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Pääkirjoitus
Nyt kun kirjoitan tätä pääkirjoitusta, niin
Suomessa on menossa ns. “lihaton lokakuu”, joka oli lähtenyt liikkeelle Madventures
-miesten Docventures -ohjelmasta. Kyseisen
kampanjan tarkoituksenahan on siis olla syömättä lihaa kokonaisen kuukauden ajan. Itse
en tällaiseen lihapaastoon lähde mukaan,
sillä suuret ajattelijan aivoni tarvitsevat
lihasta saatavia välttämättömiä proteiineja,
joita ei voi korvata millään palkokasveilla.
Lihaton lokakuu sai minut kuitenkin ajattelemaan paastoa ylipäätään ja minkälaisia hyötyjä paastolla voi olla ihmisen niin fyysiselle
kuin henkisellekin hyvinvoinnille. Olen siis
päättänyt, että alan prinsessakakkupaastolle:
seuraavan kuukauden mittaisen ajanjakson
ajan vähennän päivittäistä prinsessakakkuannosta viidestä (5) kakusta vain kolmeen (3)
kakkuun vuorokaudessa.

Vielä kolmas esimerkki lihattoman lokakuun ja Movemberin kaltaisista buumeista
on vähän aikaa sitten ihmisiä villinnyt ns.
“ice bucket challenge”, jossa oli tarkoituksena
kuvata se, kun joku henkilö saa ämpärillisen jäävettä niskaan. Tämänkin kampanjan
tarkoituksena oli herättää tietoisuutta sairaudesta, tällä kertaa ALS-taudista (se sama
tauti, mikä Stephen Hawkingillakin on).
Sinänsä en tuomitse, jos joku nyt haluaa olla
syömättä lihaa tai kasvattaa viiksiä tai kaataa
kylmää jäävettä niskaan. Olenhan itsekin
joskus katsoessani Unirestan ruokalistoja
miettinyt, että senpäiväinen kasvisruokavaihtoehto kuulostaa herkullisemmalta kuin
lihavaihtoehto. Erityisesti vuohenjuusto-parsakaalilasagnette kutkuttelee minun mieltäni:
onhan siinä sentään vuohenjuustoa, josta
saisin päivittäisen annokseni eläinperäisiä
rasvoja. Ehkä kasvissyönti ei olekaan ihan
niin pöhköä, ainakaan sellainen lakto-ovopesco-pollovegetarismi, jossa saa syödä rehujen lisäksi viattomia luontokappaleita.

Lihattoman lokakuun jälkeen alkaa toinen
teemakuukausi,
nimittäin
Movember.
Movemberin tarkoituksena on lihansyönnistä
luopumisen sijaan luopua kaikesta säädyllisyydestä ja kasvattaa viiksiä kuukauden ajan.
Movember-liikkeen tarkoituksena oli alun
perin herättää ihmisten tietoisuus miesten
eturauhassyövästä. Itsehän kasvatan kehoni
karvoja välittämättä senhetkisestä kalenterikuukaudesta. Eturauhassyövänkin minä
vältän nauttimalla hyvälaatuista punaista
lihaa. Ehkä meidän ei tarvitsisi viettää mitään
eturauhassyöpäkuukausia, jos ihmiset lopettaisivat lihapaastonsa ja söisivät enemmän
terveellistä punaista lihaa.

Eetu
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Pj-palsta
Syksy on edennyt
huimaa vauhtia
ja ensimmäinen
periodikin on jo
takana. Henkilökohtaisesti tuntuu
vaikealta käsittää
miten lukuvuoden
kaksi ensimmäistä
kuukautta on kulunut niin nopeasti. Mutta
onhan sitä toisaalta ehtinyt tapahtuakin kaikenlaista. Kurssit ovat lähteneet pyörimään
melko intensiivisesti ja itselläni on kandivuosi
meneillään, joten tekemisestä ei ole ainakaan
ollut puutetta. Erinäisiä tapahtumia on ollut
myös paljon, niin oman rakkaan Index ry:n
tapahtumia kuin muidenkin järjestöjen railakkaita rientoja.

vilpittömästi uusien rikastavien kokemusten
hankkimista kansainvälisen vaihdon kautta.
Vaikka alkusyksyn menot ja hulinat ovatkin jo laantuneet ei se kuitenkaan tarkoita
sitä, etteikö loppusyksylle jäisi mitään
muuta tekemistä opiskelun lisäksi. Hiljattain Index järjesti jäsenistölleen kotimaan
ekskursioon Kuopioon, jonka yhteydessä
vierailtiin Varastokirjastolla. Seuraavaksi on
ohjelmassa Halloween-bileet. Luvassa on
myös Tylypahka-sitsit ja tietenkin aina yhtä
odotettu syyskokous ja pikkujoulut. Suosittelen jäsenistöä ja muitakin kiinnostuneita
seuraamaan aktiivisesti Index ry:n facebook
sivustoja. Mainitsemisen arvoista on myös
se, että tänä vuonna Informaatiotutkimuksen
päivät järjestetään Oulussa. Tapahtuma on
varmasti hyvin mielenkiintoinen ja Indexkin
tulee olemaan merkittävässä roolissa päivien
järjestelyssä.

Kesän olin työharjoittelussa kirjaimellisesti
toisella puolella maapalloa, nimittäin Tansaniassa Itä-Afrikassa. Työkokemuksistani ja
hieman muistakin edesottamuksistani tuolla
ihmeellisellä mantereella saatte lukea tuonnempana tässä numerossa. Tässä yhteydessä
voin kuitenkin mainita, että vaihtoon lähteminen ei varmasti koskaan ole huono vaihtoehto ja suosittelen kaikille lämpimästi ja

Kaiken kiireen ja järjestötoiminnan keskeltä
haluan toivottaa kaikille erittäin hyvää ja
lämminhenkistä syksyä ja loppuvuotta.
Syysterveisin, Pj-Lauri
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Index: menossa...
Fuksisuunnistus-rastilla Franzénin puistossa syötiin kermavaahdolla kuorrutetttuja suolakurkkuja. Tässä toinen
infofuksien joukkue näyttää mallia. Kuva: Mikko Rantanen.

"

Näin on viin...kirjat -tapahtumaa vietettiin sivistyneesti
Holiday Innissä. Kuva: Olli
Salmi

§

Mauttomien bileiden etkoilta.
Kuva: Marleena Maliniemi.

