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♦ Pääkirjootus ♦
Sisukkaat ja itsetietoiset pohjalaiset?

Huomaatko kuvailevasi itseäsi sanoilla periksiantamaton ja yritteliäs? Myönnätkö salaa olevasi myös hieman
ylpeä? Onko sinulle tärkeää tietää, mistä ihmiset ovat kotoisin? Ja oletko mielestäsi useammin oikeassa (aina)
kuin väärässä (et koskaan)?
Mikäli vastasit kaikkiin kysymyksiin kyllä, voit olla maharottoman ylpiä ittestäs, sillä edustat stereotyyppistä käsitystä pohjalaisista. Mikäli et kuitenkaan täysin tunnistanut itseäsi kuvauksesta, niin ei huolta. Pohjois-Pohjanmaan pohjoisimmasta kunnasta Kuusamosta Pohjanmaan eteläisimpään pisteeseen Isojoelle on
matkaa reilu 600 kilometriä. Tähän välille mahtuu monenlaisia maisemia, erilaisia ihmisiä, yksilöllisiä elämäntarinoita ja jopa kaksi virallista kieltä, murteiden kirjosta puhumattakaan.
Mikäli kaikki pohjalaiset olisivat stereotyyppisesti samanlaisia, ei TYPOnkaan toiminnassa
olisi mitään järkeä. Osakunnan rikkaus on juurikin sen laaja jäsenistö. Pohjanmaa oululaisen silmin on erilainen kuin lapualaisen näkövinkkelistä katsottuna. Perinteisesti
pohjalaisten mielletään olevan kotiseuturakkaita ihmisiä, eikä varmasti olekaan mikään
sattuma, että juuri pohjalaisia osakuntia tuntuu löytyvän monesta Suomen yliopistokaupungista. TYPOn joukoissa pohjalaisia ja pohjalaishenkisiä jäseniä on joka lähtöön,
mutta toki osakunnan tapahtumista saattaa löytää myös sen jussipaitaan verhoutuneen perijuuriaan myöten stereotyyppisen pohjalaishahmon, jonka syntymätodistuksessa komeilee jokin järvi- tai joki-loppuinen pohjalaispitäjä ja jonka sukunimestä löytyy Ala-, Yli-, Keski- tai Väli-etuliite.
Tästä lehdestä löydät kaksi erilaista pohjalaista elämäntarinaa.
Aarre Palonevan unelma viulunsoitosta toteutui sinnikkyyden avulla. Johanna Haapamäki puolestaan paluumuutti pääkaupunkiseudulta takaisin synnyinseudulleen
lakeuksille ja huomasi, että tietyt asiat Pohjanmaalla
eivät ole muuttuneet miksikään. Lisää pohjalaisia elämäntarinoita voit tulla kuuntelemaan TYPOn tapahtumiin.
Hanna Ala-Sihto
Kirjoittaja tunnustaa olevansa juurikin niin stereotyyppisen nuuka kuin vain laihialainen voi olla.

Täältä ne Pöyröö puluveritki on kotoosin.
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♦ Hallitus ♦

TYPOn hallitus

Saara Nummela,
puheenjohtaja

Olen kotoisin merenrannalta
Kristiinankaupungista, ja
kolme vuotta sitten eksyin
sisämaahan Tampereelle
opiskelemaan elinikäistä oppimista ja kasvatusta. TYPO
on Tampereella tarjonnut
paikan, jossa pohjalainen
saa olla aidosti pohjalainen.
Puheenjohtajan pesti on tällä hetkellä hoidettavanani,
ja vaikken mikään pirttihirmu olekaan, pyrin parhaani
mukaan pitämään ohjakset käsissäni.

Markus Kortesmaa,
sihteeri & typotekniikka

			

Töysästä, Onnenkengän
varjosta ponnistava informaatiotieteiden opiskelija.
Vapaa-ajalla olen autojen ja
tietotekniikan kanssa puuhaileva yleisnörtti. TYPOssa
olen jo useamman vuoden
hoitanut vaihtelevalla menestyksellä sihteerin virkaa.
Vastaan myös Typotekniikasta, eli kontolleni lankeaa
TYPOn nettisivujen ylläpito.

