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♦ Pääkirjootus ♦
Uudet ystävät odottavat sinua vuoden 2014 hallituksessa
On torstai-ilta , käynnissä on TYPOn kokous. Monet hallituslaisista ovat ehkä väsyneitä viikon luennoista, tenteistä ja palautettavista harjoitustöistä, mutta vielä pitäisi jaksaa
istua osakunnan kokouksessa ja päättää seuraavan päivän sitsien viimeisistä viilauksista.

Puheenjohtaja Eetu Kuoppala ehdottaa sitsien koristeiksi jotain sellaista, mitä ei ehkä
tässä (perhe)lehdessä ole soveliasta mainita. Koko porukka rävähtää nauruun. Nauramme
ja nauramme, vedet valuvat silmistä.
Tätä on TYPOn hallitustoiminta parhaimmillaan. Vuoden aikana porukka on hitsautunut tiiviisti yhteen, ja jokainen uskaltaa sanoa kokouksissa mielipiteensä omana aitona
itsenään. Olemme järjestäneet lukuisia hauskoja tapahtumia, ja samalla on opittu paljon
tapahtumien organisoinnista, tiimityöskentelystä, tiedottamisesta ja aikataulutuksesta.
Näitä taitoja tarvitaan myös työelämässä.
Parasta hallitustoiminnassa on ollut yhteisöllisyys ja uudet ystävät. Ihmisiin tutustuu
aivan uudella tavalla, kun Vanhan Domuksen viemäriä hinkataan yhdessä hiekasta tai
pilkotaan vesimelonia uusien illan salaattitarjoiluihin.
TYPOn hallitus ei ole mikään ylijumalien kerho tai VIP-klubi. Kaikki ovat tervetulleita
hallitukseen täysin omana itsenään. Aiempaa kokemusta ei vaadita, ja kaikille löytyy
omien mieltymysten ja aikataulujen mukaista tekemistä.
Eetu ja Marianna kertovat hallitusrooleistaan ja -tehtävistään tarkemmin viereisellä sivulla. Kannattaa siis ehdottomasti hakea mukaan vuoden 2014 hallitukseen!
Tenttiahdistus helpottaa kummasti, kun opiskelupäivän keskellä voi nauraa porukalla
luoville tapahtumaideoille TYPOn kokouksessa.
Anniina LahtiKala
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♦ Hallitus ♦
Tule ensi vuodeksi TYPOn hallitukseen!
SuviMarja Ojanperä

Mitä osakunnan hallituksessa
oikein tehdään? Eetu Kuoppala
ja Marianna YliPeltola kertovat,
mitä ovat käytännössä tehneet
TYPOn hallituksessa vuoden 2013
aikana.
Eetu Kuoppala, puheenjohtaja 2013
”Puheenjohtajan tärkeimpiä tehtäviä ovat
kokousten kutsuminen koolle sekä osakunnan toiminnan yleinen organisointi
ja valvominen. Tämä tarkoittaa sitä, että
puheenjohtajan on katsottava aina toimintaa ”askeleen pidemmälle” viimeisimmästä Tapahtumavastaava Marianna YliPeltola ja puheenjohtaja Eetu Kuoppala ovat
olleet vuoden aikana mukana järjestämässä muun muassa TYPOn ja TTEPOn
kokouksesta ja tapahtumasta. Luonnolyhteisiä kesäfestarisitsejä.
lisesti yhden ihmisen kädet eivät riitä
kaikkialle, mikä edellyttää hallituslaisten
aktiivista yhteistyötä ja jaettua johtajuutta. Puheenjohtaja
hahmottaa kuitenkin osakunnan vuodesta tarvittavan
Saatat kovasti miettiä, pitääkö tapahtumavastaavan olla
kokonaiskuvan.
organisointikykyinen ja erityisen lahjakas. Voin sanoa,
ettei tarvi! Itsekin olen muutaman kerran möhläillyt,
Muita tehtäviä ovat yhteistyön edistäminen Teekkarien
mutta virheistä oppii.
Etelä-Pohjalaisen Osakunnan TTEPOn, Tamyn ja muiden
osapuolten kanssa. Tehtävään liittyy myös edustuksellinen Turhaan pelkäsin sitä, että jourun yksin suunnittelemaan
rooli, sillä puheenjohtaja näkyy roolissaan ulospäin: on
kaikki tapahtumat. Kaikki hallituslaiset yhdessä suunnitosattava toimia osakunnan eduksi. Puheenjohtaja valvoo televat ja toteuttavat tapahtumat, eikä tapahtumavastaava
myös osakunnan sääntöjen noudattamista.
ole niistä yksin vastuussa.
TYPOn hallituksen puheenjohtajana toimiminen on
auttanut minua kehittämään laajaa organisointitaitoa,
ryhmätyöskentelyä ja suunnittelua harrastusjärjestön
toiminnassa, minkä uskon auttavan myös tulevaisuudessa. Väitän tämän olevan hyödyllistä tietotaitoa kenelle
tahansa alasta riippumatta. Tuskin tarvitsee paljoa puhua
niistä mahtavista ihmisistä, joita on saanut tavata ja nähdä
osakunnan kautta. Nämä, erityisesti viimeisin, ovat itselleni järjettömän hienoja palkintoja hallitustoiminnasta!”