"

Letonniemen syysretkellä
myrskyisissä tunnelmissa.
Kuva: Mikko Rantanen.

"

...ja tulossa:





Spooky scary Thriller Night Halloweenina 31.10. Hevimestassa!
Tylypahka-sitsit Teekkaritalolla 13.11. Tule vaikka Gandalfina!
Indexin syyskokous ja pikkujoulut keskiviikkona 19.11. Ho ho ho, motherfucker!
Ah, niin ihanat Kalsarikännit Teekkaritalolla 26.11.
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Kolme harjoittelutarinaa
Kolme informaatiotutkimuksen opiskelijaa kertoo työharjoitteluistaan.
Jenni Kemppinen,
Juvan kirjasto
Allekirjoittaneen elokuu kului töissä Savon
sydämessä Juvalla. Työpaikkanani oli Juvan
kirjasto, joka on osa Toenperän kirjastoverkkoa. Kokonsa puolesta Juvan kirjasto on
todella pieni, mutta sen mitä kyseinen kirjasto
häviää koossa se korvaa aktiivisuudella. Juvan
kirjastossa on kiinnitetty erityisesti huomiota
lasten- ja nuortenpuolen kehittämiseen – ja se
todella näkyy.
Onnekseni kirjaston muut työntekijät olivat
aivan ihania kirjastotätejä ja kiitos heidän
pääsin tekemään kaikenlaista uutta ja mahtavaa. Elokuun aikana alkoi muun muassa
koulu yläkoululaisille ja pääsin mukaan
tekemään kirjastokierrosta näille yläkouluryhmille. Opin ainakin sen, että kirjaston
esittelyn voi tehdä vähän jännittävämmin.
Teemana näillä kierroksilla oli juhlavuoteen
sopivasti Tove Jansson. Kierroksilla päästiin
vierailemaan kesäsaaressa, pitämään lukuhetkiä ja etsimään Toven teoksia hyllyistä. Kierrosten loppuun tehtiin netissä muumitesti.
Sivuhuomautuksena kerrottakoon että olen
testin mukaan Hemuli, mitä en kyllä oikein
hyväksy. Oikeasti, Hemuli? Mutta koululaiset
tuntuivat kierroksesta tykkäävän, ainakin sen
verran mitä teini-ikäiset nyt yleensäkään mistään tykkäävät.

Sivuhuomautuksena kerrottakoon että olen testin
mukaan Hemuli, mitä
en kyllä oikein hyväksy.
Oikeasti, Hemuli?
oli äärimmäisen monipuolinen. Nyt ei enää
luettelointi pelota ja kirjaston aineiston karsiminen sujuu. Vielä kun taloushallintopuolen oppisi. Ehkä olisi kurssien uudistamisen
paikka yliopistolla siinä suhteessa? Mutta
muumiristikon osaan nykyään laatia. Jos siis
sellaiselle on tarvetta, tiedätte kenen puoleen
kääntyä. Joskus kotiinpaluu kannattaa.

Muutenkin työnkuvani Juvan kirjastossa
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Lauri Roine,
Tumaini University Dar es
Salaam Collegen kirjasto
Olin työharjoittelussa Dar es Salaamissa, Tansaniassa. Työharjoitteluvaihtoni kesti kolme
kuukautta, toukokuun puolivälistä elokuun
puoleenväliin. Työskentelin Tumaini University Dar es Salaam Collegen kirjastossa suorittaen työtehtäviä laidasta laitaan.
Sain idean lähteä Tansaniaan harjoitteluun,
kun kuulin mahdollisuudesta suorittaa harjoitteluni Afrikassa ja paikallisista kumppaniyliopistoista. Lisäksi en ole koskaan
aikaisemmin käynyt Afrikassa, joten halusin
käyttää mahdollisuuden hyväkseni ja kokea
samalla täysin erilaisen kirjastomaailman ja
yliopistokulttuurin. Nämä ajatukset osoittautuivat varsin osuviksi ja juuri ne tekivät
matkastani ja harjoittelustani erityisen mielenkiintoisen.

Ensinnäkin
sähköisiä
luetteloita eikä tietokantoja ei ollut eikä käytössä
ollut minkään sortin kirjastojärjestelmääkään.

Saapuessani ensimmäistä kertaa collegelle
tutustuin aluksi kyseiseen paikkaan perinpohjin. Tutustuin myös kirjaston henkilökuntaan
ja collegen johtoportaaseen. Koska oli perjantaipäivä, päätimme että varsinainen työskentelyni alkaisi seuraavan viikon maanantaina.
Ensimmäisenä varsinaisena työpäivänä olikin
edessä tutustuminen kirjastoon, sen käytäntöihin, kokoelmiin ja tiloihin. Aluksi oloni
oli tietenkin melko hämmentynyt, sillä systeemi oli niin paljon erilainen kuin Suomessa.
Ensinnäkin sähköisiä luetteloita eikä tietokantoja ei ollut eikä käytössä ollut minkään sortin
kirjastojärjestelmääkään. Lisäksi aineiston
hakeminen suoritettiin vanhanaikaisia kortistoja selailemalle nimekkeen, tekijän ja luokkanumeron perusteella. Toisin sanoen lähes
kaikki työ tehtiin käsin, mikä tuntui aluksi
melko vieraalta ja epämukavaltakin. Mutta
ajan ja avoimen asennoitumisen myötä sii-

henkin tottui ja työ alkoi tuntua miellyttävältä
ja uudelta kiinnostavalta kokemukselta.
Aivan aluksi harjoittelin kirjaston tiskillä suoritettavia tehtäviä kuten lainaamista ja palauttamista. Lainaaminen toimi siten, että asiakas
toi lainattavat kirjat tiskille virkailijalle, joka
otti kirjat ja poisti niistä käsinkirjoitetut lainauslipukkeet sekä otti tietenkin asiakkaan
kirjastokortin. Kirjoja sai lainata kerralla korkeintaan kolme ja laina-aika oli kaksi viikkoa.
Normaalien kirjojen lisäksi oli myös ”special
reserve” kirjoja, joiden laina-aika oli ainoastaan kaksi tuntia. Näitä kirjoja käytettiin
enimmäkseen kirjaston sisällä, jossa opiskelijat työskentelivät runsaasti. Mikäli mikä
tahansa laina oli myöhässä, perittiin asiakkaalta 500 shillingin sakko per kirja, eli noin
25 senttiä. Palautus tapahtui siten, että asiakas
tuli tiskille ja sanoi nimensä, jonka jälkeen
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virkailija antoi hänelle tämän kirjastokortin
ja poisti kirjojen lainauslipukkeen paperisesta
taskusta, jossa kortteja ja lainauslipukkeita
säilytettiin. Suurimmassa osassa kirjoista oli
magneettinauhat kiinnitettyinä, jotta niitä
ei voitaisi viedä kirjastosta ulos lainaamatta.
Tärkeää oli tietenkin muistaa aktivoida ja
deaktivoida magneettinauhat lainauksen ja
palautuksen yhteydessä. Lainauksen ja palautuksen lisäksi asiakkaat tulivat satunnaisesti
kysymään jotakin kirjaa tai tutkimusraporttia. Aineiston ja tiedonhaku kuuluivat olennaisena osana tiskillä päivystämiseen. Tiskillä
me työntekijät olimme ikään kuin vuorotellen
muiden työtehtävien ohessa.

