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Pääkirjootus
Paljon onnea 5-vuotias TYPO!
Käsissäsi on nyt historiallinen Typolaasen numero,
nimittäin TYPOn 5-vuotisjuhlanumero. Osakunnan
historia on vielä lyhyt, mutta sitäkin tapahtumantäyteisempi. 5-vuotisen taipaleen kunniaksi järjestetyt, TYPOn ihka ensimmäiset vuosijuhlat ovat vain
yksi osoitus tästä.
TYPO sai alkunsa marraskuussa 2009, jolloin nykyisin perustajajäsenen titteliä kantavat Maria, Anniina ja Karoliina kyllästyivät osakunnattomaan yliopistoon ja päättivät elvyttää osakuntaperinteen
uudelleen henkiin. Tästä lehdestä voikin lukea tamperelais-kauhajokisen trion ajatuksia TYPOn alkutaipaleesta. Lisäksi kallupissa haastatellaan vanhoja
hallituslaisia ja muistellaan ikimuistoisimpia osakunnan tapahtumia.
TYPOssa on aina painotettu sitä, että osakunnan jäsenten ei ole pakko olla juuri Etelä-Pohjanmaalta kotoisin, vaan Pohjanmaa-käsitteen alle mahtuu paljon
laajempi kirjo paikkoja Kuusamosta Isojoelle saakka. Pohjalaisuus ei ole edes pakollinen jäsenkriteeri,
vaan ripaus pohjalaishenkisyyttä riittää, onhan yksi
perustajajäsenistäkin paljasjalkainen tamperelainen.
TYPO ei olisi kuitenkaan mitään ilman jäseniään
tai hallitustaan. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa TYPOn toimintaan ja kehittää osakuntaa yhä
paremmaksi. TYPOn hallitustoiminta ei ole jäykkää pönötystä, vaan rentoa yhdessä ideointia ja porukalla tekemistä. Uusi hallitus vuodelle 2015 on

nyt hakusessa, ja mukaan porukkaan kannattaa ehdottomasti lähteä. Hallitustoiminnan kautta syntyy
lukuisia uusia ystävyyssuhteita, eikä se ihan huono
merkintä ansioluetteloonkaan ole.
Juuri sinä voit olla mukana päättämässä, millaiset
TYPOn historian seuraavat vuodet tulevat olemaan.
Järjestetäänkö lisää ekskursioita, sitsejä vaiko ompeluseuroja? Vai ideoidaanko kokonaan uusia perinteitä, kuten teemaillanviettoja Muumi-illan tapaan?
TYPOlla on takanaan hienot viisi vuotta, olkoot seuraavat viisi vuotta vielä loistokkaammat.
Synttärionnittelut TYPO!
Hanna Ala-Sihto
Kiinnostuitko hallitustoiminnasta? Ota yhteyttä TYPOn puheenjohtajaan, Johanna Hakaseen ja kysy lisää: johanna.k.hakanen@uta.fi.

Valokuvakisan voittaja!

TYPOn valokuvakisaan saatiin toinen toistaan
upeampia pohjalaisaiheisia otoksia, joista arvovaltainen raati valitsi kymmenen parhainta kuvaa äänestykseen. Äänestyksen voittajaksi
selvisi Tero Alavainion kuva pohjalaisesta peltomaisemasta. Onnea Terolle ja kiitos kaikille
kisaan osallistuneille!

TYPOn vuoden 2014 kuvakisan voittajaksi valittiin Tero Alavainion
komea otos pohjalaisesta peltomaisemasta.
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Erikooshaastattelu
TYPOn ensimmäisessä tapaamisessa eivät meinanneet
kropsutkaan riittää
Teksti ja kuva: Susanna Valkama

Mitä tehdä, kun vappuna ei ole mitään
tekemistä? Tai kun ainejärjestössä
katsellaan nenänvartta pitkin? Aina
voi mennä kuokkimaan teekkareiden
bileisiin, mutta Anniina, Karoliina ja
Maria keksivät jotain vielä parempaa:
he perustivat Tampereen yliopiston
pohjalaisen osakunnan. Tuosta
hetkestä tulee kuluneeksi tänä syksynä
5 vuotta, ja TYPO onkin ehtinyt lähes
eskarilaisen ikään. Ison harppauksen
elämässään ovat ottaneet myös
TYPOn perustajanaiset. Anniina on
siirtynyt työelämään ja palautti juuri
kauppatieteiden gradunsa, Maria
työskentelee opinto-ohjaajana ja Karoliina ehti toimia
vuoden koulupsykologina ennen ensimmäisen lapsensa
syntymää.

