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MARSUPÄIVITYS
RUOKANIKSINURKKAUKSEN JOULU

PÄÄKIRJOITUS
Tiesitkö, että Ylkkäri-lehti maksaa OYY:lle
noin 70 000 euroa vuodessa eli yli viisi euroa
per ylioppilaskuntamaksunsa maksava opiskelija. Harva tietää, vaikka tieto on tietysti julkisesti OYY:n sivuilla. Tämä raha menee lähinnä
henkilöstökuluihin, sillä ilmoitustulot korvaavat muut kustannukset. Tämä sai minut pohtimaan, tarvitseeko opiskelijayhteisö oikeasti
ammattimaisesti tehdyn ”ilmaislehden”.
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”There’s a time and a place for everything and
it’s called college”, valisti South Parkin Chef
aikoinaan. Opiskelijaelämään kuuluu uusien
asioiden kokeileminen. Yrityksen ja erehdyksen kautta opitaan tärkeitä taitoja – näin toimii
harrastaminen ja amatöörimäinen puuhastelu,
jollaiseksi katson tämän Relevanssin tekemisenkin. Amatööri viittaa tietysti rakastajaan ja
kiintymykseen. Kai Oulun yliopistosta löytyisi
tarpeeksi asialle omistautuneita ja innokkaita
kokeilijoita tekemään opiskelijoiden lehteä
ilman vakituista työsuhdettakin? Uskon amatööriyden voimaan ja talkoohenkeen – siihenhän kaikki muukin opiskelijatoiminta perustuu!

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

Tämän numeron tekijät:
Tiina Jounio
Sini Katves
Jenni Kemppinen
Mari Laiho
Paula Löppönen
Iiro Pulska
Minna Pätsi
Lauri Roine

Kannen kuva:

Antti Väyrynen

No, tämän vuodatuksen kirjoittamisen jälkeen
todistin suuttuneen opiskelijapoliitikon tunteenpurkauksen erästä Ylkkärin toimittajaa
kohtaan, mikä pisti ajattelemaan asiaa uudestaan. Ehkä Ylkkäri onkin yliopiston miniyhteiskunnassa vallan vahtikoira siinä missä
valtamediat laajemmassa mittakaavassa? On
ihan luontevaa näin Yle-veron aikana maksaa
tästä palvelusta muutama euro vuodessa. Vaikkei itse lukisikaan
lehteä, niin joku muu
lukee ja levittää sanomaa
puskaradiossa.
Oli miten oli, Ylkkärin
voisi avata hieman useammin, varsinkin kun
siitä on jo maksanut.

Kustantaja:

Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen
opiskelijoiden kilta Index ry

Painopaikka:

Juvenes Print - Oulu
Painos 30 kpl

Avainsanat:

Järjestötoiminta - jyrsijät - kuoromusiikki media - tapakulttuuri - nostalgia - suolattu siansivu - ristiinpukeutuminen - eesti - juomalaulut

Indexin hienot kotisivut:
www.indexry.org

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

Syksyn satoa
Kirjoittaessani viime numerossa totesin
tämän syksyn olevan varsainen toimintasyksy.
Ja sitä se todella onkin ollut. Kiirettä on pitänyt varmasti itse kullakin, mutta myös hauskaa on ollut, ja ennen kaikkea juuri Index ry:n
toiminnan ansiosta.

joten olemme siis päässeet myös virkistäytymään kunnolla syksyn
synkkyydessä. Syyskokouksessa valitsimme
ainejärjestöllemme hallituksen seuraavalle
toimikaudelle, ja itse jatkan puheenjohtajana
ensi vuonna. Onnea myös kaikille muille valituille ja antoisia hetkiä ainejärjestöaktiivin
tehtävissä!

Syyslukukauden kohokohdaksi osoittautui
luultavasti ainejärjestömme 25-vuotisjuhlat.
Juhlat menivät kaiken kaikkiaan varsin hyvin,
huolimatta kaikesta kiireestä ja järjestelyn
runsaudesta. Pääsin harjoittelemaan vuosijuhlakäytäntöjä viikkoa ennen omia juhliamme
osallistumalla Ykä-paloauton 85-vuotisjuhlille. Niistä juhlista olikin mukava jatkaa seuraavana viikonloppuna yhtenä vuosijuhlien
järjestäjistä. Juhlien onnistuttua hyvin, jäi niin
meille järjestäjille kuin kanssajuhlijoillekin
varsin hyvä maku ja varmasti myös kova halu
päästä vuosijuhlille uudestaan.

Lopuksia haluan kiittää kaikkia indexläisiä kuluneesta vuodesta ja toivottaa erittäin
hyvää tulevaa vuotta kaikille. Ainakin omasta
puolestani vuosi on ollut hauska ja mielenkiintoinen, sillä esimerkiksi puheenjohtajaksi
siirtyminen kesken vuoden oli jokseenkin
haasteellista, muttei mitenkään vastenmielistä kuitenkaan. Toivottavasti myös muilla
on ollut hyvä ja kokemusrikas vuosi. Hyvää
joulun aikaa ja riemukasta uutta vuotta kaikille!
Terveisin, Pj-Lauri

Lisäksi loppusyksyn ohjelmistoon on kuulunut myös teatteri-ilta, keilausilta palautepäivien päätteeksi sekä tietenkin järjestömme
syyskokous ja pikkujoulut. Kaikki tapahtumat
olivat mukavia ja uusia kokemuksia tarjoavia,

Toimitus huomauttaa: saimme yllä olevan kuvan
varustettuna saatteella ”Indexin pj. ja vara-pj.
valmistautumassa vuosijuhliin”.

***
Nuorisokirjallisuutta 1950-luvulta. Katso
seuraava aukeama!
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Index:
menossa...

Pikkujouluiltaan Rakennusmestarien saunalla mahtui mm. tietovisa ja
pöydällätanssimista. Kuva: Aino Ainali.

Pikkujoulujen nallekarkkiboolia lasissa.
Kuva: Mari Laiho.

Marraskuussa hohtokeilattiin palauteiltapäivän päälle.
Olli ja Jenni iloisina. Kuva: Mikko Rantanen.

...ja tulossa:
 Puokkari-ilta perjantaina 13.12.!
Tapahtuma tuon monesti unohdetun
mutta hienon kaupunginosan, Puolivälinkankaan, kunniaksi! Uusi perinne on
syntynyt?
 Tammikuussa ainakin School Rocks!
45specialissa. Tarkemmat tiedot myöhemmin.