Maria-Tiina Heinonen,
tapahtumavastaava
Pyrähdin Nurmo-citystä
tänne suurkaupunkiin ihmispaljoutta ihmettelemään
muutama vuosi sitten, kun
aloitin englannin kielen
ja kirjallisuuden opinnot.
Tavoitteena oli ja on valmistua aineenopettajaksi sitten
joskus. Ahneuden iskettyä
sivuainemäärät vain ovat
kasvaneet sen verran mielenkiintoisiin lukemiin, että ihan
heti en täältä taida pois päästäkään. Minua tullaan siis
näkemään TYPOssa pyörimässä jatkossakin!
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Marianna Yli-Peltola,
varapuheenjohtaja

Opiskelen kolmatta vuotta
psykologiaa, ja tänä keväänä
aikani kuluu pitkälti kandin
parissa. Vapaa-ajan harrastukseni vaihtuvat tiuhaan
tahtiin, menevä mimmi kun
olen. Tänä lukuvuonna olen
jo ehtinyt viihtyä ratsastuksen sekä reggaeton-tanssin parissa. Kotoisin olen
Pohjanmaan portin seuduilta eli Jalasjärveltä. TYPOn
toimintaan tulin sukulaisteni jalanjäljissä jo ennen opiskelupaikan saamista, hallituksessa olen nyt toista kertaa.
TYPOsta minut löytää varmasti jatkossakin, sillä tapahtumien monipuolisuus ja lämmin ilmapiiri vetävät aina
puoleensa!

Marjukka Rajamäki,
rahastonhoitaja
Olen alun perin kotoisin
Vaasasta, mutta viimeiset 4
vuotta oleilin Joensuussa,
itärajan tuntumassa. Viime
syksynä vaihdoin maisemaa tänne Tampereelle, ja
jatkan opintojani englannin
kääntämisen ja teknisen
viestinnän parissa. Joensuu
oli näin pohjalaisen näkökulmasta varsin eksoottinen
kokemus, mutta kotoisin fiilis löytyy kuitenkin Pohjanmaalta. Samaa kotoisuutta ja lämminhenkisyyttä löytyy
myös TYPOn tapahtumista, ja tänä vuonna vartioinkin
osakunnan kirstua.

♦ Hallitus ♦

vuosimallia 2015
Anniina Väisänen,
viestintävastaava

Seikkailen yliopistolla nyt
neljättä vuotta kielten- ja
historianopettajan opintojen
kimpussa. TYPOssa toimitan
viestintävastaavan virkaa, ja
nykyään olen sekaantunut
myös yliopiston savolaisen
osakunnan toimintaan, sillä
täytyyhän jonkun pohjalaisen hieman valvoa noiden
kierojen ystäviemme toimia. Kotoisin olen komiasta Nurmoosta. Vaikka olenkin liittoutunut sekä pohjalaisten että
savolaisten kanssa, voin onneksi todeta, että ihminen voi
lähteä Pohjanmaalta, mutta Pohjanmaa ei lähde ihmisestä.

			
			

Olen maisterivaiheen opiskelija pääaineenani saksan
kieli ja kulttuuri. Tulen
Jalasjärveltä, ja valmistun
hitaasti mutta varmasti
kieltenopettajaksi. Kun en
huitele ulkomailla, löytyy
kotiseudulle aina aikaa! Harrastan liikuntaa suppeasti ja
kulttuuria laajasti; muun 		
muassa taide ja design sekä 		
kirjallisuus ja elokuvat
kiinnostavat.

Hanna Ala-Sihto,
Typolaasen päätoimittaja

Kaisa Järvinen,
Wanha Frouva

Kielet ja matkustus ovat
lähellä sydäntäni, ja siksi
opiskelenkin ranskanopettajaksi. Opintojen aikana olen
pyörähtänyt niin vaihdossa
Etelä-Ranskan auringossa kuin työharjoittelussa
Tukholmassa. TYPOn
toimintaan tulin mukaan jo
fuksivuonna, ja nyt toimin 		
jo toista vuotta Typolaanenlehden päätoimittajana.