Tapahtumavastaavan pesti on oikeastaan sellainen, miksi
sen itse tekee. Jos haluat ottaa paljon vastuuta ja aikaa ja
tahtoa riittää, voit suunnitella tapahtumia vaikka joka
viikolle. Toisaalta pesti on joustava: jos koulukiire ja tenttipaniikki iskevät päälle, voi hetkeksi höllentää vauhtia.
Hallituksessa olo on yllättänyt minut positiivisesti.
Muihin hallituslaisiin oli helppo tutustua, ja he halusivat
tutustua myös minuun. Ilmapiiri on kannustava ja lämminhenkinen.

Marianna Yli-Peltola, tapahtumavastaava 2013

Hallitusvuosi on avartanut maailmaa. TYPOssa olen
”Tapahtumavastaavan pesti on pitänyt sisällään monen- saanut tutustua eri aloja opiskeleviin pohjalaisiin, ja myös
moista hommaa, sillä olen mm. ostanut kumiankkoja (?!). muihin kuin pohjalaisiin. Olen oppinut taitoja, joista on
varmasti hyötyä työelämässäkin.”
Olen suunnitellut ja organisoinut tapahtumia: miettinyt
lajeja turnajaisiin, varannut mökin kesätapaamiseen ja
Osakunnan hallitukseen kaivataan jälleen ensi vuodeksi
pohtinut pohojalaasia sanoja kaupunkisuunnistuksen
rastille. Olen myös tierottanut tapahtumista. Lisäksi tein uusia jäseniä ja toimihenkilöitä. Ota siis yhteyttä mahdollisimman pian nykyiseen puheenjohtajaan Eetu Kuoppaelämäni ensimmäisen kerran ihan ite perunakropsua
laan, eetu.kuoppala@uta.fi.
(äiteen salaisella reseptillä)!
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♦ Kemuulut ♦
TYPOn ja TT
Tekstit: Susanna Valkama
Kuvat: SuviMarja Ojanperä

EPOn kesäfe

starisitsit <3

Järjestyksessään jo kolmannet TYPOn ja TTEPOn eli Tampereen Teekkarien Etelä-Pohjalaisen Osakunnan yhteissitsit sitsattiin
perjantaina 4. lokakuuta Tampellassa Marttojen juhlatilassa, joka
muuttui sitsien teeman myötä kesäfestarialueeksi. Meno oli tuttuun
tapaan railakasta, ja ilta päättyi jatkoihin Rumassa.

Järkkäreillä oli aika tiukka linja, ja sanktioita jaettiin erityisesti bajamajan
tuotosten tapaisina makupaloina. Arvon Toasteina toimivat ansiokkaasti
Tuukka Olli (vas.) ja Jarkko Sillanpää.

