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PÄÄKIRJOITUS
Eräässä yliopistomme miestenvessan kopissa on
menossa äänestys. Joku on piirtänyt eriön seinään
kaksi saraketta ja kirjoittanut toiseen SERENA
WILLIAMS, toiseen MINNA KAUPPI. Tänä
aamuna Serenan puolella oli kuusi viivaa, Minnalla neljä. Eikun pieni hetki, odotas…
…Noin. Minna sai juuri viidennen äänen.
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Elämä olisi aavistuksen köyhempää ilman veikeitä vessakirjoituksia. Sellaisiksi en laske iänikuisia Tom of Finland meets Hitler -ajatelmia.
Kierreltyäni asiasta tehden kampuksen lukuisia
vessoja huomaan, että aidosti hauskat tai oivaltavat kirjoitukset ovat harvassa. Shit happens
ei ole muuta kuin itsestäänselvyys. Ei kannata
kuulostaa kainuulaiselta statementiltä. Maksa
velat Miiga! on tavallaan ihan hupaisa vetoomus.
Mikä lie taso naisten puolella?

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

Tämän numeron tekijät:
Paula Löppönen
Aira Pohjanen
Minna Pätsi
Lauri Roine

Vessakirjoituksia on tutkittu myös tieteellisesti.
Esimerkiksi v:lta 1993 on peräisin psykologian
alan artikkeli Graffiti in the 1990s: A study of
inscriptions on restroom walls. Tutkimuskysymyksiin tai -tuloksiin en pääse käsiksi, mutta
esikatselu paljastaa että tutkimuksessa kerättiin
kahden kuukauden ajan vessanseinäkirjoituksia
São Paulon yliopiston vessoista, niin miesten
kuin naisten puolelta. Kerätyt kirjoitukset jaettiin aihepiirin mukaan eri kategorioihin, kuten
seksuaaliset ehdotukset, romantiikka, henkilökohtaiset ongelmat, filosofiset kommentit ja
skatologiset havainnot. Vessojen seinillä siis kukkivat hyvin monenlaiset kukat.

Kustantaja:

Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen
opiskelijoiden kilta Index ry

Painopaikka:

Juvenes Print - Oulu
Painos 30 kpl

Avainsanat:

Opiskelijaelämä - soistuminen - LDL - denaturoidut juomat - graffiti (taidemuotona) - initiaatioriitit - nostalgia - fatalismi - yhtenäistetty
nimeke - b-luokan elokuvat - sorkkaeläimet hygienia - tunne-elämä - kaivannot - ufot

Mutta voisiko vessakirjoituksia lähestyä informaatiotutkimuksen näkökulmasta? Vieläkö
ehtisin vaihtaa kandintyön aihetta?

Indexin hienot kotisivut:
www.indexry.org

Pysy ajan tasalla myös Facebookin kautta!
Irkkaatko? Kirjaudu kanavalle
#index-all @ IRCnet
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EX-PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kaikki päättyy
vuonna on luvassa
Indexin 25-vuotisjuhlat, jotka saattavat olla
viimeiset vuosijuhlat,
joihin itse osallistun.
Tällä hetkellä opiskelijaelämästä luopuminen tuntuu haikealta,
mutta pitää muistaa
ajatella, että elämä
voi tuoda mukanaan
vaikka mitä hauskaa ja uutta. Ja mikä
parasta: Indexin jäsenyys on ikuinen, ja joku saattaa vielä bongata
minut jostakin tapahtumasta tänäkin vuonna.

Taipaleeni Indexin puheenjohtajana on tullut
päätökseen. Matka päättyi nopeammin kuin
oli alun perin tarkoitus, sillä pessimistinä en
uskonut valmistuvani ennen joulua. Toisin
kuitenkin kävi, ja sain maisterin paperit kouraan syyskuun lopussa. Vaikka moni tuttu asia
jää nyt jollakin tavalla taakse, eivät ne katoa
kokonaan. Minulle jää monta hauskaa muistoa
Indexläisten kanssa vietetyistä hetkistä. Ilman
ainejärjestöä ja sen kautta saatuja tuttavuuksia olisi opiskeluvuodet olleet huomattavasti
harmaammat. Jokainen opiskelija tarvitsee
opiskelujen ohelle jotakin vastapainoa. Ainejärjestön järjestämät tapahtumat ovat yksi tapa
virkistyä ja saada opiskelija-arkeen vaihtelua.
Ainejärjestötoiminta on omalla kohdallani
ollut loistava tapa saada uusia tuttavuuksia ja
tavata uusia ihmisiä. Sen kautta saattaa myös
päätyä paikkoihin, joihin ei muuten tulisi
mentyä. Minulle hauskimpia muistoja ovat
ulkomaan excursiot sekä vuosijuhlat. Tänä

