
Ookko Eteläpohjalaanen –testi 

 
Tämä testi on pyyrystetty EPOK – Jyväskylän Yliopiston Eteläpohjalainen 
Osakuntayhdistys ry :n nettisivustoolta.  

Vastaa jos tohorit kysymyksehen ja pisteetä tuloo nii monta ku vastauksell’on numerona. 

Kun keskustelus tuloo erimiälisyyttä, 
1) sinoot useen oikias ja muut vääräs 
2) sinoot yleensä oikias ja muut vääräs 
3) sinoot aina oikias ja muut vääräs 
4) sinoot poikkeuksetta oikias ja muut vääräs 
 
Sullon reisus evähänä, 
1) nisua 
2) leipää 
3) fläskiä 
4) kropsua 

Maailman korkein rakennus on, 
1) johonaki ulukomailla 
2) näsinneula 
3)  lakeurenristi 
4) Suomenrehun torni Seinäjoella 

 
Äiteetäs hävetti raakasti ku isäs tuli sorasta, 
1) juavuksis kotia 
2) iliman sotasaalista 
3) vaan liävästi haavoottunehena 
4) hengis 

Oma res. sotilasarvo on, 
1) kapteeni 
2) majuri 
3) everstiluutnantti 
4) eversti 
 

Jos naapuris ostaa uuren ja komian auton, 
1) karehrit ja toivot notta se menis rikki 
2) karehrit ja akkas antaa sua selekähän ku sullei oo varaa ostaa 
3) karehrit ja uhkaat antaa akkaas selekähän tai ainaki kersoja 
4) karehrit ja ostat ittelles vähä komiemman 
 

Sun peltua on niin pitkältä ja leviältä notta, 
1) kestää tunnin kävellä saraan päästä päähän 
2) kestää tunnin ajaa raktorilla saraan päästä päähän 
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3) kestää tunnin ajaa maasturilla saraan päästä päähän 
4) kestää päivän ku renki ajaa maasturilla saraan päästä päähän 
 

Raha on varmimmin kiinni näistä, 
1) Nokian osakkehis 
2) Atrian osakkehis 
3) Ilikan osakkehis 
4) Etelä-Pohojalaases pellos 
 

Ku nikkaroottet jotaki jäläki on, 
1) kelevollista 
2) aika hyvää 
3) tosi hyvää 
4) priimaa vaikka yrität tavallista 
 

Ku joskus tekää miäli laulaa lurahuttaa, 
1) veisaat siionin virren 
2) laulat vaasan marssin 
3) laulat vöyrin marssin 
4) laulat “kun on oikee hulivili luanto” 

 

No niin jos sait kaikkihin vastattua laske ny pisteet yhtehen. 

Täs on sun pistehet  

 

 

Tuloosten tulkinta toisella sivulla   

 

 

 

 

 

 



Ookko Eteläpohjalaanen –testin tuloosten tulkinta 

 

10 pistettä: Tulos on surkia, sust’ei saa 
pohojalaasta tekemälläkää! 

 

20 – 30 pistettä: Tulos on välttävä, täst’ei 
liioon kannata huurella! 

 

30 – 35 pistettä: Ny näyttääs nottet oo 
kaikkiin oriallisimpia ihimisiä, parantamisen 
varaa kumminki viälä on! 

 

35 – 39 pistettä: Tulos on jo hyvä, sun ei 
tartte ku pitää ja päästää! 

 

40 pistettä: No nyt on asiat kohoralla! 
Täyrellinen Etelä-Pohojalaasuus asuu sus, 
paremmaksi ei voi pistää! 

 


