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Tammikuussa käynnistyneellä lasten ja nuorten
kirjastotyön kurssilla olen oppinut että hyvä kirjastonhoitaja arvostaa monipuolisuutta aineistoa valitessaan. Kirjastoa käyttävillä ihmisillä on
erilaisia arvoja, makuja, alusvaatteita, kokemuksia, tarpeita, kumiankkoja, haaveita, ihottumia
ja elämäntilanteita. Tämän pitää näkyä moniäänisyytenä kokoelmassa.
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Olkoon sama moniäänisyys mottona, kun tänä
vuonna teemme rakasta lehteämme. Index on
kuitenkin yhteisö, jonka jäsenet ovat monessa
mukana. Olipa kyseessä sitten haastattelu, matkaraportti tai niksinurkkaus, uskon että lehdentekoon osallistuvien avustajien määrä on
suoraan verrannollinen sen kiinnostavuuteen.
Onko mitään ikävämpää kuin ainejärjestölehti,
jota toimittaja(t) tekee yksin omassa umpiossa
omille jutuilleen nauraen. Olkoon vuosi 2013
siis moniäänisyyden ja matalan julkaisukynnyksen juhlaa.

Toimitus, taitto ja kuvat (ellei toisin mainita):
Olli Salmi & Sakari Niemelä

Tämän numeron tekijät:

Eetu Karjalainen
Paula Löppönen
Sonja Mantila
Aira Pohjanen
Minna Pätsi
Mikko Rantanen
...ja muutkin hallituksen jäsenet

Kustantaja:

PS. Lehden kannessa on Tuiran lähikirjasto.
Oulun kaupunki julkaisi helmikuun alussa palvelumalli 2020 -raportin. Siinä työryhmä hahmottelee, miten kaupungin kannattaisi järjestää
palvelut lähivuosina. Kirjastoverkkoa aiotaan
karsia. Vaihtoehtoisia malleja on kolme. Lähiössä asuvien kannalta ankeimmassa mallissa
lakkautetaan kymmenen kaupungin 22 kirjastosta, mukana Tuira. Vuonna 2011 Tuiran lähikirjastossa tehtiin 55 435 lainaa. Jos kirjaston ovi
suljetaan lopullisesti, kuinka moni vakiokävijä
antaa periksi naapurin Ruuturouvan kutsulle?

Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen
opiskelijoiden kilta Index ry

Painopaikka:

Juvenes Print - Oulu
Painos 30 kpl

Avainsanat:

Relevanssi - opiskelijaelämä - informaatiotutkimus - Turkki - suomalainen kansanperinne
- mormonit - ruokakulttuuri - lautapelit - Klingonit - suurmiesten patsaat - hedonismi

Indexin uudistuneet kotisivut:
www.indexry.org

Löydät meidät myös Facebookista!
Irkkaatko? Kirjaudu kanavalle
#index-all @ IRCnet
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kirjoittamisen
vaikeudesta

Kehotan jokaista tätä
juttua lukevaa osallistumaan ahkerasti Indexin
järjestämiin
tapahtumiin! (Pätsi 2012, 3)
Indexin tapahtumat ovat
avoinna kaikille jäsenille
ja toivoisin, että niissä
näkyisi tänäkin vuonna
myös uusia naamoja
(Tanska 2010, 3).

Saadessani pyynnön kirjoittaa vuoden 2013
ihka ensimmäiseen Relevanssiin pj-palsta
pääni löi tyhjää. Minun täytyi tietenkin tukeutua vanhoihin Releihin ja käydä tutkimassa,
mitä entiset puheenjohtajat ovat kirjoittaneet. Totesin, että tässä(kään) asiassa ei kannata pyörää keksiä uudelleen: Viime vuosien
puheenjohtajat ovat sanoneet paljon asioita,
joista olisin itsekin kirjoittanut, jollei joku
muu olisi ehtinyt ensin. Sanonta kertoo, ettei
kannata mennä siitä, mistä aita on matalin.
Miksi ei? Kysyn minä.

