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Mitä on laiskuus? Mitä ihminen pakenee
koko ajan pitkittäessään tekemättömyyttään? Tätä kirjoittaessani saan idean etsiä
Googlella kirjoituksia laiskuudesta. Haluanko todella saada pohjaa kirjoitukselleni,
vai pakenenko käsillä olevaa velvollisuuttani
selittää jotain rikollisen paljon myöhästyneeseen lehteen?
Onko kyse siitä, että odottavat haasteet
aiheuttavat pelkoa epäonnistumisesta?
Aloittaminen tuntuu vaikeimmalta, koska
siihen liittyy sisäänkirjoitettu velvoite jatkaa
tehtävää. Ja näin eteen avautuu taivaisiin asti
kohoava vuori kiivettäväksi.

Toimitus ja taitto:
Antti Karjalainen
Minna Koskela

Tai sitten esteenä on mukavuudenhalu. Velvollisuudet eivät ole mukavia. Ainakin niitä
on erityisen vaikea ajatella mukavina. Mutta
lomalla niiden puute voi johtaa hyvinkin
nopeasti ikävystykseen ja jopa apatiaan.
Tyytyväisyys ei kuulu ihmisen luontoon.

Kirjoittajat tässä numerossa:
Antti Karjalainen
Taru Tanska
Anna Ruth
Tero Ojansuu

Ana

Kustantaja:
Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen
opiskelijoiden kilta Index ry
Painopaikka:
Oulun yliopistopaino
Kannen kuva: varmaan Pia Pietilä tai Anna
Ruth
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Viimeisiä viedään
Tässä se nyt on. Omalta osaltani viimeinen
pj-palsta. Vuosi hurahti ohi hullua vauhtia,
eikä perässä meinannut aina pysyä, mutta
kunnialla siitä näköjään selvittiin. Tätä kirjoittaessani jäljellä on enää Indexin syyskokous sekä 1-2 hallituksen kokousta, minkä
jälkeen luovutan nuijani seuraavalle.
Vuosi on ollut kaikin puolin ihana ja opettava. Ainejärjestötoiminnan kautta olen
tutustunut upeisiin ihmisiin eri tiedekunnissa sekä oppinut paljon uutta kaikesta
mahdollisesta. (Ja asioista joita luulin
mahdottomiksi.) Raskaista ja vaikeista
hetkistä huolimatta en vaihtaisi päivääkään
pois pj-vuodestani, sillä – niin ällöttävän
kliseistä kuin tämä onkin – ne ovat kasvattaneet ja olen ottanut niistä opikseni. Paljon
olisi voinut tehdä toisin, mutta niitä en jaksa
murehtia.
Vaikka vuoden päättyminen nostaa pintaan pientä haikeutta, en anna sen vallata
mieltäni, sillä tammikuussa alkaa taas
uudet haasteet ja meiningit. Eikä Indexkään
minusta näin helpolla pääse. Se on vähän
kuin oma lapsi, ja olen varma että Index
pärjää elämässään loistavasti. Onhan sillä
aina parhaat mahdolliset kasvattajat. ;)
Suuri kiitos kaikille, jotka ovat olleet
mukana tämän vuoden ja eritysen iso
kiitoshalaus lähtee hallitukselle. Haluan
päättää viimeisen pj-palstani hyvän ystäväni
sanoihin: ”Mhä rhakhashtan theitthä gaikhia! *hik*”
Taru
Pj, vielä hetken
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Index <3 Suma @ Tartto
Index ja Suma tekivät aikojen alussa pyhän valan ristiretkestä Tarttoon, Viron
yliopistokaupunkiin. Tämä on raporttini retken tapahtumista sellaisina kuin
olen ne itse kokenut. Koherenssia en takaa, eikä sitä ole onneksi pyydetty.
Mikäli joku sumalainen lukee tämän, kielioppivirheet voi osoittaa merkkaamalla ne ja toimittamalla korjatun lehden minulle.
Tiistai

Keskiviikko

Vanha kunnon VHP eli Viime Hetkellä
Paniikissa on aina ollut tapani hoitaa asiat.
Viikkoa ennen reissun alkua huomaan, ettei
minulla ole henkilökorttia tai vastaavaa.
Tilaan pikapassin ajankohtana, jolloin sillä
on mahdollisuus saapua liian myöhään.
Onnekseni se on noudettavissa jo maanantaina. Nyt uskallan lähteä reissuun.