Marraskuussa Index-porukka kävi myös teatterissa katsomassa Housut pois! Kuva ei liity tapahtumaan.
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Verkkovajan
aarre
Syyskesällä kantautui toimittajan korviin
tieto, että Koillismaalla on tehty harvinainen
arkeologinen löytö. Kuusamolainen maatalon isäntä löysi verkkovajaa siivotessaan
hyllyltä Kirjoja koteihin Oy:n kirjaluettelon
1950-luvulta. Lähempi tutustuminen vihkoseen paljasti, että tämän
helsinkiläisen yrityksen toimintamalli on ollut ostaa kirjakustantajilta painosten loppueriä ja myydä
niitä edelleen pitkin Suomenniemeä. Oman aikakautensa Kirjatori
siis.

Kirjaluettelon kansi.

Pätkä yrityksen ”missiota”.

Aarteen kytkös tieteenalaamme
on ilmeinen, onhan kyseessä pala
kirjavälityksen ja bibliografioiden
historiaa. Kellastunut ja homepilkkujen täplittämä vihkonen tarjoaa viehättävän kurkistusikkunan
toisenlaiseen aikaan. Koostimme
lukijoidemme iloksi muutamia
näytteitä kirjojen esittelyteksteistä
ja kansikuvista, ja ripottelimme
niitä ympäri lehteä.
Jo pelkästään kirjojen nimet herättävät kiinnostuksen. Vai mitä
sanotte näistä: ”Akka otetaan –
mies saadaan”, ”Koittaako kevät
Irjalle” tai ”Saparomäen saunasta
Battikalaon palatsiin”?

Luettelo on jaettu aihepiireihin. Terveyskirjallisuuden aiheet
eivät näytä 60 vuodessa paljoa muuttuneen...
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Kaikki

vuosijuhlista

Lauantaina 9.11.2013 Oulunsuun Pirtillä juhlittiin Index ry:n 25-vuotista taivalta informaatiotutkimuksen opiskelijoiden kiltana! Tämä on Relevanssin vuosijuhlamegapläjäys kustantajansa merkkipäiviltä. Reportaasin lisäksi muutaman
juhlavieraan kokemuksia. Kuvat on ottanut Antti Väyrynen, ellei toisin mainita.
Valmistelut

Syksyn aikana kiireelliset asiat ja niiden välittäminen suurehkolle hallitukselle vaativat
jatkuvaa Facebook-viestittelyä, mikä johti
pavlovilaiseen inhoreaktioon joka kerta, kun
kyseisen sivuston maapallokuvake näytti
punaista. Lopulta valmistelut sujuivat kuitenkin ilman suurempia ongelmia ja aattoiltana
juhlapaikalla ei ollut paljoa muuta tekemistä,
kuin odotella nälkäisenä pari tuntia kestänyttä pitsatoimitusta.

Indexin vuosijuhlista alettiin puhua vuoden
2012 lopulla, kun kähmittiin tämän vuoden
hallitusta ja samalla vuosijuhlatiimiä. Relevanssin toimitus ajatteli tuolloin, että ”aijaa
jotkut bileet, ei koske mua”, mutta viimeistään
keväällä vuosijuhlajärjestelyistä oli muodostunut sen verran suuri taakka ja lähestulkoon
mörkö, että koko hallituksen täytyi kantaa
kortensa kekoon. No, mikäs siinä, perinteet
kunniaan ja tämän hienompia juhlia tuskin
tulee opiskeluaikana – ainakaan järjestettäväksi.

Itse juhlat
Sitten koittaa suuri lauantai! Juhlien järjestäjät saapuvat hyvissä ajoin paikalle ja seuraa
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Fuksina vujuilla!
Tämän fuksin vuosijuhlaneitsyys meni Indexin 25v. vuosijuhlilla! Ensin en aikonut osallistua vuosijuhlille
ollenkaan, koska ”eihän siellä ole muita fukseja, enkä tunne oikein muita indexiläisiäkään vielä, hui apua,
eikä ole sopivaa asuakaan”, mutta kun wanhojen tanssi -puku mahtui vielä päälle kuuden vuoden jälkeen,
niin pakkohan se oli lähteä! Siispä iltapuku päälle, tennarit jalkaan ja bussilla juhlapaikalle, reipas opiskelija.
Onneksi tuli lähdettyä, olisi kyllä harmittanut, jos olisin jättänyt vuosijuhlat väliin. Ja eihän niitä vuosijuhlia
ihan joka vuosi ole, ainakaan oman ainejärjestön.
Aluksi jännitin, että kuinkas fiinit kekkerit sitä onkaan tiedossa ja mitähän etikettihienouksia siellä pitää
osata. Mutta jännitys hävisi viimeistään silloin, kun melkein heti pöytään istuttua otettiin snapsia! Eikä aterimiakaan ollut enempää kuin kahdet. Ilta jatkui ruualla, puheilla ja juomalauluilla, ja nostettiin lisää maljoja!
Ei siellä juhlilla ainakaan juomasta ollut puute. Jossakin vaiheessa iltaa edessäni oli vesilasi, viinilasi, snapsilasi, likööri ja kahvi. Että mitähän näistä ottaisi ja missä järjestyksessä, olisi tuo jälkiruokakin.
Juomalaulut ei olleet minulle vielä kovin tuttuja. Niitä laulettiin paljon ja hauskaa oli. Sanat eivät kyllä jääneet mieleen, kumma juttu. Juomalaulujen lisäksi tuli tutustuttua muihin perinteisiin, kuten esimerkiksi miksi
lahjapöydän jallupullossa on vääränlainen korkki. Huomasinpa olleeni myös väärässä kermaliköörin suhteen,
sehän on hyvvää. Oli mukavaa tutustua muihin indexiläisiin ja kuulla muutenkin uusia juttuja Indexistä.
Eikä tarvinnut fuksin yksin palloilla, kun Maaritin kutsu kävi: ”Tule Mari tänne!!”.
Pääjuhlapaikalta matkasimme sitten jatkoille jännittävästi bussilla. Vinkkinä, lähinnä itselle tulevaisuudessa,
että kelloa kannattaa katsoa aina välillä. Yhtäkkiä se olikin jo melkein kolme, ja korkkaritkin vielä jalassa,
huh. Että voisi kai sitä rueta kotiin siirtymään pikkuhiljaa. No se pikkuhiljaa oli sitten viiden aikaan, kun
ensin oli nautittu patonkia ja pekonia. Tulkaapas muutkin fuksit Indexin tapahtumiin mukkaan, ei ne pure!

