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♦ Pääkirjootus ♦
Minustako typolainen?

Eräänä syyskuisena torstai-iltana seikkaili eräs juuri Tampereelle muuttanut kieltenopis-

Kuva
: An

Hämäräperäinen kohtaaminen pubin edessä ei ehkä kuulosta sellaiselta toiminnalta, jota
lämpimästi suositellaan uusille fukseille. En kuitenkaan ole katunut kyseistä hetkeä, sillä
pubin edessä odotti joukko typolaisia, jotka toivottivat lämpimästi tervetulleeksi TYPOn
uusien iltaan ja johdattivat tämän suuntavaistonsa hukanneen fuksin perille Vanhan Domuksen sokkeloisiin kerhotiloihin. Pari viikkoa yliopiston sekavassa maailmassa harhailleelle fuksille TYPOn uusien ilta tuntui kotiinpaluulta. Vihdoinkin samanhenkisiä ihmisiä, jotka ymmärsivät, kun puhuin pultuista tai joppareista.

ni K
nuut
ti

kelijafuksi Kalevassa ja yritti etsiä Pickwick-pubia. Fuksia hieman jännitti, ehtiikö hän
ajoissa sovitulle tapaamispaikalle, sillä hän oli vahingossa jäänyt bussista yhden pysäkin
liian aikaisin. Jännitystä ei helpottanut yhtään se, ettei fuksi tiennyt, millaista porukkaa
pubin edessä odottaisi. Hetken juuri flunssasta toipunut fuksi oli jo harkinnut jättävänsä
koko tapaamisen välistä, mutta päätti kuitenkin lopulta lähteä.

Monista uusien illassa tapaamistani ihmisistä on muotoutunut opiskeluvuosien aikana hyviä ystäviä. TYPOn tapahtumien kautta olen saanut ensikosketuksen sitsikulttuuriin, päässyt mökkeilemään Pohjanmaalle ja jopa tutustunut
teekkareiden kerhotiloihin. Tämän lehden tapahtumareportaasista voi lukea, millaisissa merkeissä osakunnan toiminta on sujunut tänä keväänä.
Jokaisesta uudesta typolaisesta iloitaan koko hallituksen voimin, joten tule sinäkin selvittämään, millainen kohtaaminen voisi olla sinun ensikosketuksesi osakunnan toimintaan. Ja jos oot jo mukana toiminnas, niin aina vaan paree!
Hanna Ala-Sihto

♦ Perustettu marraskuussa 2009
♦ Kohderyhmänä Etelä-Pohjanmaan,
Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja
Pohjois-Pohjanmaan alueelta kotoisin
olevat, sekä kaikki pohjalaismieliset
opiskelijat
♦ Kuukausittain 2-3 tapahtumaa:
illanviettoja, ulkoilua, erilaisia
vierailuja, yhteistä hauskanpitoa ja
rentoutumista
♦ Tavoitteena lisätä yhteisöllisyyttä ja
lievittää opiskelijoiden koti-ikävää

Susanna Valkama

Tampereen yliopiston
pohjalainen osakunta
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♦ Hallitus ♦
Kuvat: Niina Alavillamo

Uusi hallitus

Johanna Hakanen,
puheenjohtaja
Olen neljännen vuoden opiskelija
pääaineenani saksan kieli ja kulttuuri.
Tulen Jalasjärveltä ja valmistun parin
vuoden kuluttua kieltenopettajaksi.
Työelämä siintää vasta kaukana tulevaisuudessa, joten nyt kannattaa nauttia opiskelijaelämästä! Puheenjohtajana rakastan asioiden organisointia
ja TYPOn toiminnassa parasta on
monipuolisuus ja lämminhenkisyys.
TYPOssa uurastetaan mahtavien tapahtumien eteen juuri SINUA varten, joten sydämellisesti tervetuloa toimintaamme!
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Eetu Kuoppala,
varapuheenjohtaja
Oon 23-vuotias Ilimajokinen
korpisoturi, ja opiskelen kasvatustieteiden yksikössä luokanopettajaksi. Majailen Tampereen
Kaukajärvellä ja vapaa-aika palaa
musiikkiin, lenkkeilyyn ja yleiseen
pööpöilyyn. Kaupungissa on mukavaa, mutta vähän väliä tulee mieleen komiat kesäillan lakeuret kotiseurulla. Onneksi TYPO lievittää
tuskaa!

Markus Kortesmaa,
sihteeri & typotekniikka
Töysästä, Onnenkengän varjosta
ponnistava ikuinen opiskelija. Opiskelen muistaakseni vuorovaikutteista teknologiaa ja käytettävyyttä,
ja kun opiskelu ei suju, harrastan
autoja ja tietotekniikkaa. Olen myös
innokas typottaja, vaikka olenkin
viime aikoina joutunut hoitamaan
velvollisuuksiani lähinnä sairaalavuoteesta käsin.

Saara Nurmela,
rahastonhoitaja
Viime syksystä lähtien elämääni
on kuulunut opiskelua Tampereen
yliopistossa bioteknologian maisteriohjelmassa, ja sittemmin pääsin
myös TYPOn rahakirstun päälle
istumaan. Vietin aiemmin aikaani
Helsingissä opiskellessani farmaseutiksi, mutta opiskeluintoni ei
laantunut siihen ja pääsinkin jatkamaan tänne Tampereelle. Oon
kotoisin Jalasjärveltä ja harrastan
salibandyä.

