
oo mihinkään.

Anniina Lahti-Kala,
rahastonhoitaja
Olen 24-vuotias laskentatoimen
opiskelija, jonka juuret on Kauhajoen Lustilankyläs ja
ympäri Etelä-Pohjanmaata.
TYPOssa parasta on poikkitieteellisyys ja pohjalainen kettuilu.
Sekahan vaan!

Johanna Hakanen,
fuksivastaava
Olen 22-vuotias jalasjärveläinen,
ja opiskelen saksan kieltä ja kulttuuria. TYPOn fuksivastaavana
kannustan kaikkia toiminnasta
kiinnostuneita liittymään rohkeasti iloiseen,
pohjalaishenkiseen
joukkoomme!

Marianna Yli-Peltola,
tapahtumavastaava
Opiskelen psykologiaa, ja ikää
on 20 vuotta. Kotoosin olen
Pohojanmaan portin seuruilta eli
Jalasjärveltä. TYPOssa parasta on
rento tunnelma ja ihanat ihmiset.
Kaikille fukseille sanon, että kannattaa ottaa opiskelijaelämästä ilo
irti ensi hetkestä alkaen! Hauskaahan tänne on tultu pitämähän! Eiku...

Sofia Koivusalo,
kulttuurivastaava
Olen 22-vuotias äikänopeopiskelija, ja kotoisin olen Vetelistä.
Edellisessä elämässäni olen
varmasti ollut merimies. Intohimonani ovat meren lisäksi murteet, musiikki ja korut. Fukseja
kehotan kokeilemaan yllättäviä
valinnaisopintoja tai loistavia
järjestöjä, joiden joukossa TYPO
on ehdoton helmi!

Anniina Mäkinen,
viestintävastaava
Päivää, sanoo nurmoolaanen keskellä yätä. Olen historianopiskelija ja kotoosin komiasta Nurmon
pitäjästä. TYPOn hallituksessa
viihdyn toista vuotta. Toimintaan
lähdin mukaan fuksivuonna,
kun täällä on aina niin kotoosa
olo. Toiminta on monipuolista
ja tunnelma lämmin. TYPOn
porukkahan mahtuu kaikki!
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♦ Hallitus ♦
Susanna Valkama,
Wanha Frouva
Olen tämän kevään hallintotieteiden kandidaatti Ilmajoelta,
ja saan olla mukana TYPOn
toiminnassa jo neljättä vuotta!
Fukseille suosittelen TYPOn
tapahtumia, Suolijärven lenkkeilymaastoja ja
Minervan ruokaa.

Annukka Puutonen,
emäntä
Olen parikymppinen hallintotieteiden opiskelija, lähtöisin
Simpsiön vuoren kupeesta Lapualta. TYPOssa häärin emäntänä
ja tuon tapahtumiin leivoksia ja
muita herkkuja. Fukseille suosittelen ainejärjestöjen ja TYPOn
tapahtumia sekä tutustumista
teekkareihin.

Rami Niemi,
vallesmanni
TYPOs hoidan vallesmannin
vakanssia, mutta virkapuvus olis
toivomisen varaa... Pääaineina
historia (Tampereella) ja systemaattinen teologia (Helsingissä),
joten aika paljon aikaa kuluu
Valtion rautateitten luotettavassa kyydissä, kun lakeuksillakin
pitää kulkea. TYPOs onki hyvä
huilahtaa!

Niina Alavillamo,
tyhjäntoimittaja
Olen Niina Alavillamo, 23, tiedotusopin opiskelija Karijoelta.
TYPOn toimintaan tutustuin jo
ensimmäisenä vuonna, hallituksessa aloitin viime syksynä.
TYPOn tapahtumat ovat rentoja,
kannattaa lähteä mukaan!

