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Lumi tuli, lumi suli. Syksy ei näytä loppuvan koskaan ja samaa voisi sanoa syksyyn
vahvasti liittyvästä ihmismielen perustilasta,
jota kutsutaan fukseudeksi. Se nostaa päätään
aina kun ei tiedä missä päin luentosali sijaitsee tai unohtaa, että puolen päivän aikaan ei
ole nopeita lounaita. Toisaalta fukseus-kolikon positiivisena kääntöpuolena on kaiken
kokeminen uutena ja ihmeellisenä – elämänkokemus onkin vain menetettyjä mahdollisuuksia kokea jotakin uutta!

Toimitus ja taitto:
Olli Salmi
Tämän numeron tekijät:
Paula Löppönen
Pia Pietilä
Aira Pohjanen
Minna Pätsi
Olli Salmi
Hannu Savilaakso
Fuksit

Tämä numero on siis pyhitetty fukseille ja
fukseudelle. Syksyn kunniaksi on syytä esitellä uusia opiskelijoita Relevanssin laajalle
lukijakunnalle. Kyselytulosten ja -vastausten
lisäksi kukin voi arvioida fuksien mielenlaatua tutkiskelemalla ja analysoimalla heidän
syksyisiä omakuviaan.

Kustantaja:
Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen
opiskelijoiden kilta Index ry

Lisäksi tässä lehdessä annetaan ajattomia
vinkkejä opintonsa aloittaville ja kerrotaan
ihan oikeasti kiinnostavasta työpaikasta.

Painopaikka:
Uniprint Oulu

PS: Tiesitkö, että sana
fuksi tulee Saksasta,
ja tarkoittaa alunperin
kettua? En osaa saksaa,
mutta tällä on varmasti
jotain tekemistä oveluuden kanssa.

Kannen kuva: Olli Salmi

INDEXIN KÄTEVÄT KOTISIVUT:
www.indexry.org
LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS FACEBOOKISTA!

Olli

IRKKAATKO? Kirjaudu kanavalle
#index-all @ IRCnet

Allekirjoittanut fuksivuotenaan nuorna
miesnä
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Syksy Indexissä
Kesä. Oli aurinkoa, työharjoittelua ja Hattula. Nyt uudella innolla opiskelijan arkeen
ja juhlaan!

Tiedossa on myös työelämäpäivä, joka
sisältää nimensä mukaisesti kiinnostavia ja
ajankohtaisia näkökulmia alamme työmarkkinoihin. Vaikka omat opinnot olisivat vielä
iloisesti kesken ja työelämä näyttäytyy kaukaisena hämärässä tulevaisuudessa, kannattaa työelämän tuulia haistella jo opiskelujen
aikana ja pysyä ajan hermoilla siitä, millaista
osaamista ja asiantuntijuutta työmarkkinoilla
tarvitaan juuri nyt.

Syyskuu tuli ja meni huimaa vauhtia. Kuukauteen mahtui
 uusia fukseja (aika ihania!)
 bileitä (xxxxxx)
 uusia kursseja (hankalia mutta myös
hauskoja)
 monenlaisia suunnitelmia loppuvuodeksi.

Osallistumalla työelämäpäivään, työelämäexcursioille ja yritysvierailuille opiskelija
voi löytää uusia ja ehkä yllättäviäkin suuntia työllistymiseen sekä mahdollisesti vinkkejä harjoittelupaikkojen hakemiseen. Tästä
esimerkkinä viime syksyn excursio Rovaniemelle, jonka kaupunginkirjasto ihastutti
opiskelijamme ja ehkä myös vähän toisinpäin.

Sähköpostilistaa tarkasti seuranneet ovatkin
jo oppineet, että tiedossa on ainakin teatterissa käyntiä ja excursiota Tampereelle.
Syyskokouksen ja pikkujoulujenkin päivämäärä on sovittu (28.11.). Muistakaa ilmoittautua menoihin ja olla aktiivisesti mukana!

Toivotan jokaisen uuden ja vanhan Indexläisen lämpimästi tervetulleeksi kaikkiin tapahtumiin ja menoihin. Näitähän järjestetään
juuri teitä varten! 
Syysterveisin,
Minna
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Kuvavinkki ja skannaus: Pia Pietilä

”Kun luvut alkavat”. Julkaistu alunperin: Suomen Kuvalehti nro 39/1932.

