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♦ Pääkirjootus ♦

O

Miltä näyttää TYPOn tulevaisuus? – Sinä päätät!

n tullut taas se aika vuodesta. Nimittäin aika valita osakunnalle uusi hallitus vuodelle 2016. Sana hallitus
saattaa viimeaikaisten poliittisten käänteiden johdosta kuulostaa hieman pelottavalta, mutta TYPOn hallituksessa ketään ei kuitenkaan syytetä vaalilupausten pettämisestä tai takin kääntämisestä. Vastuuta homma
sisältää juuri sen verran kuin haluaa sen sisältävän. Hallitustoimintaan mukaan lähteminen onkin paras keino
vaikuttaa siihen, millaiseksi osakunnan toiminta tulevaisuudessa muodostuu.
Tällä hetkellä TYPOn toiminnassa on meneillään murrosvaihe. Kuusi vuotta sitten perustettu osakunta on
tilanteessa, jossa suurin osa toiminnan alusta asti mukana olleista jäsenistä on valmistumassa tai siirtymässä
työelämään. Osakuntaperinteen jatkuminen Tampereella edellyttääkin sitä, että TYPOn hallitukseen saadaan
myös uusia kasvoja mukaan.
Mikäli hallitustoiminta alkoi kiinnostamaan, voi tästä lehdestä lukea Johannan ja Mariannan kokemuksia usean vuoden hallitustaipaleelta. Lisäksi Typolaasen leikkimielinen testi auttaa selvittämään, mikä hallitusrooli
saattaisi sopia sinulle parhaiten. Oletko säntillinen sentinvenyttäjä vaiko idearikas bilettäjä? Molemmille nimittäin löytyy sopiva rooli TYPOn hallituksesta. Osakuntatoiminta ja yhdessä tekeminen olivat myös asioita,
joita valmistuneet typolaiset Susanna, Jenna ja Sonja muistelivat lämmöllä tämän numeron erikooshaastattelussa.
Tuu siis säki mukahan tekemähän TYPOsta entistä paree osakunta!
Hanna Alavainio

TYPO rekrytoi: Hallitus vuodelle 2016
Tarjoamme:
mukavan ja rennon ilmapiirin
yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä
mahdollisuuden ideoida osakunnan toimintaa vapaasti
loistavan merkinnän CV:hen
Tehtäviisi kuuluu:
tapahtumien järkkäämistä
kokouksiin osallistumista parin viikon välein
osakunnan toiminnasta tiedottamista
satunnaisia varainkeruukeikkoja
Olet etsimämme henkilö, jos:
olet pohjalainen tai pohjalaismielinen
olet kiinnostunut osakuntatoiminnasta ja haluat päästä kehittämään sitä
kaipaat mukavaa tekemistä vapaa-ajallesi ja haluat tutustua uusiin ihmisiin
Aikaisempaa kokemusta järjestötoiminnasta ei vaadita!
Hakeminen tapahtuu ottamalla yhteyttä osakunnan puheenjohtajaan Anniina Väisäseen (vaisanen.anniina.m@student.uta.fi) tai yksinkertaisesti saapumalla paikalle syyskokoukseen ja ilmaisemalla kiinnostuksensa hallituspestiä kohtaana.
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♦ Hallitus ♦
Tule mukaan TYPOn hallitukseen!
Teksti: Johanna Hakanen ja Marianna Yli-Peltola
Kuvat: Markus Kortesmaa

Kiinnostaako hallituspesti, mutta et ole ihan varma, mitä kaikkea hallitustoiminta sisältää? Hallituslaiset
Marianna ja Johanna kertovat, miksi TYPOn hallitukseen kannattaa lähteä mukaan ja mitä he ovat päässeet tekemään hallituksessa.

