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Pääkirjootus
Onni on olla osakunnassa
Itse kuitenkin tunnen niin Kainuusta, Pohjois-Karjalasta, Uudeltamaalta kuin Varsinais-Suomestakin tulevia opiskelijoita. Jäseniä
osakuntiin riittäisi varmasti, jos joku vain perustaisi niitä.
TYPO on tänä lukuvuonna onnekkaasti saanut
useita uusia aktiivisia jäseniä. Hallitus on vaihtunut lähes kokonaan puheenjohtajaa myöten, ja
itsekin olen päätynyt osakunnan ytimeen. Hallituksessa pääsee toden teolla ideoimaan yhteistä
tekemistä.

O

Mietin vain, mihin jäivät loput syksyn uusien
illassa käyneet fuksit. Ehkä TYPOn pitäisi olla
rohkeammin näkyvillä yliopistolla, jotta uudet
opiskelijat muistaisivat palata osakunnan tapahtumiin syyskuun jälkeenkin. Eikös joku todennut, että meillä on mahdollisesti megafoni jossakin typotarvikkeiden seassa?

Maantieteelliset osakunnat tuntuvat ainutlaatuisuudestaan huolimatta jäävän muun opiskelijaelämän varjoon. Tampereen yliopistossa on TYPOn lisäksi vain savolainen osakunta
Savotta.

Tämän lehden kansien välissä on monta osoitusta siitä, että TYPOssa yhdistyvät leppoisa
tunnelma, hyväntahtoinen yhdessä tekeminen
ja kotiseuturakkaus. Tapahtumasivuilla voi sukeltaa uudelleen alkuvuoden rientoihin kuten
peli-iltaan ja kiipeilyyn. Erikoisartikkelissa esitellään Pohjanmaan varhaista historiaa, ja löytyypä lehden loppupuolelta pohjalaista ruokaperinnettäkin.

sakunnan toimintaan osallistuminen on
ollut parhaita polkuja, joille olen viime
vuosina astunut. Olen löytänyt persoonallisen porukan, jossa hauskanpito on rentoa ja
lämpimän vilpitöntä. TYPOon tultuani olen
myös saanut identiteettiini uuden palasen:
ylpeyden omista juuristani.

Julkaisija

Tampereen yliopiston pohjalainen
osakunta TYPO
Ainejärjestötila Pinni A4101
Kalevantie 4
33014 Tampereen yliopisto
TYPOn sähköposti: typo@uta.fi
TYPOn hallituksen sähköposti:
typo-hallitus@uta.fi

Onneksi meillä on TYPO. Muut ottakoot meistä
oppia!
Kea Pesonen
Päätoimittaja
Kirjoittaja tapasi rakkaansa TYPOn muumi-illassa
ensimmäisenä opiskelusyksynään, ja myöntää tämän
onnenpotkun olleen merkittävä osakuntaan sitouttava tekijä.

Facebook-ryhmä: TYPO
http://jarjestot.uta.fi/typo
Facebook-kaveri: Tauno Typolainen,
tauno.typolainen@gmail.com
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Hallitus
TYPOn vuoden 2016 hallitus esittäytyy
Lauri Heikkilä, puheenjohtaja
Olen Lauri Heikkilä, 24-vuotias historian graduvaiheen opiskelija ja tuleva hissanmaikka. Harrastan vaikka mitä, mm. musiikkia, reissaamista, metsäkävelyitä ja yhdistystoimintaa.
Olen joskus aiemminkin toiminut yhdistyksessä puheenjohtajana, mutta päätinpä tarttua nuijaan taas pienen tauon jälkeen. Pohjalaisen osakunnan puheenjohtaminen tuntui
kutkuttavalta haasteelta. Etenkin tällaiselle syntyperäiselle hämäläiselle.
En ole koskaan asunut pohjanmaalla, eikä siellä ole lähisukuaan. Olen kuitenkin aina
viihtynyt pohjalaisten kanssa. Pohojalaaset ovat sopivan rentoa ja elämänläheistä sakkia.
Mukaantulossa ei ollut mitään ongelmaa. Suosittelen osakuntatoimintaa lämpimästi kaikille syntyperään katsomatta!