Sofia Koivusalo,
tapahtumavastaava
Kohta neljä vuotta on ehtinyt pyörähtää suomen kielen opiskelijana,
ja runsaista valinnaisopinnoistani
johtuen aion pyöriä yliopistolla vielä
jonkin aikaa. Pohjalaisuus, komiat
pohojalaismaisemat ja -murteet ovat
lähellä sydäntäni, ja niistä olen päässyt nauttimaan muun muassa kotiseudullani Vetelissä, joka sijaitsee
hieman Keski-Pohjanmaan puolella. Onneksi TYPO tarjoaa lievitystä
koti-ikävään. Toivottavasti nähdään syksyllä TYPOn vuosijuhlissa!

Sonja Honkanen,
varainhankinta- ja fuksivastaava
(eli fukseinhankintavastaava?)
Oon oululainen luokanopeopiskelija ja tää on kaiken kaikkiaan viies
opiskeluvuoteni. Loikkasin viime
syksynä Lapin yliopistosta Tampereen yliopistoon ja innostuin samalla TYPOilusta. TYPOn kautta
oon tutustunu mahtaviin tyyppeihin, jotka saavat uuen opiskelukaupungin tuntuun kotosalta. TYPOstelun lisäks harrastan kaikenlaista
näpertämistä, kuten askartelua, leipomista ja käsitöitä.

♦ Hallitus ♦

esittäytyy

Anniina Mäkinen,
viestintävastaava
Mikäpäs olis sen koriampaa, kun
olla Nurmoosta kotoosin! Sieltä siis
olen eksynyt Tampereelle opiskelemaan, yliopistolla seikkailen kolmatta vuotta. Historian opiskelua
tuli kokeiltua, ja nykyään viihdyn
myös englannin pääaineopinnoissa.
TYPOn jutuissa olen ollut mukana
fuksista asti.

Hanna Ala-Sihto,
Typolaasen päätoimittaja
Olen nuuka laihialainen, joka opiskelee neljättä vuotta ranskan kieltä.
Myös pohjoismaisia kieliä, espanjaa
ja kasvatustiedettä on tullut opiskeltua, ja joskus aionkin vielä valmistua
kieltenopettajaksi. Viime vuoden
vietin vaihdossa Etelä-Ranskan auringossa, ja Montpellierin biitseistä
haaveilen aina välillä Tampereen
loskassa tallustellessa. TYPOn toimintaan tulin mukaan jo
fuksivuonna, ja täällä ollaan edelleen, tällä hetkellä siis tämän
lehden päätoimittajana.

Niina Alavillamo,
some-vastaava
Opiskellessa on vierähtänyt kohta
neljä vuotta, ja tutkinto-ohjelman
nimikin on jo sinä aikana ehtinyt
muuttua. Opiskelen siis nykyään
tiedotusopin sijaan journalistiikkaa. TYPOn toiminnassa olen ollut
mukana ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien, ja hallituksessa olen kolmatta vuotta. Edustan
luultavasti ainoana henkilönä koko
TYPOssa Karijokea (kyllä, sen niminen kunta on olemassa). Vapaa-aika vierähtää TYPOn tapah- menoa myös Helsingin
tumien lisäksi musiikin parissa.
maattista teologiaa.

Rami Niemi,
kulttuurisihteeri
Ilimajokisena on hyvä olla ja ihmetellä maailman ja Tampereen menoa, ja kyllähän sitä menoa täälä
onki - TYPOn touhuus ainaki.
Viihdyn yliopistolla nyt laskujeni
mukaan viidettä vuotta historian
pääaineopiskelijana, joskin laariin
- tai opintorekisteriin - on kertynyt
viime aikoina enemmän merkintöjä
filosofian ja kasvatustieteen saralta.
Ajoittain käyn tutkimassa elämänyliopistossa, jossa pääaineilen syste-

Wanhat Frouvat:
Susanna Valkama: Olen graduvaiheen ympäristöpolitiikan ja
aluetieteen opiskelija, joka on “onneksi edes Ilmajoelta kotoisin”,
kuten eräs vanhempi pohjalaismies totesi kuultuaan opiskelualani.
Meneillään on jo viides vuosi sekä Tampereen yliopistossa että
TYPOn toiminnassa, joten tähän mennessä mukaan on ehtinyt
tarttua monenlaisia hienoja kokemuksia niin opiskelujen kuin
osakunnan rientojen merkeissä. Mutta lisää mahtuu, joten siksipä
frouvailen ja leivoskelen tänä vuonna Kaisan kanssa toimarina!
Kaisa Järvinen: Opiskelen monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelmassa ruotsin kääntämistä. Neljäs yliopistovuosi on kovassa vauhdissa, ja TYPOn toimintaan tulin mukaan jo
fuksivuonna. Enkä pahastu laihialaisvitseistä, vaikka kyseisestä
kunnasta olenkin kotoisin!
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♦ Käy kyläs ♦
Hörppää kahvit, hommaa langat ja hyppää suohon
Kauhajoella
Teksti: Anniina Lahti-Kala ja
Maria Laine
Kuvat: Suupohjan kehittämisyhdistys