Olen Marianna, 4. vuoden psykologianopiskelija ja kotoisin Jalasjärveltä.
TYPOn hallituksessa hengailen nyt toista vuotta: ensimmäisenä vuonna toimin tapahtumavastaavana ja nykyisin olen varapuheenjohtaja. Molemmissa hallituspesteissä olen saanut tehdä erilaisia tehtäviä. Olen suunnitellut ja
organisoinut tapahtumia yhdessä muiden hallituslaisten kanssa. Tutuksi on
tullut niin tapahtumista tiedottaminen kuin käytännön järkkäilyt, perunakropsun leipominen, kaupassa käynti ja yhteistyö eri tahojen kanssa. Olen
päässyt tekemään vastuullista ja tärkeää hommaa varsinkin lukuvuoden avajaistapahtumissa, joissa TYPOn toimintaa esitellään fukseille. Parasta hallitustoiminnassa on, että saa vaikuttaa omiin tehtäviinsä ja keskittyä niihin
hommiin, joista pitää eniten ja joissa kokee itsensä taitavaksi.
Monet asiat ovat pitäneet minut mukana TYPOn hallituksessa. Tapahtumien suunnittelussa ja ideoinnissa saan käyttää lennokasta mielikuvitustani tärkeään tarkoitukseen. On mukava huomata tapahtuman onnistuneen ja
ihmisten viihtyvän siellä. Hallitustoiminnassa mahtavaa on päästä vaikuttamaan osakunnan toimintaan. Hallituksessa olen tutustunut uusiin ihmisiin
eri opiskelualoilta ja päässyt vaihtamaan näkemyksiä heidän kanssaan. Kiva
on myös kuulla säännöllisin väliajoin kuumimmat puheenaiheet kotoseudulta. Lisäksi hallituspestit näkyvät CV:ssä ja niistä on hyötyä työnhaussa.
Molemmat hallitusvuoteni ovat olleet erilaisia ja täynnä rikkaita kokemuksia,
joita en vaihtaisi mihinkään! Suosittelen siis lämpimästi hallitukseen liittymistä, jos osakunnan toiminta kiinnostaa vähääkään!

♦ ♦ ♦
Hei hoi! Olen Johanna, maisterivaihetta lopetteleva kieltenopettajaopiskelija Jalasjärveltä. TYPOn toiminta tempaisi
minut mukaansa jo fuksivuonna. Uudessa kaupungissa oli hauska tutustua muihin pohjalaisiin. Osakunnan tapahtumissa kynnys osallistua on haluttu pitää matalalla, ja osallistujien kirjo ulottuu fukseista alumneihin. Yhtenä toiminnan
suurimmista vahvuuksista pidän poikkitieteellisyyttä, joka erottaa osakuntatoiminnan ainejärjestötoiminnasta.
Kokemukseni uusien opiskelijoiden tuutoroinnista ovat olleet hyödyksi myös osakuntatoiminnassa ja olen toiminut
TYPOn hallituksessa fuksivastaavana. Pestiini kuuluivat ensisijaisesti syksyn ensimmäisistä tapahtumista huolehtiminen: työryhmän kanssa ideointi, tilan vuokraaminen ja tapahtuman mainostaminen. Vuosi 2014 hallituksen puheenjohtajana antoi minulle paljon itsevarmuutta ja järjestötoimintaverkostoja. Pääsin osallistumaan Tamyn järjestämiin
koulutuksiin ja vapaa-ajan tilaisuuksiin. Puheenjohtajuus sopi järjestelmälliselle luonteelleni ja opetti myös työelämässä
arvostettuja taitoja, kuten aikataulutusta, vastuunkantoa sekä delegointia.
Koska TYPO on melko pieni toimija, hallituksessamme pääsee toden teolla vaikuttamaan toiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen. Hallituksesta voit löytää toisen kotisi, jos olet avoin uudelle ja jos sormesi syyhyävät päästä kehittämään
osakunnan toimintaa mieleiseesi suuntaan.
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♦ Testi ♦
Testaa, mikä hallituspesti sopii sinulle?
Teksti: Hanna Alavainio