Eeva Kalliokoski, varapuheenjohtaja
Olen Eeva, fuksivuotta viettävä 20-vuotias yhteiskuntatutkimuksen opiskelija aina länsirannikon Kokkolasta asti,
ja edustan ylpeästi meitä harvoja Keski-Pohjanmaalaisia
täällä. Kirjat ja elokuvat ovat lähellä sydäntäni. Lisäksi
harrastan mm. swing-tanssia ja lenkkeilyä.
Markus Kortesmaa, sihteeri ja 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.

Joel Nikitin, rahastonhoitaja
Olen toisen vuoden kauppakorkeakoulun opiskelija, jonka pääaineena on markkinointi. Paljasjalkanen
stadilainen, mutta lapsuuden kesät tuli Teuvalla vietettyä, koska pitäähän sitä Parran laskettelukeskusta
mieluummin kesällä mennä katsomaan. Kuten Riku
Rantala sanoi, poikkitieteellisyys on Tampereen yliopistolla parasta, ja sitä on TYPOssa tarjolla.

Marianna Yli-Peltola, tapahtuma- ja kulttuurivastaava
Olen Marianna, 4. vuoden psykologianopiskelija ja kotoisin Jalasjärveltä. TYPOn hallituksessa hengailen nyt kolmatta vuotta. Tutuksi
ovat tulleet niin varapuheenjohtajan ja tapahtumavastaavan pestit,
nykyisin olen tapahtuma- ja kulttuurivastaava. Vapaa-ajalla minut
löytää TYPOn tapahtumien lisäksi Atalpan jumppatunneilta, erityisesti zumbasta! Olen helposti innostuvaa sorttia, joten kaikki uudet
lajikokeilut, kuten seinäkiipeily ja muut semmoset viehättävät minua.
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Hallitus
Marko Karppi, viestintävastaava
Nimeni on Marko Karppi, ja olen opiskellut historiaa Tampereen yliopistossa kahden vuoden ajan.
Kytkökseni Pohjanmaalle ovat isäni suvun puolelta, vaikka itse olenkin syntynyt Helsingissä. Harrastuksiini kuuluu TYPOn hallituksessa istumisen
lisäksi kitaransoitto.

Kea Pesonen, Typolaasen päätoimittaja
Olen 21-vuotias tunnelmointia rakastava toisen vuoden journalistiikan opiskelija. Synnyin ja kasvoin Vantaalla, mutta
äitini suku on Kurikasta. TYPOssa olen viihtynyt opintojeni
alusta saakka. Kanssani saa aikaan intohimoisia keskusteluja
ainakin kolmosuudesta, musiikista, reissuista ja ruoasta!

Niina Alavillamo, pelimanni
Karijoelta kotoisin oleva n:nnen vuoden opiskelija. Ala on ehtinyt vaihtua
journalistiikasta musiikkiin, mutta hallituspesti on säilynyt. Myös vapaa-aika
vierähtää pitkälti musisoidessa, ja tietty TYPOn tapahtumissa!

Anniina Väisänen, Wanha Frouva
Nurmolainen vanha kropsu ja viidennen vuoden
opiskelija toimittaa hallituksessa tänä vuonna Wanhan Frouvan virkaa. Kevään ajan toimin etätypolaisena maailmalla, mutta syksyllä palaan paimentamaan
uusia typolaisia ja punomaan juonia vanhojen kanssa.

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
Alkuvuoden aikana TYPO on ehtinyt jalkautua monenlaisiin rientoihin. Tammikuussa laulettiin karaokessa ja edustettiin osakuntakyykässä. Laskiaisena herkuteltiin ja myöhemmin
helmikuussa kokoonnuttiin elokuvan ja lautapelien ääreen. Maaliskuussa taas hypättiin urheasti kiipeilyseinille.
Teksti: Kea Pesonen

Kuvat: Markus Kortesmaa

Karaokessa yleisön vähäisyys ei
heikentänyt typolaisten lauluintoa.
Parrasvaloissa uusi puheenjohtaja
Lauri Heikkilä.

TYPOn ja TTEPOn osakuntakyykässä vauhtia riitti vielä
pimeän tultuakin.

TYPOn kyykkäjoukkuetta täydentämään
saatiin TTEPOsta Lassi Raami (vas.).
Typolaisia edustivat Joel Nikitin, Lauri
Heikkilä ja Markus Kortesmaa.
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Kemuulut
Tänä vuonna TYPOn ja savolaisen osakunnan Savotan laskiaisriehassa ei päästy pulkkailemaan, mutta laskiaispullat maistuivat
silti mainiossa seurassa.