Nyt on aika heittää hyvästit ja jättää
Indexin puheenjohtajuus Laurin huomaan. Hyvää joulun odotusta kaikille!
Aira
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Toimintasyksy
Syksyt ovat aina vilkasta ja melko kiireellistäkin aikaa opiskelijan arjessa, mutta varsinkin tänä vuonna tuntuisi olevan erityisen
tapahtumarikas ja ohjelmantäyteinen syksy
meneillään. Syksyn fuksitapahtumat ovat jo
turvallisesti ohi, mutta uusia tempauksia on
luvassa loppusyksyllekin varsin runsaasti.
Luvassa on vielä ainakin Indexin elokuvailta
(oho, ehti mennä jo! toim. huom.), teatteriilta, palautepäivien lopuksi järjestettävä
perinteinen keilausilta, hallituskähmintä sekä
kaikkien odottamat Indexin 25-vuotisjuhlat.

syksystä
myös
pienr y hmäohjauksen kanssa
osittain limittynyt kirjastotyö.
Työnteko ja tutorointi
sujuivat
kuitenkin sangen
mallikkaasti,
eikä
isompia
aikat aulupäällekkäisyyksiä tullut juuri vastaan. Työjakson
päätyttyä ja pienryhmäohjauksen hiukan
hellitettyä olikin taas aika siirtyä luentosalin
penkille, mikä oli suorastaan tervetullutta
vaihtelua kesän ja alkusyksyn hektisyyden
jälkeen. Lisäksi myös hallituksemme alkoi
kokoontumaan kesätauon jälkeen ja juonimaan uusia kuvioita loppuvuodelle.

Vuosijuhlien järjestelyihin liittyen hallituksella, ja minulla uunituoreena puheenjohtajana, onkin kädet työtä täynnä. Näkisin
kuitenkin, että ankarat järjestelytoimenpiteet
tuottavat tulosta ja on myös hienoa työskennellä ainejärjestömme puolesta sekä pitää
toimintaamme yllä. Vuosijuhlat ovat myös
haaste hallitukselle, mutta ei suinkaan negatiivisessa mielessä. Itse odotankin vuosijuhlia
ja niiden järjestelyjä innokkaana.

Haluaisin vielä muistuttaa kaikille, että Indexin tapahtumat ovat avoimia kaikille jäsenille
ja sekä uudet että vanhat kasvot ovat enemmän kuin tervetulleita mukaan toimintaan
ja tapahtumiin. Mikäli hallitustoiminta kiinnostaa, voin ainakin omasta puolestani suositella sitä kaikille. Lopuksi toivotan vielä hyvää
loppusyksyä kaikille!

Toimin tänä syksynä pienryhmäohjaajana, ja
voin kertoa, että tutorin pesti oli kokemisen
arvoinen. Sen lisäksi, että pääsin vastaanottamaan ja opastamaan uusia opiskelijoita
opintojen ensimetreillä, sain myös loistavan tilaisuuden tutustua järjestömme uusiin
tulokkaisiin. Toiminnallisuuttani lisäsi alku-

Terveisin, Pj-Lauri
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Index: menossa...
Syyslauantaina 12.10. lähdettiin retkeilemään Oulun Pilpasuolle. Kierroksen
jälkeen keitettiin kahvit Pahalammen
laavulla. Kuva paljastaa, ettei tästäkään
reissusta selvitty ilman alkoholia. Kuva:
Mikko Rantanen.

Entistä merenrantaa mäen laella. Kuva:
Mikko Rantanen.

Sonja, Lauri, Mikko, Sakari ja Olli Siltasaaren tienoilla.
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Indexin leffaillassa Tanelin ja Maaritin luona 16.10. korkattiin viimein The Librarian -leffaboksi. Milloin katsotaan kakkososa? Kuva: Taneli Kolppanen.

Uunituore pj. mökkipuuhissa Siikajoella. Kuva: Taneli
Kolppanen.