tehnyt luettelointiharjoituksia eräällä perusopintojen kurssillamme, joten uskoin pystyväni luetteloimaan ja opastamaan heitä myös
siinä. Kun kirjaston tavat ja käytännöt olivat
tulleet tutuiksi aloin pikku hiljaa luetteloimaan aineistoa kirjaston kortistojen pohjalta.
Tätä tehtävää suoritin lähes läpi koko harjoitteluni aina silloin kuin minulla oli aikaa.
Harjoitteluni loppupuolella koulutin kirjaston henkilökuntaa KOHA:n käytössä, tai
paremminkin luetteloinnissa. Aluksi jouduin
itse opettelemaan luetteloinnin käytännöt ja
etsimään erilaisia ohjeita netistä. Melko pian
minulle valkeni miten luettelointi suoritetaan
KOHA:lla ja säännötkin alkoivat jäädä mieleen. Tämän ja aktiivisen harjoittelun jälkeen
olikin kohtuullisen yksinkertainen tehtävä
ohjeistaa kollegoitani luetteloinnissa.
Muihin tehtäviini kuului myös uuden aineiston prosessointi. Ensimmäisenä uuden kirjat
tiedot kirjattiin luettelokirjaan, johon oli kirjattuna koko kirjaston aineisto vanhimmasta
hankinnasta uusimpaan. Kirjaamisen yhteydessä kirjoille annettiin myös oma uniikki
tunnusnumeronsa (accession number). Seuraavaksi kirjoitettiin luettelokortti, joka sijoitettiin kortistoon. Korttiin kirjattiin teoksen
metatiedot, kuten sähköisessä luetteloinnissakin ja kääntöpuolelle tunnusnumero ja
kopioiden lukumäärä. Tämän jälkeen kirjojen
ensimmäiselle sivulle kirjoitettiin tunnusmero, liimattiin paperinen tasku, johon lainauslipuke sijoitettiin, kirjoitettiin lainauslipuke,
joka sisälsi tunnusmeron, tekijän nimen sekä
teoksen nimekkeen. Lopuksi kirjoihin kiinnitettiin magneettinauhat ja liimattiin signum-tarra. Kaikkien näiden toimenpiteiden
jälkeen magneettinauhat voitiin aktivoida ja
kirjat olivat valmiita hyllytettäviksi. Tärkeänä
ja mielenkiintoisena osana uuden aineiston
prosessointia oli mielestäni luokittaminen ja
sisällönkuvailu uutta luettelokorttia kirjoitettaessa. Sain etsiä teoksille sopivia luokka-

Inventaariota (stock-taking) collegen kirjastossa. Kuvassa
Adimu Nihuka (vas.), Stewart Kiluswa ja Lucy Lubala.

Vaikka kirjaston systeemit olivat varsin vanhanaikaisia oli tarkoituksena siirtyä kohti
modernimpaa kirjastomaailmaa. Heti aluksi
minulle kerrottiin, että harjoittelujaksoni
aikana rupeaisimme luetteloimaan kirjaston
aineistoa KOHA-järjestelmään, jonka jälkeen
kirjastolla olisi sähköinen luettelotietokanta
ja tietokoneella käytettävä kirjastojärjestelmä.
He olettivat, että minä osaan käyttää KOHAjärjestelmää ja sitä kautta auttaa heitä kirjaston ”sähköistämisessä”. Olinkin onneksi
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numeroita ja asiasanoja. Tämä oli mielestäni
erittäin kiehtovaa ja kehittävää. Apuna käytin
DDC-luokituskirjoja, sillä kirjasto käytti luokitusjärjestelmänä DDC:tä.

teokset palautettiin hyllyihin, minkä jälkeen
ne olivat valmiita luetteloitavaksi KOHA:an.
Inventaarion ollessa vuosittainen projekti
kirjastossa KOHA:an luettelointi puolestaan
tehtiin siksi, että voitaisiin vihdoinkin ottaa
käyttöön sähköinen kirjastojärjestelmä ja
luopua vanhanaikaisen kortistoluettelon käytöstä. Prosessi jäi hieman kesken harjoitteluni
päättyessä, eikä sähköiseen järjestemään tietenkään siirrytä aivan sormia napsauttamalla,
mutta saimme kuitenkin luettelointiprojektin
suoritettua loppuun ja tuotua collegen kirjaston askeleen lähemmäksi modernia kirjastoa.

Yksi työtehtävistäni oli myös luettelon laatiminen kirjaston omistamista kausijulkaisuista.
Luettelon tuli sisältää julkaisun perustiedot
ja asiasanat, jotka ilmaisivat mistä julkaisun
artikkeleissa oli kyse. Tämä edellytti tietenkin
julkaisujen ja artikkeleiden kursorista lukemista, minkä koin ainoastaan positiiviseksi,
sillä sitä kautta sain mahdollisuuden tutustua
paikalliseen tutkimukseen, jota suurimmassa
osassa kausijulkaisuja oli käsiteltynä. Luetteloa en ehtinyt saada harjoitteluni aikana
täysin valmiiksi, mutta sain kuitenkin tehtyä
hyvät pohjat sille.
Harjoitteluni viimeisinä viikkoina kirjastossa alkoi inventaario (stock-taking), jonka
tarkoituksena oli käydä läpi koko kirjaston
aineiston, jotta voitaisiin selvittää ovatko
kaikki kirjat ja kaikki kopiot tallella, onko
jokaisella kirjalla asianmukaiset luettelo- ja
lainauskortit sekä lopuksi luetteloida aineisto
KOHA:an. Kyseinen inventaario oli ehdottomasti työtehtävistäni haastavin ja aikaa
vievin, mutta ei suinkaan epämiellyttävä tai
vastenmielinen. Se sisälsi runsaasti käsityötä,
mutta auttoi kokemukseni mukaan kehittämään systemaattisuutta ja ymmärrystäni
kirjastojen aineiston huolehtimisesta. Kirjaston aineisto jaettiin meidän työntekijöiden
kesken, siten että jokaiselle tuli oma vastuualueensa. Minun vastuualuenani olivat luokat
658.3-999. Inventaarion ensimmäisessä vaiheessa kirjat oli määrä hyllyttää täydelliseen
järjestykseen, mikä olikin tarpeellista, sillä
kirjat olivat yllättävän sekaisin. Seuraavaksi
kävimme jokaisen kirjan läpi, tarkistimme
luettelo- ja lainauskortin sekä kirjasimme
nimiösivulle sekä luettelokortin kääntöpuolelle inventaarion vuosiluvun. Tämän jälkeen