5

Fuksiesittelyextravaganza

Vuoden 2012 uudet opiskelijat yhteiskuvassa. Kuva: Mikko Rantanen

Relevanssin perinteinen fuksikysely jatkoi viime syksyn linjalla ja esitimme
uusille opiskelijoille kourallisen kiperiä ja syväluotaavia kysymyksiä:
1. Nimi, ikä, alkuperä, ammatti ja arvonimi (saa tulkita vapaasti):
2. Jatka lausetta: ”Informaatiotutkimuksessa hienointa on...”
3. Mihin kuluttaisit aikasi jos toimeentulosta (ja ulkoisesta painostuksesta) ei tarvitsisi
huolehtia?
4. Mitä aiot oikeasti tehdä nyt ja tulevaisuudessa?
Vastaukset seuraavilla sivuilla ovat vähintäänkin yhtä kiperiä. Piirrokset nurkissa ovat fuksien omakuvia (enemmän tai vähemmän) syksyisellä teemalla.
Tästä porukasta kuullaan vielä!
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1. Minna Hurskainen, 30-v, tamperelainen,
terveydenhuoltoalan sekatyöläinen ja sivutoiminen opiskelija, kahvimonsteri.
2. monialaisuus, monitieteellisyys ja monipuolisuus.
3. Maailman ympäri matkustamiseen, kirjojen lukemiseen ja univelan vähentämiseen.
4. Töitä, opiskella, valmistuakin ehkä.

1. Piia, 28, Keski-Suomi, erityisopettaja.
2. knoppitiedot Vesan luennoilla.
3. Hoitaisin puutarhaa ja lähtisin junalla Vladivostokiin.

1. Lauri Roine, 25, viihdetaiteilija.
2. informaatiotulva.

4. Syödä karkkia, opiskella ja hankkia inspiroivan työpaikan.

3. Soittamiseen, lukemiseen ja ehkä joskus
juhlimiseen.
4. Käydä koulua oikeasti ja tulevaisuudessa
työllistyä omalle alalle.

1. Sonja
23v.

Mantila,

2. kaikki.
3. Matkusteluun.
4. Nyt opiskella, tulevaisuudessa toivottavasti töissä.
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1. Ulla Seppälä. 40v. Alkujaan oululainen,
välissä 17 vuotta Helsingissä ja nyt taas
Oulussa. 11-vuotiaan tytön äiti. Kasvatustieteen maisteri/luokanopettajan koulutus.
Ollut aina ikuinen eri alojen ”sekatyöläinen”
(omasta tahdosta): mm. opetus- sekä myyntija asiakaspalvelutehtävät.

1. Olen Eetu Karjalainen, 20-vuotias uros
Oulunsalosta. Päätoimiselta ammatiltani olen
Luciferin ylipappi, sivutoimenani työskentelen myös ninjavelhona.
2. …se, että informaatiotutkijan valtuuksin
voin päästä käsiksi arkistoasiakirjoihin, jotka
paljastavat viimeinkin natsikultakätköjen
sijainnit.

2. Vielä hieman hämärän peitossa. Mysteeri
selvinnee…

3. Perustaisin itsenäisen Lootaslavian demokraattisen kansantasavallan ja julistaisin
sodan Ruotsille. Vaihtoehtoisesti perustaisin
moottoripyöräkerhon.

3. Rakennuttaisin ekohirsitalon aavan meren
rannalle tai Lappiin tunturien keskelle. Antaisin luonnon inspiroida olemiseni, ja tekemiseni tulevan suunnan…

4. Itsenäisen valtion perustaminen olisi kieltämättä vaikea ja raskas prosessi, joten realistisempi tavoitteeni on muuttaa Kaliforniaan
ja perustaa uskonnollinen kultti.