...ja tulossa:
Bobcatsss-ekskuporukka mukana Halloweenbileissä Hevimestassa –
 tule sinäkin! 1.11.
 INDEXIN 25-VUOTISJUHLAT! 9.11.
 Hallituskähmintä 14.11.
 Palautepäivien jälkeen keilausta 15.11.
 Pikkujoulut Rakennusmestarien saunalla 27.11.
 Housut pois! -musiikkikomedia
Kaupunginteatterissa 28.11.


Karoliina ja Mari fuksisuunnistuksessa Franzenin puistossa 18. syyskuuta. Indexin rastilla
fukseille tarjottiin suolakurkkua kermavaahdolla. Nam! Kuva: Aira Pohjanen.

Löydä oma suosikkisi – nyt on mistä valita!
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Mistä on pienet (ja vähän isommatkin)
fuksit tehty?
Tuleehan siihen lehteen juttua fukseista? Tätä meiltä on kyselty pitkin syksyä.
Ilmiselvästi uudet naamat herättävät uteliaisuutta. Nyt saavat lukijamme juomaa
tiedonjanoonsa. Heitimme uusille opiskelijoille nipun yleisluontoisia kysymyksiä
ja lisäksi pari hämmentävää pikkukysymystä. Vastauksia saimme viideltä fuksilta, jotka esitellään seuraavalla aukeamalla!

Tänä syksynä aloittaneita infolaisia kuvattuna Noppa/eHOPS/vaihto/harjoittelu/mehutarjoilu -tilaisuudessa.
Ylhäältä ja vasemmalta lukien: Timo Myllymäki, Marjut Perälä, Maria Perttula, Harri Holappa, Helena Kallio,
Kirsi Korhonen, Mari Laiho ja Karoliina Juntunen.
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Kirsi Korhonen

on kuitenkin hankkiutunut kaikenlaisista
harrastuksista eroon ”niin ehtii elämäänkin.”

Kirsi on kotoisin Nurmeksesta, ja hänen perheeseensä kuuluu mies, neljä lasta, kissa ja
koira. Hän on asunut pitkät pätkät Turussa ja
Tampereella ja viimeiset kolme vuotta Raahessa. Kirsi rakastaa kissoja ja on mukana
Suomen eläinsuojeluyhdistyksen toiminnassa. Tätä taustaa vasten tuntuu luontevalta,
että kysymykseen ”mikä fiktiivinen hahmo
haluaisit olla” Kirsi vastaa Minerva McGarmiwa. Minerva on viisas, hyvien puolella ja
osaa muuttua kissaksi!

Parasta musiikkia juuri nyt? ”Ghost B.C. ja
Caravan Palace ja onhan noita monia muitakin...”
Suhteesi alkoholiin? ”Heh.”
Mikä fiktiivinen hahmo haluaisit olla?
”Höhöö, todellisuus on hienoa, mutta Princess Bubblegum (Adventure Time) on kyllä
hieno mimmi. Ja pinkki vähän niin kuin
minä, paitsi enemmän prinsessa.”

Aiemmin Kirsi on opiskellut taiteiden tutkimusta Turun yliopistossa. Nyt hän haluaa
saada pätevyyden kirjastoalan töihin. Kirsin
unelmien työpaikka olisi kirjastonjohtaja
pikkukaupungissa, joka sijaitsee järven rannalla. Kirsi kuuntelee mielellään kotimaisia
naisartisteja kuten Anna Puuta ja Jonna Tervomaata. Oman pojan ansiosta musiikkimaku on laajentunut jazziin ja klassiseen.

Timo Myllymäki
Tamperelainen Timo on 22-vuotias. Hän valmistui viime keväänä koulutuskeskus Salpauksesta merkonomiksi ja kirjastovirkailijaksi.
Pari yritystä Tampereen yliopistoon opiskelemaan informaatiotutkimusta ei tuottanut
tulosta, mutta Oulusta paikka aukesi.

Suhteesi alkoholiin? ”Tulen herkästi huonovointiseksi alkoholin nauttimisesta, joten
yksi saunaolut viikossa riittää...”

Kiinnostuksen kohteet ovat laajat ja moninaiset: kirjallisuus, musiikki ja kuvataiteet.
Historia, filosofia, psykologia ja maantieteet.
Kulttuuria ja itsensä sivistämistä siis.