Ryhmäkuva collegen kirjastossa. Ylärivi: Alfred
Nchimbi (vas.), Paulina Massawa, Adimu Nihuka,
Suzan Massawe, Lucy Lubala, alarivi: Wilfreda Mulalike (vas.), Margaret Sarai ja Lauri.

Kokonaisuudessaan harjoitteluni oli erittäin mielenkiintoinen, avartava ja kehittävä.
Erilaisen kulttuurin ja kirjastomaailman
kokemisen lisäksi pääsin suorittamaan työtehtäviä, joita en ollut koskaan aikaisemmin
varsinaisesti suorittanut, kuten luettelointi,
sisällönkuvailu, luokittaminen ja inventaario.
Pelkästään ammattitaidon ja työssäoppimisen
nimissä pidän harjoitteluani erittäin onnistuneena, mutta tietenkin myös muiden asioiden, kuten uuden maan kulttuurin, ihmisten
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Hakuna matata!*
Laurin kuvia
Tansaniasta:

*”Muun

muassa Dar es Salaamin yliopiston piirissä
vaikuttavat, swahilin puhtautta vaalivat piirit pitävät
ilmaisua Hakuna matata epäpuhtaana ilmaisuna. Se
luokitellaan ”turistikieleksi” tai ”Kenian swahiliksi”.
Oikea tapa ilmaista asia swahiliksi on käyttää ilmaisua
Hakuna shida (ha: negatiivimuoto, kuna: olla, shida:
ongelma, huoli).” (Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/
Hakuna_matata)

10 000 Tansanian šillingin seteli (1 euro =
2165,57 Tansanian šillinkiä, 24.10.2014).

Virkistäytymist

ä Ulugurun vu

Liikennettä D

ar es Salaamiss

oriston vesiput
ouksella.

a.

Karvaisia kavereita University of Dar es Salaamin
pääkampuksella.

§ Senegalilainen Fatima Sow (vas.) sekä namibialaiset
Sylvia Patricia Umana ja Foibe Gomez. Naisten takana joku
valkoinen mies.

ja ympäristön tuntemaan oppimisen kannalta
Tansaniassa viettämäni kolme kuukautta
olivat loistavia. Mielestäni oli myös varsin
positiivista, että pääsin tekemään kaikkia
kirjaston työtehtäviä tasaisesti sekä olemaan
mukana kirjaston sähköistämisessä ja sitä
kautta oppimaan myös luetteloinnista ja kirjastojärjestelmän käyttöönotosta.

Potiessani vielä suurta hämmennystä pääkaupunkiseudun kummallisuuksista, kuten
kaksikielisistä kadunkylteistä (niissä oli kirjoitettu kadunnimet kauniin haltiakielen
lisäksi jollakin oudolla kääpiökielellä) ja maan
alla kulkevista oransseista lohikäärmeistä,
olin jo täydessä vauhdissa sopeutumassa
kirjaston työtahtiin. Ensimmäisenä päivänä
minua kierrätettiin läpi laajan Sellon kirjaston
tutustumassa pintapuolisesti eri osastoihin ja
niiden toimintaan, mutta päätin jo samana
päivänä sukeltaa suoraan oikean työn tekemiseen. Pääsinkin siis jo loppupäivästä istumaan
tiskillä ja kollegoiden avustamana asiakaspalvelutyöni kirjastossa alkoikin lähteä lutviutumaan.

Eetu Karjalainen,
Sellon kirjasto
Suoritin työharjoitteluni vuoden 2014 kesällä
Espoon Sellon kirjastossa eli toiselta nimeltään
Leppävaaran aluekirjastossa. Lähestyessäni
Espoon kirjastojen esimiehiä sähköpostilla
edeltävänä keväänä olin hämmästynyt kuinka
kiinnostuneita kyseisen kaupungin kirjastoissa oltiin ottamaan työharjoittelijoita.
Käytyäni muutaman työhaastattelun Skypen
välityksellä harjoittelupaikan valinta oli käytännössä minun kontollani. Päätin lähteä
harjoittelijaksi Sellon kirjastoon. Myös Oulun
kaupunginkirjastosta oli tarjottu minulle
harjoittelupaikkaa, mutta veri veti kesätöihin
kauas etelään. Täytyyhän sitä välillä kokea
muitakin kaupunkeja kuin vain Oulua.

Kuten olin olettanutkin, niin Lastenmaassakin oli perinteisten lastenkirjojen lisäksi
kaikenlaista oheistoimintaa, kuten päivittäisiä toimintatuokioita, joissa niin askarreltiin,
tehtiin tehtäviä kuin myös pelattiin lauta- sekä
korttipelejä. Harmikseni kesällä ei pidetty
satutunteja, joten tämä osa lastenkirjaston
toiminnasta jäi minulta kokematta. Pääsin
kuitenkin mm. piirtämään ja maalaamaan
lasten kanssa (lapset pyysivät minua piirtämään hiiriä), auttamaan läksyissä (suomi
vieraana kielenä on mielenkiintoinen oppiaine) ja pelaamaan sekä lautapelejä (Inkan
aarre on kuin Afrikan tähti Etelä-Amerikassa)
että konsolipelejä (eräs pikkutyttö oli minua
parempi Rayman Originsissa, vähän kyllä
hävetti).