4. Opiskella elämää sitä eläen! 

1. Hanna Oja 44v, alkuperä: väylän varsi.
ammatti: infotyyppi.
2. nää infotyypit.
3. Aivan tähän samaan, mitä nytkin teen.
Paitsi ottaisin räätäliltä yksityistunteja ja
rakentaisin lumilinnoja koko talven.
4. Ihan mennä putkeen vaan, olla putkessa ja
tulla ulos putkesta. Sitte seuraavaan putkeen.
So it goes, sanoi Kurt Vonnegut.
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1. Jenni Kemppinen, 23, savolainen, häslääjä.
2. Opiskelukaverit, jotka ovat ihan
huippuja.
3. Viettäisin aikaa ystävien ja perheen kanssa varmaankin.
4. Aion opiskella ahkerasti (heh) ja
valmistua, että voin ryhtyä jonkin
kivan lastenosaston kirjastotädiksi.
*****

Lopuksi vielä muutama oleellinen tutkimustulos fuksikyselyn
tieteellisestä osiosta, olkaa hyvä!
Onko kokemusta jäätelön
valmistamisesta:

Suosikkiviikonpäivä
Suosikkiviikonpäivät:

1

3

3

Perjantai

Lauantai

1

0

0

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

0
Torstai

Sunnuntai

Onko lasi puoleksi...?

Chart Title

Mieluisia työpaikkoja:
Kirjasto

4

Joulupukin Pajakylä
(tonttuna)

2

Vostokin tutkimusasema
Etelämantereella

2

Kaatopaikka

...täynnä: 75%

1

- epämieluisia ainakin chileläinen kaivos, Kalkuttaan ulkoistettu mikrotukikeskus ja eduskunnan ruokala.

...tyhjä: 25%
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Indexin fuksien ja hallituksen
mökkireissu Siikajoelle

Päätimme suunnata syksyiselle
mökkiretkelle
länsirannikon
kauneimpaan
helmeen, Siikajoen vihannoiville rannoille
Indexin kauniin
hallituksen ja
uusien, hehkeiden fuksiemme
kanssa. Mukana
Kartano ja Siikajoen
meillä
oli useita
upeat näkymät
julkisuudenhenkilöitä, mm. Relevanssin kansikuvatyttö 3/2011
sekä tuholaistorjujan tutkinnon suorittanut
expertti. Matkaan varasimme erittäin harvinaisia ja kalliita saksalaisia erikoisruokatuotteita sekä aitoa Etelä-Afrikasta kuljetettua
viiniä. Matkalla kävimme vielä paikallisessa
erikoisruokakaupassa hakemassa valmiiksi
viipaloitua gurmet-leipää. 16-huoneinen kartano oli varattu vain meidän käyttöömme.
Mukana meillä oli siivoja sekä kokki, joka
grillasi meille harvinaisia saksalaisia makkaroita. Kartanossamme oli luonnollisestikkin
ihana spa-osasto, jossa oli suihku ja sauna.
DJ:nä meillä oli maailmankuulu artisti, joka
soitti meille musiikkia koko yön. Osa musiikista oli varta vasten seuruettamme varten
levytettyä.

ja suoritimme useita uusia ennätyksiä. Paistattelimme takkatulen äärellä keskustellen
useita tunteja poliitiikasta ja ajankohtaisista
tapahtumista. Älykäs seurueemme keksi
useita erilaisia ratkaisuja Euroopan taloustilanteen parantamiseksi.
Myöhemmin illalla grillasimme ainutlaatuisen tähtitaivaan alla harvinaisia ruokia.
Kokoonnuimme yhdessä illalliselle, joka
koostui muun muassa erilaisista salaateista,
erikoismakkaroista, pihveistä ja keitetyistä
perunoista, jotka kokkimme oli ammattitaidolla valmistanut. Jälkiruoaksi söimme
eksoottisia hedelmiä. Kuuluisan Indexin
ruokakolumnin pitäjät keskustelivat ammattilaiskokin kanssa hedelmien oikeaoppisista
marinoinnista. Älykkäät ja kauniit ruokakolumnistimme saivat mökkireissulla useita
ideoita tuleviin kolumneihinsa.
Aamulla hoidimme tärkeitä ja erittäin salaisia
Indexin kokousasioita vaitiolovelvollisuuden
alaisuudessa. Nautimme samalla harvinaislaatuisista kahvipavuista keitettyä kahvia.
Joimme kahvia Swarowskin kristallein koristelluista kahvikupeista, joita myydään vain
Amerikassa. Limunisiinit saapuivat noutamaan seurueemme jäseniä suoraan ulkoovelta.
Lopuksi
paikalle jäi vain Indexin ylin kerma, joka
nautti luonnon rauhasta
ja kartanomme hulppeista palveluista.