Mitä teit vuosi sitten? ”Olin puutarhurina
viherrakennusfirmassa.”

Milloin viimeksi kävit yleisessä kirjastossa?
”Tänään.”

Karoliina Juntunen

Suhteesi alkoholiin? ”Emme aina ymmärrä
toisiamme, mutta toivon, että jossain vaiheessa voisimme elää edes jonkinlaisessa
konsensuksessa.”

Karoliina on parikymppinen ja kotoisin
Rovaniemeltä. Vuosi sitten hän puuhasteli
yo-kirjoitusten parissa, sittemmin kohtalo
johdatti (täysin sattumalta) hakemaan infon
opiskelijaksi. Karoliina kutsuu itseään tietynlaiseksi elämäntapataiteilijaksi, jota kiinnostaa ihan liian moni asia. Viime aikoina hän

Mikä on parasta musiikkia juuri nyt?
”Kaikki musiikki on tällä hetkellä minulle
aikakaudesta ja genrestä riippumatta jollain
tavalla mielenkiintoista ja kaunista.”
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Maria Perttula

Mitä teit ja missä olit vuosi sitten? ”Venytin
opparia OAMKilla!”

Kalajoelta kotoisin oleva Maria, 25, päätyi
opiskelemaan infoalaa työharjoittelun kautta:
”Olen ollut työharjoittelussa Jyväskylän kirjastoissa. Ajatus [hakea infoon] lähti työpäivien mittaan kehittymään. Täyden tuen
ajatukseen ja pääsykoelukemiseen sain työkavereilta.” Unelmien työpaikka olisikin
jonkin kaupungin yleisessä kirjastossa.

Suhde alkoholiin? ”Viha-rakkaussuhde :-)”

Helena Kallio
20-vuotias Helena on tullut Ouluun kaukaa
toiselta murrealueelta Porista. Lapsuutensa
hän on viettänyt Nakkilassa. Aiemmin
Helena uumoili lähtevänsä opiskelemaan
kovia tieteitä, mutta informaatiotutkimuksen
pääsykoekirja oli niin mielenkiintoinen, että
tie vei Ouluun.

Maria harrastaa neulomisen lisäksi (kirjastoihmiselle ah niin tyypillisesti mutta perustellusti) kirjoja ja musiikkia.
Milloin viimeksi kävit yleisessä kirjastossa?
”Viime viikolla, menen tänään uudestaan.”
Suhteesi alkoholiin? ”Ei kovin lämmin.”

Helena, joka oli viime vuoden töissä maalikaupan kassalla, paljastaa olevansa koukussa
tiedelehtiin ja -dokumentteihin. Tämän eikovin-vaarallisen addiktion lisäksi Helena
pitää lukemisesta, taiteesta ja leipomisesta.
Satunnaisia harrastuksia ovat eräily, kalastus
ja maastopyöräily.

Mikä on parasta musiikkia juuri nyt? ”The
69 Eyes ja Nine Inch Nails.”
Mikä fiktiivinen hahmo haluaisit olla?
”Muumimamma.”

Suhteesi alkoholiin? ”Se on paras unilääke
ja seurajuoma. Vieläkin nolottaa jos Alkossa
törmää esim. entiseen opettajaan.”

Mari Laiho

Mikä fiktiivinen hahmo haluaisit olla? ”Jos
on pakko päättää niin Liisan seikkailut ihmemaassa -kirjan Punainen Kuningatar; kuinka
siistiä olisi huutaa ’Off with your head!’”

24-vuotias Mari on kotoisin Iisalmesta, mutta
opiskellut Oulussa jo jonkin aikaa, valmistuen kesäkuussa kirjasto- ja tietopalvelun tradenomiksi OAMKista.
Tervehenkisiä harrastuksia riittää: koirapuistoilu, kuntonyrkkeily ja vasta aloitettu roller
derby, joka tosin ei rämäpäisyytensä ja räväkkyytensä vuoksi välttämättä ole kaikkien
mielestä niin tervehenkistä.
9