Pekko Kuula,
muukalainen
Eksyin syksyllä sattumalta TYPOn toimintaan mukaan, vaikka
oikeastaan olen Kuopiosta kotoisin. Auttelen silloin tällöin tapahtumien järjestelyssä ja perehdyn
samalla pohjalaiseen sanastoon.
Olenkin vihdoin oppinut, mitä
korks...kropsu tarkoittaa!

kuvat: Markus Kortesmaa

Verkkokauppa
www.lapuankankurit.fi

♦
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♦ Kemuulut ♦
Typolaiset pubirundilla
Niina Alavillamo

väkeä.
Pubirundi järjestettiin jo neljättä kertaa TY- Ensimmäiseksi kohteeksi valikoitui Public
POn historiassa. Aiemmin on kierretty muun Corner, josta jatkettiin Ruby & Fellasiin.
muassa Pispalassa ja Pyynikillä, tällä kertaa Oluita ja siidereitä maisteltiin rennoissa
suunnattiin Keskustorin ja Finlaysonin ym- tunnelmissa myös Gastropub Tuulensuussa,
päristöön. Mukana oli toista kertaa myös
Pub Höyryssä ja Kellariravintola Vanhassa
Teekkarien Etelä-Pohjalaisen Osakunnan
Montussa.

Jussi Otava (vas.), Eetu Kuoppala ja Markus Kortesmaa maistelivat olutta Public Cornerissa.
(Tuoppipino taisi kuitenkin olla edellisten asiakkaiden jäljiltä.)

Gastropub Tuulensuussa oli tarjolla useita erikoisoluita.
Kuvassa Markus Kortesmaa ja Kaisa Järvinen.
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Lopuksi palattiin vielä Public Corneriin. Marianna
Yli-Peltola (vas.) ja Maria Laine esittelevät Vanhasta
Montusta mukaan tarttunutta ilmapalloeläintä, joka
koki kovan kohtalon.

♦ Kemuulut ♦
Syksyn tapahtumia:
syyskuu: kaupunkisuunnistus,
aatemarkkinat, fuksien tutustumisilta
lokakuu: sitsit TTEPOn kanssa,
ulkoilmatapahtuma,
ompeluseurat
marraskuu: kaikkien Suomen
pohjalaisten osakuntien risteily,
ideointi-ilta, syyskokous, keilaus
joulukuu: TYPOn 4-vuotissyntymäpäivät ja pikkujoulut

Ruby & Fellas sai kehuja viihtyisyydestä. Kuvassa Anniina Lahti-Kala (vas.),
Susanna Valkama, Eero Anttila, Pekko Kuula ja Marianna Yli-Peltola.

Tapahtumat saattavat vielä jonkin
verran muuttua, joten tarkkaile
TYPOn nettisivuja
jarjestot.uta.fi/typo, jonne päivittyy tuorein tieto trysköistä!

TEGERA® 9295

JALAS® 3018 ZEniT

www.ejendals.com
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♦

Kysy Taunolta ja tekstaripalsta

♦

Hei salainen ihailija!
Olen saanut suuren määrän kysymyksiä itseeni liittyen,
ja siitä johtuen päätänkin raottaa hieman mysteeristä
samettiverhoa ympäriltäni.
1. Olen paljasjalkainen pohjalainen, ainakin henkisesti
tai fyysisesti.
2. Olen aika taitava väistämään ihmisiä ja myös
herrasmies, en törmäile muihin ihmisiin. Opiskelualassani yhdistyvät niin ihmistieteet kuin kauppatieteetkin,
maustettuna pienillä teknillisillä ja didaktisilla lisillä.
3. Jokainen sana, jossa saa vaihdettua deen ärräksi tai
lisättyä konsonanttien väliin vokaalin, on kaunis!
4. Supercalifragilisticexpialidocious
5. Olen pitänyt kahvitunneista, kokouksista, pubivisasta, laskiaisriehasta, erilaisista ideointi-iltamista, uusien
illasta, jääkiekkomatsissa käymisestä ja pubirundista.
6. Periaatteessa kaikenlaiset liitot ovat mielestäni sallittuja, jos ne tekevät ihmisille hyvää.
7.Oikeastaan minut hurmataan punaisen, mustan, valkoisen ja hopean sävyillä.
8. Mennään! Mennään! Olen harrastanut hieman
sanna-raipemaista liikehdintää kaikenlaisissa bileissä,
mutta voisin rohkaistua myös tanssahtelemaan, jos joku
lupaa pitää minusta kiinni.