Kauhajoella on paljon muutakin
kuin Kasino ja koris. Kesäisellä päiväreissulla ehdit vierailla hyvin seuraavissa kohteissa ja aikaa jää vielä
shoppailulle Etelä-Pohjanmaan
eteläisimmässä Citymarketissa.
1. Café & Shop Valkoinen Puu,
Topeeka 15
Kauppias Ernst Johan Ollonqvistin
vuonna 1882 rakennuttama kauppakartano ehti rapistua pahoin,
ennen kuin Kauhajoki-Seura sai
rahoitusta kartanon kunnostukseen
2002. Nykyään Kotiseututalossa on
aito amerikkalaistyylinen kahvila, Valkoisesta Puusta saa amerikkalaisten isomuorien juustokakkua.
jonka leivonnaisten reseptit tulevat
kaukaisilta amerikkalaisilta isomummeilta. Varsinkin Val- nettilakkaa erilaisten kuvien ja kirjallisten dokumentkoisen Puun juustokakku sulaa suussa. Mainittavaa on myös tien lisäksi. Kauhajoki-oppaat pitävät
se, että useissa tuotteissa käytetään luomu- ja spelttijauhoja. Eduskuntamuseota auki sopimuksen mukaan kahden
Herkuttelun jälkeen voi poiketa kahvilan suomalais-amerik- euron hintaa vastaan.
kalaisen omistajapariskunnan keramiikkamyymälässä.
Käy myös näissä: Cittarin pihassa kohoaa hulppea
2. Lankatalo Tapion Kauppa, Oikotie 4
Angry Birds -leikkipuisto, jonka katapulttikeinusPäntäneellä sijaitseva lankakauppa houkuttelee kävijöitä ym- sa viihtyvät sekä isot että pienet. Hyypänjokilaakson
päri Suomen. Kaupan yli 80 000 käsityölankakerästä löytyy kumpuilevat perunapellot ovat suorastaan pohjalaisvarmasti tuliaiset muorille ja kissalle. Kaupassa on pyhitetty ta kansallismaisemaa. Nummijärven suosaunassa voit
matonkuteille oma osastonsa. Kymmenisen vuotta pyöri- löylyjen jälkeen pulahtaa aitoon suohon.
neellä liikkeellä on myös kattava verkkokauppa, jos et malta
odottaa lankoja seuraavaan Kauhajoen-vierailuusi saakka.
Mikäli kaipaat kiikkustuoliisi seuraksi kalalankaa, hahtuvakiekkoja tai ristipistotöitä, on Tapion Kauppa oikea osoite.
3. Eduskuntamuseo, Eduskunnankatu 5,
Sanssin koulun rakennus
Oletko tiennyt, että eduskunta on kokoontunut täysistuntoon Kauhajoelle yhteensä 34 kertaa? Kyllä vain, 1.12.1939
saapui erikoisjuna Kauhajoelle tuoden mukanaan kansanedustajia ja virkailijoita rauhallisempaan työskentelypaikkaan kuin Helsinki. Niin yhteislyseosta tuli eduskunnan
työskentelypaikka, ja esimerkiksi opettajainhuone toimi
puhemiesneuvoston kokoushuoneena. Istuntosalina toiminut voimistelusali entisöitiin eduskuntasalimuseoksi vuonna
1984. Salin yhteydessä on tila, jossa voi tutustua eduskunnan
toimintaan silloin ja nyt. Voit nähdä äänestysmaljakkona
toimineen laatikon sekä pikakirjoittajien mustepulloja ja si-
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♦ Kalluppi ♦
Mitä kivaa paikkaa Tampereella suosittelisit Typo laasen
lukijoille? Miksi?
Teksti ja kuvat: Sonja Honkanen

Saara Nummela,
Kristiinankaupunki
Tampereen ylioppilasteatteria, koska moni ei
ole käynyt siellä. Teatterissa esitetään hyviä ja
kokeilevia näytelmiä.

Eveliina Kälviäinen,
Mirjami Köyhäjoki,
Teuva
Kälviä
Tuntemattomat lähiöt
Ojakadun vohvelikah-kierrosta. En ole
vilaa, koska paikka on
pieni, symppis ja kodikas. itsekään käynyt esim.
Vohvelitkin olivat hyviä! Tesomalla tai Multisillassa. Olisi mielenTamyn kalenterissa oli
alekuponki – ilman sitä kiintoista nähdä, onko
en olisi varmaan löytänyt niissä elämää.
koko paikkaa.

Anni Tenhunen,
Joonas Reinikka,
Kauhajoen keskusta
Oulu
Tallipihaa, koska sen mil- Peltolammin uimarantaa,
jöö on ihastuttava. Siellä koska se on yksi laadukon pieniä puoteja – eten- kaimmista ja parhaiten
kin suklaapuoti on käymi- hoidetuista uimarannoissen arvoinen. Tallipihalla ta, jonka tiedän. Siellä on
kannattaa vierailla myös mm. iso laituri ja pukuulkopaikkakuntalaisten kopit.
kanssa!