Kiinnostaako TYPOn hallitustoiminta? Typolaasen leikkimielisen testin avulla selvität,
mikä hallitusrooli sopii juuri sinulle.
1. Järjestät ystäviesi kanssa illanvieton. Sinun tehtäväsi
on…
A. Delegoida tehtävät kaveriporukan kesken.
B. Ostaa yhteiset syötävät ja laskea, paljonko kukin niistä
sinulle maksaa.
C. Koko illanvietto oli alun perin sinun ideasi ja lupasit
auliisti kotisi juhlakäyttöön.
D. Loihtia herkkupöytään suussa sulavia leivonnaisia.
E. Saapua paikalle ja varmistaa hauskoilla jutuillasi, että
kaikki viihtyvät.
2. Valmistaudut uuteen lukuvuoteen…
A. Ostamalla jo heinäkuussa uuden kalenterin ja alkamalla suunnitella syksyn kurssivalintoja.
B. Laskemalla opintotukesi tulorajat.
C. Ostamalla lipun syksyn ensimmäisiin haalaribileisiin.
D. Leivot uuden lukuvuoden kunniaksi kakun ja kutsut
ystävät kylään.
E. Nauttimalla kesästä täysillä. Yliopistolle muistat yleensä
ilmestyä vasta pari viikkoa kurssien alkamisen jälkeen.
3. Suurin haaveesi on…
A. Ehtiä joskus värikoodaamaan vaatekaappisi.
B. Voittaa lotossa.
C. Päästä Linnan juhliin.
D. Oppia leipomaan täydellisiä macaron-leivonnaisia.
E. Viettää vuosi Aasiassa reppureissaten.

4. Tavara, jota kannat aina mukanasi?
A. Kalenteri. Ilman sitä et olisi oikeassa paikassa oikeaan
aikaan.
B. Kukkaro. Kaiken muun voi tarvittaessa ostaa.
C. Huulipuna. Koskaan ei voi tietää, milloin päivä päättyy
upeisiin bileisiin.
D. Myslipatukoita. Hyvä ruoka, parempi mieli.
E. Mukanasi kulkee sekalainen kokoelma asioita aina
pullonavaajasta pelikortteihin.
5. Mistä olet kotoisin?
A. Jostakin -järvi tai -joki -loppuisesta Pohjanmaan pitäjästä.
B. Laihialta. Nuukasti, mutta komiasti.
C. Seinäjoelta. Kesäisin sinut löytää niin Provinssista, Tangomarkkinoilta kuin Vauhtiajoistakin.
D. Pieneltä kylältä, jossa ompeluseurat kokoontuvat vielä
viikoittain ja keittiöstä leijuu aina pullantuoksu naapuriin.
E. Alun perin Vesa Keskisen naapurista Tuurista, mutta
elämäsi varrella olet jo ehtinyt asua niin Vaasassa, Lapualla, Oulussa kuin Siperiassakin.

Vastaukset
A: Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
Olet järjestelmällinen tyyppi, jonka elämässä vallitsee hallittu kaaos. Sinulla pysyy langat käsissä ja olet haka koordinoimaan asioita.
B: Kirstunvartija
Olet tarkka taloudenpitäjä, joka suunnittelee menonsa ja tulonsa excel-taulukon avulla.
C: Tapahtuma- tai kulttuurivastaava
Rakastat erilaisia tapahtumia ja suunnittelet innoissasi illanviettoja.
D: Emäntä tai Wanha Frouva
Sinua kutsutaan lähipiirissäsi jauhopeukaloksi, eikä suotta. Osaat varmistaa herkulliset leivonnaiset arkeen ja juhlaan.
E: Kyläkauppias, Saunatonttu, Vallesmanni, Tyhjäntoimittaja tai keksi itse
Olet hulvaton tyyppi, jonka seurassa viihtyvät kaikki. Hallituspestistä voisit muokata täysin sinun näköisesi.
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♦ Erikooshaastattelu ♦
Mitä tapahtuu valmistumisen jälkeen?
Teksti ja kuva: Hanna Alavainio

Valmistuneet typolaiset ja entiset hallitusaktiivit Sonja, Susanna ja Jenna kannustavat
lähtemään mukaan osakuntatoimintaan.