Peli-illassa Telakalla oli ilmassa hilpeyttä ja kilpailuhenkisyyttäkin, kun pelaajat haastoivat itsensä
ja toisensa muun muassa Trivial Pursuitiin.

Kiipeilyssä itse kullekin teki välillä hyvää lepuuttaa käsiä ja seurata toisten
suoriutumista.

Eero Kotila kiipeää menestyksekkäästi seinällä, joka on kuin suuri
ilmalla täytetty patja.
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Kolumni
Moon oikias, soot vääräs – mitä pohjalainen oppii matkalla
maailman ympäri
Hanna Alavainio

Etelä-Amerikan luonto on upea. Maailman eteläisimmän kaupungin
Ushuaian lähettyviltä löytyy paljon upeita vaellusreittejä.

Kirjoittaja reissasi kolmessa kuukaudessa maailman ympäri.
Pohjalaanenhan on perinteisesti aina oikeassa. Kyllä vaan
meidän tuvassa/pitäjässä/Pohjanmaalla asiat tehdään oikein ja muualla auttamatta väärin. Mitä sitten tapahtuu,
kun pohjalainen heitetään kolmeksi kuukaudeksi maailmalle? Vieläkö sitä toteaa itsepintaisesti olevansa aina oikeassa, huolimatta siitä, että ympärillä asiat tehdään niin
vallan eri lailla kuin Härmän peräkylissä?
Oman matkani tarkoitus ei suinkaan ollut selvittää, ovatko asiat paremmin jossain muualla, mutta väistämättä sitä
huomasi ajattelevansa, kuinka jotkut jutut olivat muissa
maissa paremmin kuin täällä koto-Suomessa ja toiset taas
eivät. Eikä nyt puhuta pelkästään säästä, koska sen suhteen Suomen kilpailukyky on yhtä vahva kuin jalkapallojoukkueemme EM-kisoissa. Mitä asioita tämä pohjalainen
sitten oppi matkatessaan Argentiinan ja Chilen kautta Uuteen-Seelantiin, Fidzille ja Australiaan?
• Argentiinassa hätävilkkujen luova käyttö on sallittua ja
erittäin suotavaa. Niillä voit esimerkiksi viestiä kanssa-autoilijoille pysähtyväsi tienvarteen kuvaamaan, varoittaa
edessä olevasta poliisien tarkastuspisteestä tai jäädä juttusille naapurin kanssa keskelle risteystä.
• Älä matkusta Tyynenmeren saarille hurrikaanikaudella. Vaikka todennäköisyys, että pyörremyrsky iskee juuri
sinun lomasi aikana, onkin äärimmäisen pieni, voin kokemuksen syvällä rintaäänellä todeta, että sekin on mahdollista ja siitä on leppoisat rantalomat kaukana.
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• Mikäli Suomesta ei löydy valkoista joulua, voi sen aivan
yhtä hyvin löytää maapallon toiselta puolelta Argentiinasta, jossa pitäisi kaiken järjen mukaan olla kesä. Kinkun
sijaan joulupöydässä voi tarjota chileläiseen tapaan lammasta (ja hyvää viiniä).
• Uudessa-Seelannissa autoiluun kannattaa varustautua
matkapahoinvointilääkkeillä. Vuoristoteitä siellä riittää
lähes yhtä paljon kuin lampaita.
• Pohjois-Australian tropiikissa ei aina paista aurinko pilvettömältä taivaalta, vaan ja sadekaudella sataa, paljon ja
koko ajan. Kannattaa unohtaa ajatus lomarusketuksesta
heti alkutekijöihin.
• Hong Kongissa ei pysty liikkumaan eksymättä. Onneksi
paikalliset lähtevät ystävällisesti viemään sinua määränpäähäsi, jos olet hukassa.
• Etelä-Amerikan Patagonian tuuliin verrattuna lakeuksienkin puhurit kalpenevat. Vai oletko kuullut, että kukaan Lapualla olisi ikinä kaatunut tuulen voimasta?
Torres del Painen kansallispuistossa voit kokea tämän
luonnonilmiön lisäksi kaikki neljä vuodenaikaa yhden
päivän aikana.
• Argentiinalainen jäätelö on maailman parasta, chileläinen viini yhtä hyvää kuin ranskalainen ja Australiassa voi
maistaa sekä kengurua että krokotiilia.
• Mutta Pohjanmaa on kaikista paras paikka maailmassa!