Gluteenittomat
paahdetut pellavarouheet

Pellavakuja 3, 61850 KAUHAJOKI • www.linseed.fi • www.valo24h.fi
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♦ Kemuulut ♦

TYPOn tapahtumakevät

Kuten Taunokin omalla palstallaan toteaa, on kevät ollut täynnä erilaisia TYPO-tapahtumia. Tammikuussa
vietettiin TYPOn historian ensimmäistä Risney-iltaa fiilistellen nostalgisia piirrettyjä. Laskiaisena reippailtiin Pyynikin näkötornille munkkikahveille ja maaliskuussa avattiin äänihuulia Singstar-illan merkeissä.
TYPOn emännät Susanna ja Kaisa järjestivät myös jätskibaarin yliopistolla ja luentojen lomassa päästiin
herkuttelemaan jätskiannoksilla.
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Anniina Lahti-Kala (vas.) ja Juha Saari eläytyivät tunteella Abban hittien tulkitsemiseen.

Juha Saari (vas.), Eero Kotila ja Johanna Hakanen
jätskiannoksia kokoamassa.

Omaa lauluvuoroa odotettiin malttamattomana ja tuttujen
Suomi-hittien lisäksi osa uskaltautui myös kokeilemaan siipiään räppäreinä ja rokkareina. Kuvassa Juha Saari (vas.), Niina
Alavillamo, Johanna Hakanen ja Kaisa Järvinen.

Risney-illassa hulluteltiin asiaankuuluvalla rekvisiitalla. Kuvassa Sonja Honkanen (vas.), Susanna Valkama ja Hanna Ala-Sihto.

♦ Kemuulut ♦

Perillä näkötornilla oli punaposkista porukkaa ja reippailun
jälkeen munkitkin maistuivat erityisen hyviltä. Kuvassa Juha Saari
(vas.), Sonja Honkanen, Linda Vatanen ja Eetu Kuoppala.

Pyynikille patikoitiin upeita järvenrantamaisemia ihastellen ja luonnon ihmeitä tutkaillen.

Tulevia tapahtumia

Syksyllä ei kannata nukkua onnensa ohi, sillä tiedossa on
TYPOn koko viisivuotisen historian siisteimmät kemut,
osakunnan ensimmäiset vuosijuhlat. Vuosijuhlien lisäksi
TYPO järjestää syksyn alussa perinteeksi muodostuneen uusien illan ja myös Tamyn aatemarkkinoilla voi nähdä typolaisia.
Muitakin kivoja tapahtumia, kuten pubivisa, ulkoilmatapahtuma, osakuntaristeily ja pikkujoulut, on tiedossa, tuu siis säkin!
Mutta ei siinä vielä kaikki, nimittäin 26.-27.7. typolaiset valtaavat taas Pohjanmaan lakeudet kesätapahtuman merkeissä,
joten nähdään siellä!
Tapahtumiin saattaa tulla vielä jotain muutoksia, mutta
TYPOn nettisivuja (jarjestot.uta.fi/typo) seuraamalla löytää
ajankohtaisen tiedon tapahtumista!
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♦ Typolaanen opintaival ♦
ja Ouluun lukemaan pohjoismaisia kieliä ja Tampereelle
AMK:hon laboranttiopintoihin. Ajattelin, että annetaan
kohtalon ratkaista, mihin pääsen opiskelemaan. Kohtalo ei kuitenkaan tehnyt valintaa puolestani, sillä pääsin
jokaiseen hakemaani paikkaan. Valintani perustuikin
lopulta vahvasti siihen, että silloinen poikaystäväni (nykyinen aviomieheni) oli päässyt Tampereelle TTY:lle
opiskelemaan. Päätin antaa kielten opiskelulle mahdollisuuden – ja onneksi annoin.
Aloitin opinnot Tampereen yliopistossa vuonna 2007.
Ensimmäisenä opiskeluvuotenani keskityin pääasiassa
pohjoismaisten kielten ja kasvatustieteen perusopintojen opiskeluun. Mielessäni pyöri ajatus siitä, haluanko
todella opettajaksi. Uutiset opettajien uupumuksesta ja
oppilaiden rajuista syytöksistä opettajia kohtaan painoivat unelmiani hieman lyttyyn. Hain ensimmäisenä opiskeluvuotenani opettajan pedagogisiin opintoihin, mutta
en päässyt sisään. Päätin kuitenkin opiskella kasvatustiedettä ja hakea myöhemmin uudestaan opettajan pedagogisiin opintoihin.

Matkani maisteriksi –
Kieliä ja teknistä
viestintää
Teksti ja kuvat: Aliisa Kentta

Kirjoittaja Aliisa Kentta on toiminut TYPOn hallituksessa tiedotusvastaavana ja vapaa-aikavastaavana
vuosina 2010 ja 2011.