M

aisterin paperit kourassa ja kaikki ovet avoinna. Valmistuminen asettaa opiskelijan uuteen elämäntilanteeseen
ja uusien haasteiden eteen. Kolme entistä TYPO-aktiivia kertovat, mitä heidän elämäänsä kuuluu valmistumisen jälkeen.
Työnhausta kolmikon jokaisella jäsenellä oli hyvin erilaisia kokemuksia. Pitkään TYPOn hallituksessa vaikuttanut Susanna
Valkama valmistui ympäristöpolitiikan ja aluetieteiden koulutusohjelmasta kesällä 2015 ja yllättyi itsekin, miten nopeasti löysi
töitä. Kesätyöt yliopiston opintopalveluissa nimittäin poikivat
myös hoitovapaan sijaisuuden vastavalmistuneelle hallintotieteiden maisterille.
Sitä vastoin syksyllä 2014 luokanopettajaksi valmistuneella Sonja
Reinikalla on menossa jo toinen äitiyslomansijaisuus ensimmäisen luokan opettajana. Kumpikaan työpaikka ei ole lohjennut
helposti, sillä Sonja laskee molemmilla kerroilla lähettäneensä
satakunta hakemusta, joista vain muutama johti haastatteluun
asti.
Bioteknologian koulutusohjelmasta vuonna 2012 valmistunut
Jenna Hautala taas päätti lähteä takaisin koulun penkille oman
alan huonon työtilanteen takia ja opiskelee nyt kolmatta vuotta farmasiaa Helsingin yliopistossa. Jenna innostui lähtemään
mukaan osakuntatoimintaan myös Helsingissä ja vaikuttaa tällä
hetkellä Helsingin yliopiston Etelä-Pohjalaisessa Osakunnassa.
Sekä Jenna, Susanna että Sonja kertovat, että TYPOn hallituspesti löytyy kirjattuna myös ansioluetteloon. – Kyllä se kertoo ihmisestä, jos on valmis pakollisten juttujen lisäksi näkemään vaivaa
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järjestötoiminnan eteen, Susanna kiteyttää. Entiset TYPO-aktiivit kannustavat lähtemään mukaan osakunnan toimintaan ja
korostavat, että pienikin panos riittää. Susanna kertoo, ettei kertaakaan katunut hallitukseen lähtemistä, vaikka homma sisälsi
myös velvollisuuksia ja vastuunkantoa. Palkitsevinta oli nähdä
ihmisten viihtyvän järjestetyissä tapahtumissa. Sonja naurahtaa,
että TYPOssa voi toteuttaa hulluimmatkin ideansa, sillä myös
hassuista ideoista lähdettiin kehittämään tapahtumia.
Ikimuistoisimpia osakuntamuistoja ja parhaimpia tapahtumia
valmistuneet typolaiset innostuvat muistelemaan yhdessä. Isot
tapahtumat nousevat ensimmäisenä mieleen, mutta myös ihmiset ja mukava yhdessäolo mainitaan muisteloissa. Kaikki toteavat, että heitä varmasti tullaan näkemään myös jatkossa osakuntatoiminnassa, vaikka työelämään siirtymisen myötä kynnys
lähteä viikolla järjestettäviin opiskelijatapahtumiin on kasvanut.
Tulevaisuus on valmistuneiden edessä edelleen täynnä mahdollisuuksia. Kesällä naimisiin mennyt Sonja haaveilee vakituisesta
opettajan virasta ja oman asunnon ostosta Pirkanmaalta. Jenna aikoo valmistua farmaseutiksi ensi keväänä ja näkee itsensä
töissä apteekissa valmistumisen jälkeen. Susanna taas haaveilee
paluumuutosta Pohjanmaan suuntaan, mutta toteaa juuri nyt
elävänsä hetkessä. Määräaikaisen työsopimuksen jälkeen kaikki
ovet ovat taas avoinna, aivan kuten valmistumisen jälkeen.

♦ Kolumni ♦
Vaihtokevät maailman ystävällisimmän kansan saarella
Saara Nurmela, ex-etätypolainen

Saara vietti vaihtokevään Taipeissa, josta löytyy myös vuoteen 2010 asti maailman
korkeimman rakennuksen titteliä kantanut Taipei101.