Lausahduksia
Pohjanmaa taipuu vaikka mihin, tietenkin myös 140 merkkiin! Jos tarkkaan tutkii, tuttujen pohjalaisten Twitter-tileiltä
voi löytää varsin pohjalaisia piirteitä ja
monenlaisia lystikkäitä kuvauksia arjesta.
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Artikkeli
Suomen historia alkaa Pohjanmaalta
Teksti: Lauri Heikkilä
Kuva: Niina Alavillamo

A

rkeologian ja historian maailma kuohahti
vuonna 1996, kun Pohjanmaalta Karijoen ja
Kristiinankaupungin rajalla paljastui jotakin mullistavaa: kaivauksissa löydettiin Susiluolaksi nimetty luola, jonka lukuisia kiviä epäiltiin ihmisen
muokkaamiksi. Merkittävintä oli löydösten ikä:
niiden arveltiin olevan peräisin jopa 120 000 vuoden takaa. Aiemmat todisteet ihmisasutuksesta
olivat vain noin 10 000 vuotta vanhoja.
Suomen esihistorian ajateltiin pitkään alkaneen
mesoliittisella kaudella vuosina 9000–7500 ennen
ajanlaskun alkua. Ihmisen katsottiin asuttaneen
Suomen ensimmäistä kertaa, kun jääkausi oli
päättynyt ja jäämassa vetäytynyt kohti Ruotsia ja
Skandien vuoristoa.
Karijoen Susiluolan löytyminen haastaa teoriaa
Suomen asuttamisesta jääkauden jälkeen. Jääkaudet ovat vuosituhansien varrella tulleet ja menneet, ja välissä on ollut leudompia ja sitten taas
kylmempiä jaksoja. Jäätikkö on ollut välillä poissa. Susiluolan asukkaat ovat voineet asuttaa aluetta jo ennen viimeisen jääkauden päättymistä.
Susiluolan löydöksistä on kiistelty vahvasti. Toiset tutkijat pitävät löydöksiä aitoina, toiset taas
eivät usko niitä merkeiksi varhaisesta ihmisasutuksesta. Jos tapaus on aito, se muuttaa käsityksiämme pohjoisen ihmisasutuksesta. Karijoen Susiluola on vanhin tunnettu ihmisten asuinpaikka
Pohjois-Euroopassa.

Karijoen Susiluolassa saattoivat asua Pohjois-Euroopan
ensimmäiset ihmisasukkaat.

Tällä lämpimämmällä Eem-kaudella, Susiluolan
mahdollisten asukkaiden elinaikana, Suomi oli
sulan veden saartama: Itämeri oli yhteydessä
Suomen itäpuolella sijaitsevaan Vienanmereen,
ja merenpinta oli paljon nykyistä korkeammalla.
Sittemmin maanpinta onkin vain noussut, minkä pohjalaiset hyvin tietävät. Pohjanmaan maaSusiluola on maailman ainoa paikka, jossa on perä on tavallaan entistä merenpohjaa.
merkkejä asutuksesta ennen samalla alueella vallinnutta jääkautta. Todennäköisesti luolan asuk- Jääkauden jälleen koittaessa ihmisen oli aika
kaat olivat lämpimämmällä ajanjaksolla onneaan siirtyä etelämmäs. Suomi ja Pohjanmaa peittyikoetelleita uudisraivaajia tai heidän jälkeläisiään. vät jäähän ja saivat odottaa uutta ihmisasutusta
He tulivat pohjolaan, kun siihen oli jääkausien vä- kymmeniä tuhansia vuosia.
lissä mahdollisuus.
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Artikkeli
Esihistorian häjyt
Teksti: Lauri Heikkilä

P

ohjalaisuus tuo monelle ensimmäiseksi
mieleen häjyt, nuo tappeluihin taipuvaiset
puukkojunkkarit. Häjyt vaikuttivat 1800-luvulla, jolloin kansallisuusaate sai ihmiset hahmottelemaan aiempaa enemmän eri heimojen
piirteitä. Sakari Topelius kirjoitti pohjalaisista
vuonna 1876:
”Taitavina työmiehinä tavataan heitä kaikkialla kaupungeissa ja herrastaloissa. He rakentavat laivoja
ja veneitä, taloja ja tehtaita paremmin kuin muut,
mutta väliin puhkeaa heissä ilmi tuo vanha peritty
sotainto. Liiaksi nauttineina he pian ryhtyvät tappeluun.”
(Sakari Topelius, Maamme kirja, 1876)