Monelle on jo pienestä pitäen ollut selvää, mikä heistä
tulee isona. Minullakin oli haaveissa eläinlääkärin ammatti, vaan toisin kävi. Olen tällä hetkellä englannin ja
ruotsin aineenopettaja. Peruskoulussa minulla ei käynyt
mielessäkään, että opettajan ammatti voisi olla minulle se
oikea valinta. Lukiossa ihailin eräitä opettajia ja heidän
opetustyyliään. Silloin mielessäni kävi pieni ajatus siitä,
että olisikohan tosiaan mukavaa olla opettaja.
Lukiossa olin kovin kiinnostunut kemiasta ja biologiasta ja ehkä elättelin siinäkin vaiheessa vielä toiveita siitä,
että minusta tulee vielä joskus eläinlääkäri. Vasta lukion
keskivaiheilla huomasin, että taidankin osata kieliä melkoisen hyvin. Muistan varsin hyvin sen päivän, kun sain
kirjapalkinnon tunnustuksena ansiokkaasta ruotsin kielen opiskelusta. Siitä se taisikin sitten lähteä, nimittäin
ajatus siitä, että mitäpä jos hakisinkin lukemaan kieliä.
Lukion jälkeen en ollut vieläkään oikein varma, onko
kiinnostukseni enemmän kemian ja biologian vai kielten
puolella. Hain Helsinkiin lukemaan kemiaa, Tampereelle
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Toisena opiskeluvuonna sain englannin sivuaineeksi ja
tein kovasti töitä sekä pohjoismaisten kielten että englannin opintojen eteen. Tein pitkiä päiviä yliopistolla.
Näin jälkeenpäin ajateltuna ehkä joskus vähän turhankin
pitkiä. Olin (ja olen) aika suorituskeskeinen ihminen ja
pidin siitä, että opinnot etenivät vauhdilla. Kolmantena
vuotena ajatus opettajan työstä oli vieläkin hieman hämärän peitossa: halusinko sitä todella vai en? Pidin ajatuksesta, että saisin auttaa ja ohjeistaa muita ja samalla saisin
hyödyntää sosiaalisia taitojani. Mielessä pyöri kuitenkin
myös toinen ajatus: entä jos minusta ei olekaan siihen?
Päätin, että minun täytyy kehittää jokin varasuunnitelma
siltä varalta, ettei opettajan työ olekaan se minun juttuni. Surffailin yliopiston nettisivuilla ja tutkin, millaisia
maisteriohjelmia siellä oli oikein tarjolla. Törmäsin englantilaista filologiaa opiskeleville tarkoitettuun teknisen
viestinnän maisteriohjelmaan, ja tuntui kuin yliopistourassani olisi käännetty uusi lehti.
Hain siis teknisen viestinnän maisteriohjelmaan ja pääsin
mukaan. Ohjelman tarkoituksena on valmistaa opiskelijoita toimimaan teknisen dokumentoijan tehtävissä. Lyhyesti se tarkoittaa, että opitaan tuottamaan laadukkaita
teknisiä ohjeita. Olen melko teknisesti orientoitunut ihminen (tähän tietotekniikka-alalla työskentelevällä miehelläni on suuri vaikutus) ja teknisen viestinnän opinnot
olivat todella mielenkiintoinen lisä kieltenopintoihini.
Ohjelma antoi minulle lisäpätevyyttä ja jopa aiheen graduuni. Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa oli mahdollista jatkaa toinen vuosi ja kirjoittaa gradu teknisen
viestinnän aiheesta. Olin yhteydessä eri teknisen doku-

♦ Typolaanen opintaival ♦
mentoinnin yrityksiin ja sain useammaltakin yritykseltä vihreää valoa ehdottamilleni graduaiheille. Päädyin
lopulta Lionbridge-nimisen firman tarjoukseen ja tein
heille graduni aiheesta dokumenttien visualisointi. Yritysyhteistyöni poiki minulle kesätyön kahdelle kesälle ja
myöhemmin myös pidempiaikaisen pestin. Olin todella
tyytyväinen, että olin löytänyt opettajantyön rinnalle toisen, aivan erilaisen työmahdollisuuden.
Samana vuonna, kun kirjoitin graduani, opiskelin myös
opettajan pedagogiset opinnot. Pääsin siis opiskelemaan
opettajan opintoja toisella yrittämällä. Ajattelin, että opevuosi saa luvan näyttää minulle, onko minusta opettajaksi vai ei. Opetusharjoitteluvuosi oli todella työntäyteinen,
mutta sen aikana minulle todellakin kirkastui se fakta,
että opettajan työ on minulle se oikea valinta. Opeopinnot loivat uskoa siihen, että minusta on opettajaksi.
Valmistuin tammikuussa 2013. Hain opettajan töitä jo
joulukuussa, mutta jäin parhaimmillani varasijoille. Hakua haittasi se, että hakuvaiheessa minulla ei vielä ollut
filosofian maisterin papereita. Päätin, että nyt annan
mahdollisuuden teknisen dokumentoinnin hommille.