Kysy Taunolta!

Moi Tauno!
Koska olet jäänyt melko mystiseksi hahmoksi vielä, haluaisin tietää sinusta hieman lisää.
1. Mistäpäin Pohjanmaata olet kotoisin, vai oletko
ihan paljasjalkainen tamperelainen?
2. Mitä ja missä opiskelet, kun ei olla paljon yliopistolla törmäilty?
3. Mikä on lempimurresanasi?
4. Jos sinun pitäisi kuvailla TYPOa yhdellä sanalla, mikä se olisi?
5. Mikä on ollut mielestäsi TYPOn tämän vuoden
hauskin tapahtuma?
6. Kannatatko kuntaliitoksia?
7. Pidätkö blondeista vai bruneteista?
8. Käytkö usein haalaribileissä, voitais mennä
joskus yhdessä?
Toivoo, salainen ihailija

Kevättä ja rakkautta ilmassa, Tauno.
Ps. Laittakaa kysymyksiä tulemaan Facebookissa tai
tauno.typolainen@luukku.com.

Voi ristus!!
-tekstaripalsta

Mikä aharistaa vai aharistaako mikään? Lähetä ”tekstarisi” osoitteeseen tauno.typolainen@luukku.com.

kamerat valvomaan? Ps. Järjestäkää
lukupiirit muualla.

♦ Miksi luennoilla ihmisten pitää käyttäytyä niin kuin yläkoululaiset, jotka odottavat
pääsyä välitunnille? Kun luennoitsija sanoo
”Viimeisenä asiana tänään...”, se EI tarkoita
sitä, että luento on päättynyt ja voi ruveta
pakkaamaan laukkua, kahisuttamaan reppua, availemaan vetoketjuja, paiskomaan
vihkoja kiinni, supisemaan kaverille ruokalistoja ja muuta yhtä typerää ja luennoitsijaa
väheksyvää. Käyttäytykää, kun kerran olette
päässeet yliopistoon sisään näitä luentoja
kuuntelemaan!

♦Vi**ttaa se, että kasvava nuori ei saa
tarpeeksi lihaa yliopistolta. Oli kyse sitten
ruokailusta tai bileistä.
♦ TALVI. JA LUMI. JA KYLYMÄ. VOITKO
KEVÄT NY TULLA?! Ei naurata enää lumen
narskunta kenkien alla tai söpösti tippuvat
lumihiutaleet.
♦ Ihmiset, jotka etuilevat jonoissa.
♦ Typerää, kun yliopiston perunois on usein
kuori niin lujas, että lähtee puolet perunaaki, ku kuorii! Ja ku ei halua riisiäkää jostain
Kiinasta…

♦ Ainejärjestötilan sotkut! Kuinka vaikeaa
on pyyhkiä läikkynyt kahvi tai laittaa astiat
koneisiin? Voitaisiinko sinne asentaa video-
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♦ Kolumnit ♦
Typolaaset ryskööt
–väkiä ja fiilistä

typolaanen ei kesken matkaa vaihra renkahia eikä tilaa
osia, vaan tuloo kaffitunnille vaikka hevoospelillä.
Siinä sitä onki rehtorilla miettimistä.

Rami Niemi

Ovi käy tiuhaa ja väkiä kulukoo. Toiset tohtii tulla
tupahan, osa vaelteloo uteliaana ohitte ja vilikuuloo,
mihinkä nuon reilun näkööstä porukkaa oikeen menöö.
No toiset tietysti on heti kärryyllä ja ymmärtää, että
TYPOn ihimisistä on kysymys. Joku häppeninki on taas
kai alakamas, ja aikansa Tampereen sivukujilla ja laitalaruulla hortooltuansa pohojalaaset on havaannu, jotta
tuonnehan ihimisen pitää päästä – sielon hyvä kaiken
vektorianalyysin ja muun merkillisen ja angstia aiheuttavan askareen uuvuttamana olla ja ihmetellä.