Vaikka TYPOn perustaminen voi nykytilanteeseen nähden tuntua kaukaiselta ajatukselta, muistavat naiset vielä ensimmäisen kokoontumisen Vanhalla Domuksella. Anniina muistelee tuon tapaamisen osallistujamäärän
olleen heille niin iso yllätys, että heti aluksi täytyi pelätä
kropsun loppumista.
– Eihän me edes tiedetty miten päin siinä tilanteessa pitäis olla! Uskomatonta että me oltiin niin rohkeita, ihmettelee Maria.
Osakunnan perustaminen yliopistoon, jossa osakuntia ei
ollut, vaati siis rohkeutta ja vaivannäköä. Onneksi muiden yliopistojen malli antoi tukea omalle idealle. Teekkarien Ei-turkulainen osakunta loi myös tietynlaista sisua.
– Ajateltiin, että jos tuokin pyörii, niin miksei mekin,
nauraa Karoliina.
Niinpä aluksi vitsinä pidetty ajatus alkoi vakavoitua, ja
naiset marssivat järjestösihteerin puheille.
Osakunnan kantavana ajatuksena on alusta lähtien ollut
uusien ihmisten tapaaminen ja kaikkien toivottaminen
tervetulleeksi omana itsenään. TYPOssa haluttiin
välttää ns. kuppikuntaisuutta, joka joskus ahdistaa uusia
opiskelijoita ainejärjestötoiminnassa. Kovin selkeitä
raameja itse toiminnalle ei alussa ollut.
– Halusimme, että toiminta muotoutuu sellaiseksi,
jollaiseksi mukaan tulevat ihmiset sen tekevät, kolmikko
muistelee.
Pohjalaisten ja pohjalaishenkisten opiskelijoiden
kerääminen yhteen kotipaikkakunnasta riippumatta
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Karoliina Yli-Peltola, Maria Laine ja Anniina Lahti-Kala perustivat TYPOn vuonna 2009.

oli kuitenkin keskeisin suunnitelma, joka on myös
toteutunut.
Perustajajäsenten mielestä hienoa TYPOssa on ollut
myös poikkitieteellisyys, joka poikkeaa perinteisestä
ainejärjestötoiminnasta.
– Opiskelijoita yhdistävä tekijä voi olla pääaineen
ohella yhtä hyvin joku muukin tekijä, kuten kotiseutu ja
kulttuuri, ajattelee Karoliina.
– Parasta on ollut tavata ihmisiä, joihin ei omassa
ainejärjestössä olisi koskaan tutustunut, toteaa Anniina.

Parasta on ollut
tavata ihmisiä,
joihin ei omassa
ainejärjestössä olisi
koskaan tutustunut.
Ikimuistoisemmista tapahtumista ensimmäisenä mieleen
tulevat sitsit teekkarien eteläpohjalaisen osakunnan,
TTEPOn, kanssa.
– Ne ovat jääneet hyvin mieleen, kun kaikissa on aina
sattunut itselle jotain, naureskelee Anniina.
– Ne ovat olleet hienoja tapahtumia siksikin, että ollaan
pystytty järjestämään ne, miettii Maria.
Karoliina mainitsee myös osakuntaristeilyt ja
ensimmäiset turnajaiset TTEPOn kanssa.
– Muistan kun meillä oli palkintopullo ja luovutimme
sen itsellemme!
TYPOn perustajat toivovat toiminnan jatkuvan yhtä
ikimuistoisena myös tuleville jäsenille.