Jotakin uutta ja ainutlaatuista tässä vuodessa
kuitenkin on: Tänä vuonna Index täyttää 25
vuotta. Tätä tapahtumaa haluamme juhlistaa
pitämällä ikimuistoiset vuosijuhlat. Järjestämme myös monia muita tapahtumia tämän
vuoden aikana, toivottavasti tapaamme niissä!
Aira Pohjanen

Alkuvuosi meni itselläni hujauksessa, enkä
oikein vieläkään ole toipunut siitä täysin
(Tanska 2010, 3). Pesti Indexin puheenjohtajana on suuri kunnia ja lupaan tehdä
kaikkeni, että tästä vuodesta tulee hyvä Indexvuosi. Onneksi asia ei ole pelkästään minun
käsissäni, vaan kaikki ihanat indexläiset ovat
mukana tekemässä tästä vuodesta huippua.
(Pietilä 2011, 3.)

Lähteet:
Pietilä, Pia (2011) Vaikuttamisesta. Relevanssi 1(2011): 3.
Pätsi, Minna (2012) Rahat vai kolmipyörä? Relevanssi
1(2012): 3.
Tanska, Taru (2010) Apua! Relevanssi 1(2010): 3.
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Hallituksenvaihtokaronkka 6. helmikuuta Minnan luona. Alias aiheutti repeilyä.
”Se on eläin ja sillä on tissit?” ”Nisäkäs!” Kuva: Minna Pätsi

Index: menossa...

Ystävänpäivän kiltiskahvit & Tanelin leipomat
mokkapalat. ”Kumpi nonparelli toimii siinä
päällä paremmin, pitkulainen vai pyöreä?”

Laskiaistiistai Raksilassa. Turbomarsut Marisa,
Jenni ja Sonja. Kuva: Anna Kemppinen
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<- Turbomarsut matkaan! Kuva: Anna Kemppinen

Poikien hyvin varustautunut
laskujoukkue Stolinistit Lauri,
Eetu ja Tommi. Huomaa myös
Taneli!

Laskiaismäen jälkilöylyt. Poikia ja rakkautta.

...ja tulossa:







Yritysvierailu lähiseudulle maalis-huhtikuussa
Teatteriin/konserttiin vielä näillä lumilla
Indexin järjestämät bileet huhtikuussa
Kevätkokous 10.4. Kaijonharjun Apinatalossa
Vappu n. 26.4.-5.5.

Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan!
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Ekskuilijat kirjaston edessä: Eetu (vas.), Aino, Lauri, Minna, Mikko, Taneli, Jenni, Paula, Maarit, Sonja. Rakas
johtaja sekä taustalla että kameran takana. Kuva: Aira Pohjanen

KEBABIA TURKISSA, KIELIMUURIN VARJOSSA
Tämänvuotinen Bobcatsss-opiskelijakonferenssi järjestettiin Turkin pääkaupungissa 23.-25. tammikuuta. Niinhän se näillä reissuilla taitaa mennä, että
kaikkein mehukkaimpia kokemuksia ei paljasteta ulkopuolisille. Seuraavilla
sivuilla kuitenkin joitakin tunnelmia Ankaran-kävijöiltä.
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Ilvesss 2013

perille ehjinä.

Bobcatsss 2013 pidettiin siis Ankarassa ja
konferenssin paikkana oli Hacettepe University, joka toimi tänä vuonna konferenssin järjestäjänä yhdessä tanskalaisen Royal School
of Library and Information Science kanssa.

Kirjaston ovella meitä odotti metallinpaljastimet, sekä niiden jälkeen portit, joista sisälle
pääsi vain kulkukortilla. Suomalaista yleisen
kirjaston käyttäjää alkoi epäilyttämään onko
tämä kirjasto ollenkaan: eikö sisälle voi marssia noin vain? Kielimuurin ja aikakäsityksen
kanssa kamppailemisen jälkeen saimme kuitenkin luvan käydä tutustumassa kirjastoon,
sekä oppaan, joka kertoi kirjastosta.