Aamussa on aneemista tunnelmaa. On aika
häipyä junasta. Tai niin luulen. Hyppään
pois Pasilassa ihmetellen, missä muut ovat.
Tämähän menee aivan niin kuin elokuvissa.
Päätän lähteä kävelemään. Ehdin kävellä
Töölöön asti ennen kuin ymmärrän, etten
toimi fiksusti. Palaan asemalle ja matkustan
pummilla päätepysäkille. Sokos Hotelin
buffet-aamiainen on mainio.

Rautatieasemalla muistan sen ainoan
asian, joka on unohtunut: spugeparran
sheivaaminen. Mutta mitäpä väliä ulkokuoren siisteydellä on siinä vaiheessa, kun
kauniin kakun sisältä löytyvä silkko pääsee
valloilleen?

Jokaisessa ostoskeskuksessa pitäisi olla Man
Shop, johon me uroot voisimme hautautua
sillä välin, kun tytöt sinkoilevat kenkäkauppojen välillä.
Tuomiokirkon edessä on ympyrämuodostelmaan aseteltuna joukko karhuja, jotka on
maalattu edustamaan eri valtioita. Taiteilijoiden tehtävänä on ollut vangita jotain
kansallisesta identiteetistään näiden otsojen
hipiään. Jotkut näistä ovat tunnistettavia
jo kaukaa silkan stereotyyppisyytensä tai
ikonisuutensa vuoksi. Egyptin karhu on
maskeerattu faaraoksi, ja Yhdysvaltojen
mesikämmen esittää Vapaudenpatsasta. Hyh.

Matkustamme Helsinkiin yöjunalla, jossa
hyttitoverini ovat ynseähköä sakkia. Sulkeudun sanojen maailmaan ryhtymällä ristikon
tekoon. Tunnin päästä alan tuumia, että
nukkuakin kannattaisi. Näen kamalan painajaisen, josta herään primitiivisesti mylvien.
Tunnen oloni hölmöksi. Alapuolellani nukkuva kaveri tosin tekee saman tempun sillä
välin, kun koetan taas saada unta. Ovatko
painajaiset vaeltavia aaveita?

Illallisella koen ruokakateutta. Tilaamani kanahässäkkä on vain varjo siitä,
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enimmäkseen aihepiireissä, joita harvat
ottaisivat esiin vaikkapa sukujuhlissa.

mitä ruokalistan kuvaus antoi ymmärtää.
Juuri tämän takia kaipaisin ruoka-annoksista kuvia. Paikalle saapuu myös helsinkiläistynyt entinen kulttuurivastaavamme
Juha. Hän on vähällä lähteä spontaanisti
mukaamme Tallinnaan, mutta poistumisensa
jälkeen hänestä ei enää kuulu mitään.

On aika vaipua uneen. Matkan alussa tein
itselleni pussillisen voileipiä, koska en
osannut arvata tulevan äpöstyksen määrää.
Ne ovat rohtuneessa kunnossa, mutta vielä
syötäviä, joten viimeiset valvotut hetkeni
kuluvat ristikon ja leivän parissa.

En ole vielä ehtinyt säätää itselleni paluujunaa Helsingistä Ouluun, joten teen sen arpomalla ennen laivalle lähtöä. Laivalla juttu
lähtee lentämään. Pia on toistaiseksi yksin
hytissä, johon saattaa yön aikana saapua
kolme muuta tyyppiä. Alamme spekuloida,
mitä kaikkea voi vielä tapahtua. Taneli
kehittää upean termin öisille hiippareille:
hyttiystävä.