Opiskelen monikielisen
viestinnän ja käännöstieteen
maisteriohjelmassa ruotsin
kääntämistä. Viides opiskeluvuosi on meneillään,
mutta TYPOn tapahtumille
ja lentopallohöntsyille löytyy
aina aikaa! Tampereelle olen
tullut Laihialta.

Niina Alavillamo,
some-vastaava

			
			

		
		
			

Johanna Hakanen,
kulttuurivastaava

Olen viidennen vuoden
opiskelija, kotoisin Karijoelta. Pääaine on ehtinyt matkan varrella vaihtua journalistiikasta rytmimaisterin
opintoihin. Myös vapaa-aika
vierähtää pitkälti musiikin
parissa. TYPOn toiminnassa
olen ollut mukana ensimmäisestä opiskeluvuodesta 		
lähtien, ja hallituksessa taitaa
olla menossa jo neljäs vuosi.

Kuvat: Markus Kortesmaa

Tampereen yliopiston
pohjalainen osakunta
♦ Perustettu marraskuussa 2009
♦ Kohderyhmänä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, KeskiPohjanmaan 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
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♦ Kemuulut ♦
TYPOn ja Savotan laskiaisrieha 24.2.

Masentavasta sääennusteesta ja mäen hiukan vetisestä kunnosta huolimatta joukko typolaisia ja savolaisia
kerääntyi Saukonpuistoon laskiaisriehan merkeissä 24.2. Rohkeimmat ja asianmukaisimmilla pukimilla varustautuneimmat laskijat pääsivät testaamaan jäistä mäkeä, jonka juurella levittäytyvä vesilammikko lisäsi
pulkkamäen jännitysmomenttia. Osakuntien välinen pituuslaskukilpailu päättyi tasapuolisuuden nimissä tasapeliin, ja laskettelun jälkeen suunnattiin Vanhan Domuksen kerhotiloihin herkuttelemaan laskiaispullilla,
jotka piisasivat justihin eikä melkein.
Teksti ja kuvat: Hanna Ala-Sihto
					
		

imieliiin yks säkt
t
i
l
a
v
ksi
anta
älinee
ä apul
laskuv llä täytettyj
i
s
k
a
mm
inä
TYPOn po
Parhai kka, kun he ut tarjolla.
rukkaa ri
l
u
o
nteessä. K
p
i
Marianna
a
t
a ll
t
r
ses
e
uvas
k
, Anniina,
ä
l
l
ä
t
i
M
e
aria-Tiina sa vasemmalta alk
ä
j
e
k
aen Mark
ja Saara.
us,

Tulev
ia

pullat
n jälkeen
u
k
s
la
n
e
Mä
.
uppansa
hyvin ka

6

tekivät

tapah

tumia
Touko
ku
muud un 7. päivä
esta pe
kisaill
aa
ri
vuonn
a muk nteisten tur n taas osak
u
najaist
ana on
nen os
en me ntien parem
teekka
akunta
r
k
r
.
e
eiden
lisäksi issä. Tänä
myös
Syksyn
savola
a
ija typo lussa TYPO
la
j
aatem isia voi käy ärjestää per
dä
ar
in
tapaht kkinoilla. L moikkaam teisen uusie
isäksi
assa m
umia,
n illan
tie
ja
y
,
taa ha
llituks uusia tapah dossa on pa ös Tamyn
en jäse
ljon m
tumai
ilman
deo
nil
uit
T
myös YPOa, sillä le. Kesälläkä ita voi aina akin
suunn
p
itteilla erinteinen än ei tarvits ehdotkesäta
.
e
paami pärjätä
Tapah
nen on
tumiin
voi tul
TYPO
la jonk
n
in verr
löydät nettisivuja
(
an
ja
aj
säkin ankohtaiset rjestot.uta.fi muutoksia
mukah
,j
/
tiedot
an!
osaku typo) seuraa oten
nnan t
m
a l la
oimin
nasta.
Tuu

♦ Kolumni ♦
Ope oppimassa

Johanna Hakanen, etätypolainen
Kirjoittaja vietti kevään Pohjois-Saksassa opetusharjoittelussa.
Suoritan tänä lukuvuonna aineenopettajan pedagogisia opintoja
Nekalan Normaalikoulussa. Saksan pääaineopiskelijana minulle
tarjoutui mahdollisuus lähteä tekemään osa opetusharjoittelusta
Flensburgiin. Pohjoissaksalaisen
kaupungin asukkaille autoreissut
Tanskan puolelle ovat yhtä arkipäiväisiä kuin kahvittelu Seinäjoella
eteläpohjalaiselle. Alueen rehellinen ja mutkaton tyyli olemattomine small-talkeineen tuntuu kotoisalta lakeuksien kasvatille.