No, TYPOn riennoos on kynnys kumminki pantu
kerralla matalaksi eikä ovella kattella vinohon, vaikka
olis oikia savolaanen. Täytyyhän sitä antaa muillekki
maharollisuus löytää kotinsa sieltä komialta lakialta –
tai kai sitä Ouluski voi asua, vaikka on se vähä tukkoosta. Jokaanen saa tulla ittenänsä – iliman jussipaitaa ja puukkuaki, jota ny ei muutenkaa kannata kylällä
kanniskella, jos ei halua ongelmia paikallisten auktoriteettien kans. Vastoon kaikkia tamperelaasia traditioota ei typolaaset oo vielä kokeellu Turunkaa valtaamista
– jos ei pohojalaasta kulttuuri-imperialismia oteta
lukuhun. Mutta se ny kuuluu tietysti asiahan.

Kovin useen ei typolaasten touhuus oo jouruttu portahia särkemään. Muuten asennetta ei kyllä puutu, mutta
näin ku kumminki kaupungis pyöritään, niin pakko
vähä koittaa sopia porukkahan. Vaikka tokihan pohojalaasen ny tunnistaa jo jalakaterään asennosta. Tätä ei
kerrota kellekkää, mutta viimeesimpien tietojen mukaan
typolaaset on mestaria muun muas renkaanvaihros ja
Bilteman kuvaston selaamises. Tätä ei oo kukaa vielä pystyny varmentamaan empiirisin menetelmin, ja ei näitä
taitoja oo toisaalta vielä ikinä oikiasti tarvittukaa – oikia

Joka toiselle kuoppaa kaivaa ja joka toiselle ei. Typolaaset jättää kumminki lapiot kotia ja antaa insinöörien
kaivaa Hervantahansa monttuja. Ja yhteespohojalaases
henges teekkarienki kans teherähän välillä juttuja –
mutta kovinkaa akateemisia seminaaria ei oo kyllä
piretty. Vaikka opiskelu onki aiva hyvä, niin kannattaa
ehkä kumminki jättää ne laskentatoimen luennot tai
matikan laskuharkat siksensä ja lähtiä reiluhun porukkahan – koti-ikäväki vähä helepottaa, ku syöö kropsua
ja juoo nisua. Tai kaffiki on vaihtoehto.

Viiniä, vieraita kieliä ja
vaihtarielämää
Hanna Ala-Sihto, etätypolainen

Korjataanpa aluksi pari yleistä harhaluuloa. Tyypillinen
vaihtari ei biletä joka ilta valomerkkiin asti. Tyypillinen
vaihtari ei myöskään vietä joka iltaa nenä kiinni kirjassa
opiskellen. Todellisuus löytyy varmaankin jostain näiden
kahden ääripään välistä. Jos nyt voidaan edes määritellä,
millainen on tyypillinen vaihtari. Jokainen tekee vaihtovuodestaan tai -lukukaudestaan kuitenkin aina omanlaisensa ja itsensä näköisen.
Kirjoittaja on TYPOn hallituksen viime kevään
tapahtumavastaava, joka nauttii tällä hetkellä
Välimeren auringosta Ranskan Montpellierissä.

Minun vaihtovuoteni Ranskassa on ollut täynnä mahtavia kokemuksia: kameliratsastusta Marokossa, hiihtelyä
Alpeilla ihanassa auringonpaisteessa, Pariisin valojen
ihailua Riemukaaren päältä, Barcelonan öisillä kaduilla
vaeltelua 50 muun vaihtarin kanssa, hauskoja illanviettoja, uusia tuttavuuksia, kulttuurieroille vitsailemista,
kärähtäneitä kropsuja ja paljon muuta. Mutta vuoteen on
mahtunut myös koti-ikävän lievitystä Ikeassa, Skypessä