Pääsin töihin firmaan, johon tein graduni ja aloitin siellä heti 2013 vuoden alussa. Pidin työstäni, mutta pohdin silti koko ajan, että haluaisin mahdollisimman pian
päästä kokeilemaan siipiäni opettajan hommissa. Hain
samalla opettajan töitä ja sainkin äitiysloman sijaisuuden
lokakuusta 2013 alkaen. Sain siis arvokasta kokemusta
teknisen dokumentoijan työstä, mutta pääsin hyvin pian
myös testaamaan taitojani opettajana. Tätä tekstiä kirjoittaessani on perjantai ja tämän viikon tunnit on pidetty.
Opetan Ylöjärvellä 7–9-luokkalaisille englantia ja ruotsia
ja nautin työstäni todella paljon. Olen kokenut toisaalta
sen, miten rankkaa opettajan työ on: tuntien ja kokeiden
valmistelu vie aikaa, oppilaista joutuu välillä kantamaan
huolta ja paljon uutta opittavaa on. Toisaalta taas oppilaat
tuovat elämääni niin paljon iloa ja ihania asioita. Ihaninta on nähdä nuorten onnistumisista seuraava riemu.
Nuoret ovat aitoja ja rehellisiä ja välitän heistä todella paljon. Opettajan työ siis ottaa paljon, mutta antaa sitäkin enemmän. Minulla on vielä pari viikkoa
aikaa nauttia tästä opettajan pestistä, sillä sitten minulla alkaa äitiysloma. Odotan jo innolla, minkälaiset työhaasteet minua odottavat ensi vuonna äitiysloman jälkeen. Pidän kaikki ovet avoimena ja menen
fiiliksen mukaan – suosittelen sitä myös kaikille muille!
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♦ Kolumni ♦
Voihan Venäjä!

Typon ex-kyläkauppias Matias Lehtinen opettaa suomen
kieltä ja opettelee venäläistä juomakulttuuria
Saranskin yliopistossa

Olen asunut Venäjällä nyt lähes kahden lukuvuoden ajan.
Toisin kuin Suomessa usein suhtaudutaan varauksellisesti
tai jopa vihamielisesti venäläisiin, venäläisten mielikuva
Suomesta ja suomalaisista on poikkeuksetta hyvin positiivinen. Suomessa arvostetaan hyvin toimivia järjestelmiä, puhdasta luontoa ja Fazerin suklaata. Meidän suuressa arvossa pitämät rehellisyys ja avoimuus eivät täällä
nouse listan kärkipäähän. Sinänsä tämä ei tarkoita sitä,
että venäläiset olisivat epärehellisiä: kaikista tärkeistä sopimuksista on pidetty kiinni, ja lojaliteetti ystäväpiirissä
on suuri. Ns. veteen piirretyn viivan -käsite on kuitenkin
erilainen: Suomessa se on nopeasti ohimenevä tilanne,
jota ei haluta hyödyntää. Täällä siitä otetaan kuva, joka
ripustetaan seinälle.
Hätävalhekulttuuri juontaa sorretun kansan oikeutuksesta ja kasvojen menettämisen pelosta. Edellisen päivän
vuodepotilas onkin seuraavan päivän luennolla yllättävän
freesin oloinen. Myös tenteissä lunttaaminen on suorastaan kansallislajin asemassa. Koetilanteessa pöydälle pyritään jättämään mahdollisimman paljon tavaroita: mm.
kaikki luentomateriaalit, kännykkä ja laukku, joka asetetaan pulpetille siten, että näkyvyys opettajan vinkkelistä
olisi mahdollisimman huono. Nämä on toki helppo kieltää – kerran. Itse olen ottanut sellaisen linjan, että pieneen
kännykkään vilkaisuun en reagoi ja seuraavalla kerralla
huomautan. Tentit ovat suullisia, joten pieni luntti ei vaikuta lopputulokseen samaan tapaan kuin meillä. Jyvät
erottuvat akanoista muutenkin.
Yllättävä piirre muuten meitä kohteliaammassa ja muodollisemmassa käytöskulttuurissa on jonossa etuilu. Jostain syystä sitä ei ilmeisesti pidetä huonona käytöksenä,
vaan ohitus tehdään ns. täysin pokkana. Tämä tapahtuu silloin, kun on jättänyt hajurakoa hiukankin liikaa.
Jonottamisesimerkki kertoo laajemmassa mielessä kansan kärsimättömästä luonteesta. Kuvaavaa tästä on esimerkiksi se, jos tapaaminen on sovittu klo 14:ksi, enkä
ole paikalla vielä klo 13.55, saan viestin ”Missä sinä olet?”.
Toisaalta, jos venäläinen itse on myöhässä, siitä ei tarvitse
ilmoittaa minulle.
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Nuoret miesopettajat törmäävät Venäjällä
myös kiusalliseen ongelmaan: mitä tehdä
kaikille pehmonalleille, joita naisopiskelijat parempien numeroiden toivossa
opettajalle lahjoittavat?