Harjoittelijoiden ryhmään kuuluu
neljä suomalaista sekä neljä venäläistä saksanopettajaksi opiskelevaa. Tulenarassa maailmanpoliittisessa tilanteessa tämänkaltaiset
kansainväliset projektit ovat äärettömän tärkeitä,
olkoonkin edes pienen mittakaavan yhteisymmärryksen edistämisessä. Seitsemän ja puoli viikkoa
kestävän harjoittelun ensimmäiset päivät vietimme
Lyypekissä, jossa tutustuimme organisaatiotiimiin ja
tietysti muihin harjoittelijoihin. Loppuosa harjoittelusta vietettiin Flensburgissa eri alakouluihin jakautuneena.

Johanna harjoittelukoulunsa edustalla Flensburgissa.

Saksalaislapsi marssii kouluun jo kuusivuotiaana.
Usein kaksi ensimmäistä kouluvuotta harjoitellaan
lukuisia taitoja, joilla ei varsinaisten kouluaineiden
kanssa ole tekemistä. Työrauhan, omista kuulumisista kertomisen ja yhteistä omaisuutta koskevien
sääntöjen harjoittelemiseen kuluu huomattava osa
neljän tunnin koulupäivästä. Oppilaat myös ilmaisevat itseään usein piirtämisen kautta. Saksalaisen alakoulun ensimmäiset luokat muistuttavat osittain päiMitä koulutukseen tulee, nähdään Suomi Saksassa väkotimaista tai esikoulumaista työskentelyä; meillä
edelleen PISA-tutkimusten kuuluisana ihmemaa- kun alakoulu on ilmapiiriltään sitä edeltäviä opinahna, jossa kaikkien arvostamat opettajat voivat työs- joja säntillisempi ja oppiainespainotteisempi instituusään hyvin ja tieto imeytyy oppilaiden päähän kuin tio. Pohjoissaksalaisen koulun paras anti lienee paitsi
itsestään. Saksalaisen on vaikea uskoa, että kyllä stereotyyppinen järjestelmällisyys, myös oppiainerameidänkin koulujärjestelmässämme ongelmia ja jat ylittävä yhteistyö.
kehityskohteita löytyy. Uutiset vuoden 2016 opetussuunnitelmasta vilahtelevat Saksankin otsikoissa, ja Opetusharjoittelu on tuonut itsevarmuutta saksan
monia kiinnostavat Wunderkindin seuraavat strate- kielen puhujana ja opettajana. Kohdekielisessä maasgiset askeleet. Suotavaa olisi kuitenkin, että muualla- sa suorittamani jakso on syventänyt jo oppimaani,
kin kuin kotimaassa koulujärjestelmäämme tutkail- tarjonnut sille konkreettisen kontekstin sekä antanut
taisiin myös kriittisesti. Opetuksen tämän hetken uusia näkökulmia alaan. Näiden myönteisten koketrendit ovat Suomessa ja Saksassa samat: erityislasten musten myötä voin ainoastaan suositella ulkomaan
sijoittaminen tavallisiin kouluihin ja eritasoisten op- harjoittelujaksoa vastaavassa tilanteessa oleville opiskelijoille tai alallaan aloitteleville.
pijoiden eriyttäminen ainekohtaisesti.
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♦ Pohojalaanen elämäntarina ♦
Paluumuuttajana kotipaikkakuntansa näkee uusin silmin
Teksti ja kuva: Kaisa Järvinen