Tämän jutun otsikko ja kuva tulevat suoraan vuodelta 1991! Ainejärjestömme juhlavuoden kunniaksi päätimme pöyhiä Relevanssin lehtiarkistoa. Kuten ehkä tiedätkin,
Indexin nettisivulle (indexry.org) on koottu lehdet vuodesta 2003 tähän päivään. Sitä
vanhemmat numerot löytyvät pahvilaatikosta kiltiksen hyllyltä. Laatikkoa penkoessa
kului rattoisasti tovi jos toinenkin. Löysimme mm. kaikkien aikojen ensimmäinen Relevanssin vuodelta 1990. Nostalgiannälkäisten lukijoittemme iloksi kokosimme edustavan kavalkaadin juttuja vuosien varrelta.
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Relevanssi 3/2001
Indexläiset osallistuivat nuorten EUkurssille Brysselissä. Tavanomaisen
matkakuvauksen lisäksi lehteen päät
yi seikkaperäinen WC-raportti. Toil
ettitoimittajina Heidi Kaarninen, Marjo
Kurikka ja Virpi Halonen.
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Relevanssi 2/2005
sa S.!
onnäyte. Bongaa Ve
Markku Kestin taid
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Lehden toimittaminen –
onko siitä mitään hyötyä?
Relevanssin toimittajina meitä tietysti kiinnostaa kuka tätä hullun hommaa on
aiemmin tehnyt ja millä tavalla. Niinpä itsemme (ja toivottavasti tulevien työmme
jatkajien) vuoksi pyysimme muutamaa entistä toimittajaa muistelemaan vanhoja hyviä aikoja. Erityisesti halusimme tietää, onko lehden tekeminen ollut jälkeenpäin katsottuna hyödyllistä ajankäyttöä – ehkäpä perustellaksemme kaiken
tämän epätoivoisen puurtamisen. Ei auta kuin kysyä:

Juha Sutela,
palvelupäällikkö
Oulun kaupunginkirjastossa

vai olitko innokas lehdentekijä?
En ollut aktiivisesti mukana tuon alkuvaiheen
jälkeen. Kirjoitin ehkä yhden jutun joko pyydetystä aiheesta tai omasta päästä. En muista,
kirjoitinko sen enempää. Aikaa ei mennyt
kauan, sillä kirjoittaminen kiinnosti minua ja
sujui melko helposti.

(toimittaja v. 1990)

Vaatiko lehden toimittaminen paljon
aikaa? Miten lehteä ideoitiin ja millä välineillä tehtiin?

Miten lehden perustaminen sai alkunsa?
Muistan, että kokoonnuimme ehkä n. 10
opiskelijan porukalla ideoimaan ainejärjestölehteä. Milloin tämä tapahtui on varmaan jonnekin dokumentoitu. Lehden nimeä ideoitiin
yhdessä. Oma ehdotukseni oli ”Nyyspaperi”.
En ehkä osannut suhtautua asiaan riittävän
vakavasti, koska valittu nimi Relevanssi kuulosti mielestäni aika tylsältä.

Julkaisutapa oli tuolloin vielä manuaalinen.
Itse ainakin naputtelin tekstin kirjoituskoneella puhtaaksi, tyhjää piti jättää mahdollista valokuvaa varten ja sitten valokopioitiin
tarvittava määrä. Kuvia saattoi kehittää yliopiston kamerakerhon pimiössä ja lopullisen
monistamisen saattoi tilata hyvin tehokkaasti
toimineelta yliopiston monistuskeskukselta.
En kuitenkaan ollut tekstin luovuttamisen
jälkeisissä vaiheissa mukana, joten proses-

Miten päädyit toimittajaksi? Pakon edessä
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sissa on voinut olla muitakin vaihtoehtoja.
Joillakin varakkailla oli tuolloin jo henkilökohtainen tietokone ja tekstinkäsittelyohjelma (Teko tai Word Perfect), ja ehkä
tietojenkäsittelyopin laitoksen laitteita saattoi
myös käyttää.

Ei ole valitettavasti mitään muistikuvaa,
mutta oma tyylini oli tuolloin etupäässä pakinointia.
Onko lehden toimittamisesta ollut hyötyä
myöhemmässä elämässä? Saitko joitain
hyödyllisiä taitoja?

Onko mikään tietty lehtijuttu/kuva jäänyt
mieleen? Hauska anekdootti lehden tekemisestä tai ainejärjestötoiminnasta?

Osuuteni jäi vähäiseksi. Kirjoittaminen on
kyllä aina hyödyllistä ja opettavaa.