Torstai
Näin nähtävästi liian makeita unia, sillä
herääminen laivan hytissä tuntuu pettymykseltä. Olemme saapuneet Tallinnaan.
Ryömimme satamaan kohdataksemme harmaan ja kostean aamukelin. Kävelemme läpi
kaupungin päästäksemme juna-asemalle,
missä ryhmä osoittaa toimivuutensa; noin
kuuden minuutin varoitusajalla hätäilemme
itsemme seuraavaan Tarttoon lähtevään
junaan.

Baarissa on tarjouksena drinkki nimeltä
Midnight Mule. Sepä osuvaa. Toinen tarjous
on oluen ja Jägermeister-paukun yhteispaketti. Kokeilen molempia ja kohoan mietoon
yömyssyhumalaan. Jutunaiheet liikkuvat
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Tartto on jännä kaupunki. Vanhan kaupungin
jälkeen eteen avautuu valtavia ostoskeskuksia, ja välittömästi niiden jälkeen alkaa
tie, jota reunustavat vanhat ja ränsistyneet
murjut. Kontrasti on häkellyttävä. Hotellimme sijaitsee tien päässä. Suma on edelleen Tallinnassa kärsimässä kankkusesta,
joten suuntaamme kaupungille. Kahvilan
soittolista on ilmeisesti peräisin siirappigeneraattorista; jokainen biisi on edellistä
imelämpi slovaripainajainen. Kahvipavut
eivät kelpaa syötäväksi.
Kun eräänä baari-iltana kerroin ystävälleni tulevasta Viron-reissusta, hän sanoi
ettei enää koskaan puhuisi minulle, mikäli
en lähettäisi hänelle postikorttia. Koen
ystävyytemme arvokkaaksi, joten aion noudattaa tätä pyyntöä. Paikallinen ostoskeskus
ei tee tehtävän suorittamista ainakaan liian
helpoksi. Hankittuani muumi-aiheisen postikortin joudun metsästämään postimerkin
erikseen. Minut neuvotaan kolmoskerroksen
kirjakauppaan. Kysyn postimerkkejä. "Ei
ole", kuuluu vastaus. Kyse olikin viereisestä
kirjakaupasta. Mitä tämä on?

moitua juomaani ja tunnen lämmön leviävän
ruumiiseeni.
Tyttöjen huoneessa on meneillään peli
nimeltä "En oo koskaan". Jokainen mainitsee vuorollaan asian, jota ei ole koskaan
tehnyt. Ne, joilla puolestaan on asiasta kokemusta, juovat. Peli on siis mainio keino tutustua toisiin - useimmiten siihen rivompaan
puoleen. On vaikea unohtaa puheenvuoroja
kuten "En oo koskaan pannut asuntovaunussa". Vielä vaikempaa on unohtaa, jos
joku tällaisen toteamuksen perään juo.

Alakerrassa on ruokakauppa. Suomalaisen
näkökulmasta virolainen ruokakauppa
on kuin tyypillinen marketti yhdistettynä
Alkoon. Valikoimat ovat mainiot. Päädyn
hienostelemaan ja ostamaan Napoleonbrandya. Tänä iltana juodaan brandy-kolaa.
Vedetään hommat kerralla lekkeriksi.

Myrskyämme kohti kaupunkia, ja porukka
hajaantuu ravintoloihin sekä kapakoihin.
Minä, Taneli, Maarit, Anna ja Pia muodostamme jämäporukan, joka valitsee
ensisijainnikseen epäilyttävän kebabmestan, joka on nimetty persoonallisuushakuisesti Istanbuliksi. Olemme paikan
ainoat asiakkaat, mikä selittänee tarjoilijan
erityisen mairittelevan käytöksen. Syömme