Illan aikana nähtiin jos jonkinmoista esitystä päälavalla, laulettiin hyviä biisejä ja pidettiin hauskaa festari
hengessä. Kuvassa Anni Tenhunen (vas.), Maria Laine, Anniina LahtiKala ja Toni Lammi.
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♦ Kemuulut ♦

Vaikka vesisadetta ei saatukaan, festaritunnelma oli käsin kosketeltavaa,
kuten VilleVeikko Koskisen ja Saija Uusimäen olemuksista voi päätellä.

Onneksi festariruoka oli tuttua ja turvallista, ja puitteet muutenkin asiaan
kuuluvat..
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♦

Pohojalaanen Manses!

♦

Näyttelijä Antti Seppä
muistaa Pohjanmaalta
parhaiten kökkähengen
ja tulvat
Kuva ja teksti: Anniina LahtiKala

Tampereen Työväen Teatterista 2010 eläkkeelle jäänyt
näyttelijä Antti Seppä ei ole ihan paljasjalkainen
pohjalainen. Äidin suvussa on pohjalaista verta aina
Jaakko Ilkasta lähtien, mutta Sepän isä oli kotoisin
Karjalan Käkisalmesta. Seinäjoelta kotoisin oleva
Seppä on asunut Tampereella vuodesta 1977 lähtien.
Mikä toi sinut aikoinaan Tampereelle?
− Näyttelijän työ. Näyttelin kolme vuotta Seinäjoen
kaupunginteatterissa, kunnes silloinen teatterinjohtaja lähti Hämeenlinnan kaupunginteatteriin ja pyysi
lempinäyttelijänsä mukaan. Ehdin olla Hämeenlinnassa vuoden, kunnes Lasse Pöysti soitti ja pyysi
Tampereen Työväen Teatteriin.
Oletko joskus meinannut lausua vahingossa vuorosanoja Pohojammaan murtehella?
− Kyllä olen. Työväen Teatterissa näyttelin Koskelan
Aleksia Täällä Pohjantähden alla III -näytelmässä.
Antti Seppä on sopeutunut Tampereelle hyvin. Suunnitelmissa ei ole
Eräässä kohtauksessa Aleksi saa tietää ensimmäisen palata takaisin Pohjanmaalle, vaikka Seppä käy Seinäjoella usein
katsomassa äitiään.
poikansa kaatuneen sodassa, ja hän sanoo Elinalle
”Mä meen antamaan hevoselle”, tarkoituksenaan
mennä antamaan hevoselle heinää ja suremaan sen luokse. Mikä on suosikkipohjalaissanontasi?
− Soon hyvä näin, sanoo Parkanon muori!
Lasse Pöysti joutui useasti huomauttamaan, ettei Aleksi
Miksi Pohjanmaalta tulee niin paljon hyviä näyttelijöitä?
ollut eteläpohjalainen. Lopulta koko kommentti jätettiin
− Pohjanmaalla uskalletaan tehdä rohkeita päätöksiä ja