Konferenssissa oli osallistujia ja luennoitsijoita monista eri maista. Konferenssin teemana oli tänä vuonna ”From Collections to
Connections: Turning Libraries ’Inside-out’”.
Konferenssin ohjelma koostui luennoista ja
workshopeista.

Minulle ei missään vaiheessa täysin selvinnyt
oliko kyseessä yliopiston kirjasto vaiko yleinen kirjasto. Kirjasto erosi muutenkin aika
lailla suomalaisista sisaristaan: en nähnyt
siellä yhtään kirjaa. Kirjasto koostui lähinnä
lukusaleista, atk-luokista ja lehtisalista. Kirjaston aineistosta iso osa oli digitoitu, ja tätä
aineistoa pystyi käyttämään kirjaston tiloissa.
Kirjaston käytävillä oli paperisia luettelointikortteja sisältäviä hyllyjä, joista asiakkaat
ilmeisesti voivat etsiä haluamaansa kirjaa.
Lisäksi kirjastossa oli sokeille tarkoitettuja
työtiloja, sekä taidekokoelma.

Yliopisto itsessään oli aika iso ja hieno rakennus, mutta suhteellisen keskellä ei mitään.
Kuljetus yliopistolle oli mielestäni järjestetty aika huonosti, aamuisin olisi mennyt
yksi ilmainen bussi. Muilla tavoilla yliopistolle pääsemiseksi ohjeet loppuivat bussin
numeroon, missään ei ollut kerrottu mistä
kyseinen bussi lähtisi. Itse yliopistolla oli kuitenkin hyvät opasteet eri luentosaleihin ja
ilmoittautumisen yhteydessä jaetussa tervetuliaispussissa oli paljon tietoa Ankarasta ja
konferenssista.
Sonja Mantila

Ankaran kirjaton kirjasto
Päätimme koko excuporukan voimin suunnata tutustumaan turkkilaiseen kirjastoon.
Tiedossa oli yksi kirjasto, joka sijaitsi parin
kilometrin päässä keskustasta. Suuntasimme
kirjastoon kävellen, matka kun ei vaikuttanut sangen pitkältä. Aikamoisen seikkailun
saimme kuitenkin kokea tallustellessamme
kirjastoa kohti, Ankara kun ei valitettavasti
ole tunnettu kävelijäystävällisyydestään.
Vaikka reittimme sisälsikin vilkkaiden autoteiden reunoilla kävelyä, pääsivät kaikki

Lehtiä ja lukusali sentään löytyi. Kuva: Jenni Kemppinen
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Ruoka-arvosteluja Ankarasta

Kirjastossa oli asiakkaina lähinnä opiskelijoita, jotka saivat aina kirjaston portista
sisään mennessään tietää lukusalin ja paikan
lukusalissa, jonne he pystyivät menemään
opiskelemaan. Kirjasto tuntuikin olevan
tarkoitettu lähinnä opiskeluun. Kirjastossa
kulkiessa ymmärsi taas sen, minkä takia suomalaista kirjastojärjestelmää arvostetaan niin
paljon: kaikki on helposti kaikkien saatavilla.
Suomalaiseen kirjastoon voi vain mennä
ilman kulkukorttia, ja kirjastossa voi tuntea
olevansa kuin kotonaan.

Koulutöiden ja muun kiireen ohella Turkin
excursio oli kauan odotettu piristys ja toimi
minulle pienenä minilomana. Yksi suurin
odotuksen aihe oli kuitenkin turkkilainen
ruoka, etenkin oikea kebab! Oulun ravintoloiden kebab-tarjonta ei ole kovin mittava,
ja olin kuullut jo huhuja turkkilaisen ruuan
erinomaisuudesta. Jo lentokoneessa arvasin
lihovani reissussa reilusti, sillä yleensä nuivat
ja kuivat lentokoneruuat maistuivat Turkish Airlinesin tarjoilemana erittäin hyvälle!
Raportoin seuraavaksi joitakin reissun
makuelämyksiä.