Katson huonetoverini Tanelin kanssa
televisiota. Espanjalaisen saippuaoopperan
dubbauksen on tehnyt yksi ainoa mies,
joka suoltaa aneemisin maneerein kaikkien
henkilöhahmojen äänet sukupuolesta riippumatta. Tämä on jotain todella riemukasta.
Onneksi saamme nauttia Ritari Ässästä
ilman moista häväistystä. Litkin kusto6

jälkeen käymme
paikallisella
yliopistolla. Olen
silkkaa laiskuuttani päättänyt
jättää käymättä
suihkussa. Täten
hikoilen ja
varmaan haiskahdan myös. Saamme
museo-opastuksen
sujuvaa suomea
puhuvalta emännältä. Yliopiston
eräässä tornissa
sijaitsee huone,
joka on aikanaan
toiminut rangaistussellinä tiukkoja
sääntöjä rikkoneille
opiskelijoille. Käydessäni kierroksen jälkeen
vessassa muut indexiläiset häipyvät paikalta.
Nyt voin järjestää itse omat ohjelmanumeroni.

tyydyttävähköt annoksemme ja astumme
ulos. Tanelin kanssa päätämme jatkaa iltaa.
Kuinkas muutenkaan.
Etenemme johonkin ravintolaan. Tässä
vaiheessa en liiemmin enää ole kiinnostunut
paikkojen nimistä. Nimet ylipäätään eivät
liikuta. Tytöt ovat syöneet pizzaa, eivätkä
he ole suoriutuneet. Tulemme siis lokkeina.
Jossain vaiheessa rasva ja olut myllertävät
vatsassani siinä määrin, että joudun avautumaan posliinille.

Ensimmäisenä astun kirjakauppaan, jossa
kuolani valuu vuolaana. Kaikenlaista
klassikkoa tarjotaan hintaan, joka näyttää
euroissa kääpiömäiseltä. Hillitsen kuitenkin
itseni ostaen ainoastaan Virginia Woolfin
teoksen Jacob's Room.

Lopulta päädymme ravintolaan, jonka nimi
on suomeksi Kummisetä ja viroksi jotain
muuta.

Huomaan vatsani murisevan, joten etsin
lupaavan pizzerian. Löydän jonkun italialaisen paikan. Kysyn tulista pizzaa. Saan
eteeni tekeleen, joka on kauttaaltaan salamin
peitossa ja osoittautuu sellaiseksi rasvapommiksi, ettei koko loppuiltana tee mieleni
syödä enää mitään.

Perjantai
Aamulla eteeni avautuva todellisuus ei ole
ollenkaan yhtä suloinen kuin unet, joita
näin. Aamiaisella näytän hapanta naamaa
planeetalle. Puuro lohduttaa hieman.
Palaan takaisin unien maailmaan, minkä

Kaupungin halki kulkee joki. Sen ylittää
silta, jonka betonikaaren päältä juokseminen
(jurrissa) on kuulemma paikallinen opiskeli7

jariitti. Tarkkailen tätä artefaktia arvioiden
omia mahdollisuuksiani samaan temppuun.
Ei näytä pahalta.
Saavun ostoskeskukseen, jossa häröilen
ruokakaupassa. Haluan poistua mukanani
jotain erikoista. Löydän jotain, mikä on
mielestäni jollain tapaa vammaista: kaksilitraisen Bear Beer -olutmuovipullon. Ostan
myös chilisipsejä.
Ideani alkavat loppua. Päätän vielä ostaa
kahvin. Ensimmäisessä vastaani tulevassa
kahvilassa palvelee hehkeä neito, jonka
pahaksi onneksi kahvikone on rikki. Minulla
ei ole kiirettä tällaisten näköalojen äärellä.
Kahvin saatuani palaan hotellille.
Illastamme baarissa, joka toimii entisen
ruutikellarin tai vastaavan tiloissa. Paikka
on vaikuttava tiilimörssäri tynnyreineen ja
ennen kaikkea litran tuoppeineen. Itse en
suonentukkijapizzan syöneenä tilaa muuta
syötävää kuin juustotikkuja pippurikastikkeella. Ne ovat mielestäni kivoja, mutta
minulle naureskellaan. Olen pettynyt, ja
siksi kai juon.

Saan myöhemmin kuulla tyyppien nauttineen innoissaan ilmaisia maistiaisia. Olen
edelleen humalassa ja pursuilen ympäri
kaupunkia. Taneli ja Maarit seuraavat
vierestä. Hiljalleen on aika maksaa laskuja.
Käymme syömässä. Tilaan parikin olutta
ruokajuomaksi pysyäkseni tolkuissani.