näytelmästä pois.
Mikä muisto Pohjanmaalta on jäänyt parhaiten mieleesi? ottaa positiivisia irtiottoja, kuten Aalto-keskus. Pohjan− Kökkähenki ja tulvat. Noin vuonna 1963 syystulvien jäl- maalla kulttuuria pidetään arvossaan ja alueellisuutta
vaalitaan oikeassa mittasuhteessa.
keen tuli 20 asteen pakkaset ja vedet jäätyivät. Menimme
− Välillä piiri pieni pyörii Pohjanmaalla, vaikka geenitraktorilla jään päällä, mutta yhtäkkiä jää petti ja traktori
perimä pysyisi viriilinä, jos virkoihin valittaisiin joskus
vajosi osittain jään alle. Muistan, että siihen aikaan joku
muitakin kuin eteläpohjalaisia.
meni luistimilla teitä pitkin Ilmajoelta Lapualle saakka.
Mitä haluaisit sanoa typolaisille?
Millaisia ihmisiä pohjalaiset ovat?
− Pitäkää huolta toisistanne ja jakakaa vastuuta!
− Sanotaan aina, että pohjalaiset ovat reiluja, mutta mielestäni joka puolelta Suomea löytyy reiluja ihmisiä. Ehkä
joissain tilanteissa kateus korostuu. Television alueuutisista
Kuka?
olen huomannut, että Pohjanmaalla on pienimmät työttöAntti Seppä
myysluvut. Pohjanmaalla ei ole aikaa syrjäytyä.
♦ Syntynyt 21. maaliskuuta 1947 Seinäjoella.
− Pohjalainen viisaus todella asuu vanhoissa naisissa. Nuo♦ Valmistui Suomen Teatterikoulusta Helsingistä 1970.
ret eteläpohjalaiset konhottavat, mutta akat laittavat suitset
♦ Työskennellyt näyttelijänä Seinäjoen kaupunginteatsuuhun.
terissa, Hämeenlinnan kaupunginteatterissa ja TampeMikä on parasta Pohjanmaassa?
reen Työväen Teatterissa.
− Lakeus. Toivottavasti maakuntakeskuksiin ei tule Levi♦ Näytellyt muun muassa jokaisessa 373:ssa Vuonna
ilmiötä, vaan lakeus pystytään säilyttämään.
-85 -musikaalin näytöksessä, Sirkuspelle Hermannissa
Oletko käynyt nuoruudessasi Kauhajoen Kasinolla?
Sirkustarkastajaa sekä Täällä Pohjantähden alla III:ssa
− Vain kerran. Kävin enemmänkin Mietaalla ja Lapualla.
Aleksia.
♦ Harrastukset: ulkoilu, musiikki, sukellus sekä ”olla
vaan ja kattella ihmisiä”
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♦ Kolumnit ♦
Venäjältä, rakkaudella
Matias Lehtinen, etätypolaanen
Kirjoittaja opettaa venäläisille suomen kieltä
Saranskin yliopistossa.