Hilkka Heikkinen,
Kemin kaupungin
kirjastotoimenjohtaja

kokoonnuimme me toimittajat vain kahville
ja ideoimme jutut lehteen. Mikroluokassa
sitten muistaakseni sitä taitettiin ja koottiin
ihan peruskoneilla.
Onko mikään tietty lehtijuttu/kuva jäänyt
mieleen? Hauska anekdootti lehden tekemisestä tai ainejärjestötoiminnasta?

(toimittaja v. 1997)

Minun oli määrä tehdä juttu Suomisen Vesan
väitöstilaisuudesta. Suurimman osan aikaa
istuin siellä enkä ymmärtänyt mistä edes
puhuttiin. Sen jutun tekeminen oli haasteellista.

Miten päädyit toimittajaksi? Pakon edessä
vai olitko innokas lehdentekijä?
Päädyin toimittajaksi, koska siitä sai muistaakseni johonkin kurssiin suorituksen.
(MITÄ?! toim. huom.) Minulla oli kokemusta
toimittajan työstä eräästä toisesta opiskelijalehdestä aiemmilta vuosikymmeniltä, joten ei
se vaikealta tuntunut.

Onko lehden toimittamisesta ollut hyötyä
myöhemmässä elämässä? Saitko joitain
hyödyllisiä taitoja?
Luin sivuaineena tiedotusoppia ja nyt työssäni teen lehtijuttuja ja lehdistötiedotteita
kuukausittain, joten lehtityö ei ole mennyt
hukkaan. Tiedottaminen on vaikea laji, jossa
Wiion viestinnän lait tulevat päivittäin vastaan.

Vaatiko lehden toimittaminen paljon
aikaa? Miten lehteä ideoitiin ja millä välineillä tehtiin?
Aikaa ei mennyt juuri pitempään kuin juttujen kirjoittamisen verran. Muistaakseni

jatkuu...
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Eveliina Viippola

oli täysin uusi, joten oppimista oli siinäkin
mielessä! Lehteä tuli lähinnä tehtyä illloilla ja
viikonloppuina, enimmäkseen tervetulleena
harhautuksena opinnoista.

(toimittaja vuosina
2003-2005)

Onko mikään tietty lehtijuttu/kuva jäänyt
mieleen? Hauska anekdootti lehden tekemisestä tai ainejärjestötoiminnasta?
Itselle mieleen painunut juttu taitaapi olla
ensimmäinen ihan enklanninkielinen haastis, joka tuli tehtyä vaihto-oppilaan kanssa.
Totta kai kielen vaihto oli jänskä juttu, mutta
myös se, että lehti sai väriä oman piirimme
ulkopuolelta, ja näin siis puhui uusista asioista. Kokemus oli todella lämmin, kyyhöttelimme teekuppien äärellä kyseisen tytön
opiskelijakämpässä Yliopistokadulla ja hihittelimme Suomen kulttuuria.

Miten päädyit toimittajaksi? Pakon edessä
vai olitko innokas lehdentekijä?
Lehden toimittajaksi päätyminen kävi urapolun kasvamisen kautta ;) Eli siis ihan
freelance-tyylisesti ensin kirjoittelin juttuja
lehteen ja tykkäsin hommasta. Kun sitten
silloinen toimittaja jäi pois pestistä ja kyseli
kiinnostusta, riitti sitä enemmän kuin tarpeeksi! Toimittajana oleminen oli yksi antoisimmista kokemuksistani yliopistolla.

Onko lehden toimittamisesta ollut hyötyä
myöhemmässä elämässä? Saitko joitain
hyödyllisiä taitoja?

Vaatiko lehden toimittaminen paljon
aikaa? Miten lehteä ideoitiin ja millä välineillä tehtiin?

Lehden taittotaidot ovat muuntuneet koulutusmateriaalien väsäämiseksi ja englanninkieli tottakai arkipäiväksi - valmistumisen
jälkeen kun en ole enää Suomessa asunut!
Kipinä power pointtien luomiseen ja sommitteluun syntyi lehden kanssa puhistessa, ja
ensimmäiset epäröivät askeleet henkilöstöuran kehitykseen otettiin noina ”kaukaisina”
päivinä ;) Erilaisten ihmisten kanssa työskentely ja jopa päällepäsmärinä oleminen
(se juttujen kalastelu oli joskus enemmänkin
puristelua) totta kai auttoivat eteenpäin tässä
tiimityöskentelyn maailmassa. Mutta ehkä
eniten auttoi oman käden kautta syntyneen
työn näkeminen ja sen tajuaminen, että kerrassaan osaa ja saa aikaan jotain. Siitä se projektivetäminen sitten lähti...