Aira Pohjanen

Rukouskutsut raikaavat laaksossa Ankaran linnasta kuvattuna. Kuva: Jenni Kemppinen

8

symppis kebabmies viilsi valtavalla miekallansa leivän
väliin lampaanlihapaloja!
Bobcatsssissa ruoka ei ollut
erikoista, mutta maistoin siellä
ensimmäistä kertaa Eetun suosikkia Ayrania, jonka makua
voisi ehkä kuvailla jugurtin ja
piimän sekoituksena. Maku
oli kuitenkin ehkä vähän liian
erikoinen minulle, mutta
onneksi Eetu löysi mieleisen
juoman!
Ankaran häikäisevä pääkatu. Kuva: Minna Pätsi

Ensimmäisenä iltana lähdimme etsimään
kaupungilta houkuttelevan näköistä ravintolaa, jossa voisimme syödä koko excuporukan
voimin. Päädyimmekin jonkinlaiseen kebabravintolaan, jossa meidät ohjattiin pöytiin
istumaan ja hetkessä pöytä täyttyi erilaisista
alkupaloista. Tässä vaiheessa heräsi epäilys,
että kohta on turistilta rahat pois. Pian pääruoka saapui pöytää, joka oli erittäin maukasta! Itse söin lampaanlihakebabia, joka oli
elämäni paras kebab! Lisäksi kaikki alkupalat
kuuluivat diiliin, joten reissu ei tullut edes
kalliiksi. Ainoa miinus oli, että ravintolassa ei
tarjoiltu alkoholia!

Söimme reissussa myös paljon kotimaasta
tuttuja ruokia, kuten pastaa ja pizzaa, mutta
niistä ei ole tarvetta raportoida sen kummemmin. Voin vain todeta, että Ankara oli
mahtava kaupunki ja ruokapossun unelmapaikka!
Terveisin, Paula + 2kg.

One Night in Ankara
...tähän mennessä jo unohtuneet päätökset
johdattivat ryhmä rämän kohti ennalta tuntematonta turkkilaista yökerhokulttuuria
Ankaran öisillä kaduilla. Eräs seurueesta oli
aikaisemmin maininnut majapaikkamme
lähellä sijaitsevan yökerhon, johon olimme
jo hyvällä vauhdilla suuntaamassa. Yökerhon vahtimestari ohjasi meidät kohteliaasti
metallinpaljastimien läpi sisälle yökerhoon,
jossa meidät ohjattiin suoraa istumaan pöytään. Heti istuuduttuamme pöytään seurueeltamme tiedusteltiin juomatilauksia.
Tilaamiemme juomien ohessa pöytään kan-

Hostellia vastapäätä oli myös pieni koppimainen ravintola, jossa työskenteli kaksi
turkkilaista setää. Ravintola muodostuikin
osan suosikkipaikaksi. Päätimme siis eräänä
aamuna käydä hakemassa tuhdit aamupalat
ravintolasta ja osoittelimme sormella kattilassa olevia ruskeita palleroita kielimuurin takia. Valitettavasti pallerot paljastuivat
maksapaloiksi, joka aiheutti ruokahalunmenetyksen minulle. Onneksi hostellin lähellä
oli myös toinen kebabpaikka, jossa ihanan
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nettiin mitä eksoottisimpia herkkuja, kuten omenaviipaleita, juustoja
ja mansikoita. Pikaisen tarkastelun
jälkeen huomasimme, että olimme
ainoa seurue yökerhossa, jolla oli
mukanaan hameväkeä. Toki yökerhossa tarkkasilmäisimmät huomasivat kevytmielisiä hempukoita
valmiina iskemään kiinni ruhtinaallisia omaisuuksia kantaviin liikemiehiin. Lyhyen ajan kuluttua yökerhon
lavalle nousi mitä kaunein laulajatar.
Hän esiintyi hyvin eläytyvästi ja lauloi
hyvin, harmi vain, että laulukielenä
toimi turkki. Tämä valloittava meno
alkoi vähitellen kytkemään suojeluvaistoa päälle ja päätimme lunastaa
itsemme ulos kyseisestä paikasta.
Paikan henkilökunta oli kylläkin valmiina kantamaan lisää herkkuja pöytäämme, mutta päätimme kylmästi
tilata laskun. Jännityksellä odotimme
laskun suuruutta. Kielimuurin takia