gät jalassasi niin pitkältä, että tarvitset apua
kotioven avaamiseen. Sinun tuurillasi yöpäivystäjänä sattuu olemaan sama mummo, jota
et tervehtinyt paria viikkoa aikaisemmin.

Seuraavilla kertomuksilla ei ole mitään tekemistä
4.
olla nauttimatta viikonloppusemitotuuden kanssa. Ne ovat vain pieniä tarinoita siitä,
naarin iltapalaa nestemäisessä muodossa, jos
mitä voisi olla luvassa itärajan toisella puolen. Siispä,
et ole huomannut lukea seuraavan päivän
Venäjällä asuessasi muista:
ohjelmaa etukäteen. Aamutuimaan starttaava
kolmen vartin pikataipale neuvostonostalgiaa
1.
tervehtiä kerrostalosi sisäänkäynnissä päihuokuvassa onnikassa antaa mukavan lähtövystävää mummoa, vaikka olisitkin ärtynyt ollessasi
ruiskeen päivään. Perille päästyäsi huomaat
15 minuuttia myöhässä odotettuasi suihkusta tuleolevasi maaseutukylässä kansallispukuisen
van myös lämmintä vettä. Mikäli kuitenkin päätät
tanhujengin ympäröimänä. Pandasilmilläsi
tehdä kaurismäkeläisen ohituksen, on mahdollista,
yrität etsiä jotakin suolan ja rasvan rakkauettä hän juoksee sinut kiinni ja pitää 5 minuutin
desta syntynyttä. Silliä ei ole tarjolla, mutta
ylidramatisoidun esitelmän tapakulttuurista. Sen
lähelle menee: kalakeitto. Äitien tekemän ruojälkeen olet 20 minuuttia myöhässä.
an karaistamalle mielellesi kokonainen kalanpää on vähän liikaa. Siinä se nyt on, juhlavie2.
olla puhumatta puistossa paikallisen ystäväraan lautaselle nostettuna! Vähin äänin siirryt
si kanssa suomen kielen tavata- ja tappaa-verbien
suoraan jälkiruokaan: rahkapulla. Huuhtelet
käytön riskeistä. Esimerkkilause Minä tapan sinut
sen alas auringon paahteessa käyneen kotikalhuomenna kun saattaa venäjäksi käännettynä kuujan kera. Vahvasti sujuneen päiväsi kruunaa
lostaa uhkaavalta. Voi olla, että asunnolle palattuasi
pääsy tv-ryhmän haastatteluun: Miksi olet
olet saanut sosiaalisessa mediassa kaveripyynnön
halunnut tulla tänne? Niin.
maastohousuiselta ”Spasibo 1939–1940” -aktiivilta.
3.
olla juomatta kaikkia lasiisi kaadettuja vodkapaukkuja kotiseuturakkaasti Pohjanmaan kautta.
Se ei nimittäin ole etiketinkään mukaan tarpeellista
– vain tervetulomalja on syytä kulauttaa pohjaan
asti. Tästä tietämättömänä saatat kahdeksannen
maljapuheen kohdalla pohtia, josko itsesi sijaan
vieressäsi nököttävä jukkapalmu kaipaisi jotakin
Substralia väkevämpää. Tietämätön olet myös siitä,
että seuraavaksi on oman puheesi vuoro ja että
myöhemmin pikkutunneilla laitoksesi johtaja kutsuu
sinut vielä yömyssylle työhuoneeseensa. Työpaikkasi
menettämisen pelossa juodut tuplakonjakit saavat
Haluatko TYPOn exkyläkauppias Matskun kaina
loon? Leikkaa ja liimaa oma kuvasi tilalle!
puolen tunnin kotimatkan tuntumaan juhlaken9

♦ Kolumnit ♦
Heimohengestä
Juha Saari, eksetätypolainen

TYPO kokoaa jälleen näin syksyllä jatkuvalla syötöllä
ihmisiä yhteen pohjalaisessa hengessä. Tässä hengessä
voi olla mukana, vaikkei fyysisesti olisikaan joka tapahtumassa. Näin ainakin itse koin, kun vietin viime lukuvuoden etätypolaisena Bernin yliopistossa Sveitsissä.
Ymmärrän, että ajatus Alpeista saattaa yhtäkkiä aharistaa
monia teitä aakiaan ja laakiaan maisemiin enemmän
tottuneita typolaasia. Mainittakoon kuitenkin, että olen
jo lähtökohtaisesti keskivertopohjalaista tottuneempi
vuoristoelämään, koska tulen Isojoelta, jylhän ja mahtavan Lauhanvuoren kupeesta (231 m mpy).

sointiin ei pidä liikaa takertua. TYPOssa kukaan ei vaadi, että syntymätodistuksessa lukee Lapua. Niin myös
Erasmus-heimossa kansallisuudesta muodostui heimon
sisällä vähitellen toissijainen, joskin oman identiteetin
kannalta tärkeä tekijä. Heimolaisuus voi esiintyä vahvana myös hengenheimolaisuuden muodossa. Henkilökohtaisesti en esimerkiksi osannut etukäteen odottaa, että parhaaksi kaverikseni Sveitsissä muodostuisi
turkkilaisesta miljoonakaupungista tuleva, islamilaisen
perhetaustan omaava tataari. Stereotypiat ovat parhaassa tapauksessa ehtymätön keskinäisen huumorin lähde,
kunhan niiden orjiksi ei vain jää.
Vaikka kulttuuristen tekijöiden vaikutusta ei toki voida
kokonaan poissulkea, vaihtovuoteni aikana tajusin
paremmin, että ei sillä loppujen lopuksi ole merkitystä,
onko keskustelukumppani iranilainen vai tanskalainen.

Juha Saari opiskeli lukuvuoden 20122013 Bernin yliopistossa ja nautti samalla alppimaisemista.