Ajankäyttö lehden kanssa oli aika paljon
itsestä kiinni, ja omasta kiinnostuksesta.
Vaatimuksena oli ainoastaan, että jonkin
näköinen läpyskä ilmestyy neljä kertaa vuodessa - itse sitten saattoi omantunnon kautta
kokeilla kuinka fantsua ulkonäköä ja sisältöä lehdelle tahtoi. Itse koitin saattaa asiat
niin hyvälle mallille kun taidot vain riittivät,
lehden teko kävi siis myös oppimiskokemuksena :) Kalastelin juttuja muilta ja loput kirjoitin itse. Taitto tapahtui muistaakseni Adobe
PageMakerilla vaikka ihan varmaksi en voi
tätä sanoa, aika kun pyrkii kaikottamaan
muistot :) Sen kyllä muistan, että ohjelma
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MINNAN JA PAULAN RUOKANIKSINURKKAUS NAM ILMESTYY AINA!!! NAM!!!!!!!!
Tällä kerralla olemme tehneet erikoisnumeron, jossa neuvomme miten saat
uskottavan ja lämpimän talvi-ihrakerroksen. NAM! Se on mukavaa puuhaa!!!!!
Olemme useina talvina kärsineet kylmyydestä, joten olemme päättäneet aloittaa
talveksi pulskaksi 2013-projektin. Toteutamme tavoitettamme kalsiinin nauttimisella ja maittavilla pekonipitoisilla tirisevän turisevilla ruuilla!
Olimme jo pitkään kulkeneet vaanien ympäri kino-grillipuistoa
jossa on tunnettu grilli kinogrilli!! Koemaistaja Minna oli
tutkinut
informaatiotutkimuksellisilla menetelmillä erinäisiä
hampurilaisartikkeleita ja nähnyt
ihmeellisen uutisen. On olemassa
pöriläinen, joka sisältää kunnioitettavat 2677 KALORIA!
Lähdimme siis heti rahat säästettyämme ostamaan molemmille
omat purilaiset! Koska emme pidä
epäselvistä luvuista, päätimme
pyöristää tieteellisen laskukaavan
avulla luvun 3000 kaloriin PEKONILLA!!! Grilli antoi epämääräistä
tietoa ja sanoi purilaisen painavan
NOIN kilon. Tarkka koemaistaja
Minna punnisti purilaisen ja se
painoi hänen suureksi ilokseen 1.1
kg!!!!!
Purilainen.

jatkuu...
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Paistoimme turisevaa pekonia pannulla ja laitoimme sen
purilaistemme väliin. Liha
oli
epämääräisen
tiivistä,
mutta maittavaa ja juustoista.
Söimme iloisena ja koemaistaja Minnan naama kiilsi majoneesista. Koemaistaja Paulan
nappi räjähti jo alkumetreillä
ja täytteet lentelivät ympäriinsä
Paulan poratessa kiinni hampurilaiseen.
Minna söi koko pöriläisen,
mutta Paula sai jonkinlaisen kohtauksen ja jäi maahan
makaamaan pieni pallero hampurilaista mahansa päällä!

Toisen nikseilijän kohtalo.

ULKONÄKÖ: 7 KOSKA TARPEEKSI ISO!!!!!
TYYDYTTÄVYYS: 9
MAKU: 7.5
RASVAISUUS: 174 g!!!
PS. Voit kuoruttaa pöriläisen pekonilla, jotta saat tärkeitä vitamiineja ja hivenaineita ja saat
myös tarvittavan energiatarpeen päivittäisiin askareisiin!!!!
Vastuuhenkilöt: Paula ja Minna

TOIMITUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA TÄLLAISEN RASVAMÄÄRÄN NAUTTIMISEN SEURAUKSISTA TERVEYDELLE!
SUOSITTELEMME SEN SIJAAN PORKKANARUOKIA LIHATTOMAN LOKAKUUN
HENGESSÄ.
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HUMANISTINEN KILTA
“46 vuotta imuri... messissä?”

OTiT on paras ja eccu :D:D:D