Lopuksi Venäjällä paljon liikkuneiden suomalaisten
liikemiesten havaintoja. Poimin tähän niistä sellaiset, jotka tuntuivat itsellenikin kiusallisen tutuilta.
Olet ollut liian kauan Venäjällä, kun...
1. Olet iloisesti yllättynyt, kun vessassa on pehmeää paperia.
2. Puhut englantia tai suomea, unohdat muutamia helppoja sanoja ja korvaat ne venäjällä.
3. Ihmettelet rappukäytävän hyvää kuntoa.
4. Tiedät, että vastaus on ”EI”, mutta jaksat silti väittää
vastaan.
5. Kotimaassasi ajattelet suomalaisten olevan kylmiä ja
tunteettomia ja kaipaat takaisin Venäjälle.
6. Olet yllättänyt, kun saat salaattia, jossa on jopa salaattia, eikä lainkaan majoneesia.
7. Kultahampaissa ei ole mielestäsi mitään outoa.
8. Tiedät eron 27 eri pelmeenilaadun välillä.
9. Ajattelet vodkaa terveyttä edistävänä tuotteena.
10. Käsitteiden ”hillitty” ja ”sopiva” merkitykset
hämärtyvät.
11. Mielestäsi on normaalia korjata vesivahinko
uudella kerroksella maalia.

♦ Horoskooppi ♦
Typolaasen EREHTYMÄTÖN horoskooppi
vuodelle 2014!
Juha Saari
Oinas 21.3.–20.4.
Kriisialueen ihmiset mietityttävät maaliskuussa syntyneitä. Oinaan elementti tuli tulee enenevässä määrin osaksi
elämääsi. Koet kiinnostusta sukupuolentutkimukseen.
Härkä 21.4.–21.5.
Maanläheisen Härän oikeudentajua punnitaan lähiaikoina. Ympäristöasioiden merkitys korostuu ympärilläsi.
Viekas kauppatieteilijä yrittää huijata sinua, joten ole varovainen!
Kaksonen 22.5.–21.6.
Kaksosta hallitseva Merkurius tunnetaan sanansaattajien
planeettana. Puhujantaitosi laitetaankin pian koetukselle. Pysy kaukana kasvatustieteilijöistä – muuten et pääse
heistä koskaan eroon!
Rapu 22.6.–22.7.
Empaattisen Ravun talousasiat helpottavat lähiaikoina.
Löydät itsestäsi sisäisen humanistin. Kirjallisuus herättää
sinussa uusia ajatuksia.

Kauris 22.12.- 20.1.
Kauriin metalli lyijy on painanut pitkään harteitasi. Opiskelurintamalla taakkasi kevenee. Elämääsi tulee kuitenkin enemmän draamaa. Psykologian ymmärtäminen auttaa arjessasi.
Vesimies 21.1. -19.2.
Uranuksen asento kertoo, että turhaantuminen on läsnä
työelämässäsi. Kohtaat tietoteknisiä ongelmia. Hallitset
haastavat tilanteet kuitenkin lopulta hyvin. Matematiikasta on sinulle hyötyä – myönsit sitä tai et.
Kalat 20.2.–20.3.
Luova Kalat nauttivat mm. valokuvausharrastuksestaan.
Harjoitat jeesusmaisia ihmeitä puhuessasi kielillä. Säästäväisyys kantaa sinua pitkälle lähikuukausina. Typolaasen päätoimittaja tekee sinuun vaikutuksen.

Leijona 23.7.–23.8.
Leijonan onnenpäivä sunnuntai tuo paljon iloa ja merkitystä elämääsi. Koet kutkuttavia hetkiä. Journalisti saa
pääsi kääntymään.
Neitsyt 24.8.–23.9.
Harkitseva Neitsyt tekee tulevaisuuteen liittyviä tärkeitä
päätöksiä. Bioteknologiasta ei tänäkään vuonna tule sivuainettasi. Historia toistaa itseään.
Vaaka 24.9.–23.10.
Vaa’an seurallisuus tulee hyvin esiin sosialisoituessasi uusien tuttavuuksien kanssa. Ammennat voimaa yhdessä
liikkumisesta. Älä kuitenkaan ehdota Zumba-tunteja isällesi. Tapaat lääketieteen edustajan.
Skorpioni 24.10. -22.11.
Tarmokkaan Skorpionin työnteko kantaa hedelmää. Pluton merkit kertovat, että saavutat tärkeän onnistumisen
intohimon kohteessasi. Saat yllättävän lahjan teekkarilta.
Jousimies 23.11.–21.12.
Jousimiehen onnenpäivä torstai on todellakin toivoa täynnä. Linnasta pääsy tuo jollain tavalla vapautusta elämääsi.
Filosofioit ja pohdit paljon mm. poliitikoiden moraalia.
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♦ Taunon palsta ♦
Voi ristus!!
Taunon tekstaripalsta
Kysy Taunolta tai kerro, mikä ahristaa! Kysymykset ja tekstarit voi lähettää
osoitteeseen tauno.typolainen@gmail.com tai facebookin kautta.