Sellon kirjasto on kävijämäärältään Suomen
toiseksi vilkkain (vilkkain on kuulemma
Turun kaupunginkirjasto) ja tämä suuri kirjasto onkin jaettu selkeästi erottuviin osastoihin ja yksiköihin, joilla jokaisella on oma
työntekijätiiminsä. Minulle tarjottiin harjoittelupaikkaa lastenosastolta eli Lastenmaasta,
mikä ei kuulostanut lainkaan hassummalta.
Mieleeni hiipi kuitenkin epäilys omasta pätevyydestäni työskennellä lastenkirjastossa:
pidän kyllä lapsista, mutta mietin kuitenkin,
että kuinka paljon kasvatustieteellisiä taitoja
ja ennen kaikkea kuinka paljon hermoja tarvittaisiin lastenosastolla työskentelemisessä.
Päätin lähteä kuitenkin ennakkoluulottomasti
tutustumaan lastenkirjaston toimintaan.

Tänä kesänä Lastenmaassa kokeiltiin myös
uutta oheistoimintaa: joka perjantai satuhuo11

neessa näytettiin lastenelokuva. Itse pääsin
pyörittämään elokuvat Kaksin karkuteillä ja
Leijonakuningas. Ensimmäistä elokuvaa en
ollutkaan nähnyt aiemmin ja Leijonankuninkaankin viime katselukerrasta oli vierähtänyt jonkin verran aikaa. Työni Lastenmaassa
ei ollut kuitenkaan pelkästään leikintekoa,
vaan pääsin myös tutustumaan itse kirjastohommiinkin: asiakaspalveluun, hyllytykseen,
aineiston käsittelemiseen jne. Kaikenlainen
oheistoiminta on kuitenkin seikka, joka erottaa Sellon kirjaston Lastenmaan muiden kirjastojen lastenosastoista. Lastenmaata voisi
kutsua edelläkävijäksi lastenkirjastojen maailmassa: Lastenmaa ei tosiaankaan ollut pelkkä
kirjojen lainaamo, vaan se näytti olevan
monelle lapselle kuin toinen olohuone.

Espoon Viherlaakson kirjastoon. Kyseinen
kirjasto on paljon pienempi kuin Sello: lainausosasto oli erotettu asiakaspalvelutiskistä
sijoittamalla kirjahyllyt syvennykseen, jonne
pääsi portaikkoa tahi ramppia pitkin, joten
nousemalla seisomaan asiakaspalvelutiskin
luona saattoi nähdä yhdellä silmäyksellä koko
kirjaston lainausosaston. Tästä huolimatta
silmäni kuitenkin välttivät nuorisolauman,
jonka onnistui jättää lastenosaston pöydälle
jälkeensä kasan tyhjiä Megaforce-tölkkejä.
Hmph! Kaiken kaikkiaan Viherlaakson kirjasto oli paljon rauhallisempi kuin Sellon kirjasto.
Kävin myös neljän päivän ajan tutustumassa
Espoon aineistokeskukseen, jonka tarkoituksena on tilata, käsitellä ja luetteloida kaupungin kirjastoihin tuleva aineisto. Pääsin myös
itse kokeilemaan näppejäni aineiston luetteloimisessa. Luetteloimme mm. kiinalaista
musiikkia, fantasia- sekä tietokirjoja ja pääsinpä yrittämään myös arabiankielisten kirjojen luettelointia, vaikka arabian kielen taitoni
onkin (ainakin vielä) aika vajavainen. Toivottavasti onnistuin kuitenkin tehtävässäni joten
kuten.

Erityisesti iltapäivällä
mukuloita oli yleensä sen
verran, että heidän kurkuistaan kajahti kaunis sekakuoron sinfonia ilmoille.

Eittämättä lapsia kiinnostavin seikka oli juurikin Lastenmaan moninaiset tietokoneet sekä
pelikonsolit (Playstation 3 ja Wii). Vaikka
pelikonsolien äänenvoimakkuus oli sopivalla tasolla ja tietokoneistakin sai kuunnella
ääniä vain kuulokkeiden kautta, riitti lapsien
keuhkoista silti desibelejä muidenkin Sellon
kirjaston osastojen nautittavaksi. Erityisesti
iltapäivällä mukuloita oli yleensä sen verran,
että heidän kurkuistaan kajahti kaunis sekakuoron sinfonia ilmoille. Hermoni kestivät
kuitenkin yllättävän hyvin välillä kakofoniaksikin yltyvää lasten riemukasta äännähtelyä.

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen, että
suoritin työharjoitteluni Sellon kirjastossa.
Sellon kirjaston massiivinen koko takasi sen,
että tylsiä hetkiä oli harvassa ja tekemistä
sekä asiakkaita riitti Lastenmaassa koululaisten kesälomasta huolimatta (tai ehkä juuri
sen vuoksi). Lastenkirjastotyökin osoittautui oikein hauskaksi ja hyvin monipuoliseksi oheistoimintoineen päivineen, menisin
ehdottomasti uudestaan töihin lastenosastolle
tilaisuuden tullessa. Espoon kirjastoissa oltiin
oman kokemukseni mukaan myös halukkaita
ottamaan työharjoittelijoita, joten kaikkien
niiden, joilla on vielä työharjoittelu edessä,
kannattaa kysellä siltä suunnalta työharjoittelupaikkaa.

Viihdyin sen verran hyvin Lastenmaassa, etten
edes pahemmin mielinyt kokeilemaan muita
osastoja tai kirjastoja, mutta päätin kuitenkin
mennä kolmeksi päiväksi työskentelemään
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Uudet naamat
eli fuksien esittely