Aloitimme illan sivistyneesti siemaillen
erittäin kalliita saksalaisia panimotuotteita,
muun muassa Nobelaneria sekä maistellen
alkuruoaksi keitettyjä perunoita. Pelasimme
Exclusive-Aliasta mahtavalla joukollamme

Prinssi puolisoineen
ilman housuja
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Herttuatar Aira Pohjanen, Prince Harryn

(tuleva) puoliso

VALAMIS
Tällä palstalla haastattelemme jo valmistuneita informaatiotutkimuksen
opiskelijoita heidän nykyisiin työtehtäviinsä liittyen. Nyt vuorossa on
Kalevan informaatikko Virpi Kultanen.
Kuka olet, mitä teet, missä ja miksi?
Heippa! Olen Virpi Kultanen (Index-aktiiviaikoinani sukunimeltäni Halonen) ja
työskentelen informaatikkona sanomalehti
Kalevan toimituksen tietopalvelussa. Työni
kaksi keskeisintä asiaa ovat arkistotyö ja
tiedonhaut. Meitä on täällä tietopalvelussa
kolme, minun lisäkseni informaatikon nimikkeellä yksi kollega ja lisäksi joukkoomme
kuuluu vastaava informaatikko. Teemme
kaikki pääasiassa samoja työtehtäviä.

jossa meillä on kuvia ja negatiiveja noin 1,5
miljoonaa 50-luvulta 2000-luvun alkuun.
Lisäksi manuaaliarkistossa on juttuleikekokoelma, jossa on valikoituja lehtileikkeitä
60-luvulta sähköisen arkiston alkuun eli noin
1990-luvun puoliväliin saakka. Teemme
myös laajempia taustatiedonhakuja toimittajille tarpeen mukaan.

Työmme perusrutiini on arkistoida sellaiset Kalevassa julkaistut jutut ja kuvat, jotka
meillä on oikeus jättää arkistoon. Arkistoiminen tarkoittaa meillä sitä, että katsomme
juttujen olevan samannäköisiä arkistossa
kuin lehdessäkin ja jos ei ole, muokkaamme
juttua. Lisäksi asiasanoitamme ja lisäämme
paikkatiedot toimitusjärjestelmämme saatekaavioon. Kuvien arkistoinnissa teemme
kuvalle kuvatekstin. Kuvatekstistä ilmenee
milloin kuva on otettu, missä se on otettu ja
mitä siinä tapahtuu. Tämä helpottaa kuvien
löytymistä arkistosta myöhemmin ja siten
kuvien jatkokäyttöä myös.
Tiedonhaut voivat olla hyvin erilaisia keskenään. Perustiedonhaku työssämme tarkoittaa
aineiston etsimistä omista arkistoistamme,
joihin sähköisen arkiston lisäksi kuuluu niin
sanottu manuaaliarkisto eli kellariarkisto,

Lisäksi palvelemme myös ulkoisia asiakkaita. Usein autamme tutkimuksen tai
historiikin tekijää löytämään juttu- tai kuvaaineistoa, sillä kokoelmamme sisältää melkoisen laajasti paikallisesti arvokasta tietoa.
Myymme myös Kalevan omien valokuvaajien kuvia talon ulkopuolelle, otamme lehtikopioita vanhoista lehdistä mikrofilmeiltä ja
puuhaamme kaikenlaista muutakin tarpeen
mukaan. Työnkuva on siis jokseenkin monipuolinen, vaikkakin useimpina päivinä työaika täyttyy ihan tavallisista rutiinitöistä.
Onko sinulla aiempaa koulutusta ennen
informaatiotutkimuksen opintoja? Mitä
sivuaineita valitsit ja miksi? Mistä aiheesta
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teit gradusi ja oliko siitä hyötyä työllistymisen kannalta?

työllistymistä? Mistä opinnoista on ollut
erityisesti hyötyä nykyisessä työssäsi?
Mitä muuta olisi kannattanut opiskella?

Tulin opiskelemaan informaatiotutkimusta
suoraan lukiosta. Lukion kävin Tampereella,
Tampereen yhteiskoulun lukiossa, joka on
ilmaisutaidon erikoislukio. Lukiossa opin,
että vaikka minulta luova puoli löytyykin, en
pystyisi esimerkiksi kirjoittamaan tai näyttelemään työkseni. Sen vuoksi lähdin opiskelemaan jotain aivan muuta.