Mua ärsyttää aivan helekutisti tamperelaaset mummot, jokka on niin ittekeskeesiä, jotta ne pitää huolen
vaan omista asioostaan! Välillä tuntuu, jotta niitä ei oikiasti kiinnosta pätkän vertaa kyylätä muiren tekemisiä ja juoruta niistä etehenpäin. Ittekö täs muka pitääs
tietää miten mulla menee, hä?! Kyllä sen nyt hyvänen
aika pitääs kylillä pystyä kuulemahan…
Tuisku Lehtinen

- Pidä bileet. Luukuta Petri Nygårdin tuotantoa nupit
kaakossa läpi yön hoilaten mukana kovaäänisesti ja
epävireisesti.
- Pukeudu mahdollisimman huomiota herättävästi.
Esimerkiksi värikäs irokeesi, revityt farkut ja hakaneulat toimivat varmasti.
- Liiku paikoissa, joissa törmäät mummoihin. Mene
kaupan ovelle jonottamaan hyvissä ajoin ennen sen
aukeamista ja nappaa tarjouskahvipaketit mummojen edestä.
Hei Tuisku,
otin vapauden vastata viestiisi, vaikkei se varsinaises- Tauno
ti ollutkaan kysymys. Olen nimittäin huomannut samaan seikan! Näillä vinkeillä onnistut kiinnittämään
ainakin naapuruston mummojen huomion:

Tapasitko Taunoa tapahtumissa?

Kulunut kevättalvi on ollut TYPOn osalta vähintään
yhtä tapahtumarikas kuin perheenlisäystä saaneen
Vesa Keskisen, eikä Taunokaan ole tapahtumasta toiseen kiiruhtaessaan paljoa ehtinyt opiskella. Jo vuoden ensimmäinen tapahtuma, Risney-ilta, osoittautui
menestykseksi: klassikkopiirrettyjen äärellä herkisteli parikymmentä typolaista! Taunon ehdottomaksi
suosikiksi nousi Dumbo-elokuva, sillä hellyttävässä piirroshahmossa on paljon samoja piirteitä kuin
kaikkien typolaisten rakastamassa Taunossakin: suuri sydän ja huono viinapää. Elokuvan lopussa kummallista juomaa juotuaan pikkunorsun liikehdintä
alkoi nimittäin muistuttaa hyvinkin paljon teekkarin
vappukarkelointia tai haalaribileistä kotiin palaavaa
Taunoa.
Kevään aikana on lisäksi herkuteltu palavereiden
ohessa, ommeltu haalarimerkkejä ja vierailtu Vapriikissa. Laskiaispullat lämmittivät erityisesti Taunon
mieltä, ja ehkä hieman pyöristivät vatsanseutuakin.
Näin lehden välityksellä Tauno tahtookin lähettää
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emännille Kaisalle ja Susannalle terveiset, että kelpuuttaisi vaikka molemmat omaan keittiöönsä kodinhengettäriksi. Kevätkokouksen yhteydessä järjestetyssä Singstar-illassa paljastui, että typolaisista
saisi koottua vaikka metallipumpun tai Abba-coverbändin. Kenties syksyn vuosijuhlassa nähdään yllätysesityksiä? Taunokin uskaltautui hieman avaamaan
ääntään Cheekin tahtiin, mutta totesi lopulta, että
”Young and sweet, only seventeen” kuulostaa paremmalta naisihanteelta.
Jos et ole ehtinyt mukaan tapahtumiin, vielä ei ole
myöhäistä tutustua Taunoon ja TYPOn toimintaan.
Toukokuussa kisataan TTEPOa vastaan turnajaisissa, jotka vetävät jännittävyydessään vertoja jääkiekon MM-kisoille. Ja jotta koko kesälomaa ei tarvitsisi
viettää ilman Taunoa, järjestetään heinäkuussa kesätapaaminen. Tavataan siellä!

♦ Askaresta ♦
Kuvavisa

Mihinä tällaanen mökki on?
Hanna Ala-Sihto

Huhun mukaan mökistä löytyy niin ehkäisypillereitä
kuin loppuun kulutettuja voiveitsiäkin. Ja onpa kyseinen
mökki vilahtanut eräässä elokuvassakin.

Kuva-arvootus
Markus Kortesmaa

Tämän kerran kilpailussa on keväiseen koivikkoon piiloutunut eräs tärkeä numerosarja. Salaisuus paljastuu asettamalla
kuva ensin kiinni nenääsi ja sitten hitaasti viemällä etäämmälle kuitenkaan tarkentamatta katsetta. Voit myös yrittää
nähdä piiloviestin katsomalla kuvaa silmät ristissä.

Molempien tehtävien vastaukset
voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen tauno.typolainen@gmail.
com tai tuoda paperilla Pinni
A4101:n ainejärjestötilaan TYPOn postilaatikkoon 30.9.2014
mennessä. Voittajalle on luvassa
pieni palkinto!

Voittaja! Viime numeron kilpailuihin saatiin vain yksi oikea vastaus. Tauno palkitsee
Hanna Ala-Sihdon pienellä
palkinnolla ja vinkkaa myös,
ALAVUS, KALAJOKI, KANNUS,
K O K K O L A , L A I H I A , L A P UA , että tämän lehden kilpailuihin Hanna on jäävi osallistuNÄRPIÖ, OULU, RAAHE,
maan, joten voittoprosentit
SEINÄJOKI, VAASA, VETELI.
ovat aika korkeat.
Viime Typolaassa julkaistusta
sanaloorasta löytyivät seuraavat
paikannimet:
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TAHTOMALLA
SAA JA
TEKEMÄLLÄ
PÄRJÄÄ
AlAvus
kAuhAvA

kuortAne

IlmAjokI
kurIkkA

jAlAsjärvI
lApuA

seInäjokI