Relevanssin toimitus sai neljä uutta informaatiotutkimuksen opiskelijaa kiinni
esittelyjuttua varten. Tässä tulos!
Nimi: Marleena aka.
Morso
Ikä: 19
Kuka olet? Heippa!
Olen Marleena ja parhaiten minut varmasti
tunnistaa keltaisesta
(hieman
tekovereen sotkeutuneesta)
piposta. Harrastus/
Intohimo/Obsessio
Marleena on jo liittynyt
on MUSE ja se kereläviin kuolleisiin.
tookin minusta jo
kaiken. Hyvä, kiitos, nam.
Mistä koet olevasi kotoisin? Mahdollisen
tulevan ydinvoimalan vierestä. Siellä sielu ja
silmät lepää isossa jykevässä kivenmörikässä
keskellä metikköä.
Millä alalla olit ennen infoa / mitä olet opiskellut aiemmin? Kirjoitin keväällä, jotenka
toisen asteen koulutus takana!
Mistä sait ajatuksen hakea opiskelemaan
infotutkimusta? En minä saanut sitä, varastin sen kaverilta.
Kun kasvan isoksi, haluaisin... olla Bill
Hader.
Jos sinusta tehtäisiin täydellinen kopio,
mitä haluaisit tehdä hänen kanssaan? Vastata jonkun vastaantulevan ihmettelyyn ja
kommentointiin ”I’m beside myself!” (http://
explosm.net/comics/2174/) [toim. huom.
Tekijänoikeussyistä emme voi laittaa kyseistä
Cyanide & Happiness -strippiä tähän lehteen,
naputelkaa itse tuo linkki selaimiinne]
Mitä ajattelit edellisenä iltana hampaita

pestessäsi? Voi kun sen muistaisin. Monasti
kuitenkin huomaan laskevani, pitääkö sähköhammasharjan puolen minuutin harjaussarjat paikkaansa. Olen joko huono laskemaan
tai sitten Oral-B vain valehtelee!
Sopiiko rusinat pitsaan? Entä ananas maksalaatikkoon? Kunhan kukaan ei ikänä,
IKÄNÄ työnnä eteeni rössypottulautasellista,
voin sanoa, että sopii mainiosti.
Minkälaisen kirjan kirjoittaisit / minkälaista musiikkia tekisit / minkälaisen
leffan tekisit? Dokumentti omasta vaatehuoneestani. Soundtrackilta löytyisi kristillistä
gangsta rap jazzia, kapinallista ambientdubsteppiä ja psykedeelistä flamenco cowboy
metallia. Lukeutuisi mahdollisesti genreen
”supernatural horror”.
Zombiepidemia puhkeaa ja kadut ovat
täynnä aivoja himoitsevia eläviä kuolleita!
Mitä teet selviytyäksesi? Jos en voi voittaa
heitä, liityn heihin.

Nimi: Heli PaasoRantala
Ikä: 25
Kuka olet? Vaikeeta! No, harrastan kirjoittamista,
lukemista, valokuvausta ja tykkään
liikkua,
vaikka
sitä ei ehkä heti
uskoisi. Rakastan
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bodycombattia, mutta se on ikävä kyllä jäänyt
vähän vähemmälle :/ salilla tulee käytyä noin
pari kertaa viikossa, muutoin harrastan liikuntaa enemmän ja vähemmän epäsäännöllisesti. Lisäksi työskentelen osa-aikaisena
iiläisessä baarissa, ja esittelykuva on otettu
samaisessa baarissa yhtenä uutena vuotena
(olin töissä, kyllä!)
Mistä koet olevasi kotoisin? Olen paljasjalkainen iiläinen, vaikka olen asunut kolme
vuotta Torniossa ja pari kuukautta Espanjassa
muutama vuosi sitten. Jos joku kysyy, niin
Iihän on ihan paras paikka asua ;)
Millä alalla olit ennen infoa / mitä olet opiskellut aiemmin? Olen aiemmilta ammateilta
media-assistentti ja medianomi. Lisäksi taskussa on myös digitaalisen markkinoinnin
erikoistumisopinnot.
Mistä sait ajatuksen hakea opiskelemaan
infotutkimusta? Yliopiston ohjaalta, en enää
muista hänen nimeään :/ Mutta ilman häntä
tuskin olisin osannut tähän koulutusohjelmaan hakea, ja se olisi ollut harmi!
Kun kasvan isoksi, haluaisin… Tehdä työtä,
jota rakastan. Ja ottaa välillä iisisti, ei elämä
oo aina niin vakavaa.
Jos sinusta tehtäisiin täydellinen kopio,
mitä haluaisit tehdä hänen kanssaan?
Nauraa! Ja kehittää jonkun typerän salakielen, jota muut ei tajua.
Mitä ajattelit edellisenä iltana hampaita
pestessäsi? Millon sitä menis salille..
Sopiiko rusinat pitsaan? Entä ananas maksalaatikkoon? Juu ei.
Minkälaisen kirjan kirjoittaisit / minkälaista musiikkia tekisit / minkälaisen leffan
tekisit? Jonkun ihan lässynlässynlää- romaanin tai tylsän dekkarin. Leffa vois olla jotain
perus Hollywood-huttua.
Zombiepidemia puhkeaa ja kadut ovat
täynnä aivoja himoitsevia eläviä kuolleita!
Mitä teet selviytyäksesi? Käytän siskon
kikkaa: veneellä saareen, jonne zombit ei
pääse.

Silja ja Mökö-kissa.

Nimi: Silja Lahdenperä
Ikä: 26
Kuka olet? Olen maisterivaiheen opiskelija ja
koitan valmistua parin vuoden päästä. Harrastan Netflixin katselua, internetin selailua
ja kaikenlaista muuta ajanhaaskausta. Haalin
kotiini kirjoja ja kissoja. Vielä tällä hetkellä
kirjoja on enemmän. Saatan joskus käydä
myös baarissa.
Mistä koet olevasi kotoisin? Olen oululainen, joka on asunut muutaman (n. 15) vuotta
Kellon Kiviniemessä.
Millä alalla olit ennen infoa / mitä olet opiskellut aiemmin? Kirjasto- ja tietopalvelun ko
OAMK:ssa.
Mistä sait ajatuksen hakea opiskelemaan
infotutkimusta? Kun täyttää riittävän kauan
”työtön, työtön, työtön...” Kelan lomakkeeseen, alkaa opiskeluajat näyttää taas houkuttelevalta vaihtoehdolta.
Kun kasvan isoksi, haluaisin… oman alan
töitä.
Sopiiko rusinat pitsaan? Entä ananas maksalaatikkoon? Rusinat ei sovi mihinkään,
vaan ne tulee syödä sellaisenaan. Ananas
sopii kaikkeen.
Minkälaisen kirjan kirjoittaisit / minkälaista musiikkia tekisit / minkälaisen leffan
tekisit? ”Zombiepidemiasta selvityminen
urbaaneissa oloissa” -kirja.
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Zombiepidemia puhkeaa ja kadut ovat
täynnä aivoja himoitsevia eläviä kuolleita!

Mitä teet selviytyäksesi? Ks. edellinen vastaus ja odota julkaisua.