Moni nuori muuttaa pois kotipaikkakunnaltaan yliopistokoulutuksen perässä. Mitä tapahtuu sitten, kun
tutkintotodistus on kädessä ja työelämä edessä? Helsingin yliopistosta valmistunut Johanna Haapamäki, 25,
päätti palata perheineen takaisin lapsuuden maisemiin.
Laihialaislähtöinen Johanna Haapamäki aloitti opinnot
Helsingin yliopistossa vuonna 2008. Teologian maisteriksi
valmistuttuaan hän muutti ensin työn perässä Seinäjoelle
ja pian puolisonsa kanssa Laihialle. Haapamäet ja heidän
vuonna 2013 syntynyt esikoisensa asuvat nyt Johannan
lapsuudenkodissa, 1880-luvulla rakennetussa pohjalaistalossa.
Välillä pääkaupungin parhaita puolia on ikävä
Opiskeluaikanaan Haapamäki oli aktiivisesti mukana
Helsingin Etelä-Pohjalaisen osakunnan toiminnassa. Hän
muistelee, että fuksivuonna osakunnan tapahtumiin oli
erityisen mukava mennä, sillä uusien tuttavuuksien kotipaikkakuntia kysellessä tiesi heti, mistä puhutaan.

Pohjanmaalla Helsinkiin on perinteisesti suhtauduttu
hiukan epäileväisesti. ”Yleensä kuitenkin opiskelua pidetään hyväksyttävänä syynä lähteä pääkaupunkiseudulle”,
vitsailee Haapamäki. Laihialle palattuaan hän on kaivan-

nut Helsingissä asuvien kavereidensa lisäksi yliopistoliikunnan palveluja ja bändien keikkatarjontaa. Nyt Haapamäki aloittelee jatko-opintoja, joten Helsingissä tulee taas
vierailtua useammin.

Millaisiin asioihin paluumuuttajana kiinnittää huomiota?
Paluumuuttajan on rakennettava sosiaaliset verkostot uudestaan alusta asti. Uusien ihmissuhteiden luominen olikin Haapamäen mielestä tärkeää, sillä suurin osa vanhoista kavereista on muuttanut pois Laihialta. Pienen lapsen
äitinä hän on saanut uusia tuttuja esimerkiksi erilaisten
vauvakerhojen kautta.
Laihialaiset suhtautuvat Haapamäkeen paluumuuttajana,
eivät täysin uutena laihialaisena. Haapamäen mukaan tähän vaikuttaa varmasti myös se, että monet paikkakunnalla tunsivat hänen isänsä tai isoisänsä, joten vanhemmankin polven kanssa löytyy yhteyksiä. ”Pohjanmaalla
ollaan poikkeuksellisen kiinnostuneita siitä, mistä olet
kotoisin ja keitä vanhempasi ovat”, sanoo Haapamäki
huomanneensa. Hän kertoo tamperelaisen tuttavansa oppineen Etelä-Pohjanmaalla työskennellessään, että ihmisiltä on tärkeää kysyä, mistä he ovat kotoisin.

Helsingistä Pohjanmaalle paluumuuttanut Johanna Haapamäki tuntee olonsa edelleen
kotoisaksi lakeusmaisemissa.
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Miten kotipaikkakunta sitten on muuttunut siitä, kun
Haapamäki asui siellä viimeksi lukiolaisena? Haapamäki on huomannut, että
Laihialle rakennetaan paljon uusia taloja, ja monet
ovat muuttaneet kuntaan
lähialueilta tai kauempaakin. Hänen mukaansa on
kuitenkin vaikea sanoa,
johtuvatko mahdolliset erot
vain siitä, että nyt asioita
katsoo aikuisen silmin.
Jotain pysyvää Laihialla
kuitenkin on: tunnelma on
Haapamäen mukaan edelleen kotoisa. ”Eikä Pohjalaisen
Tekstaten-palstan
kirjoittelukaan ole miksikään muuttunut!” hän
naurahtaa. ”Kyllä sitä täällä
tuntee olevansa kotonaan.”