Mari Laiho

lisää odottelua, tällä kertaa epämukavissa
juhlavaatteissa. Juhlatunnelmaan pääsyä
avittavat laulujaan harjoittelevat muusikot
ja keittiössä hääräävät tarjoilijat. Vieraiden
vähitellen valuessa Pirtin eteiseen jännitys
kasvaa, ja hetken aikaa kukaan ei tunnu tietävän miten ja missä pitäisi olla tervehdyksiä
vastaanottamassa. Viimein seremoniamestari
Tarun sauva kolahtaa lattiaan ja tervehdykset
saavat alkaa. Pönöttäminen rivissä korusanoja kuunnellen onkin yllättävän hauskaa!
Humppakillan lahjoittama jallupullo kiertää,
ja teekkarit ojentavat omaperäisiä lahjoja.
Indexin ex-pj:n, Pian, tervehdys jää mieleen
erityisen hauskana ja liikuttavanakin.

alkamisesta, joten
istumme
omille
paikoillemme.
Pöytäjärjestys on
laadittu
eräänä
iltana Pub Kuutiossa, ja järjestäjät
ovat
keskenään
antaneet pöydille
sellaisia
nimiä
kuin sikailupöytä
ja pönötyspöytä.
Kokemattomat
juhlijat vilkuilevat
ympärilleen yrittäen ottaa mallia
vuosijuhla-ammattilaisista, jotka jo

PAM! PAM! Korvia särkevät sauvaniskut viestivät tällä kertaa juhlaillallisen ja –ohjelman
7

Tervetuliaismaljalle
(votkaa), lauletaan vuosijuhlavastaava Mikon aloitteesta.

taessa ilmenee, että kuvaaja onkin poistunut
ennen aikojaan. Monta hienoa potretti-ideaa,
kuten Indexin miesjuna, jää toteuttamatta.
Ehkä ihan hyväkin.
Ruokailun ohessa pidetään puheita. Informaatiotutkimuksen
henkilökunnan
puheenvuoron käyttää professori Huotari,
tuttavallisemmin Maikki. Aiheena on aikuistuminen ja itsenäistyminen – Index kun ei
nykyään enää ole laitoksen rahoista riippuvainen. Myös lapsuusmuistot Pirtin kulmilta
ja oppiaineen kuulumiset ovat livahtaneet
Maikin puheeseen.

Seurustelua illallispöydissä.

osaavat muodollisuudet. Mielenkiintoista ja
absurdiakin tapakulttuuria!
Tarjoilijat tuovat pöytiin alkuruuan, herkullisen poro- tai kasvishyytelön. Jazzduo esiintyy taustalla. Välillä lauletaan juomalauluja.
Indexin kuukautta aiemmin valittu pj Lauri
pitää illan ensimmäisen puheen, joka osoittautuu myös ehkä historian lyhyimmäksi
puheeksi. Mitä sitä turhia jaarittelemaan, kun
juhlat ovat vasta alussa! Välillä taas lauletaan,
tarkoitus kun on, että jokaiselle lasilliselle
on oma juomalaulunsa. Ultra Bran Hauki
on kuitenkin liian vaikea ja loppuu kesken:
”Mikä on kun ei taidot riitä…”

Kuten arvata saattaa, tällaisen juhlan mielenkiintoisimmasta puheesta vastaa jo valmistunut opiskelija. Entisen Index-aktiivi Virpi
Kultasen puhe on lähes kokonaisuudessaan
viereisellä sivulla. Kannattaa lukea!
Vapaassa sanassa kuullaan enemmän tai
vähemmän ex tempore -puheenvuoroja.
Riikka Huotari kertoo Index-ajoistaan ja
päättää puheensa kainuulaisittain: ”Kiitos
ja anteeksi!” Tiina Jounio muistelee Indexin perustamisen aikoja. Oulun kaupungin
kirjastopalveluiden johtaja Pirkko Lindberg
maalailee synkkiä työllisyysnäkymiä. Lisäksi
hän kertoo kovan buuauksen saattelemana,
että kirjaston henkilökunta lukee kahvihuoneessa tamperelaisten Asiasanaa, sillä Relevanssia ei heille muka tule. No, tuleehan se,

Pääruokana tarjoillaan härän sisäfilepihviä
punaviinikastikkeella ja röstiperunoilla. Kasvisruokailijat saavat täytetyn paprikan. Jälkiruokana kahvin kanssa nautittu lakkainen
crème brûlée on maittavaa. Kahvikonjakki
innoittaa erään teekkarin – ilmeisen kokeneen juhlijan – laittamaan päähänsä taitellun
lautasliinan eli ns. konjakkikorvat. (Ks. tämän
lehden pääkirjoitussivulta Heidi Enwaldin
ottama kuva.) Tapa leviää kulovalkean tavoin
ympäri juhlapöytiä – tosin joidenkin päässä
näyttäisi olevan enemmänkin lässähtänyt
konjakkilätsä.
Pääruuan jälkeisen tauon aikana kuvaaja
ottaa potrettikuvia juhlakansasta. Harmillisesti seuraavan kuvausmahdollisuuden koit-

”Indexin naiset” lausuttuna ensimmäistä ja mahdollisesti viimeistä kertaa lavalla. Kuva: Heidi Enwald.
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Virpi Kultasen puhe (tiivistelmä)
Arvoisa juhlaväki, rakas Index. Mistä tietää tulleensa vanhaksi? Siitä, että vappupiknikillä sinulle
ilahtuneena kommentoidaan, kuinka kivaa on,
että joku vanhakin vielä jaksaa tulla paikalle. Sekä
siitä, että sinua pyydetään pitämään puhe vanhan
opiskelija-aktiivin ominaisuudessa. Olen Virpi Kultanen, ja toimin 2000-luvun alkuvuosina Indexissä
kahvila- ja kulttuurivastaavana. Tuolloin tosin tottelin sukunimeä Halonen.

puhuminen? Tai kirjastonhoitajuuden yhteiskunnallinen aspekti –kurssi,
jonka tavoitteena on
oppia hyväksymään sekä
sivarit, harjoittelijat että
asiakkaat osana kirjastoympäristöä?
Stereotypiat istuvat tiukassa, mutta itseään ei pidä
ottaa liian vakavasti. Ammattistereotypioille nauraminen on ihan sallittua, vaikka monet meistä ovat
päätyneet suurista suunnitelmistamme huolimatta
ihan tavallisiksi kirjastontädeiksi ja –sediksi. Osalla
saattaa jopa olla se nuttura ja suuri intohimo asiakkaiden hyssyttelemiseen kirjastossa.