Ulkona jakaudumme ryhmiin, jotka etenevät
ryypiskelemään. Matkan varrella näemme
kivisen falloksen. Näky ilahduttaa monia.
Käymme läpi pari baaria pitäen huolen siitä,
etteivät jutut ole liian levollisia.

Erään ostoskeskuksen kirjakauppa osoittautuu kultakaivokseksi. Päivän saldo: Burroughsia, Kerouacia ja Orwellia. Palaamme
hotellille. Päätän hautautua sänkyyn lukemaan loppuillaksi. Jossain vaiheessa tunnen
houkutusta käväistä respan tietokoneella.
Näin tehtyäni huomaan naapurihuoneemme
oven olevan auki, joten käyn moikkaamassa
sumalaisia. He ovat mainiossa humalassa
ja houkuttelevat minua kaupungille. Tulen
siihen tulokseen, että on jännittävämpää elää
rappiolla kuin vain lukea siitä. Taivun.

Jossain vaiheessa iltaa huomaan olevani
valtavassa humalassa ja itsesääliä pursuavan puhetulvan kourissa. Tähän lienee hyvä
lopettaa.
Lauantai
Herään keskipäivällä ja tajuan missanneeni A. Le Coq -tehtaaseen tutustumisen.
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Helsinkiin päästyämme
käymme Chillissä
syömässä. Tarjoilija
iskee minulle silmää
laittaessaan pyytämääni
reilua chiliannosta
pitakebabiin. Joudun
nyt hieman syömään
sanojani. En vihaa
hikoilua silloin, kun se
johtuu tulisesta ruoasta.
Tämän jälkeen seuraa
koko reissun kohokohta: ostoskeskuksen
ruokakaupassa koetan
onneani hedelmäpelissä
voittaen 8 euroa. Paikan
portit piippaavat minun
kohdallani. Olen syytön. Mikä kaikista
näistä tavaroista mahtaa laukaista hälytyksen?

Illan päättää varsin hulvaton leikki, jota
päädyn leikkimään ainoana indexiläisenä
sumalaisten joukossa: sijoitetaan jonkin
populäärikulttuurin tuotteen nimeen sana
"pillu". Tuloksena on mm. "Kun pillu ei
riitä", "Tyttö joka leikki pillulla" ja “Vain
muutaman pillun tähden”.

Junassa vieressäni istuu tyttö, joka hölöttää puhelimeen melkein koko matkan.
Aiheet ovat enimmäkseen sellaisia, jotka
eivät tunnu minulle kuuluvan. Välittömästi
selkäni takana joku puhuu puhelimessa
jostain oikeusjutusta. Lisäksi samassa
vaunussa on lauma teinityttöjä, jotka pitävät
huolen melutason riittävyydestä. Kuulokkeeni ovat rikki, joten en voi paeta tätä
kakofoniaa mp3-ulottuvuuteen. Ne harvat
asiat, joilla voin itseäni lohduttaa, ovat pillimehu ja ajoittainen nukahtelu.

Sunnuntai
Survon tavarat sinne, minne ne mahtuvat.
Aamupalani on suklaapatukka. Astumme
ulos koleaan aamuun odottamaan bussia
Tallinnaan. Matkalla tunnen oloni erityisen
huonoksi, ja lopulta tuotan muovipussiin
suklaisen oksennuksen. Tallinnassa käveleskely on hauskaa, kun ei oteta huomioon
liian raskaan takin aiheuttamaa hikoilua.
Vihaan hikoilua. Näen ravintolan, joka
on tehnyt yhden asian harvinaisen oikein;
jokaisesta ruoka-annoksesta on näkyvillä
kuva! Lautalla meitä ilahduttaa viereisestä
pöydästä kantautuva juoppopariskunnan
jutustelu.