Pohojalaanen Manses
Henna Peltokangas tuo
pohjalaista pesishurmiota
Tampereelle
teksti: Anniina Lahti-Kala
kuva: Jorkki / Mansen Räpsä
Vuonna 2013 naisten Superpesis -sarjassa aloittaneessa
Mansen Räpsässä pelaa poikkeuksellisen paljon
Pohjanmaalta kotoisin olevia naistähtiä. Typolaanen
tapasi kaudella 2014 Räpsälle toiseksi eniten juoksuja
tuoneen Henna Peltokankaan.
Mikä toi sinut Ylihärmän Pesis-Junkkareista Mansen
Räpsään?
– Aloitin pari vuotta sitten Tampereella opiskelut
kampaajakoulussa. Samoihin aikoihin Mansen Räpsä
nousi Superiin, joten lähdin mukaan joukkueeseen. Olen
sopeutunut joukkueeseen ja Tampereelle tosi hyvin.
Junalla pääsee tarvittaessa nopeasti Pohjanmaalle.
Millaisia eroja on pirkanmaalaisen ja pohjalaisen
pesiskulttuurin välillä?
– Erot ovat aika pieniä. Pirkanmaalla analysoidaan
ehkä enemmän tekemisiä. Pohjanmaalla taas tehdään
enemmän ja puhutaan vähemmän.
– Ylihärmässä huudettiin enemmän katsomoissa sekä
omille pelaajille että vastustajille. Pirkanmaalla on
hiljaisempaa, mutta tännekin on syntynyt pesiskulttuuria.
Huomaako joukkueestanne, ketkä ovat kotoisin
Pohjanmaalta?
– Sen huomaa selvästi. Pohjalaiset ovat äänekkäämpiä
ja jääräpäisempiä. He sanovat asiat suoraan.
Pirkanmaalaiset taas ovat mukautuvaisempia.
Onko harjoituksissa tai pelitilanteessa tullut vastaan
tilanteita, joissa joukkuetoveri ei ole ymmärtänyt
pohjanmaan murretta?
– Joku ei joskus ymmärtänyt, kun sanoin ”oota, mä
tuumaan”. Kun kerran puhuin tinttailemisesta, joku luuli,
että haluan vetää turpaan!
Mikä on parasta Pohjanmaassa?
– Koti, ystävät ja sukulaiset ovat siellä. Tykkään
Pohjanmaassa kovasti kaikesta. On mukavaa,
että kaupassa ihmiset tuntevat kaikki toisensa ja
kauppareissulla kysellään kuulumisia. Veri vetää takaisin
Pohjanmaalle, ja haluaisin jossain vaiheessa palata sinne.
Mikä on mieleenpainuvin muistosi Pohjanmaalta?
– Lapsuusmuistot tulevat mieleen, kun ajelen kylänraittia
pitkin. Serkkujen kanssa olimme paljon tekemisissä.
Pääsitte tällä kaudella ensimmäistä kertaa
pudotuspeleihin ja sijoituitte seitsemänneksi. Miten
juhlitte onnistunutta toista kauttanne Superissa?
– Juhlimme joukkueen kesken, ja lisäksi olimme

Alahärmässä syntynyt Henna Peltokangas on
kotiutunut Tampereelle hyvin. Kaupin pesiskenttä
tuntuu jo kotikentältä.

jokavuotisella pesiskauden päätösristeilyllä. Juhlissa
huomaa kyllä, ketkä tulevat Pohjanmaalta.

Kolme nopiaa
Provinssi vai Nummirock?
– Provinssi. En ole koskaan käynyt Nummirockissa,
mutta Provinssiin menen aina, jos peleiltä pääsen.
Kauppi vai Kiistola?
– Nyt on paha. Tekisi mieli sanoa Kiistola, koska olen
pelannut siellä lapsesta saakka ja äitini on pelannut siellä.
Olen omaksunut myös Kaupin kotikentäksi.
Mustamakkara vai klimppisoppa?
– Mustamakkara. En ole edes maistanut klimppisoppaa.
Henna Peltokangas
- Syntynyt 22.8.1991 Alahärmässä.
- Etenijä ja koppari Mansen Räpsässä.
- Pelannut pesäpalloa myös Ylihärmän Pesis-Junkkareissa
ja Vimpelin Vedossa.
- Valmistunut maskeeraajaksi, opiskelee nyt Tampereella
parturi-kampaajaksi.
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Käy kyläs
Menhän
messään

Teksti ja kuva: Sofia Koivusalo
Veteli sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, EteläPohjanmaan rajanaapurissa. Vaakunasta löytyvä kantele viittaa vahvaan kansanmusiikkiperinteeseen, ja kirkkomaalla Raivaajapatsas
tähyää viljeltyyn jokilaaksoon.