Kun minä ja Index kohtasimme, olimme molemmat
luokiteltavissa teini-ikäisiksi. Yhteinen taipaleemme
alkoi 2000-luvun alussa ja jatkuu yhä, toivottavasti
jollakin tapaa vaikka läpi koko elämän. Kuten me
kaikki läsnä olevat tiedämme, teini-ikään tyypillisesti kuuluu henkisen kasvun aika, oman paikkansa
etsiminen maailmassa, itsenäistyminen, ikätovereiden kanssa lähentyminen ja lopulta aikuistuminen.
Kaikkea tätä olen saanut kokea yhdessä Indexin
kanssa ja olen siitä kiitollinen.

Opiskelija-aikoina solmitut ystävyyssuhteet voivat
kantaa pitkälle työelämänkin puolelle, eikä koskaan tiedä missä ja milloin voi olla etua siitä, että
on ollut aktiivinen ainejärjestötoiminnassa. Olenpa
kerran saanut työhaastattelussa haastattelijaosapuolelta muistutuksen omasta osaamisestani, josta
olin unohtanut mainita. Haastattelija kun sattui
olemaan opiskeluajoilta tuttu. Ainejärjestötoiminnassa oppii myös paljon hyödyllistä, kuten neuvottelutaitoja, organisoimista ja sosiaalisia taitoja. On
siis hienoa, että Indexiin löytyy aktiivisia toimijoita
vuosi toisensa jälkeen – nykyään jopa miespuolisia!

Kiitollinen olen myös tästä mahdollisuudesta saada
puhua täällä tänään. Index on kuin rakas, vanha
ystävä, jonka kanssa elämä on ehkä kuljettanut
vähän erilleen, mutta jonka kanssa kohdatessa
sydämessä tuntuu aina lämmin läikähdys. Eivätkä
vierineet vuodet muuta sitä tuttua ja turvallista
tunnetta, joka ystävien välillä on.
Minä, Index ja muut ystävät vietimme tuttavuutemme aluksi aikaamme hyvinkin railakkaissa
merkeissä. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana
tuli koluttua läpi aika monet bileet. Niin monet,
että suurin osa oli jo päässyt unohtumaan. Onneksi
saatoin lukea fuksivuoteni tekemisistä Relevanssista, tuosta informaatiotutkimuksen opiskelijoiden
hengentuotteesta. Tähän puheeseen inspiraatiota
etsiessäni selasin vanhoja Relevansseja ja repesin
monta kertaa nauruun. Ystävyydessä on tärkeää
myös huumori, ja sitä Indexissä ei ole onneksi koskaan kartettu.

Pienellä järjestöllä on tietysti rajatummat resurssit,
mutta pienuus voi olla myös etu. Muistelen lämmöllä opiskeluni alkuaikoja, jolloin byrokraattiset
raja-aidat eivät tuntuneet niin kovin korkeilta, ja
laitoksen väen ja opiskelijoiden kesken oltiin lähes
yhtä pientä perhettä. Yhteistyössä on voimaa.
Toivon siis oppiaineen ja ainejärjestön yhteistyölle
lämminhenkistä ja toimivaa jatkoa myös tulevaisuuteen.
25-vuotias on teini-iän hölmöilyt taakseen jättänyt nuori aikuinen. Nuori aikuisuus on mahdollisuuksien aikaa. Toivon siis Indexille yhä parempaa
tulevaisuutta, paljon aktiivisia toimijoita, tasaista
taloutta ja terhakkaa toimintaa tuleville vuosille.

Eräs kaikkien aikojen Relevanssi-suosikkijuttuni on
vuoden 2002 alun tuplanumerossa julkaistu koulutusohjelman opetussuunnitelmamuutosta parodioinut opetussuunnitelma. Vai miltä teistä kuulostaisi
perusopintoihin kuuluva puheviestinnän kurssi,
jossa opetellaan ammatissa vaadittavia puheviestintätaitoja, kuten kuiskaaminen ja itsekseen

Kiitos, nostakaamme malja rakkaalle ystävälleni
Indexille!
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tuu hieman yllättäen infon henkilökunta.
Ennen juhlia hallituksen jäsenten kesken heitetty haaste hakea henkilökunnan edustajia
tanssimaan kääntyykin lopulta päälaelleen.
Mikäs siinä, Teekkaritorvet osaavat asiansa
niin hyvin, että jäyhemmänkin jalkaa alkaa
vipattaa. Hauskoja muistoja ryhmätanssin eri
muodoista!
Etiketin mukaista kilistelyä.

Jatkot

mutta ilmeisesti lehteä voisi tehdä näkyvämmäksi…

Yhtäkkiä ilta on jo niin pitkällä, että pihaan
kaartaa bussi, joka vie juhlakansan jatkoille
Valhallaan, Hietasaareen. Kaikki eivät voi
hypätä bussiin – osa hallituksesta jää tarjoilijoiden kanssa juhlapaikalle siivoilemaan.
Koskemattomia votkapikareita ei tietenkään
voi kaataa viemäriin. Tuulensuojaan, hep!
Viimein ovi pannaan lukkoon, ja kaksi taksia
kuljettaa remuavan porukan jatkopaikkaan.

Puheenvuoron käyttää myös OYY:n Eero
Manninen. Teekkarit laulavat. Sigmalaiset
esittävät sekavahkon ylistyksen kirjastoille ja
kirjastonhoitajille. Lopuksi edellisten vuosijuhlien aikoihin fuksina olleet Aira ja Taneli
lausuvat legendaarisen ja herkän Indexin
naiset, Teekkaritorvien valmistautuessa taustalla omaan osuuteensa. Viimeistään tässä
vaiheessa iltaa siirrytään rennommalle vaihteelle ja torvet pärähtävät soittamaan svengaavaa rytmiä.
Aktiivisimpina

tanssilattialla

Valhallassa Taikuri Kari on juuri esiintymässä. Lavalta erottuu jotain isoa, joka heiluu
edestakaisin. Sitten show onkin jo ohi. Yö
jatkuu nostalgiantäyteisen musiikin tahdissa. Juomaa on jatkoille varattu reippaasti.