Juna-asemalle saavuttuani jännitän, onko
pyöräni varastettu. Pyörä on tallella, mutta
penkki on viety. Pyöräilen kämpille seisoma-asennossa.
Viru-Ana
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UDK tiukassa
tenttauksessa
Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö UDK
excuili Ouluun tapaamaan indexiläisiä marraskuun 18. päivä. Poikain ohjelmaan kuului muun muassa tutustuminen uuteen Ritaharjun kirjastoon. Illalla
verkostoiduttiin urakalla Koneen saunalla sekä tietysti Ravintola Caiossa.
Heti alkuillasta piti UDK:laisia hieman tentata. Tässä viisi visaista kysymystä,
jotka uhriksi joutuneille esitettiin: Kuka olet ja mistä tulet? Mikä on roolisi
UDK:ssa? Miten päädyit opiskelemaan informaatiotutkimusta? Mikä on pahinta ja parasta infon opinnoissa? Joko olet nähnyt jotain mielestäsi tyypillisen
oululaista? Mitä?
CASE 1
Pekka Lehtiniemi, neljännen vuoden opiskelija ja alun
perin Seinäjoelta. Asiasanan eli UDK:n lehden päätoimittaja.
Tampereelle muutin tytön perässä. Informaatiotutkimukseen
päädyin puolivahingossa vetävän kurssikuvauksen ansiosta.
Toinen mielenkiinnon kohde oli tiedotusoppi. Hyvää opinnoissa on vapaus ja yleissivistävyys sekä työpaikkojen
monipuolisuus, kirjasto ei ole ainoa vaihtoehto. Huonoa on se,
että jotkin kurssit jäävät liian yleiselle tasolle eli niistä ei ole
hyötyä työelämässä. Täällä on kylmä ja ihmiset ovat rennompia ja ”elämänmakuisempia”.
CASE 2
Viljami Marjamäki syntyjään Jyväskylästä, kuudennen
vuoden opiskelija.UDK:n webmaster. Kiinnostus heräsi,
kun olin lukion jälkeen siviilipalveluksessa Jyväskylän
kaupunginkirjaston musiikkiosastolla. Sen jälkeen luin vuoden
tietojenkäsittelytieteitä ammattikorkeakoulussa, kolme vuotta
myöskin tietojenkäsittelytieteitä Tampereen yliopistossa,
jonka jälkeen vaihdoin pääaineeksi informaatiotutkimuksen. Parasta opintoihin liittyen on ollut se, että infolta löytyi
mukava porukka ja että opintojen sisältö on monipuolinen.
Pahinta on työllistymisen hankaluus sille alalle, joka eniten
kiinnostaa eli tietojärjestelmien kehittämistyöhön
BONUSKYSMYS: Mikä on suosikki-informaatioeläimesi?
Vastaus: Norsu, koska sillä on hyvä muisti.
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CASE 3
Erkka Rautio alun perin Vihdistä. Opiskelen infolla viidettä
vuotta. Tällä hetkellä rivijäsen UDK:ssa. Aikaisemmin olen
ollut puheenjohtajana kaksi vuotta, ollut mukana Asiasanan
teossa ja opiskelijaedustajana laitoksen hallinnossa. Aloitin Tampereen yliopistolla saksan kielen opinnot, mutta ne
painottuivat liikaa aineenopettajan tehtäviin. Niinpä päädyin
selailemaan yliopiston opetustarjontaa ja infon kurssikuvaukset
herättivät kiinnostuksen. En ole katunut valintaa. Parasta opinnoissa on monipuolisuus, on päässyt tutustumaan mm. pelitutkimukseen hypermedian yhdistyttyä oppiaineeseen. Pahinta
on luutuneet asenteet ja huonot työllistymismahdollisuudet
Tampereella. Juna-aseman liepeillä oli rakennuksen seinään
piirretty hakaristi ja teksti ”Oulu Skinheads”. Myös Oulun murre kiinnittää huomion.
BONUSKYSMYS: Mikä on suosikki-informaatioeläimesi?
Vastaus: Muurahainen, koska ne ovat järjestäytyneitä ja yksi muurahainen tietää paljon
omasta elämästään.

Ruokaa ja juomaa ja puhetta oli riittävästi.
Paikalla oli myös Kuntien asiantuntijat –
KUMULA ry:n järjestösihteeri ja entinen
Indexin hallituslainen Jaana Kivilahti.