1. Jokilaakso

Vetelin läpi virtaa Perhonjoki, joka laskee Itämereen Kokkolassa. Yksi joen komeimmista
koskista on Heikkilästä löytyvä Karjalankoski. Sen lähellä on uimakelpoinen hiekkaranta, mutta itse koski on upea nähtävyys ja
Perhonjoki jäälauttoineen.
luontokohde kaikkina vuodenaikoina. Tunkkarilla Perhonjokea reunustaa korkea ja kallioinen törmä, jonka laella on ollut kivikautista asutusta. Kyseinen kallio on nimittäin ikivanhaa merenrantaa.
kisoissa ja tapahtumissa. Puusaaren pururadat houkuttelevat
lenkille tai hiihtämään ja matkalla voi kivuta korkealle Kavon2. Murre-eksotiikkaa
mäelle ihailemaan maisemia. Takalan tallilla pääsee ratsastaVeteli-Kaustinen-Halsua -alueen murre on erikoinen. Palijon
maan ja monipuolisessa Huhtaniemen mökkikylässä voi muun
on tuttua pohojalaisuutta, mutta kysäseppä joltaki paikalliselmuassa meloa kanootilla tai pelata minigolfia. Jo mainituilla
ta, jos se praatailis sulle kasso isseä. Siten me nimitämmä tätä
Vetelin markkinoilla voi myös juosta Vetelin markkinahölkän.
murretta, koska ruukathan korvata kaikki sanojen ts:t kahrella ässällä. Kasso ny isse. Sitte hoo-kirijain tuppaa esiintymhän
vähä ourosti, tai samasa paikasa son ko Etelä-Pohojammaallaki, mutta meillä tipahtaa fokaali pois sen hoon erestä. Jos eepeellä ’sanotahan’ nii meillä ’sanothan’. Nyt ko oot käyny murrekurssin alkhet, saat paikallisten arvostuksen tokasemalla
jotta ’menhän messään mutta varothan ettei käy vissa ossaan’.

3. Rajaseudun saluuna

Tänä vuonna nimensä mukaisesti keskelle ei mitään avattiin
paikkakunnan sympaattisin kahvila/majoitusyritys, joka on rakennettu uskottavasti länkkäriteeman mukaan. Saluunasta löytyy kaikkea heiluriovista vankkureihin sekä itse rakennettuihin
urkuihin, ja kesän aikana paikka sai uskomattoman suosion.
Saluuna avataan jälleen keväällä. (rajaseudunsaluuna.fi)

4. Vetelin markkinat

Veteli ja Kaustinen ovat niitä naapurikuntia, joiden välillä vallitsee leikkimielinen naapuriviha. Homma taisi alkaa, kun vuosisatoja sitten kiisteltiin siitä, kumpi saa ensimmäisenä oman
kirkon. Legendan mukaan kirkon paikka päätettiin sen perusteella, kummassa kunnassa kuolisi ensin ihminen. Edelleen
kerrotaan, että Kaustisella näin tapahtui, mutta veteliläiset varastivat ruumiin ja siten saivat kirkkonsa ensin. Miten tämä
sitten liittyy Vetelin markkinoihin, joita vietetään aina heinäkuussa? Ei juuri mitenkään, paitsi että markkinat järjestetään
yleensä samaan aikaan, kun Kaustisella alkavat Kansanmusiikkifestivaalit, joilla veteliläiset aina käyvät, vaikka muuta väittäisivät.

5. Liikuntamahdollisuudet

Urheilutalon ja uimahallin kupeesta löytyvät yleisurheilukenttä
jalkapallonurmineen sekä aktiivisesti käytössä oleva pesäpallostadion. Paikkakunnalla on Keski-Pohjanmaan moottoriurheilurata Kemora, joka on käytössä ympäri vuoden erilaisissa
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Kalluppi
TYPOn 5-vuotissynttäreiden kunniaksi galluppiin haastateltiin osakunnan ensimmäisinä
vuosina vaikuttaneita tekijöitä. Mikä on ollut TYPOn paras tai hauskin tapahtuma?
Teksti: Maria Laine
Kuvat: Anniina Lahti-Kala, Susanna Valkama ja Tuukka Piirto