kunnostau-

Seniori-indexläinen vuosijuhlassa
Marraskuun ikävää piristi Index ry:n 25-vuotisjuhla. Onko todellakin vierähtänyt neljännesvuosisata siitä,
kun intoa pursuten, lähes aatteen palolla, aloitimme opiskelut ja siinä ohessa perustimme ainejärjestön? Meitä
oli pieni porukka, eikä silloin ollut niin hienoa, mutta hauskaa toki oli meilläkin.
Juhla oli juhlava kaikin puolin. Nuoria kauniita ihmisiä ihanissa iltapuvuissaan ja kampauksissaan. Seremoniamestari, juomalaulut ja maljannostokoreografia antoivat oman leimansa tilaisuudelle ja niin kuin hyviin
iltamiin kuuluu, ohjelmassa oli puheita ja lopuksi tanssia. Muutamat nuoremmat kasvot olivat tuttuja opiskelijapäivystäjiä, omista aikalaisista paikalla oli vain laitoksen henkilökuntaa, mutta verrattoman viihtyisää
seuraa kaikki.
Vapaan sanan aikaan halusin minäkin puheenvuoron. Vuosijuhlat ovat perinteitä ja yhdistyksellä on historia.
Omat muistoni ovat sieltä historian alusta, jolloin me opiskelijat ja pieni laitos olimme yhtä hämmentyneitä
ja varmaan myös yhtä innostuneita. Me olimme ylpeitä kirjastoista ja kirjastonhoitajuudesta. Maailma on
muuttunut 25 vuodessa, mutta perusasiat pysyvät samoina. Minulle kirjastonhoitajuudessa on kyse tiedon
avoimuudesta, saatavuudesta ja kansalaisten oikeudesta tietoon. Toivottavasti Index ry kasvattaa tiedon saatavuuden puolustajia myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.
Tiina Jounio
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Teekkari muistelee
Täytyy myöntää, että vanh… kokeneen teekkarin sydäntä lämmitti saada kutsu Indexin vuosijuhlille. Vaikka
yhteistyöstämme ainejärjestöjen välissä onkin kulunut jo muutama vuosi, niin edelleen pidän yhteyttä indexiläisiin jopa päivittäin. Yhteistyö meni hyvin, sillä se ei ollut pelkästään verkostoitumista, vaan aitoa ystävystymistä. Osansa tässä ystävystymisessä on tehnyt pyyteetön auttaminen. Auttaminen kannattaa, vaikka siitä
ei kiitosta kummempaa saisi.
Saavuin vuosijuhlille tapojeni mukaisesti hieman myöhässä. Se ei haitannut ja pääsin nopeasti juhlatunnelmaan. Siinä varmasti auttoi monet tutut kasvot, joita näin ympärilläni. Näillä vuosijuhlilla pääsi näkemään
paljon tuttuja, joita on opiskelun aikana kertynyt. Nämä juhlat olivat myös mahdollisesti itselleni viimeiset
opiskelijana. Asia ei ole aivan varma, sillä tätä kirjoittaessani olen vielä tekniikan ylioppilas. Kandin työni on
vaiheessa, vaikka sain siihen apua tiedonhakuun nohevalta Indexin opiskelijalta suunnittelemassani Universitas-hankkeen kurssilla, jonka tarkoituksena oli helpottaa koneteekkareiden kandintöiden tekemistä. Ennakkoluulottomuus kannattaa, vaikka aina ei voi onnistua.
Ja jatkot… muistaakseni olin paikalla. Yritin jälkikäteen kysellä useammaltakin vieraalta muistikuvia jatkoilta, mutta kaikilla ne olivat jonnekin hukkuneet. Siinäpä olisi jollekin pätevälle informaatiotutkimuksen
opiskelijalle tutkimuksen paikka. Mihin kadonneet muistikuvat menevät? Juominen kannattaa, vaikka ei
kaikkea muistaisikaan!
Iiro Pulska

Kauppa käy, mutta ennen pitkää
loppuvat vaihtorahat. Mitä tehdään? Piikki auki! Open bar!
Jatkoilla on luonnollisesti myös
sauna kuumana. Outoa, miten voi
ihminen muistaa olleensa menossa
saunaan ja tulleensa pois saunasta,
muttei mitään itse löylyhuoneesta.
Pikkutunneilla juhlijoiden rivit
harvenevat aivan huomaamatta.
Jäljelle jäävät vain urheimmat –
sekä ne, jotka ovat luvanneet osallistua loppusiivoukseen.

Ilmeisesti ainoa olemassaoleva kuva jatkoilta välittää hyvin
aamuyön tunnelman. Kuva: Olli Salmi.

Yön edetessä jatkojen painopiste
siirtyy takkahuoneeseen, jonka
muhkeilla nahkasohvilla on hyvä torkkua.
Jossain vaiheessa Jenni loihtii vieraille pientä
purtavaa, mm. uunipekonia ja salaattia.
Patongit katoavat nälkäisiin suihin. Lopulta
jäljelle jää vain tyhjä tanssilattia ja päättymätön soittolista, jonka tahdissa on hyvä järjestellä paikkoja.

Kaupunki on jo heräilemässä, kun taksi kuljettaa vihoviimeiset uupuneet juhlijat koteihinsa. Vain vuosijuhlavastaava unohtuu
takkahuoneen sohvalle nukkumaan.
Kiitokset sponsoreille, vieraille ja kaikille
mukana olleille!
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Elagu Eesti!
Informaatiotutkimusta kolmatta vuotta opiskeleva Sini Katves lähti elokuussa
vaihtoon Viroon. Lue seuraavasta haastattelusta, millaista on vaihtarin elämä
Suomenlahden tuolla puolen. Samalla selviää mikä on lektüür ja mistä erottaa
virolaisen ja suomalaisen autoilijan.
1. Mikä sai sinut valitsemaan Tarton vaihtokohteeksi? Järjestyikö kohde jonkin
vaihto-ohjelman kautta vai muita teitä?

Minun piti myös jatkaa venäjän kielen opintojani, mutta jätin kurssin pois kun alkoi
tuntua siltä, että kielet menevät päässäni
ja suussani solmuun. Keväällä aion ottaa
enemmän luentokursseja, esimerkiksi kirjallisuutta. Saa nähdä miten luentokursseista
selviää, monesti pakollisten luettavien kirjojen listat ovat pitkät.

Halusin opiskella vaihdossa Viron kieltä
ja kulttuuria, joka on yksi sivuaineistani
Oulussa. Viron kielen opettajani Heli suositteli minulle ehdottomasti juuri Tarton
yliopistoa, joka on Eestin (sallinette minun
käyttää tätä sanaa) paras yliopisto. Informaatiotutkimuksen pääaineella olisi ollut
Tallinnassa vaihtopaikkoja, en kuitenkaan
halunnut opiskella infoa vaihdossa. Sitä paitsi
Tallinna on minulle ennestään tuttu paikka,
joten lähdin mieluummin Tarttoon, jossa
en ollut aiemmin käynyt. Tarton yliopistoon
tuleminen järjestyi Erasmuksen kautta, ja
olen täällä Suomen kielen vaihtopaikalla.