Opiskeluvalintani eivät ole erityisesti suunnanneet työllistymistäni. Nykyiseen työhöni
päädyin opintojen ollessa kesken ja sen oli
tarkoitus olla kolmen kuukauden sairauslomansijaisuus. Sijaisuuteni aikana asiat
kuitenkin ehtivät muuttua ja puolen vuoden
määräaikaisuuden jälkeen minut vakinaistettiin tehtävään. Opintojen laajuudesta ja
yleissivistävyydestä on tietysti hyötyä, kun
työskentelee sanomalehdessä, jossa työtehtävissä voi joutua etsimään tietoa melkein
mistä tahansa aiheesta.

Sivuaineeni koostuvat kaikesta sellaisesta,
jota huvitti ja kiinnosti opiskella. En siis
koostanut tutkintoani mitenkään kovin
tavoitteellisesti tai ammatti-identiteettiä
suuntaavasti. Joku voisi kutsua sosiologian,
elokuvatutkimuksen, Eurooppa-opintojen,
Itä- ja Kaakkois-Aasian opintojen ja Japaniopintojen kokonaisuuttani myös sillisalaatiksi. Kauniisti sanottuna sitä voisi kutsua
humanistis-yhteiskunnallisen
yleissivistäväksi kokonaisuudeksi.

Jos aloittaisin opintoni nyt, ajattelisin opintojen suuntaamista ja oman ammatti-identiteetin luomista jo opiskellessani. Mikäli teknistä
kiinnostusta löytyy, kannattaisi varmaan
opiskella tietotekniikkaan liittyviä asioita, tai
kenties opiskella taloustieteitä, viestintää ja
hallintotieteitä. Onneksi on olemassa avoin
yliopisto, jotta osaamistaan voi kehittää
myös työelämän ohessa!

Graduni valmistui lopulta juuri ennen tutkintouudistuksen astumista voimaan keväällä
2008. Opintoni aloitin syksyllä 2000, joten
gradu roikkui puolivalmiina vuosia, kun
työelämä vei mukanaan. Pakko on paras
motivaattori, joten pusersin graduni kasaan
lopulta lyhyessä ajassa ja se ei voinut olla
näkymättä lopputuloksessa. Aihe kyllä oli
mielenkiintoinen, sillä graduni käsitteli
nuorten aikuisten ja seniori-ikäisten tietoyhteiskuntakäsityksiä ja informaatiokäyttäytymistä, mutta haastatteluaineistoni oli
valitettavan suppea. Maisteriksi kuitenkin
tuli valmistuttua ja sehän riittää. Työllistymiseen gradulla ei ole ainakaan toistaiseksi
ollut minkäänlaista vaikutusta, sillä työskentelin valmistuessani jo nykyisessä työpaikassani Kalevassa.

Olitko töissä jo opiskeluaikana, millaisissa
tehtävissä? Millaista työkokemusta ehdit
hankkia ennen nykyistä työtehtävääsi?
Olen ollut suunnattoman onnekas, sillä olen
saanut työskennellä useammassa alamme
työpaikassa. Ensimmäinen alaan liittyvä työpaikka löytyi yliopiston pääkirjaston käsikirjastolta, jossa toimin opiskelijapäivystäjänä.
Kolmannen opiskeluvuoden aikaan pääsin
työskentelemään erään ison telekommunikaatioalan yrityksen yrityskirjastoon, joskin
alihankkijan kautta. Yrityskirjastossa tietopalvelukoordinaattorin ja kirjastospesialistin tehtävissä vierähtivät vuodet 2003-2004,
kunnes yritys päätti lakkauttaa lähes kaikki
sisäiset kirjastonsa. Seuraava työllistäjäni

Miten opiskeluvalinnat ovat suunnanneet
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oli Oulun kaupunginkirjasto, jonka tietopalveluun pääsin kesätöihin kesällä 2005.
Kesätöitä seurasivat sunnuntaipäivystäjän
hommat ja muutamat muut tuuraukset, joita
tein aina siihen saakka, kun syyskuussa 2006
aloitin täällä Kalevassa.

odottanut koskaan etsivänsä. Yksi esimerkki
voisi olla haku, jossa minun tuli selvittää,
paljonko suomalaisia tai suomalaistaustaisia
kansanedustajia Ruotsin eduskunnassa on
vuosikymmenten mittaan ollut. Mahdoton
tehtävä muuttui mahdolliseksi, kun Ruotsin
eduskunnasta löytyi suomalaisuudesta kiinnostuneiden kerho, ja kerhon sihteeri sattui
olemaan suomalainen, jonka mies on oululainen. Oululaisuus on yllättävän positiivinen
asia, se on tullut huomattua.