V

ietin ikimuistoisen kevään vaihdossa Taipeissa. Virallisesti Taiwan ei ole itsenäinen maa, vaikka sillä on
oma ja täysin erillinen hallintojärjestelmä. Tästä huolimatta saari kuuluu Kiinaan. Pituutta Taiwanilla on hieman alle
400 kilometriä ja leveimmilläänkin se on vajaa 200 km.
Pinta-alaltaan maa on hieman Pohjois-Pohjanmaata pienempi, mutta saarella asuu lähes neljä ja puoli kertaa Suomen ihmismäärä. Tästä voisi tehdä päätelmän, että ihmisiä
vilisisi joka puolella koko ajan. Luulo on kuitenkin väärä.
Ihmismäärä ei päässyt järkyttämään, ja usein tuntui kuin
olisi ollut Jalasjärvellä, kun ympärillä ei näkynyt ketään.
Taiwanin toinen nimi ei syyttä ole ”Ilha Formosa”, joka tarkoittaa kaunista saarta. Saaren luonto oli jotain niin uskomatonta, että usein sai kirjaimellisesti haukkoa henkeään:
upeita vihreitä vuoristoja, viidakkoa, pitkiä vaaleita hiekkarantoja ja kuumia lähteitä. Omaa jännitystään matkaan
toivat myös maan sijainnista johtuvat maanjäristykset. Ilmastokin tähän pohjoisen tasaiseen kylmään ja kuivaan
ilmaan tottuneelle oli kokemus. Saapuessani helmikuun
alussa säät olivat suorastaan jäätävät, mutta pian sai tottua
päivittäisiin sateisiin sekä yli +30 asteen lämpöön ja korkeaan ilmankosteuteen.
Taiwanin pääkieli on mandariinikiina, jota myös opiskelin vaihtoni aikana. Kieli Taiwanissa eroaa kuitenkin
Manner-Kiinassa käytettävästä. Erona ei ole pelkästään
perinteisten, monimutkaisempien merkkien käyttö vaan

myös sanojen merkityserot. Vaikka kiinan kielen kielioppi on hyvin yksinkertainen, sanojen ääntäminen on kaikkea muuta. Helpoimmat lausahdukset luonnistuivat leviää
pohojammaata puhuvaltakin hyvin. Pidempien lauseiden
rakentaminen osoittautui useissa tilanteissa haastavaksi
tai ainakaan vastaanottavalle taholle viesti ei aina mennyt
suunnitellusti perille, ja kieli vaihtuikin nopeasti englanniksi.
Paikalliset ovat ylpeitä maansa monipuolisesta ruokakulttuurista. Itse olen jäänyt kaipaamaan taiwanilaisten
keksimää bubble tea -juomaa, joka valmistetaan teestä ja
tapioka-palloista ja usein sekaan lisätään maitoa. Lisäksi
vilkkaiden yömarkettien tarjoamat herkut veistetystä jäästä ja vastapuristetuista mehuista aina friteerattuun kanaan
ja erilaisiin nuudelipatoihin saavat veden edelleen herahtamaan kielelle.
Vaikka kulttuuri ja tavat eroavat totaalisesti suomalaisesta, on upeaa, miten Taiwanista tuli näin lyhyessä ajassa
kuin toinen koti. Suomalaisten tulisi oppia taiwanilaisten
ystävällisyydestä ja auttavaisuudesta paljon. Heitä ei turhaan sanota maailman ystävällisimmäksi kansaksi. Vaihto
oli kokonaisuudessaan upea kokemus, ja suosittelen niin
vaihtoa kuin Taiwaniin matkustamista erittäin lämpimästi
jokaiselle!
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♦ Kemuulut ♦
TYPOn uusien ilta 22.9.
Teksti ja kuvat: Hanna Alavainio

Tiistaina 22.9. vietettiin TYPOn perinteikästä uusien iltaa YTHS-saunalla. Paikalle saapui
sankoin joukoin TYPOn toiminnasta kiinnostuneita uusia kasvoja, ja iltaa vietettiin rennoissa
merkeissä syöden, jutellen ja saunoen.

Uusien illassa paikalla oli kolmisenkymmentä pohjalaista ja pohjalaismielistä. Myös vanhoja typolaisia illan aikana näkyi kiitettävän monta.

Pohjalaista rekvisiittaa sekä vanhoja
Typolaasen numeroita oli totta kai
näytillä.
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♦ Kemuulut ♦
Tarjolla oli salaatin lisäksi pohjalaisittain
myös kropsua. Hyvin tekivät tarjottavat
kauppansa.

Anniina, Niina, Maria-Tiina ja
Markus ruuanlaittopuuhissa.