Uskomattomien alppimaisemien lisäksi sanoisin, että
vaihtovuoteni parasta antia oli yhteisöllisyys ja sosiaalisuus, mitä kutsuisin kuulumisena ”Erasmus-heimoon”.
Kuten pohjalainen heimo lienee syntynyt monesta suunnasta tulleista ihmisistä, myös Erasmus-heimon jäsenet
olivat sekoitus ympäri maailmaa tulleita mahtavia vaihtoja tutkinto-opiskelijoita höystettynä monilla avarakatseisilla sveitsiläisillä. Tämä heimo toki koostui useammista
pienemmistä ryhmistä. Naapuruudella oli kuitenkin heimoa erittäin vahvasti yhdistävä vaikutus, ja tämä näkyi
selkeästi ainakin omassa opiskelija-asuntolassani ihmisiä
yhteen hitsaavana tekijänä.

Paljon oleellisempaa on, että ihminen puhuu aitona omana
itsenään. Se on mielestäni asia, joka korostuu selvästi myös
TYPOn ympyröissä. Näkisin, että TYPOn korostamassa
pohjalaismielisyydessä onkin pitkälti kyse rehellisyydestä ja vilpittömyydestä. Tämä siitäkin huolimatta, että
TYPOssa viljellään paljon myös ”pohjalaista piiloteltua
huumoria”.

Sveitsissä oli mielestäni hienoa huomata se, että vaikka
Sveitsin eri kantoneilla ja kieli- ja murrealueilla on omat
hyvin vahvat identiteettinsä, loppupeleissä kaikki kantoivat
ylpeinä sveitsiläisyyden viittaa huolimatta siitä, tulivatko
he saksan-, ranskan-, italian- vai retoromaaninkieliseltä
alueelta. Toivoisin, että kaikki typolaisetkin voisivat yhtä
Heimolaisuus ei siis mielestäni ole sidoksissa vain samaan maantieteelliseen taustaan. On tietenkin luonnol- ylpeästi sanoa olevansa typolaisia, sanoivat he sen sitten
lista ja hienoa, että esimerkiksi TYPOssa samalta alueelta etelä-, keski-, pohjoispohjalaisella tai jollain aivan muulla
murteella.
tulevat jäsenet pystyvät verestämään samankaltaisia
muistojaan. Loppupeleissä maantieteelliseen kategori-

10

♦ Kysy Taunolta! ♦
Kysy Taunolta!
Kysy Taunolta kaikkea lakeuksien ja taivaan väliltä joko
Facebookissa tai sähköpostitse: tauno.typolainen@gmail.
com.
Terve Tauno! Minua on jo jonkin aikaa askarruttanut
se, miksi Vesa Keskisen pihassa kasvaa yksisarvisia
ja antiikin Kreikan paaluja. Voisitko valaista asiaa?
Kastike
Ehkäpä löydät vastauksen seuraavasta lainauksesta:
”Yksisarvinen (lat. unicornis, m. kreik. monokeros) on
taruolento, jolla on hevosen vartalo ja pää, vuohen sorkat
ja parta, leijonan häntä sekä yksi usein kierteinen sarvi
keskellä otsaa. Yksisarviset kuvataan tyypillisesti puhtaiksi, valkoisiksi olennoiksi, jotka antavat vain neitsyen
koskea itseensä. Yksisarvisen sarvesta tehdyn juoman tai
viinin juomisen yksisarvisen sarvesta tehdystä astiasta on
uskottu suojaavan myrkyiltä ja toimivan lemmen nostattajana.” Lempi, viini, neitsyt?
Moi Tauno! Sukunimeni aiheuttaa usein hämmennystä varsinkin Pirkanmaalla, ja ihmiset kirjoittavat sen
usein väärin. Ovatko pohjalaiset sukunimet oikeasti
niin hämäriä ja miksi näin on? Mitä minun kannattaisi
tehdä asialle?
Olenko normaali