Teksti ja kuvat: Anna Ruth
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Sepelikärpänen
Kokeellinen scifi-novelli
Kirjoittanut Tero Ojansuu
Tero Ojansuu (s. 1982) on historian opiskelija Kuopion yliopistossa. Hän on harrastanut kaunokirjallisuutta ja kirjoittamista erityisesti tieteisfiktion kentällä yläasteelta
lähtien. Tämän novellin hän kertoo kirjoittaneensa puhtaana tajunnanvirtana; hän
asettui näppäimistön äärelle, tyhjensi mielensä tietoisista ajatuksista ja ryhtyi kirjaamaan ylös mahdollisimman eksaktisti mieleensä tulevia lauseita.
Teksti noudattaa odotettavasti hädin tuskin mitään oikeinkirjoituksen sääntöjä. Muun
muassa suurin osa dialogista on kirjoitettu ikään kuin runomuodossa. Kiinnostavaa on
se, että tekniikan näennäisestä irrationaalisuudesta huolimatta tekstissä on nähtävissä
jonkinlainen narratiivi. Tero onkin myöhemmin lisännyt tekstiin “liima-aineeksi”
harkiten kirjoitettuja osuuksia, jotka antavat tarinalle selkeän suunnan. Kyseessä on
siis kertomus jonkinlaisesta tulevaisuudessa käytävästä sodasta, jossa ovat vastakkain
ihminen ja kone. Loppujen lopuksi teema onkin siis perinteisimmästä päästä. Mutta
tämän enempää en ryhdy spoilaamaan.
- Ufo-Ana
kun sepelikärpänen lentää, kuuluu vislaus
takaa havujen. olen siellä, odotan sinua. se
ei ole kangastus, se on vain vettä, joka ulvoo
kauas kauas takaisin, sinne missä ohjeet ovat
löytävät. pinkaise pakoon tai universumi
räjähtää. viestini kaikuu kaukaisille maille.

mitä sä äsken puhuit?
ei mitään. se oli tuolla.
hehee mä tiiän se hadiaksen nimeommaa
musta se on täydellinen
se kuusku ku tähä kärryy vaa
ei me hablaa espanjool

hävytöntä! kirottua! et pääse pakoon!
saapuu paikalle - kärvitsevä tuomio - se
meidät kohtaa tyystin vailla mahtaa - meidän
tulee tuulet se pysähtyy näin. kuka vain
sietää me ettei täällä kukaan polje ystävien
kanssa. ja jos yksikään tallaa meikän mokkasiineja ni hei sitä tallaa vaan.

ei me ees katota elokuvia
iha millon vaan
puhutaan seteliä
alantrobi
eihä se oo mikään alantrobi
ne vaan antaa sulle sen
ensin ku sä meet sinne ni ne haluaa sun
ottavan sen kilven sieltä
homma menee näin
sulla on aikaa kakskyt sekuntia

väärään paikkaan. siinäpä vastaus.
lähestytään tätä varoen. se voi räjähtää.
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ennen ku räjähtää
eiei se on väärä
siis tapetaan vaan kaikki
ja se on määrä

"istu hyvä mies alas"
“ei tässä nyt istumaan jouda
kuusiaidasta miestä
tiiättehän te sen
ku alkaa pelottaa
mäntähousu”

"luuletko että minulla on pokkaa? menetin
sodassa molemmat jalkani" lumi suihkusi
heidän päälleen. "mä sanoin: luuletko että
mulla on pokkaa?" "ei, en mä sitä tarkoittanut" poika siirsi katseensa alas portaikkoa
kohti häveten itseään. "mä vain luulen, että...
kranaatti!" ja hetkessä heidän keskellään
räjähti.