***
Nimi: Esko Nousiainen
Ikä: 29 vuotta
Kuka olet? Kirjaston Setä, kiertävä
luennoitsija, aikuisvinkkari, Kirjavinkkariyhdistys ry:n
hallituksen jäsen
sekä tiedotusvastaava, Turbojugend
Rovaniemen vanhin jäsen, jokapaikanhöylä,
eskapisti, musavisa-addikti, eläköitynyt joulupukki sekä nykyinen osa-aikainen petteri
punakuono.
Mistä koet olevasi kotoisin? Rovaniemeltä:
kylästä, jonka saksalaiset polttivat, Aalto
tuhosi ja jonka joulupukki asutti.
Millä alalla olit ennen infoa / mitä olet opiskellut aiemmin? Reilut 5 vuotta olen toiminut Rovaniemen kaupunginkirjastossa sekä
kirjastovirkailijana että kirjastoavustajana.
Aikaisemmat koulutukset ovat tieto- ja kirjastopalvelualan ammattitutkinto, tietojenkäsittelyn perustutkinto sekä ylioppilastutkinto.
Käytynä on myös järjestyksenvalvojan kou-

lutus, joten minulla on lain suoma oikeus
pampun ja käsirautojen käyttöön ;)
Mistä sait ajatuksen hakea opiskelemaan
infotutkimusta? Tyydyn vastaamaan vain
kirjastoasetuksen muutos 2009.
Kun kasvan isoksi, haluaisin… todeta, että
”Jo vain, hyvinhän tässä kävi”.
Jos sinusta tehtäisiin täydellinen kopio,
mitä haluaisit tehdä hänen kanssaan? En
varmaan sietäisi hetkeäkään kyseisessä seurassa.
Mitä ajattelit edellisenä iltana hampaita
pestessäsi? Oispa kaljaa..
Sopiiko rusinat pitsaan? Entä ananas maksalaatikkoon? Ei sovi, mutta raejuusto sopii
kaikkeen.
Minkälaisen kirjan kirjoittaisit / minkälaista musiikkia tekisit / minkälaisen leffan
tekisit? Armottoman, kylmän, pitkäksi venytetyn, kokeellisen ja vaikeaselkoisen. Nimikkeeksi tulee ”progressiivinen verotus”.
Zombiepidemia puhkeaa ja kadut ovat
täynnä aivoja himoitsevia eläviä kuolleita!
Mitä teet selviytyäksesi? Voisin ottaa ihan
rauhallisesti, sillä minulla ei ole aivoja saati
älyä juuri kuin nimeksi.
Mitä fuksimme näkevät tässä musteläiskäkuvassa? Tässä paljon puhuvat vastaukset:
Marleena: ”Näen punavartiset pihdit, joiden
ympärillä kiertelee eeeerittäin pienä lintuja ja
valtavia ötököitä. Kenties puutarhurilla jäänyt?”
Heli: ”Nättejä värejä.”
Silja: ”Kuvassa on meneillään hallituksen kokous
ja/tai juomapeli siikajokelaisella mökillä.”
Esko: ”Kyseessä täytyy olla Suurten muinaisten
ylipapin Cthulhun opiskelijakorttikuva.”

15

Relevanssin toimitus on saanut ouija-laudan välityksellä harvinaislaatuisen
raportin Indexin mökkireissusta Siikajoelle. Tässä kuolevaisten häiriköinnistä
mielensä pahoittanut demoni Zozo kertoo viikonlopusta omasta näkökulmastaan.
”Saanen esitellä itseni: olen 5 000 vuotta vanha
sumerilainen demoni nimeltään Zozo. Saatuani
tarpeeksi Kaksoisvirranmaan kuivasta aavikkopölystä päätin muuttaa kaukaiseen suomaahan,
jossa kaltaiseni dzinni saisi levätä rauhassa siikajokisessa talossa, jota ei ole asutettu vuosikausiin. Suurimman osan vuodesta saan majailla
rauhassa viihtyisässä Siikajoen rannalla sijaitsevassa huvilassani, mutta joka vuosi kahden
syyspäivän ajaksi joukko opiskelijoita saapuu
häiritsemään kotini rauhaa. Tämä vuosi ei ollut
poikkeus, kun 3. marraskuuta pihalle kurvasi
joukko autoja, joista ulostautui joukko meluavia opiskelijoita. Tällä kertaa mittani oli kuitenkin täysi ja päätin näpäyttää häiriköitä.

Nopeasti autojen saapumisen jälkeen äänekäs
puheensorina täytti talon ja tulia sytyteltiin
talon lukuisiin uuneihin. Kaltaiselleni dzinnille
tämä sopi mainiosti, sillä olenhan itsekin luotu
tulesta; voin siis yrittää ottaa kontaktia kotirauhani häiritsijöihin tulisijojen kautta. Yritin
monta kertaa sytyttää kipinän uunin luona
lämmittelevän opiskelijan vaatteisiin polttaakseni hänet kuoliaaksi. Suunnitelmani murhapoltosta eivät kuitenkaan saaneet tulta alleen
ja sen sijaan opiskelijat työnsivät makkaroitaan
minun naamalleni. Onnistuin kuitenkin muutaman kerran polttamaan heidän makkaransa,
hähää! Toivoin, että makkaroiden kärähtämisen vuoksi he kuolisivat nälkään, mutta tämäkään juoni ei toiminut.
Kun suuren talon jokainen sopukka oli lämmennyt, yläkerran perimmäiseen kammariin
alkoi kerääntyä väkeä jauhamaan sontaa keskenään. Kenties vanha talo ja hämärtyvä ilta
ulkona inspiroi heitä jakamaan keskenään tarinoita henkimaailmasta ja spiritismistä. Heidän
keskustelunsa taasen inspiroi minua pelottelemaan heitä: heitin kävyn ikkunaan ja kaikki
kammarissa olleet paskoivat välittömästi housuihinsa pelosta.