Turkissakin osataan varoittaa teekkareista. Kuva: Minna Pätsi

meitä oli useampi selvittelemässä pöytäkuntamme
laskua. Seurueemme oli toki varautunut kaikkeen
mitä eteemme tulisikaan...
- Loverboy-88 -

Minna ja basaari, jossa myydään savupiippuja ja kattiloita? Kuva: Aira Pohjanen
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Opi tunnistamaan hallituksen jäsen tai toimihenkilö numeron perusteella (nimet seuraavalla aukeamalla)! Voit
halutessasi kehittää hauskan lautapelin! Tai juomapelin? Kuva: Taru Tanska

Hallituksen piirileikki
Index sai tuttuun tapaan vuoden vaihtuessa uuden hallituksen. Helmikuussa
pyysimme jokaista jäsentä kertomaan pienen tarinan kollegastaan – siitä joka
osui viereen Norssin liikuntasalissa napatussa luokkakuvassa. Oletko joutunut
hänen kanssaan outoon tilanteeseen? Onko hänellä kenties supervoimia? Onko
hän opettanut sinulle jonkin hienon taidon?
Seuraavalta aukeamalta voit lukea lopputuloksen. Ota hyvä asento ja käännä
sivua. Kulje nuolien mukaan vaikka useampi kierros!
11

2 Tanja Nyman, sihteeri. 3. opiskeluvuosi.
”Sakari on huomaavainen heppu ja hauskaa seuraa. Hän on fiksu ja hiukan taipuvainen filosofisuuteen. Hänen rauhallinen puhetyylinsä ja sanomansa saa ajattelemaan
asioita monelta kantilta. Tähän asti jännittävimmän hetkensä hän sanoo kokeneensa
ravintola Olimpoksessa ”maanjäristyksen” aikaan (Kallioparkin räjäytykset, toim.
huom.). Ravintola Juliniassa hän totesikin fiksusti, että varsinkin amerikkalaisissa leffoissa katoissa on huono laasti ja rakennukset muutenkin heikkolaatuisia. Fiksu mies!
Kaiken tämän älykkyyden lisäksi, hän hoitaa tiedotustehtävänsä hienosti, ja auttaa
näin kaikkia indexläisiä pysymään menossa mukana.”

1 Taneli Kolppanen, kv-asiat, isäntä.
5. opiskeluvuosi.
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”Tanja, fuksivuoden 2010 ihanin Indexin
kauheista naisista. Sihteerikkö vailla vertaa.
Pirteydellään ja iloisella puheenparrellaan
pelastaa synkemmänkin tilanteen.”

”Jenni, iloinen savolaissyntyinen kopomme, on
aikaisemmin toiminut matkailualalla. Työkokemusta löytyy esimerkiksi kansimiestarjoilijana. Matkailijoiden lisäksi hallussa pysynevät
eläimetkin - kaikki eivät tiedäkään, että Jennin
lapsuuskodissa ovat aikojen saatossa laiduntaneet niin suomenkarja kuin kyytötkin.

13 Olli Salmi, Relevanssin toimitus. 2. opiskeluvuosi.

”Taneli on Indexissä jonkinlainen isähahmo. Sellainen rento isä, joka antaa valvoa myöhään. Sen lisäksi,
että Taneli on Indexin virallinen mies, ymmärtää hän
toistakin sukupuolta – onhan hän legendaarisen Indexin naiset -viisun alkuperäisesittäjä. Niinpä isännän
ohella Tanelille sopii hallituksen emännän rooli kuin
ponihäntä päähän! Taneli on kokenut konkari näissä
piireissä ja hänelle voi avautua murheistaan, olivatpa
ne isoja tai pieniä. Hän osaa hoitaa niin ovella kolkuttelevat poliisit kuin henkevät keskustelut esim. pitsan
äärellä Tampereen yössä. Taneli on myös kova pelimies
(sanan mukavammassa merkityksessä). Milloinkahan
pääsemme mittelöimään avaruuden valloituksessa?”
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Lauri Roine, kulttuuri ja liikunta. Fuksi!