Juttu luisti ja iloinen puheensorina
kaikui kadulle asti. Muutamat uskaltautuivat saunasta käsin myös viileään
uima-altaaseen pulikoimaan.

Tulevia tapahtumia
Vaikka syksy lähenee jo loppuaan, on silti vielä TYPO-tapahtumia jäljellä. Tulossa on TYPOn ja savolaisen osakunnan yhteinen biljardi-ilta
Galaxy Centerissä keskiviikkona 25.11.2015 sekä perjantaina 4.12.
eeppiset kinkkuvalvojaiset, joiden yhteydessä juhlitaan myös TYPOn
pikkujouluja.
Lisätietoa tapahtumista tulee myöhemmin ja TYPOn nettisivuja (jarjestot.uta.fi/typo) seuraamalla pysyt kärryillä osakunnan toiminnasta.
Nährähän tapahtumis!
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♦ Käy kyläs ♦
Nurmoo, (s)keidas keskellä Etelä-Pohojanmaata
Teksti ja kuva: Anniina Väisänen

Väittävät, että Nurmo olis muka karonnu johonki. Liittyny johonki kurakauppalahan.
Mutta eihän asia näin oo, jos vaan nurmoolaaselta kysyt. Nurmon komialla vaakunalla varustettuja viiriä näkyy ihimisten pihoos pitkin
Nurmon kyliä, ja oonpa kuullu sellaasestakin,
että jollakin on Nurmon vaakuna tatuootuna
olokavartehen. Joka tapaukses, täs olis muutamia vinkkiä, mitä Nurmoos voi teherä, jos sieltä joskus ittes löyrät.

Keskusta
Nurmon keskusta on hyvin naamiootu, koska sitä
ei kaikki kulukijat oo vielä löytäny, ja nekin jokka on käyneet, eivät oo tienneet olevansa siellä.
Keskusta nimittäin muodostuu torista, jolla kesäkuumalla saattaa joku kauppiaskin yrittää jotaki
myyrä, ja lisäksi on tietysti Siwa, kukkakauppa
ja Nurmon baari, jonka paikalla vaihtuu yrittäjä säännöllisin väliajoon. Joskus baarin paikalla
myydään niinkin eksoottisia artikkelia kun pitsaa
ja kebabbia. Kirjasto ja terveyskeskuskin löytyy,
sekä nähtävyytenä tietysti kuuluisa
Pa(i)nijapatsas. Vaatimatoon on kaunista!
Tanelinlampi
Lähdepohjaanen Tanelinlampi kutsuu kuumana
kesäpäivänä pulikoomahan, ja yhtä kirkasta vettä
en oo kovin mones paikkaa Pohojammaalla nähäny. Tämä tuoki siis vaihtelua Pohojanmaalla
yleisiin jokiin tai suopohjaasiin ja tummavetisiin
järviin. Jos uskallat mennä hyppäämähän Tanskun hyppytornista, joka on kesällä täynnä kiljuvia teinejä, voit myös bongata yhden uudemmista
nurmoolaisista sanonnoosta, jonka joku nuori
runosielu on raapustanu laiturin puuhun: Pohojammaalla haisoo, paitsi Tanskussa.
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Kuuluisat kylähullut
Jos oot onnekas, saatat jopa nähärä vilauksen Nurmon omista kylähulluista. Miu-Matti kuljeksii pitkin
kylänraittia ja säikyttelöö yläastelaisia miukumalla
kuin kissa. Paikallisessa bussissa saattoi vielä muutama vuosi sitten tavata Ikolan Ekin, joka oli bussilinjojen vakioasiakas. Hauskannäköönen papparainen
istui aina bussin ensimmääsessä penkissä, vaikka olis
menossa menossa minne tahansa Nurmo-Seinäjoki
alueella. Vuodesta 2009 Eki tosin on ajellut yläkerran
linja-autolla, eli valitettavasti tätä perinurmoolaasta ei
enää voi bongata Nurmon busseissa.
Komiat pellot ja vesitorni
Maisematkin Nurmos on komeita, nimittäin peltoja
on tietysti vaikka kuinka. Yks maamerkki, mikä kannattaa vilikaasta, on Hyllykalliolla komeileva vesitorni, jonka kyljes kiiltää Nurmon vaakuna vielä nykyäänki. Kerran on vaakuna puronnukkin vuonna 2011,
mutta pistettiin sen jäläkeen niin tiukasti kiinni, ettei
kukaan seinäjokinen sitä irti saa vaikka yrittääski.
Loppuhun pitää vielä mainita, että Nurmoos kannattaa myös vieraalla sellaasis paikoos kun Koura tai
Alapää, ja oma museoki löytyy. Kunhan vaan muistat,
että vähintään niin kauan kun vesitornis on Nurmon
vaakuna, on Nurmoki olemas!