Pohjanmaalla sukunimet liittyvät usein asuinpaikkaan.
Tilat ovat olleet niin komeita, että niitä on ollut mahdollisuus jakaa esimerkiksi Ylä-, Ala-, Väli-, Keski- ja
Lahti-nimisiin osiin. Muista prameilla rikkailla esi-isilläsi
kovaan ääneen, niin opiskelijatoverisi eivät koskaan
unohda sinua tai nimeäsi.
Tauno. Kerro, miksi v*tussa Martat ei osaa kiinnittää
taulua kunnolla seinälle?!? V*tuttaa tommonen.
John Doe
Noh noh, ei voimasanoja. Tässä kuitenkin yksinkertainen
ohje taulun kiinnittämiseen. Johan pysyy! 1. Naula syvälle
seinään. 2. Taulu tukevasti kiinni.
Help Tauno! Pohjanmaalla kaikki tuntevat kaikki ja
kaikki vaikuttavat olevan jotenkin sukua toisilleen.
Miten voin varmistua siitä, ettei tuleva siippa ole jo
valmiiksi samaa sukua?
Kirkonkirjat sekaisin
Hmmm. Eikö olisi vain kätevää, että olisitte jo valmiiksi
sukua? Toisen sukulaisista ei voi olla pitämättä, kun ne
ovat omiakin sukulaisia. Jos asia kuitenkin vielä mietityttää sinua, voit ottaa yhteyttä Suomen Sukututkimusseuraan (www.genealogia.fi). Ps. Mitä serkumpi, sen
herkumpi.

Mihinä tällaaset kärryt
on?

KUVAVISA!

Pohojammaalla on asuttu ties missä. Tässäkin
paikassa on ollut elämää jo aiemmin kuin viime
perjantai-iltana. Tiedätkö, mikä paikka on kyseessä? Lähetä vastauksesi sähköpostilla osoitteeseen tauno.typolainen@gmail.com tai tuo se
paperilla Pinni A4101:n ainejärjestötilaan TYPOn
postilaatikkoon 31.12.2013 mennessä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan palkinto!
Viime Typolaasen numerossa julkaistiin kuva paikasta, jossa oli pyryyttäny keskellä kesää. Kyseessä
ei kuitenkaan ollut erikoinen sääilmiö, vaan Ilmajoen Musiikkijuhlien oopperaranta. Tarkemmin kyse oli Taipaleenjoki-oopperan lavastuksesta.
Voittaja!
Viime Typolaasen kilpailuihin tuli ainoastaan yksi oikea ristikko- ja kuvavisavastaus. Tauno kruunaa voittajaksi
Hanna Ala-Sihdon, joka saa palkinnoksi pussillisen vaahtokarkkeja. Näitä kelpaa grillailla vaikkapa iltanuotiolla
lakeuksilla.
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Sanaloota
Markus Kortesmaa

Sanalootassa on piilossa kaksitoista pohjalaista paikkakuntaa. Sanat voivat olla pystyyn, vaakaan tai
vinoittain. Etsi kaikki kaksitoista ja lähetä lista niistä osoitteeseen tauno.typolainen@gmail.com tai tuo
vastaus paperilla ainejärjestötilassa Pinni A4101 olevaan TYPOn postilaatikkoon 31.12.2013 mennessä.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan palkinto!
Lootasta löytyvät sanat:
ALAVUS
KALAJOKI
KANNUS
KOKKOLA
LAIHIA
LAPUA
NÄRPIÖ
OULU
RAAHE
SEINÄJOKI
VAASA
VETELI

Viime Typolaasen ristikon oikea vastaus:
pohjalaisen tärkein työkalu = puukko
itikka = lehmä
pulttu = lahje
Pohjanmaan pääkaupunki = Seinäjoki
painijoistaan tunnettu = Ilmajoki
tuulimyllyistään tunnettu = Jalasjärvi
Suomen Skotlanti = Laihia
kirkkaan kotipaikka = Koskenkorva
lipoone = liukas
porstua = eteinen
rasat = lapaset
kränä = riita
juntu = polku
rantaruotsalaisten kaupunki = Kristiinankaupunki
pohjalainen seurapeli = puukkohippa