”Pidimme syksyllä [Olli ja mä] esitelmää informaatiolainsäädännön ja -etiikan kurssilla. Esityksemme
ei sujunut kovin vahvasti johtuen erinäisistä syistä.
Tilanne oli melko koominen, ja pokassa oli pitelemistä vähän liiankin kanssa.”

Aino Ainali, talousvastaava. 4. opiskeluvuosi.

Mieleenpainuvin yhteinen kokemuksemme on
matka kalenterikuvauksiin Muhokselle. Auto
alkoi savuta Maikkulassa, jolloin pysähdyimme
äkkiä tienreunaan. Silloin talvi-iltana, jos koskaan, kylmäsi sekä sydäntä että kehoa yleisesti.
Reissu päättyi silti onnellisesti.
Toivon Jennille viihtymistä riveissämme, sekä
nousujohteista hallitusuraa :).”
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Sonja Mantila, bilevastaava. Fuksi!

”Lauri on kotoisin Tervakoskelta ja ei ollut ennen
pääsykokeita käynyt koskaan Oulussa. Lauri on
ensimmäistä kertaa mukana Indexin hallituksessa,
jossa hänen pestejään ovat kulttuuri- ja liikuntavastaava. Lauri soittaa bassoa mm. Larry Rum bändissä,
ja School Rocks -bileissä Lauri soitti bassoa bändissä
Tommi & Mä. Lauri on meidän tukkajumala. Moni
nainen, allekirjoittanut mukaan lukien, on varmasti
hyvin kateellinen Laurin ihanasta kiharapilvestä.”
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3 Sakari Niemelä, tiedotus, www-sivut, Relevanssin toimitus.
2. opiskeluvuosi.

”Airan nimi oli tullut tutuksi jo ennen kuin tapasin hänet. Kas
sinä syksynä jona aloitin opinnot, hän oli Sloveniassa vaihdossa, ja
ystävänsä usein häntä ääneen ikävöivät. Aira ottaa asioista selvää,
ja hänen perusteltuja mielipiteitään on kiva kuunnella. Aira osaa
nauraa – myös itselleen.”
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Paula Löppönen, SoPo-vastaava. 5. opiskeluvuosi.

”Ainoa voisi kuvailla positiivisena ja avuliaana tyyppinä, jonka harrastuksiin kuuluu ainakin leipominen ja vapaaehtoistyö. Hänet on
helppo saada yllytettyä semmoiseen naurukohtaukseen, että jalatkin
saattaa mennä alta siinä sivussa. Ainon erikoistaidoista voisin mainita tuholaistorjujan tutkinnon! Ainoa ei kannata valita pariksi esim.
Aliaksessa, sillä hänen ensimmäinen mielikuva sanasta valkoinen on
AIV-rehupaali. Ainon iloinen ja kiva asenne on tarttuvaa, joten hänen
olemuksensa voi kääntää harmaankin päivän aurinkoiseksi!”

7 Jenni Kemppinen, KoPo-vastaava. Fuksi!

”Sonjaa kuvailtakoon seuraavien adjektiivien
valossa: huolehtivainen, määrätietoinen, avulias ja
uskalias.”

”Paulalle sattuu ja tapahtuu
vaikka mitä. Tutustuin Paulaan kun aloitimme opiskelut
samaan aikaan. Olemme kokeneet monenlaista, mutta ehkä
hauskin muisto on se, kun
olimme yhtenä juhannuksena
mökkeilemässä
Siikajoella.
Päätimme piristää elämäämme
kaivelemalla ullakolta vanhoja
hassuja vaatteita, joihin pukeuduimme. Menimme vanhat (ja
kamalat) vaatteet päällä Siikajoen paikalliseen sekä kävimme
karkkiostoksilla
Pattijoella.
Herätimme paljon hilpeyttä
paikallisten keskuudessa.”

5. opiskeluvuosi.