Mikä on mielenkiintoisinta työssäsi? Mitä
olet oppinut, missä aiot/haluaisit vielä
kehittyä? Suurin haaste työurallasi?
Mielenkiintoisinta työssäni on ehdottomasti
se, että saan työskennellä keskellä uutismaailmaa, eikä koskaan tiedä mitä maailmalla
seuraavaksi tapahtuu. Tiedonhaut ovat työn
suola, ja niitä teen erittäin mielelläni. Parhaalta tuntuu onnistua hyvin mahdottomalta
tuntuvassa tiedonhaussa. Olen oppinut kestämään paremmin rutiineja, kehittynyt tiedonhakijana, oppinut tuntemaan Oulun historiaa
paremmin ja tietysti myös lehdenteon todellisuus on tullut tutuksi.

Tärkeimmät ominaisuudet tehtävässäsi?
Miten sait nykyisen työsi? Vinkkisi vastaavaan tehtävään tai työpaikkaan haluaville!
Sanomalehti-informaatikon tehtävässä tärkeitä ominaisuuksia ovat muun muassa uteliaisuus ja monipuolisuus, yleissivistys, hyvät
tiedonhakutaidot, ajoittainen paineensietokyky, kyky sietää rutiineja sekä tarkkuus.

Suurin haaste työurallani on varmastikin
vielä edessä. En näe itseäni työskentelemässä sanomalehden tietopalvelussa lopputyöuraani, joten toivon voivani työskennellä
tulevaisuudessa esimerkiksi jonkinlaisissa
asiantuntijatehtävissä.

Aiemmin jo kerroinkin, että tulin Kalevaan
alun perin tekemään lyhyttä sairauslomansijaisuutta. Ilmoitus työpaikasta tuli tuolloin
Indexin sähköpostilistalle, josta sen bongasin. Laitoin hakemuksen ajatellen, etten varmasti saisi paikkaa, koska yritystyöpaikka
Oulussa kiinnostaa varmasti aika monia.
Valintaani tuskin vaikutti negatiivisesti se,
että tuolloin tietopalvelussa oli kesähommissa pari tuttua informaatiotutkimuksen
opiskelukaveria, jotka varmaankin kertoivat
minun olevan hyvä tyyppi.

Millainen on tavallinen päiväsi? Mitä et
olisi uskonut koskaan tekeväsi työssäsi?
Tavallinen työpäiväni alkaa toimituksen
aamupalaveriin osallistumisella tai toimitukseen tulevien lehtien järjestelyllä. Tätä
seuraa juttujen tai kuvien arkistointia, jonka
keskeyttävät puhelimitse, sähköpostilla tai
kasvotusten tulevat pyynnöt niin ulkopuolisilta kuin sisäisiltäkin asiakkailta. Sisäiset
tiedonhaut ovat prioriteettimme, joten arkistoiminen saa aina odottaa, mikäli on hakuja
tehtävänä. Tiedonhakujen kanssa on kyllä
tullut vastaan useampikin asia, joita ei olisi