Mitä Topelius tarkoitti sotainnolla? Millaista pohojalaasuutta oli ollut ennen häjyjä?
Susiluolan asukkaiden voi katsoa olevan paitsi ensimmäisiä suomalaisia, myös ensimmäisiä pohjalaisia. Karijoki kun tunnetusti sijaitsee
Etelä-Pohjanmaalla. Ensimmäisten pohjalaisten
identiteetistä voimme esittää vain arvailuja,
mutta tuskin he vielä puhuivat kovin leveästi
tai kirjailivat turkiksiin salmiakkikuvioita. Tuskin he olivat edes keksineet helavyötä ja puukkoa. Ei ollut myöskään kylänraittia jolle lähteä
tappelemaan.

Ensimmäisten
pohjalaisten
identiteetistä voimme esittää
vain arvailuja, mutta tuskin
he vielä puhuivat kovin leveästi tai kirjailivat turkiksiin salmiakkikuvioita.
Jonkinlainen taisteluväline häjyjen esi-isillä saattoi kuitenkin olla. Kivikauden ihmisen aseen on
ajateltu olleen puinen nuija. Ainakin sarjakuvissa. Ehkä näin oli oikeastikin. Olisihan nuijalla
pystynyt tappelemaan, ja luultavasti kivikauden
ihmisillä oli välillä pinna kireällä.
Ehkä Susiluolankin asukkaat tappelivat nuijilla
ja viitoittivat tietä 1500-luvun nuijamiehille. Nuijasotahan alkoi Jaakko Ilkan johtamana vuonna
1595, mistäpä muualta kuin Pohjanmaalta. Tähänkö Topelius viittaa puhuessaan ”vanhasta
peritystä sotainnosta”?
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Käy pöytähän
KLIMPPISOPPA
Aineet:
3 dl maitoa
2 munaa
n. 3,5 dl vehnäjauhoja
1 dl rusinoita
400–500 g luullista naudan soppalihaa*
1 sipuli
suolaa
sokeria ripaus
n. 10 kokonaista maustepippuria
tarvittaessa lisämakua antamaan soijaa, lihaliemikuutio, ja aromisuola
*jos luullista soppalihaa ei saa, niin 300 g keittolihaa ja 300 g rimsuluita

Reseptin antaja: Eero Kotila
Reseptin tekijä: Reetta Sveholm (o. s. Ketomäki), Reetta-mummi
Reetta-mummi kertoo:
”Olen oppinut reseptin pitokokkina työskennelleeltä
tädiltäni. “Kokkikoulunsa” tätini kävi ollessaan ensin herrasväen piikana ja sodan aikana keittiölottana
upseerimessissä. Hän kokkaili klimppisoppaa häissä, hautajaisissa ja muissa perhejuhlissa Kurikassa,
Ilmajoella ja Jalasjärvellä 1940-luvulta lähtien aina
1970-luvulle saakka. Tällä reseptillä tehtyä klimppisoppaa tarjoiltiin aika suppealla alueella: jo Peräseinäjoella keitetty soppa oli aivan erilaista. 1960-luvulla klimppisopan pitoruokana korvasi lihasoppa.
Vasta myöhemmin tulivat paistit, laatikot ja salaatti
pitopöytiin. Näin juhlittiin silloin. Kokki sai usein
palkakseen tähteiksi jääneitä pitoruokia.”

Valmistus:
Lihaliemi:
Aloita lihojen keittäminen kiehuvassa vedessä.
Kun pinnalle on muodostunut verivaahtoa, kuori
se lusikalla pois ja lisää lihojen liemeen suola, pilkottu sipuli ja pippurit. Keitä niin kauan, että liha
irtoaa hyvin luista. Siivilöi lihat ja luut liemestä.
Pilko seuraavaksi lihat ja jätä ne odottamaan muiden työvaiheiden ajaksi.

Jos klimppi hajoaa, lisää taikinaan jauhoja ja toista koe, kunnes klimppi pysyy koossa ja vajoaa
kattilan pohjalle. Kypsinä klimpit pulpahtavat
liemen pinnalle.