Johanna, vapaa-aikavastaava
vuonna 2011
Laskiaispulkkailu on ollut paras
ja hauskin tapahtuma. Parhaan
siitä tekee se, että porukka oli
iloisella mielellä pulkkamäessä,
pakkasta ja lunta oli sopivissa
määrin ja matkaradiosta kuunneltu musiikki toimi tunnelmankohottajana. Pulkkailun jälkeen
lämmin kaakao ja itse tehdyt laskiaispullat olivat piste iin päälle.
(Johanna kuvassa oikealla)
Jenna, Miina-emäntä vuonna
2011
Paras tapahtuma oli excu Pohjanmaalle. Hauskin paikka reissulla
oli Sport&Fun -liikuntamaailma
Kuortaneella. Sisäinen lapsi pääsi
hetkeksi valloilleen.

Roosa, perustajajäsen
ja sihteeri vuonna 2010
Hauskin tapahtuma oli TYPOn ja
TTEPOn ensimmäiset yhteiset sitsit, joissa oli teemana pohjalaiset
julkkikset. Sitseillä olikin osuvasti
pukeutuneita julkimoita, raikuvaa
laulantaa, vähintäänkin riittävästi
syötävää ja juotavaa, yllättäviä ohjelmanumeroita (mm. runonlausuntaa) ja ennen kaikkea railakasta pohjalaista juhlintaa. Suurin osa selvisi
myös jatkopaikalle legendaariseen
Rumaan. Seuraavan aamun hapokas
junamatka Espooseen kassavuoroon
oli myös mieleenpainuva.

Tuukka, saunatonttu 2010
Lapsuuden haaveammatti -sitsit
vuonna jotakin. Niissä oli erityisen
yhteisöllinen fiilis.

Seija, vapaa-aikavastaava vuonna 2010
Mun mielestä parhaat tapahtumat
olivat pikkujoulut ja pubirundi.
Ne ovat jääneet päällimmäisinä
mieleen.

TYPOn uusi haalarimerkki on
julkistettu!
TYPOn uusi haalarimerkki
on vihdoinkin täällä. Markus
Kortesmaan suunnittelemaa
salmiakkimerkkiä voi ostaa
TYPOn tapahtumissa hintaan
3,50€ kappale. Tämä merkki ommeltuna haalareihin
saat teekkaritkin kateudesta
vihreiksi. Osta siis omasi, ennen kuin ne myydään
loppuun!

Gluteenittomat
paahdetut pellavarouheet

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

Kemuulut

Teksti ja kuvat: Hanna Ala-Sihto

Muumi-ilta

Suuren suosion tammikuussa saavuttanut Risney-ilta sai jatkoa, kun 8.10. typolaiset kokoontuivat TOAS Centrumin
kerhohuoneelle fiilistelemään Muumi-piirrettyjen äärelle.

Muumeja katselemaan
kerääntyi sankka joukko
typolaisia. Klassikkopiirrettyjä katsottiin välillä
lähes hartaan tunnelman
vallitessa. Välillä herkuteltiin myös teemaan
sopivilla tarjottavilla sekä
tietysti Muumimamman
pannareilla.

Muumi-aiheinen piirustuskilpailu herätti monen
piilevät taiteilijakyvyt ja
piirustuksia taiteiltiinkin
keskittyneesti ja huolella.

rtaan

Tulevia tapahtumia
Syksyn tulevia tapahtumia ovat ainakin
syyskokous, pikkujoulut sekä joulukorttien
askartelupaja. Muutokset tapahtumiin ovat
mahdollisia ja ajantasaiset tiedot löydät
TYPOn nettisivuilta (jarjestot.uta.fi/typo).
Kilpailun lopputuloksena oli toinen toistaan upeampia
teoksia!
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Askaresta

Etsi seitsemän eroavaisuutta
Markus Kortesmaa

Onnenkylän ostosparatiisissa tapahtuu kummia. Alemmassa kuvassa on jotain hullusti, keksitkö mitä?
Oikeat vastaukset voit kurkata sivulta 11.