Vinkiksi työnhakua ajatellen antaisin sen,
että omaa itseään ja osaamistaan kannattaa arvostaa ja sitä kannattaa opetella myös
markkinoimaan. Omiin kykyihinsä kannattaa
uskoa ja hakea rohkeasti töitä, sellaisiakin,
joihin et muka usko pääseväsi. Vaikka et sillä
kertaa pääsisikään, saattaa joku myöhemmin
muistaa sinut.
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PAULAN JA MINNAN RUOKANIKSINURKKAUS,
NAM ILMESTYY AINA!!!??
Tällä viikolla päätimme toteuttaa jokaviikkoisen traditiomme: PITSAHAMPURILAISEN!!.
Tarvitset VAIN kaksi pirkka-kiviuunipitsaa, paketin sika-nauta-jauhelihaa, paketin pekonia,
paketin juustoa ja purtilon hampöörimajoneesia. Voit koristella pitsahampurilaista myös
vihanneksilla (ei pakollista).
Ensin paistoimme pekonit tirisevän turisevaksi pannussa, ja sitten hampurilaisekspertti Minna
muotoili 400 gramman pihvin pyöreäksi ja litteäksi. Tässä vaiheessa voit laittaa pitsat uuniin.
ps. Hyvä niksi on paistaa jauhelihapihviä pekonin rasvassa.
pps. Tiesitkö että pekonista saa monia elimistölle tärkeitä ja pakollisia hivenaineita ja vitamiineja, kuten elintärkeää rasvaa ja proteiinia. NAM!
Kun pihviä on tiristetty ihrassa tarpeeksi kauan, voit maustaa sitä ja peittää sen juustolla. Kun
juusto on sulaa, voit koota hampurilaispitsan. Voit ruiskuta majoneesia ympäriinsä antamaan
pikantin maun. Laita kaikkia aineksia pitsojen väliin ja näin pitsahamppari on valmis nautiskeltavaksi.
ps. Toista operaatio 2 kertaa, niin saat 2 pitsahampurilaista!!! NAM HYVÄÄ!!
!!!!EXTRAEXTRAEXTRA!!!!
Elämistä helpottava niksi!!! VAIN TÄSSÄ NUMEROSSA!!!
Niksien ekspertti Paula aloitti niksiuransa jo vuonna 1998 keksimällä seuraavan elämää maagisesti helpottavan niksin. Niksijuksu Paula on käyttänyt tätä niksiä jo pienestä pallerosta asti
ja se toimii aina.
PAULA ELÄMÄÄ HELPOTTAVA NIKSI:
Kaikki tietävät tämän ärsyttävän iltaa pilaavan tunteen: Olet riisunut aamulla yöpaitasi pään
yli vetämällä ja heittänyt sen myttyyn lattialle. Voi ei!!! Kuinka ärsyttävää onkaan iltaisin
alkaa kääntämään sitä oikein päin!! EI HÄTÄÄ! Voitkin vain nostaa yöpaitasi lattialta ja laittaa sen päälle VÄÄRINPÄIN! Näin vältyt ärsyttävältä paidan vääntelyltä oikein päin, ja saat
lisäksi joka toinen yö nukkua ilman ärsyttäviä saumoja! Lisäksi paita on täten joka toinen yö
oikein päin! Voit kerätä yöpaitamyttyjä lattialta ja vetää ne huolettomasti päällesi.
ps. Voit säilyttää useita eri paitakasoja, jolloin saat vaihtelua elämääsi!!!
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Kuntien asiantuntijat KUMULA ry on kunta- ja informaatioalan opiskelijoiden oma
ammattijärjestö
Eikö olisikin hienoa, jos opiskeluaikanasi olisi olemassa sellainen kunta- ja kirjasto-alan
järjestö, joka pitäisi huolen opiskelijoista, ymmärtäisi työllistymiseen liittyviä huolia, rahaasioita, tenttiin lukemisen vaikeutta ja pitkäksi venyneiden jatkojen autuasta väsymystä.
Entä jos tällainen järjestö olisikin, niin mitäpä jos se kutsuisikin joskus opiskelijat tuttuun
kulmapubiin juttelemaan vaikkapa kirjastojen työnäkymistä ja alan palkkauksesta?
Jos se vielä pitäisi huolen palkkauksestasi, valvoisi etujasi, tarjoaisi lomaetuja, bensaetuja,
lakimiespalveluja, uraohjausta ja kaiken tämän jälkeen järjestäisi vielä pari kertaa vuo
dessa erinomaiset bileet? Tällainen järjestö on, ja me kutsumme Sinut mukaan.
Me KUMULA ry:ssä ymmärrämme opiskelijan kukkaroa ja tiedämme, että järjestön
jäsenmaksut eivät ole päällimmäisenä mielessä opiskelijan taloudessa. Siksi emme
perikään opiskelijoiltamme jäsenmaksua kuin vasta ansiotuloista. Maksat jäsenmaksua ja
kerrytät työttömyysturvaasi vain silloin kun saat ansiotuloa. Mikä parasta, tästä huolimatta
saat kaikki samat edut kuin jo työelämään siirtyneet jäsenemme.
Liity mukaan, helpoimmin se käy verkossa!
www. kumula.fi  opiskelijalle