3. Mitä muuta kivaa/kiintoisaa olet kokenut?
Niin paljon, että jos alkaisin tässä kertoa,
niin Relevanssista tulisi romaani.  Kaikkein
mukavinta on tietysti se, että olen tutustunut moniin hauskoihin ihmisiin. Enkä pelkästään vaihtareihin, vaan myös eestiläisiin.
Olen tehnyt eri ihmisten kanssa monenlaisia
asioita: käynyt matkoilla, konserteissa, festareilla, kahviloissa, ravintoloissa jne. Monesti
myös istumme iltaa jonkun kämpällä.

2. Mitä olet opiskellut siellä?
Pääasiassa olen opiskellut Eestin kielen ja
kulttuurin opintoja. Suurin osa kursseistani
on käytännöllisiä, niin kuin kielenopiskelu
yleensä. Syksyllä minulla oli vain yksi luentokurssi aiheesta ”Eestin historia ja maatunteminen”, se oli tarkoitettu nimenomaan eestiä
vieraana kielenä opiskeleville. Lisäksi aloin
opiskelemaan latvian kieltä. Ai miksi? Ihan
vain siksi, että olen tutustunut täällä moniin
todella kivoihin latvialaisiin. Heistä yksi
vinkkasi minulle, että alkaisin opiskella latvian kieltä. Ja mikäpä siinä, tykkään kielistä.

Hain, ja suureksi ilokseni myös pääsin, kuoroon. Se on tosi kivaa varsinkin kun kuorot
ovat täällä erittäin hyvätasoisia. Kuoron
kautta olen tutustunut eestiläisiin, mikä
muuten olisi vaihtarina ollut vaikeaa. Eestiläiset ovat samanlaisia kuin suomalaiset, eivät
helposti päästä vieraita lähelleen. Kuoro on
mukava vastapaino opiskelulle, ja teemme
yhdessä muutakin kuin laulamme. Kesällä
pääsen osallistumaan Tarton laulujuhlille, ja
Tallinnassa koko Eestin laulujuhlille. Huip12

pua, Tallinnassa tulee olemaan noin
12 000 laulajaa! Laulujuhlille osallistuminen on enemmän kuin olisin osannut unelmoida.
Syksyn aikana olen myös matkustellut. Alkusyksystä kävimme omalla
vaihtariporukalla (joka koostuu siis
lähinnä eestin kielen opiskelijoista)
Suur-Munamäellä, joka on Baltian
korkein huippu. Varsinainen vuori,
318 m merenpinnasta.  Lokakuussa
osallistuin viiden päivän Pietari-Moskova-Pihkova -reissulle. Se oli tosi
kiva matka! Marraskuussa Latvian
itsenäisyyspäivän aikaan käytiin Riiassa. Oltiin kaikki yhden latvialaisen
kotona yötä. Oli jälleen kiva reissu!
Lisäksi täällä Tartossa on jatkuvasti
kaikkia mielenkiintoisia tapahtumia.
Tartosta näkee, että se on kansainvälinen yliopistokaupunki. Täällä on
paljon nuoria, opiskelijoita ja ulkomaalaisia. Tartto on Eestin ”henkisen
elämän keskus”, kiva, kaunis ja kotoisa
kaupunki!
4. Mitä kieliä olet käyttänyt?

1. joulukuuta vietettiin Tarton Kansallisyliopiston 94:ttä
vuosipäivää. Juhlallisuuksiin kuului mm. soihtukulkue.
Yliopisto itsessään on perustettu jo 1632.

vähän hassusti, mutta eiköhän se siitä taas
korjaannu palattuani takaisin Suomeen.

Luonnollisesti käytän enimmäkseen eestiä,
koska opiskelen sitä. Suurimaksi osaksi
puhun eestiä myös vaihtarikavereideni
kanssa, koska suurin osa heistä opiskelee sitä.
Suomea tulee myös käytettyä, sillä huonekaverini on suomalainen vaihtari, joka ei juuri
puhu eestiä. Tietysti käytän myös englantia,
sillä kaikki kaverini eivät osaa eestiä. Lisäksi
olen käyttänyt hieman venäjää. Niin ja latviaa
yritän puhua nyt, kun sitä muutaman sanan
jo osaan. Muutamat ystäväni opiskelevat
ruotsia, joten välillä vaihdamme muutaman
sanan myös ruotsiksi. Suomeakin puhun

5. Kun ajatellaan opiskelukäytäntöjä, onko
Suomen ja Viron välillä eroja?
En osaa sanoa miten muissa oppiaineissa on,
mutta itse en ole huomannut suuria eroja.
Hmm... Syksyn kursseille piti ilmoittautua
heti syksyllä tiettyyn määräpäivään mennessä. Sen jälkeen ilmoittautumista ei ole
enää mahdollista poistaa, ja kurssi on periaatteessa pakko suorittaa loppuun, muuten
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tulee ongelmia. Tentteihin ilmoittaudutaan
aina erikseen, siitä huolimatta, että ne eivät
ole yleisiä tenttejä.

Täkäläisessä liikennekulttuurissa on
yksi varsin kiva tapa:
autoilijat antavat
suojatietä ylittäville
jalankulkijoille tietä!

Suullisia tenttejä Suomessa ei ole, mutta
täällä ne ovat ilmeisesti vielä jossain määrin
käytössä. Minullakin on muutama suullinen
arviointi. Lektüür on opetusmuoto, missä
ensin luetaan kirjallisuutta ja sitten joko
vastataan sen pohjalta suullisesti opettajalle,
tai vaihtoehtoisesti pidetään suullinen esitys
muille opiskelijoille. Jälkimmäinen tapa
on melko lailla vastaava kuin esimerkiksi
(Oulussa) infon pääaineessa tekemämme
artikkelien esittelyt.

ravintoloissa. Myös esimerkiksi matkoihin
on mennyt rahaa. Sittemmin huomasin, että
kuukausittaiset kulut alkoivat olla samaa
luokkaa kuin Suomessa. Piti siis alkaa säästökuurille, ettei vararikko yllätä.
8. Vaihto-opiskeluun liitetään joskus mielikuvia jatkuvasta juhlimisesta. Onko ollut
helppoa sopeutua vaihtarien porukkaan,
kun ei käytä alkoholia?