Nyt voit pistellä koko taikinan liemeen kypsymään klimppeinä. Muista, että liemen pitää kiehua koko ajan. Jos kattilassa tulee tungosta, siirrä kypsät klimpit odottamaan toiseen kattilaan
Klimppitaikina:
Sekoita keskenään maito, suola, kananmunat ja jau- (vähän vettä pohjalle, levy ykköselle ja kansi
hot. Taikinan pitää olla aika “tykkyä”. Lisää pestyt kiinni).
rusinat ja sekoita. Jos on aikaa, anna taikinan levätä
jonkin aikaa (taikinan pitäisi paksuudeltaan sijoit- Lopuksi: Yhdistä keittoon pilkotut lihat. Jos tarvitaan lisää lientä, lisää joukkoon kiehuvaa vettä
tua pullataikinan ja vohvelitaikinan väliin).
ja kiehauta. Lisää tarvittaessa liemikuutio, soijaa
ja aromisuolaa.
Kokoaminen:
Kuumenna lihojen ja mausteiden keittämisestä
syntynyt lihaliemi kiehuvaksi. Kuumenna ruokalusikka liemessä ja ota taikinasta vajaa lusikallinen.
Laita tämä kokeiluklimppi kiehumaan liemeen ja
seuraa, pysyykö se koossa.

12

Käy pöytähän
PERUNAKROPSU (pellillinen)
3 dl perunamuusia
2 dl siirappia
1–2 rkl kanelia
1–2 dl vehnäjauhoja
tarvittaessa maitoa n. 1 dl

Reseptin antaja: Marianna Yli-Peltola
Reseptin tekijä: Mariannan äiti, resepti
alun perin Mariannan mummulta
Mariannan äiti kertoo:
”Perunakropsua tehtiin meillä lapsuudessani aina, kun perunamuusia jäi aterialta
yli. Herkku katosi nopeasti lasten suihin.”

Valmistus:
Sekoita kaikki ainesosat perunamuusin sekaan.
Seoksen täytyy olla notkeaa. Jos se on liian tönkköä, lisää sekaan maitoa sekaan noin 1 desilitra.
Levitä sitten lastalla seos pellille noin 1 senttimetrin paksuiseksi kerrokseksi. Paista kropsua
uunissa 225 asteessa noin 30 minuuttia.
Kropsu nautitaan kuumana aidon meijerivoin
kera.

PERUNA-OHRAPUURO

Reseptin antaja: Markus Kortesmaa
Reseptin tekijä: Tellervo Järvinen, Markuksen
mummo

4 isoa perunaa
1,5 litraa vettä
4–5 dl ohrajauhoja
suolaa

Markus kertoo:
”Tätä mummon äiti teki joskus 1940-luvulla
lapsille ja mummo on sitten tehnyt omille lapsilleen.”

Valmistus:
Keitä kuoritut perunat kypsiksi ja ota niiden
keitinvesi talteen. Survo perunat hienoksi ja lisää keitinvesi niiden joukkoon. Lisää vielä vettä niin paljon, että lientä on yhteensä 1,5 litraa.
Kun liemi kiehuu, lisää ohrajauhot. Keitä miedolla lämmöllä 20 minuuttia tai niin kauan kunnes puuro on kypsää. Muista suola. Syödään
voisilmän tai maidon kanssa.
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Taunon palsta
Voi ristus!!
Taunon tekstaripalsta
Pohjanmaalla viisaus asuu vanhoos naisis, mutta Taunon palstalla saavat
kaikki kertoa mikä mieltä askarruttaa. Lähetä omat terveisesi Taunolle
osoitteeseen typopmaa@gmail.com.