Kun pimeys oli laskeutunut Siikajoen ylle, niin
nuoret opiskelijat päättivät pelata spiritismiä.
Mahtava tilaisuus ottaa lähempää kontaktia
heihin! Kutsuin ruotsalaisen serkkuni Zåzån
mukaan ja annoin hänen vastata opiskelijoiden
kysymyksiin. Zåzån suomen kielen taito on
kuitenkin heikohkoa, joten hänen onnistui vastata vain hänen nimeänsä
koskevaan kysymykseen.
Pelkkä Zåzån nimen
näkeminen sai kuitenkin
koko joukon housut tutisemaan ja pelinjohtaja
päättikin lopettaa kyseisen session välittömästi.

olleen ulko-oven näyttävästi. Nuoret olivat nyt
täysin vakuuttuneita kaltaiseni räyhähengen
läsnäolosta ja he ryntäsivät nopeasti sisätiloihin. Talossa syntyi suuri häly, kun meedio poltti
spiritismissä käytetyn Ouija-laudan ja sirotteli
suolaa ovi- sekä ikkuna-aukoille, etteivät pahat
henget tulisi yöllä häiritsemään nukkujia. Paikalla oli myös Jumalan
mies, joka pirskotti pyhää
vettä spiritismiin osallistuneiden päälle tarjotakseen heille suojelua
mahdollisilta kummitteluyrityksiltä spiritismin
kautta manattujen henkien taholta. Tämä kuolevaisten paniikinsekainen
ryntäily nauratti minua
niin kovasti, että paskoin
melkein pussihousuihini.

Vaikka serkkuni Zåzå
olikin onnistunut aiheuttamaan suurta kauhua
opiskelijoissa, spiritismiä
vetänyt meedio uskaltautui kuitenkin kokeilemaan vielä kerran kokeilemaan henkivoimien
kutsumista esiin. Tällä kertaa kutsuin talon
edesmenneen asukkaan, joka on kuolemansa
jälkeen asunut kummituksena tässä talossa
vuosikymmeniä, ottamaan yhteyttä heihin.
Serkkuni Zåzå halusi kuitenkin vielä keskustella opiskelijanuorukaisten kanssa ja päätti
leikkimielisesti kutsua heitä ruotsinkielisellä
sanalla “bög”, mutta hänen onnistui kirjoittaa vain “böböböbö”. Olin jo kyllästynyt tähän
spiritismileikkiin, joten minä vuorostani hoin
heille “heiheiheihei”. Istunto loppui siihen,
mutta minun, Zåzån ja vanhan talon asukkaan
läsnäolo jätti eittämättä vaikutuksen nuorten
herkkiin mieliin.

Aamulla opiskelijat vapisivat silmin nähden ja olivat kalpeita kuin lakanat (olen aivan varma, että johtuen pelosta).
Huonosti nukutun yön jälkeen he eivät viihtyneet enää kauan talossa, jonka he olivat
todenneet kummitelluksi, joten he lähtivät
pikimmiten pois autoillansa. Siikajoen talossa
vallitsi jälleen rauha. Toivottavasti pelotteluni
ajoi opiskelijat ikuisiksi ajoiksi pois kodistani
eikä heitä tulla enää näkemään seuraavina syksyinä.”

Syvä pimeys oli laskeutunut Siikajoen ylle, mutta
pimeydestä huolimatta muutama opiskelijanuorukainen oli uskaltautunut ulos polttamaan
tupakkaa talonportaille. He keskustelivat pelokkain äänin äskeisestä spiritismileikistä. Päätin
vielä kerran pelotella heitä ja aukaisin avoinna
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EXTRA EXTRA!!!! RUOKANIKSINURKKAUS, NAMMM ILMESTYY
AINA! HUOM: EXTRA LIHATON
LOKAKUU!! YÖK
Tällä kertaa Paulan ja Minnan keittiössä vietetään ”lihatonta” lokakuuta.
Päätimme uuden syksyn ja lihattoman lokakuun kunniaksi aloittaa kokeilujaksona lihattoman
lokakuun. Suuntasimmekin TOKMANNILLE shoppaileen NETTOPÄIVILLE. Iloistuimme
ovella, kun siniset muurahaiset tervehtivät iloisena tarroina ovissa!! Shoppailimme iloisina
hyllyjen välissä. Koemaistaja Minna alkoi kuitenkin häiriköidä kaupassa ja kauhoa LIHApiirakoita syliinsä. Paula joutui muistuttamaan lihattomasta DIEETISTÄ monta kertaa. Kaupassa ei
ollut OLLENKAAN kasvisruokia, jotka tyydyttäisivät makuhermojamme.
Karkkihyllyllä löysimme kuitenkin molempia miellyttäviä kasvishampurilaisia alkupalaksi,
nimittäin vaahtosokerikaramelli TROLLI GUMMI BURGEREITA!!!!!!!!! Koemaistajan kärsä
vibratoi epäilevästi gummiburgerin yllä väpättäen rajusti!
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Seuraavaksi Koemaistaja Minna näki Cookie crisp- kasvissuklaamuroja, joita päätimme valita
pääruuaksemme. Saavuimme Minnan kotiin ja aloimme kokkailla vaativia annoksiamme!!!
Aloitimme aterioinnin asettamalla hampurilaisen
kiihoittavasti
tarjottimelle!
Koemaistaja Paulan leuat loksuivat ja vääntyivät kiinteän ja sitkeä pöriläisen ympärillä.
PS. NIKSI: älä laita kokonaisena suuhun!
Koemaistaja Minna olikin nielaissut jo purilaisensa kokonaisena ja siirtyi salamana
murokuppinsa kimppuun. Suklaamakuiset HIPUT MURONAPEISSA kiinnostivat
meitä kovin!!!! Paketti oli myös visuaalisesti
komea, sillä violettinenäinen SUSI kurkki
paketissa! Intoräkä suihkusi Paulan kärsästä
ja maito roiskui villisti ympäri seiniä, kun
Paula porasi kiinni kulhoon. Minna maisteli
KASVISruokaa epäilevästi ja ei saanut heti
päähänsä mitä siitä puuttui, kunnes hän keksi
sen: PEKONIA! Onneksi olimme varautunut
kasviskuukauteen runsaalla pekonivarannolla!

Onneksi olimme
varautunut kasviskuukauteen runsaalla
pekonivarannolla!

Ps. niksi!! Voit maustaa ja ravita kasvismuroja rapeilla ja tirisevän turisevilla
PEKONIHIPUILLA!!!!!

ARVIOINTIRAATI!
TROLLIGUMMI:

NAPPIHIPPUMUROT:

Maku: 5 koska kasvisvalmite

Maku: 7, koska täysjyvää yök

Koostumus: tyydyttävä, mutta vaarallinen
porsaille, arvio 6

Koostumus: rapea koiranmuro, arvio 8
Tyydyttävyys: 7, pekonin kanssa 9

Tyydyttävys: työläs kaloriakuluttava pureskella, 7

RAVITSEVAA!!!!
Vastuuhenkilöt: Paula ja Minna
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