♦ 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.

Voisitko Tauno kertoa palstallasi parhaat nuukailuvinkit näin typolaasen opiskelijan näkökulmasta?
Niksi-Pirkka on kohta koluttu
Niksi-Pirkan lisäksi kannattaa tutustua erilaisten
keskustelupalstojen, kuten vauva.fi-sivuston vinkkeihin, joista voi löytää todellisia helmiä. Tässä joitakin
ehdotuksia:
- Sammuta valot. Koska kuitenkin tuijotat kännykän/
tietokoneen/tabletin ruudun sinistä valoa, mihin
edes tarvitsisit lamppua? Jos kaverit ihmettelevät
pimeää kämppää, voit sanoa pitäväsi tunnelmavalaistuksesta.
- Seuraa, koska naapurisi vie roskat. Tämän jälkeen
voit tyhjentää roskapussien sisällöt ja ottaa muovikassit omaan käyttöösi.
- Soluttaudu eri ainejärjestöjen opiskelijabileisiin ja
kerää tyhjät tölkit ja pullot.
- Iskikö flunssa? Älä turhaan osta kalliita nenäliinoja,
vaan niistä likapyykkeihin, kuten lakanoihin. Nehän
ovat joka tapauksessa menossa pesukoneeseen.
- Älä heitä käytettyä suodatinpussia roskikseen, vaan
ravista kahvinporot ja kuivata pussi. Todellinen nuukailija käyttää myös kahvinporot useampaan kertaan.

Moi Tauno! Voi jee, kun tökkii gradun kirjoottaminen!
Millaasia vinkkejä sulla olis gradu valmiiksi kuukaudessa -rojektia varten?
Epätoivoonen graduttaja
- Odota rauhassa flow-tilaa. Koska flow’hun pääseminen voi viedä aikaa, voit odotellessa esimerkiksi
siivota, keittää kahvit tai katsoa kissavideoita. Ja jos
päivän päätteeksi huomaat, ettet ole kirjoittanut sanaakaan, ainakin kämppäsi on siisti.
- Koskaan ei voi tietää, mistä inspiraatio löytyy. Katso
leffa, lue kirja, selaa Facebookia tai Instagramia.
- Älä kahlitse luovuuttasi. Aloita vaikkapa kirjoittamalla tajunnanvirtaa, ja unohda teoriat sekä tylsä
tieteellinen kieli lähdeviittauksineen. Luo kansilehti
ja vaihtele fontteja.
- Muista päivittää sosiaaliseen mediaan aina, kun olet
tekemässä gradua. Vaikkei tutkielmasi etenisikään,
annat ainakin itsestäsi ahkeran vaikutelman.
(toim. huom. Taunon gradu on edelleen kesken.)

- Nuku aina kun mahdollista. Tällä tavoin et kuluta
energiaa, joten ei tarvitse syödä, eikä myöskään jää
aikaa esimerkiksi shoppailuun tai juhlimiseen.
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♦ Askaresta ♦
Manse-ristikko
Markus Kortesmaa

Tunnekkos kotikaupunkis? Ristikosta löytyy tunnettuja manselaasia paikkoja,
tieräkkö, mitä kaikki kuvat esittää? Jos tehtävä on aivan ylivaikia, voit luntata
vastaukset sivun alalairasta.

Voittaja!

Typolaasen viime numeron kuvavisa osoittautui yllättävän haastavaksi ja oikeita
vastauksia tuli vain yksi. Kuvassa oli tietysti
Yttergrundin majakka Kristiinankaupungissa
ja palkinto lähtee oikein arvanneelle Tero
Alavainiolle. Tauno onnittelee voittajaa!
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