vietettyjä iltoja, turhautumista ranskalaiseen byrokratiaan, ruuanlaittoa ilman uunia, tylsiä luentoja, kielioppivirheitä sekä tunne siitä, että on jatkuvasti vähän
hukassa vieraassa kulttuurissa.
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♦ Kolumnit ♦
Hienointa on kuitenkin ollut tunne itsensä voittamisesta.
Se, että pystyn selviämään arkielämästä vieraassa maassa
ja vieraalla kielellä. Se, että onnistuu ostamaan junaliput
virkailijan kertaakaan kysymättä, mitä oikein yritän
sanoa, tai pystyy seuraamaan ranskankielistä elokuvaa
ilman, että joka toinen lause jää ymmärtämättä. Mutta
vielä tulee myös tilanteita, joissa tympeä kaupan kassa
toteaa: ”Je comprends pas (En ymmärrä)”, vaikka parhaani mukaan yritän selittää ongelmani hänelle.
Ranska on kuitenkin varmaan erilainen vaihtokohde
kuin moni muu maa, sillä täällä kieltä täytyy osata, eikä
englannin sönköttämistä joka väliin katsota hyvällä.
Ranskalaisten mielestä ranskan kieli on ehdottomasti tärkein kaikista maailman kielistä, ja ranskalainen kulttuuri
luonnollisesti muiden yläpuolella. Suomi taas nähdään
täällä kaukaisena pohjoisen maana, jossa on aina kylmä.
En edes muista, montako kertaa olen kuullut lauseen
”Il fait froid là-bas (Siellä on kylmä)!” kertoessani olevani
Suomesta. Paljon muuta Suomesta ei sitten tiedetäkään,
paitsi että suomalaiset osaavat hyvin englantia. Yleinen
harhaluulo onkin, että englanti on Suomen toinen virallinen kieli.

Mutta eivät kaikki ranskalaiset onneksi ole tympeitä,
ja suurin osa luokkakavereistani on kuunnellut ihan
mielenkiinnolla juttuja eksoottisesta lumen ja jään
maasta, jossa aurinko ei kesällä laske ollenkaan. Ja
olen jopa tavannut pari tyyppiä, jotka aikovat lähteä
ensi vuonna Suomeen vaihtoon, joten kylmyydestä
huolimatta maastamme liikkuu ihan positiivinen kuva
muualla maailmalla. Tai sitten huhut suomalaisista
opiskelijabileistä ovat kantautuneet tänne asti…
Voinkin lämpimästi suositella vaihtoonlähtöä kaikille
typolaisille, joille siihen tarjoutuu tilaisuus. Se on kokemus, jota ei tule unohtamaan ikinä! Ja itselläni siteet
osakuntaan eivät ole katkenneet välimatkasta huolimatta, vaikka vähän sivustakatsojana olen touhua tänä
vuonna seurannut.
Hyvää loppukevättä Suomeen ja syksyllä taas nähdään!
À bientôt :)
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♦ Askaresta ♦
Pohojalaanen ristikko
Markus Kortesmaa

Vaakaan
3. Suomen Skotlanti
5. Juntu
7. Pulttu
9. Pohjalainen seurapeli
11. Lipoone
12. Rantaruotsalaisten kaupunki
14. Pohjanmaan pääkaupunki
Pystyyn
1. Itikka
2. Tuulimyllyistään tunnettu
4. Painijoistaan tunnettu
6. Kränä
7. Rasat
8. Kirkkaan kotipaikka
10. Porstua
13. Pohjalaisen tärkein työkalu
Lähetä vastauksesi osoitteeseen tauno.typolainen@luukku.com tai TYPOn Ainejärjestötilassa (Pinni A
4101) sijaitsevaan postilaatikkoon 30.9.2013 mennessä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan pieni palkinto!

Mihinä näin on pyryyttäny?
Jossain päin Pohojammaata
pyryttää kesälläki. Tai no,
ei nyt aina, mutta muutaman kerran vuodesta 1975
alkaen. Tämänkin paikan
luona kävi porukkaa useita tuhansia viime vuosina.
Joko arvaat, mistä on kyse
ja missä kyseinen paikka
sijaitsee?
Kuva: Eetu Kuoppala

Lähetä vastauksesi osoitteeseen tauno.typolainen@luukku.com tai TYPOn Ainejärjestötilassa (Pinni A
4101) sijaitsevaan postilaatikkoon 30.9.2013 mennessä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan pieni palkinto!
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