♦ Pohojalaanen elämäntarina ♦
Ei aivan tavallinen puuseppä
Teksti ja kuva: Kea Pesonen

80-vuotias viulunrakentaja Aarre Paloneva asuu
vaimonsa Sirkan kanssa Seinäjoella. Istumme
kotoisasti Palonevojen olohuoneessa. Aarre on
tuonut eteensä pöydälle kaksi viulua, yhden punertavan ja toisen vaalean puun sävyisen, joita
hän välillä kurottaa koskettelemaan puhuessaan
viulun materiaaleista. Vaalean viulun Paloneva
on rakentanut pihlajasta. Punasävyinen viulu
taas on tehty perinteiseen tapaan: kansi on kuusipuuta ja muut osat vaahteraa. Palonevan mielestä vaahterasta viulun takakanteen syntyvä
symmetrinen kuvio on erityisen kaunis.
Paloneva syntyi vuonna 1934 pienessä pitäjässä Kurikan laitamilla. Hän uskoo lapsuuden
ympäristön sytyttäneen kiinnostuksen käsillä
tekemiseen, sillä maatilalla vapaa-aika kului
usein rattoisasti nikkaroidessa. Aarre oli jo pienenä poikana kiinnostunut myös viulunsoitosta, mutta harrastuksen aloittaminen ei tullut
kyseeseen. Viulun kaltaiselle esineelle tai soittamiselle ei annettu talonpoikaisperheessä mitään
arvoa, eikä opetustakaan olisi ollut mahdollista
saada.

Päästyään oppikouluun Kurikkaan Paloneva
kuitenkin osti rautakaupasta viulun ja aloitti
soittoharrastuksen kanttorin opastuksella. Viulunsoitto jäi vuosien myötä taka-alalle nuoren
miehen valmistuttua korkeakoulusta kansakoulunopettajaksi. Elämä järjestyi naimisiinmenon ja Seinäjoelle muuton myötä isyyden ja
opettajuuden ympärille. Silti Palonevan mielesAarre Paloneva oli jo nuorena kiinnostunut viulusta soivana käsityön
sä kyti sinnikäs haave viulun rakentamisesta.
tuloksena.

Ensimmäiset viulunrakennusmateriaalit Paloneva hankki hetken mielijohteesta jo parikymmentä vuotta ennen
ensimmäisen viulunsa rakentamista. Kuitenkin vasta
jäätyään eläkkeelle 90-luvulla hän osallistui viulunrakennuskurssille Ilmajoen kansanopistossa. Ensimmäinen
oma viulu valmistui vuonna 1999.
Paloneva esittelee viulujaan asiantuntevasti. Keskeneräinen viulu kääntyy miehen käsissä verkkaisesti, kun hän
kuvailee rakentamisen vaiheita. Vaimo Sirkka kehuu erityisesti miehensä taitoa tehdä kauniita f-aukkoja, jotka
koristavat viulun kantta. Paloneva on rakentanut viitisentoista viulua, suunnilleen yhden vuodessa. Ainoatakaan
niistä ei ole myyty, vaan Aarre on antanut monia soittimista jälkikasvulleen.

Keskeneräinen viulu on ollut työn alla jo yli kaksi vuotta. Reuma on toistaiseksi vienyt sormista näppäryyden,
joten rakentaminen ei juuri nyt onnistu. Jonain päivänä
Aarre haluaa kuitenkin saattaa työn päätökseen. Viulu on
tarkoitettu kahdeksanvuotiaalle lapsenlapselle, joka käy
soittotunneilla. Näin rautakaupan viulusta alkanut tarina
jatkuu yli kahden sukupolven.
Vajaat kolme viikkoa haastattelun jälkeen Aarre Paloneva nukkui pois. Aarrea jäivät kaipaamaan vaimo, lapset ja
lapsenlapset sekä muut sukulaiset ja ystävät. Palonevan tie
päättyi, mutta viulut säilyvät muistoina miehen vilpittömästä rakkaudesta musiikkiin ja rakentamiseen.
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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.

Moi Tauno! Pännii ihan suunnattomasti, että kesätöitä on
niin maharottoman vaikia saada. Vaikka kirjoottaa kymmeniä hakemuksia, ei yritykset viitti eres vastata niihin,
että ei kiitos. Millaasilla vinkeillä kannattaisi lähteä toivottomalta tuntuvaan kesätyörumbaan?
Työtön humanisti
Totta, vaikuttaa siltä, että työnhakijan pitäisi olla vähintään kuutta kieltä puhuva 25-vuotias tuplamaisteri, jolla
on 30 vuoden työkokemus. Tässä siis Taunon vinkit:
1. Ilmoita palkkatoiveeksi summa, joka on vähintään 2
000 euroa keskivertopalkkaa suurempi. Näin vakuutat
työnantajan osaamisestasi.
2. Osoita akateeminen koulutuksesi käyttämällä mahdollisimman paljon vierasperäisiä sivistyssanoja.
3. Luettele kaikki erityistaitosi, olivat ne mitä tahansa.
Muista sanonta: ”aina oon itte itteni kehunu ja aina oon
kehutuksi tullu”.
4. Mitä pidempi työhakemus, sen parempi.