TYPOn tapahtumia vuosien varrelta
Aino Yli-Peltola

Pohjanmaan exculla vuonna 2012
vierailtiin muun muassa Tuurissa.

Hanna Ala-Sihto

Typolaiset kisaamassa TTEPOa
vastaan turnajaisissa vuonna 2012.

Susanna Valkama

Laskiaisriehaa vietettiin viime
vuonna Hervannassa.
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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.

Miksei jouluvalojen käyttöä ohjata jollain asetuksella
tai direktiivillä samaan tapaan kuin talvirenkaiden
käyttöä?! Jouluvalojen näkeminen ennen kesäajan
päättymistä vahingoittaa psyykettä ihan yhtä paljon
kuin nastarenkaat sulaa asfalttia!!

Miksei Typolaasessa käydä samanlaista viiksikeskustelua kuin eräässä pohjalaisessa paikallislehdessä? Miksei kellään Typolaasella ole viiksiä? Movember-aatetta kaivaten.

Kyllähän komeat tonttuvalot parvekkeella vain nostattavat juhlafiilistä, oli kyse sitten juhannuksesta
tai joulusta. Taunon naapuri on ainakin hoksannut
tämän, ja eipähän tarvi joka vuosi raahata valoja varastoon ja takaisin, kun ovat aina valmiina. Mikäli
jouluvalot hyppäävät liikaa silmille, Tauno suosittelee
silmälappujen käyttöä.

Koska enemmistö TYPOn jäsenistä on naisvoittoista,
on Tauno ihan iloinen siitä, ettei useammalla ole viiksiä. Mikäli karvoitustaan kuitenkin haluaa kasvattaa
Movember-aatteeseen vedoten, kannattaa muistaa,
että vähempi on enempi.

Miksi tän ikäisen pitää juoda niin paljon? Sunnuntaipäivisin bussipysäkkien penkit tulisi varata rapulaasille, ei vanhuksille.
Juomisen vähentämiseksi kannattaa suosia Taunon
taktiikkaa ja keskittyä baareissa enemmän tanssilattian valloittamiseen kuin tiskillä notkumiseen.
Mikäli ilta kuitenkin päättyy railakkaasti, saa mummeleihin bussipysäkillä liikettä,
kun vinkkaa kulman takaa löytyvästä ilmaisesta pullakahvitarjoilusta.

Hei Tauno! Ärsyttää kyllä tajuttomasti pyöräillä
Tampereella, kun joka välissä on ylämäkiä. Täytyykö tässä olla joku triatholisti, että selviää koulumatkasta. Toista se vaan on Pohjanmaan lakeuksilla.
Nimim. Pohkeet kramppaa ja henki ei kulje.
Mikäli pohjakunto on ruostunut, Tauno suosittelee
intervalliharjoituksia. Tai vaihtoehtoisesti bussikortin hankkimista.
Tervehtiminen ja silmiin kattominen. Mikä siinon
niin tajuttoman vaikiaa?
Taunon vinkki on tervehtiä kaikkia eurooppalaiseen
tapaan poskisuukoilla, siinä ei jää ainakaan vastapuolelle epäselväksi, että nyt tervehditään.

TYPOn valokuvakisan satoa

Kuva: Markus Kortesmaa
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Kuva: Susanna Valkama

Askaresta
Kuvavisan ratkaisu

Voittaja!

Viime lehden kuvavisassa kysyttiin, mikä vaatimaton
pikkumökki kuvassa näkyi ja oikea vastaus oli tietenkin Laihian Nuukuuren museo. Visaan saatiin vain
yksi oikea vastaus, joten herkullisen palkinnon kuittaa Kaisa Järvinen. Onnea Kaisa!

Kuva-arvootuksen ratkaisu

Viime numerossa kysyttiin myös, mikä tärkeä numerosarja oli piiloutunut keväiseen koivikkoon.
Silmiä siristämällä koivujen seasta saattoi nähdä luvun 2009, joka on siis TYPOn perustamisvuosi.
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Valikoomisnamme kaikki raakat perunatuottehet.

Kuorinensa tai iliman, kokonaasena tai palootuna
sellases paketis kun haluat, vaikka vetes.
Katto yhteystierot ja kysy lisää
www.suupohjanperunalaakso.fi
PS. Kummiperunoota ei oo.
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