6. Oletko kohdannut Virossa byrokratiaa,
vai onko viranomaisten kanssa asiointi
käynyt jouhevasti?
Asiat ovat menneet tosi sujuvasti. Kaikkeen
annettiin orientaatiokurssilla seikkaperäiset
ohjeet, että ei voi kuin kiittää Tarton yliopiston sujuvia järjestelyjä. Luonnollisesti kaikenlaisia paperiasioita ja virastojen kiertelyjä
(oleskelulupa, henkilökortti jne.) on ollut,
mutta siltä ei kaiketi voi välttyä missään.
Ainoa asia, joka tuotti päänvaivaa, on tämä
Eestin perhelääkäri-järjestelmä. Lääkäriin ei
pääse, ennen kuin on saanut oman perhelääkärin. Sitä varten täytyy etsiä sopiva lääkäri ja
täyttää hakemuskaavake. Lisäksi kaikki tieto
on vain eestiksi.

Meitä vaihtareita on täällä monta sataa, joten
on luonnollista että siihen määrään mahtuu
erilaisia ihmisiä. Jos haluaa, vaihdon voi
viettää toki juhlien, sillä Erasmus -vaihtoohjelman puitteissa on pakollista suorittaa
minimissään vain 15 op lukukaudessa. Juhlijoita täällä toki on. Olen kuullut, että erityisen
riehakasta meininkiä on ollut siinä asuntolassa, jossa suurin osa vaihtareista asuu. Itse
asun asuntolassa, jossa suurin osa asukkaista
on paikallisia. Myös minun vaihtarikaverini
ovat kohtuullisen asiallista porukkaa alkoholinkäytön suhteen.

7. Ovatko rahat riittäneet?

Sitä paitsi en ole ainoa absolutisti, olen
törmännyt vaihtariporukassa muihinkin
teenlitkijöihin. Minua ei haittaa, jos muut
siemailevat hieman viiniä tai olutta. Mutta
baarit, yökerhot ja opiskelijajärjestön bileet
eivät minua kiinnosta. Se ei ole kuitenkaan
ongelma, sillä täällä on löytynyt paljon tekemistä. Välillä oli niin vilkasta elämää, että
aloin jo kaivata tavallista tasaista arkea.

Säästääkseni tukikuukausia, peruin opintotuen vaihdon ajaksi. Opintotukeni olisi ollut
matalampi täällä. Sen sijaan otin opintolainan ja sain Erasmus -apurahan. Minulla oli
myös hieman säästöjä. Ajattelin, että minulla
menee täällä alhaisemman hintatason vuoksi
vähemmän rahaa kuin Suomessa. Siitä ilosta
kävin alkusyksystä paljon kahviloissa ja
14

9. Aira Pohjanen oli syksyllä 2011 vaihdossa Sloveniassa. Aira kirjoitti silloin
Relevanssiin mm. polkupyöräilystä Ljubljanassa. Kuuleman mukaan kukaan järkevä
ihminen ei osta polkupyörää; se kuuluu
varastaa. Oletko kohdannut Virossa vastaavanlaisia vekkuleita tapoja?

Jos vaihto hiukkaakaan kiinnostaa, kannattaa
ehdottomasti lähteä! Todennäköisesti vaihdossa on vieläkin hauskempaa kuin on edes
osannut unelmoida. Niin ainakin minulla on
ollut. Ennen vaihtoa pelkäsin, miten tulen
selviämään kielen kanssa. Pelko osoittautui
täysin turhaksi, kielitaidollani olen pärjännyt
mainiosti. Ei siis kannata haudata vaihtohaaveita epäröinnin alle. Hakeminen on tietysti
oma hommansa, mutta se on sen arvoista.
Käytännöt eri maissa ovat erilaisia, kannattaa
tutustua niihin ennen lähtöä.

Olen kuullut, että polkupyörät lähtevät myös
täällä helposti varkaiden matkaan, joten hyvä
lukko on oltava. Itse en ole pyörääni kertaakaan käyttänyt, koska enimmäkseen kaikki
paikat ovat kävelymatkan päässä. Keskusta
on pieni ja yliopisto on vanhan kaupungin
sydämessä. Asunnoltani kävelen sinne noin
kymmenessä minuutissa.

Mainostan tässä samalla Tarton yliopistoa ja
Tarttoa. Täällä kaikki vaihtoon liittyvät asiat
menivät todella sujuvasti. Vaihtoon hakeminen ja tuleminen on tehty mahdollisimman
helpoksi. Esimerkiksi saapuessani Tarttoon
tutorini tarjoutui tulemaan vastaan linjaautolle. Ennen varsinaisten opintojen alkua
vaihto-opiskelijoille oli järjestetty kolmen
päivän orientaatio-kurssi, joka oli todella
perinpohjainen. Sen aikana ehti myös tutustua muihin vaihtareihin. Vaihtareille on
järjestetty paljon toimintaa. Voin suositella
Tarton yliopistoa vaihtokohteena! Ja tervetuloa käymään täällä muuten vain!

Täkäläisessä liikennekulttuurissa on yksi
varsin kiva tapa: autoilijat antavat suojatietä
ylittäville jalankulkijoille tietä! Ei siis tarvitse
jäädä odottamaan tien reunaan, että autojonoon tulisi tyhjä väli. Joskus autot pysähtyvät, ennen kun on edes ehtinyt suojatien
kohdalle. Toivottavasti en sisäistä tätä tapaa
liian hyvin, muuten jään taatusti auton alle
palattuani Suomeen.
10. Vinkkisi vaihto-opiskelua suunnittelevalle?

***
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Jäähyväiset marsuille
Jenni Kemppinen palaa tässä reportaasissaan marsujen jännittävään maailmaan – toivottavasti ei kuitenkaan viimeistä kertaa.
Monet indexiläiset tuntevat jo Ollin ja PikkuHepun. Jos et vielä tunne kyseisiä otuksia,
katso esimerkiksi Relevanssin numerosta
4/2012 sivulta 13 juttu ”Onko marsuilla söpöt
alahuulet?”.

veria ja marsut. Uudessa kämpässä oli muun
muassa enemmän tilaa kehitellä marsuille
upeasta merirosvolinnasta häkki.
Elämä oli hienoa, mutta onnen päivät eivät
aina kestä ikuisesti. Tänä syksynä tuli ajankohtaiseksi minullekin muuttaa omaan kotiluolaan, kun toinen kämppiksistä muutti
paremman puoliskonsa kanssa yhteen. Ja
niin, suru sydämessäni, pakkasin tavarat ja
heitin hyvästit marsuille.

Nämä ihastuttavat pikkukaverit ovat marsuja,
kuten varmaan ilmi jo kävi. Allekirjoittanut
sai kunnian tutustua kyseisiin herrasmiehiin
ensimmäisen kerran muuttaessaan hämmentyneenä fuksina Ouluun vuoden 2012
syksyllä. Psoasin Toivoniemen kämpässä oli
kahden älyttömän mukavan kämppiksen
lisäksi kaksi hurmaavaa marsuvuokralaista.
Muutimme myöhemmin jopa koko porukalla Heinäpäähän, kaikki kolme kämppäka-

Tätä juttua varten tein vielä puhelinhaastattelun marsuille. Pikku-Heppu ja Olli antoivat minulle ystävällisesti hetkisen kiireisestä
aikataulustaan.