• Spotify tietää tarkalleen millaista musiikkia
kuuntelen. Miksi helvetissä se mainostaa minulle jatkuvasti musiikkia, jota en ikipäivänä kuuntelisi? –Ysäri on jees

• Hartwall lanseerasi juhlavuoden kunniaksi
salmiakin makuisen Vichyn. Miksei siinä ole
ammoniumkloridia? Kieltääkö EU? Varmasti
kieltävät. – Kaikki on kielletty

Tauno vastaa: Kannattaa Spotifyn sijaan kuun- Tauno vastaa: Tauno tiedusteli asiaa EU:n Elinnella vinyylejä. Niissä on parempi soundi eivät- tarvike- ja eläinlääkintävirastolta mutta he kielkä mainokset pukkaa väliin.
sivät kaiken.
• Minkä ihmeen vuoksi joka helkkarin markettiin on viime aikoina pitänyt hankkia niitä perässä raahattavia mummokoppia? Ne ei oo kuin
tavallisten ihmisten tiellä ja perkeleen vaikeita
kantaa. – Puntti Jone

• Mies puussa. Sika maassa. Mies puusta ampuu. Sika maassa parkuu.
– Vanha viisaus Etelä-Pohjanmaalta

Tauno vastaa: Näiden koppien avulla saadaan
mummoille myytyä enemmän tavaraa kuin he
jaksavat kotiin kantaa. Kyseessä onkin keskusliikkeiden salajuoni.

• Minkä takia niitä kelloja pitää joka vuosi siirrellä? Pakottaako EU? Minä en siirrä! Eikä ollut
kylän pankkikaan siirtänyt. Mitalla tarkistin ja
samalla paikka oli. Turha sieltä Brysselistä tänne huudella! – Itsensä herra

• Miksei Alkoissa ole tuotteissa päiväystä? Myyväkkö vanhaa tavaraa? Eikä tällainen taloudestaan tarkka tiedä milloin vanhenemassa olevat
tuotteet tulevat tarjoukseen.
– Terveydestään huolestunut

Tauno vastaa: Näinhän se on aina ollut.

Tauno vastaa: Taunokin oli kerran matkalla Etelä-Euroopassa ja siellä paikalliset siirsivät aivan
kysymättä Taunon kellon omaan ranteeseensa.
Ei ole kyllä täällä pohjolassa paikkaa tuollaiselle
käytännölle Taunonkaan mielestä.

Tauno vastaa: Vanhentuneet Alkon tuotteet löytyvät kaupoissa autotarvikeosastolta edulliseen • Miksei niiaa enää nuoret tytöt? Se on kohtelias
litrahintaan nimikkeillä Lasol ja Masinol.
tapa. Twerkkaavat vaan. Ei ole kovin kohteliasta sellainen. – Notkeapolvinen mummo
• Tuntuuko musta vaan vai pieneneekö Minervan juomalasit joka vuosi? – Janoinen opiskelija
Tauno vastaa: Mummolle tiedoksi että kyllä se
niiaus nuorilta onnistuu kun napauttaa kepilTauno vastaa: Tämä on yleinen harhakäsitys, lä napakasti polvitaipeeseen. Mutta irtoaako
joka syntyy opiskelun aiheuttamasta yleisestä mummolta twerkkaus?
nesteytystarpeen lisääntymisestä.
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Askaresta
Sanaloota
Markus Kortesmaa
Sanalootaan on piilotettu pohjalainen totuus. Etsi ja yliviivaa annetut sanat laatikosta.
Jäljelle jääneet kirjaimet paljastavat piilotetun viisauden.

Typon valokuvakilpailu 2016
Valokuvakilpailu on pienen tauon jälkeen jälleen täällä! Viimeistään näin
kesän lähestyessä on aika kaivaa kamerat esiin ja ryhtyä tallentamaan ikimuistoisia tunnelmia.
Lähetä tulkintasi teemasta ”moderni pohjalaisuus” lyhyen kuvauksen kera
osoitteeseen tauno.typolainen@gmail.com. Kuvia voi lähettää 30.9. asti!
Kilpailun satoa julkaistaan syksyn Typolaasessa, ja voittaja palkitaan Finnkinon elokuvalipulla.
Toimitus toivoo kuvaajille iloista inspiraatiota!
Ps. Muistathan, että kilpailuun lähetettyjä kuvia saatetaan käyttää TYPOn
julkaisuissa kilpailun jälkeen.
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NÄINÄ AIKOINA
SUOMI TARVITSEE SUUNNANNÄYTTÄJIÄ.
Me haluamme osoittaa, että innostumalla ja
onnistumalla Suomi saadaan nousuun.
Vastauksemme on pohjalainen
yrittäjyys ja yrittäjäasenne.

TUTUSTU YRITTÄJÄTEKOIHIN
www.komiainfo.fi
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ALAVUS

ILMAJOKI

KAUHAVA

KUORTANE

KURIKKA

LAPUA

SEINÄJOKI