”Marisa on ollut jo vuosia henkisesti
indexiläinen, osallistuttuaan moniin
Indexin tapahtumiin erityisesti Paulan
seurassa. Vihdoin suhde on saatu myös
virallistettua ja Marisasta on tullut
Indexin jäsen. Kokemus indexiläisten
tavoista auttaa häntä varmasti jaksamaan monet ihanat hallitus- ja opiskeluvuodet.”
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Mikko Rantanen, varapuheenjohtaja, vuosijuhlavastaava. 3. opiskeluvuosi.

Aira Pohjanen, puheenjohtaja. 5. opiskeluvuosi.

8 Maarit Kaakinen, projektivastaava.

”Maarit pitää aina kaverista huolta. Ketään ei jätetä
porukasta, ja jos on kipeänä, voi luottaa Maaritin
tukeen. Maarit on tosi hyvä järjestämään asioita,
oli kyse sitten lippujen ostamisesta tai aikataulujen
järjestelystä. Kun Maarit on mukana, asiat hoituvat
aina. Moni ei varmaan tiedä tätä, mutta Maaritille
sopii myös ihan millainen mekko tahansa. Mekkojen sovituskierroksen todistajana voin sanoa sen
varmasti. Maarit on myös tosi hyvä eläinten kanssa.”
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4

Marisa Ylisuutari, tapahtumat. Fuksi!

”Mikko on menevä ja iloinen bilemies, jonka voi usein
bongata opiskelijariennoista. Pippaloihin perille löytäminen siis sujuu helposti, mutta välillä kotiin pääsy
tuottaa enemmän vaikeuksia. Kuten eräällä kerralla,
jolloin Mikko ”oikaisi” metsän läpi matkalla bileistä
kotiin ja eksyi. Onneksi tarina päättyi onnellisesti ja
Mikko neuvokkaana poikana löysi lopulta tien kotiin
eikä joutunut jäämään metsään karhun syötäväksi.”
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RUOKANIKSINURKKAUS!! NAM ILMESTYY AINA !!?” NAM HYVÄÄ NAM!!
Tällä viikolla päätimme tehdä ruokaniksinurkkaukseen välimerellisen teeman ja teimme
pekonimeren nakkimustekaloilla!! Valitettavasti menimme psykoosiin pekonista ja söimme
kaiken 24 sekunnissa, joten emme saaneet yhtään kuvaa tuotoksestamme !!!
Koemaistaja Minnan ja Paulan kielet pyörivät vielä suussa ympyrää ja silmät kiiluivat tuttuun
tapaan. Viesti oli selvä: NYT JOTAIN MAKEAA SUOLAISEN PÄÄLLE !!
Päätimmekin tehdä jälkiruokaa ja teimme jälkiruuaksi makean
PITSAN! Aloitimme operaation kuorruttamalla vohveleita suklaavanukkaalla!! Sitten koristelimme erilaisilla täytteillä herkullista
pitsaamme, kuten MARSPATUKALLA! Laitoimme päälle myös
bilar-karkkia, lakeripökeriä ja KINDERIMUNAA! Kuorrutimme
koko komeuden kinuskikastikkeella ja nuorison suosimalla ES:LLÄ !!
Kermavaahto pursusi suustamme ja tahmaiset suklaapatukkapalat
liimautuivat kitalakeemme, kun nassutimme pitsojamme hurmioillisessa tilassa!! Ruskea vanukas valui koemaistaja Paulan suupielistä!!
Makuelämys oli hämmentävä kokemus vuosia jatkuneen pekonidieetin jälkeen, mutta pidimme silti uudesta aluevaltauksestamme!
Ulkonäkö: 10
Täyttävyys: 5
Tyydyttävyys: 7 (Koska ei pekonia)
Herkuttelun jälkeen koemaistaja
Minna sekosi järkyttävästä sokerimäärästä ja alkoi kuivahiihtää
ympäri olohuonetta hirnuen ja
heiluttaen nyrkkejä ympäriinsä.
Kumosin sokerin vaikutuksen
syöttämällä hänelle pekoniviipaleita, jolloin hän rauhottui ja
sanoi: Nyt jotain makeaa suolaisen
päälle!
Pitsaa!

Vastuuhenkilöt: Paula ja Minna
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