Pikku-Heppu näyttää nykyään tältä.

Olli haistelee kurkkua.
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Skviiik.

Haastattelija: ”Hei Olli ja Heppuli, ei ollakaan pitkään aikaan juteltu! Mitä kuuluu?”
Olli: ”Kuka sä oot?”
Pikku-Heppu: ”…”
H: ”Ööh, Jenni? Muistatteko? Asuttiin
yhdessä vielä pari kuukautta sitten?”

vanssin päätoimittaja kutsui teitä vahingossa
hamstereiksi?”

O: ”Ei.”
P-H: ”…”

O: ”Oikeastiko? Nyt lätty lätisee!”
P-H: ”Skviik!”

H: ”Okei. Ette ole sitten vissiin kaivanneet
minua?”

Kuten huomaatte, asumusero on ollut
molemmille osapuolille haastava ja rankka
kokemus. Mutta kuten Olli sanoi, pidän lipun
korkealla parhaan taitoni mukaan.

O: ”Hei, Pikku-Heppu, kuka tää pelle on?”
P-H: ”Skviiik.”
O: ”Ai se? LOL. Hei kuule meidän pitää nyt
mennä. Ajateltiin jyrsiä tietokoneen johdot
vielä tänään. Ei ehdi jutella. Mut pidä lippu
korkealla ja niin edespäin.”

Ja tunnustettava on, että olen hieman jo silmäillyt marsunpoikasten myynti-ilmoituksia
netistä. Nimiäkin olen jo miettinyt, ja olen
keksinyt kaksi hyvää nimeä henkilökohtaisten sankarieni mukaan. Vai miltä teistä kuulostaa marsut nimeltä Vesa ja Melvil?

H: ”Öö, ok. Hei mutta minulla on vielä yksi
viimeinen kysymys. Tiesittekö että Rele-

***
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RUOKANIKSINURKKAUS!!
NAM! HERKULLISTA !! ILMESTYY AINA NAM!!? JOULUSPESIAALI HUOM sisältää _KAKSI_ nik
siä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Paulan ja Minnan anarkistinen keittiöpalsta on edennyt jo kahdeksanteen
osaan. Alati ajan hermolla elävä niksitiimimme ottaa tässä jutussa huomioon
myös joulun, joka lähestyy nopeasti kuin potkukelkka pakkaskelillä.
Tällä kertaa päätimme auttaa teitä hyvät
lukijamme ja kertoa teille KAKSI ARKIELÄMÄÄ HELPOTTAVAA NIKSIÄ!!
Ensimmäinen niksi koskee joulua! Oletko
kyllästynyt jouluna aiheutuvaan jatkuvaan
stressiin jouluruokia suunnitellessa ?!?!
Oletko kyllästynyt joulukinkkuun, jota olet
joutunut syömään jo monta kiloa syyskuusta
alkaen, koska pakastealtaissa kiiltävät ja kiihottavat kinkut eivät jätä sinua rauhaan?!?
Päätimme helpottaa teitä ja suosittelemme
teille herkullista joulumenua, joka sisältää
herkullista kullanruskeaa SIPULIRENGASTA, erilaisissa mauissa hekumoivia
pitsoja sekä pasta-, vaahtokarkki-, kana-, ja
nakkiruokia! Voitte mennäkin koko suvun
kanssa PITSSAREKSIIN, jossa on tarjolla
runsaita herkullisia ruokia!?
Saavuimmekin
yhdessä
koemaistaja
MINNAN kanssa testaamaan kantaravintolamme ruokatarjonnan varalta vielä kerran
ennen joulua. Myyjä katsoi kauhuissaan
meitä, sillä olimme joutuneet sotaan heidän
kanssaan, koska koemaistaja PAULa eli

Joulumenu.
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Oletko kyllästynyt
rasvalta haisevaan
käsilaukkuun ja irstaan hajuiseen lompakkoon.
MINÄ olin yrittänyt kerran laittaa erinäisiä
pitsapaloja taskuihini kotipakettievääksi!!!
Maku osottautui tutuksi ja turvalliseksi,
mutta tarvitsi luonnollisesti lisäpotkua!!Siitä
siirrymme ARKIELÄMÄÄ helpoittavaan
NIKSIIN NUMERO 2!!! Oletko kyllästynyt
rasvalta haisevaan käsilaukkuun ja irstaan
hajuiseen lompakkoon. Oletko kyllästynyt
takataskuissa näkyviin rasvatahroihin??? EI
HÄTÄÄ, keksimme että mukana kuljettavat
pekonit voi laittaa PUOLIKSI LEIKATTUUN
MINIGRIP-pussiin! Näin ei enää kiusallisia
rasvatahroja ja hajuja ja voit kantaa pekonia
mukana aina ja maustaa herkullisella ja ravitsevalla pekonilla ruokiasi! Esim lompakossa
pekoni helpottaa tuskattuttavia jonotushetkiä ravintolassa, jolloin voit nauskata pekonia odottaessasi vuoroasi! Voit laittaa pussin
myös takataskuun suojaamaan housujasi!

Pekoni lompuukista.

Tarjolla oli myös kinuskikastiketta ja karamelleja, jolloin koemaistaja MINNAN naama
kiilsi kinuskisena ja tahmeana. Paula keskittyi suolaisiin herkkuihin ja lapioi pitsoja naamaansa tarjoilijan mulkoilusta huolimatta.
Herkullisessa ruokahetkessä parasta on, että
ravintolassa voi viettää KOKO PÄIVÄN!

Koemaistaja Minna ja Paula laittoivat lompakossaan olevat tirisevän turisevat pekoniviipaleet ruokiensa koristeeksi ja mm. jäätelöön,
johon tuli mieluisa suolaisenmakea MAKU!
ARVIO:

Ulkonäkö: ilman pekonia 8 (koska paljon ruokaa), pekonilla 9 (koska näytti herkulliselta
ja ravitsevalta)
Tyydyttävyys: 9
Täyttävyys: 10
Tässä siis teille kaksi hyödyllistä ja helpoittavaa arkielämän niksiä ja hyvää joulua !
TOIVOO: Minna ja Paula
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HUMANISTINEN KILTA
“46 vuotta imuri... messissä?”

OTiT on paras ja eccu :D:D:D