♦ ♦ ♦
Kyllon nykyään vaikiaa mennä autolla Pohojammaalle,
ku on kaiken maailman estehiä. Ne Hämeenkyrön liikenneympyrät tiäretään ja kai niihin on jo tottonukki, vaikka
mieluummin siitä vois kaivaa jonku tunnelin alitte. Ikaalisis ja Parkanos on pakko jurruuttaa kuuttakymppiä niiren
kohoris, ku muuten tuloo pönttöpoliisien valot päin pläsiä.
Ja ovat muuten kirkkahia! Ny sitte Seinäjoella lentokentän
kohoras on niin maharattomat tiätyöt. Ohan se komiaa, ku
teherän, mutta tekojen aikana on taas uus sumppupaikka.
Ja taitaa täälä Tampereellaki olla jonkun sortin tyämaa
mun reitin varrella. Pian saa ajella tunnelis, eikä pelekästänsä olla sellaases.
Rutisija ratin takana
Esteet ärsyttävät myös Taunoa, varsinkin, jos ohjeistus on
epäselvää. Mallia voisi ottaa Jurvasta, siellä liikenneympyrässä oli pahvikyltti “max. 3 kierrosta henkilö!”.

♦ ♦ ♦
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V*uttaa kun junassa se #%&!:n pimpelipom-kello kilahtaa
niin, että korvissa soi, mutta sitten se %!&#:n kuulutus on
sellaista hiljaista mutinaa. Kun korvat lakkaa soimasta, ollaankin jo samma på svenska -osuudessa.
Ärsyyntynyt junamatkustaja
Tauno suosittelee varaamaan lipun lasten leikkivaunusta:
parinkymmenen tenavan mekastaessa kelloa on mahdotonta kuulla.

♦ ♦ ♦
Milloin yliopiston pihaan tuloo traktoriparkki? Kyllä son
niin, jotta ihimisten pitää ehtiä ajois luennolle, eikä olla
minkään myöhästelevien nysse-pussien varas.
Asiat tärkeysjärjestykseen
Kyllä näin on! Ratikkareiteistä paasataan jatkuvasti, mutta
traktorit on unohdettu täysin. Olisihan se hienoa hurauttaa zetorilla suoraan pääovien eteen, mutta valitettavasti
Taunon tietoon ei ole tullut suunnitelmia traktoriparkista.

♦ Askaresta ♦
Kuvavisa

Mistä löytyy tällaanen rakennelma?
Saara Nummela

Kyseinen pytinki sijaitsee Satakunnan rajalla ja on
omassa luokassaan kuulemma Suomen kolmanneksi
korkein. Jos tiedät, mikä paikka on kyseessä, lähetä
vastauksesi sähköpostilla osoitteeseen tauno.typolainen@gmail.com 30.9.2015 mennessä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan pieni palkinto!

Sanaloota

Markus Kortesmaa
Sanalootaan on piilotettu kymmenen tunnetun pohjaalaasen nimet, löyräkkö kaikki? Jos tehtävä on liian
vaikia, vastaukset voit luntata sivun alareunasta.

Sanalooran vastaukset:
Alvar Aalto
Jukka Hilden
Antti Isotalo
Kyösti Kallio
Toivo Kuula
Jarno Leppälä
Juha Mieto
Jorma Ollila
Antti Rannanjärvi
Antti Tuuri
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VIETÄ KESÄ

KOMIASTI

OMIESI PARISSA
Provinssirock 24.–27.6.
Solar Sound 17.–18.7.
Vauhtiajot 23.–26.7.
5.9.
.–
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Heleppohan tästä on tykätä

/Komiainfo
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