"haluatteko te että se hävitetään vai ei?"
“eee nyt menee lankaan
voisitteko te ystävällisesti sulkea tuon puhelimen”

musta mies lähestyi naista. "mitä sinulle on
tapahtunut?" "olen haavoittunut", nainen
selitti itkunsa keskeltä. "jaaha. ensin tehdään
sinulle side"

"kyllä vain"
“nii mihinkä me jäätiin
se pauhaa
se verkko siellä”

"kuka määrää täällä" vaati kyborgi. ei
vastausta. luotisuihku pyyhki maisemaa. irokeesipäinen kiipesi kalliota ylös ja virnuili
tietäväisesti. kaikki meni juuri niin kuin hän
oli suunnitellut. veitsi kädessään hän jatkoi
konttaamista.

sikarimies heittää sikarinsa menemään,
nousee ylös, kävelee pöytänsä takaa vanhuksen eteen ja antaa tälle kunnolla turpaan.
"nyt on viimenen kerta ku nuuskitte meidän
asioita!" huutaa sikarimies. paiskaa vanhuksen seinään ja kävelee ulos. merkin nähtyään
henkivartijat asettuvat ampumaan vanhukseen lähemmäs sata reikää. sikarimies seisoo
selinpäin kykenemättömänä päättämään,
haluaako kääntää katseensa verilöylyyn edes
hetkeksi.

"eiköhä me mennä" jori huutaa ja lataa
aseen. muut viruvat sikiöasennoissaan.
"oikeesti, siellä kuolee kavereita! nyt
on pakko mennä!" mutta hän ei kykene
repäisemään itseään irti omasta jähmettyneisyydestään. tiukka tuijotus ei saa
muita hievahtamaan. heidän katseensa ovat
keskenään risteävien tunteiden vetistämät myötätunto, häpeä, suru, ahdistus - näiden
miesten mielentila voisi muodostaa myrkyllisen sateenkaaren.

"ei tässä muuten mitään mutta kun nuo
perkeleen koneet metelöi tuolla pihalla
vieläkin!" ja niinhän ne tekevät. roskaa joka
ikinen, paiskovat elotonta lajitoveriaan sinne
sun tänne mistä vain löytävät. piha on jo
riisuttu kaikesta muusta, mutta tämä järjetön
mekkalointi vain jatkuu.

"no mitä mieltä olette tästä sodasta?", sikarimies kysyy.
“se sepeli kun se repii ni se...
ei voi ottaa todestakaan”
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Tartto Reprise
Kuvien ottajina ovat toimineet mitä todennäköisimmin Pia Pietilä ja Anna
Ruth. Toimitus pahoittelee, mikäli joku jää ilman krediittiä.
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Kuntien asiantuntijat  KUMULA ry on kunta- ja informaatioalan opiskelijoiden oma
ammattijärjestö
Eikö olisikin hienoa, jos opiskeluaikanasi olisi olemassa sellainen kunta- ja kirjasto-alan
järjestö, joka pitäisi huolen opiskelijoista, ymmärtäisi työllistymiseen liittyviä huolia, rahaasioita, tenttiin lukemisen vaikeutta ja pitkäksi venyneiden jatkojen autuasta väsymystä.
Entä jos tällainen järjestö olisikin, niin mitäpä jos se kutsuisikin joskus opiskelijat tuttuun
kulmapubiin juttelemaan vaikkapa kirjastojen työnäkymistä ja alan palkkauksesta?
Jos se vielä pitäisi huolen palkkauksestasi, valvoisi etujasi, tarjoaisi lomaetuja, bensaetuja,
lakimiespalveluja, uraohjausta ja kaiken tämän jälkeen järjestäisi vielä pari kertaa vuo
dessa erinomaiset bileet?
Tällainen järjestö on, ja me kutsumme Sinut mukaan.
Me KUMULA ry:ssä ymmärrämme opiskelijan kukkaroa ja tiedämme, että järjestön
jäsenmaksut eivät ole päällimmäisenä mielessä opiskelijan taloudessa. Siksi emme
perikään opiskelijoiltamme jäsenmaksua kuin vasta ansiotuloista. Maksat jäsenmaksua ja
kerrytät työttömyysturvaasi vain silloin kun saat ansiotuloa. Mikä parasta, tästä huolimatta
saat kaikki samat edut kuin jo työelämään siirtyneet jäsenemme.
Liity mukaan, helpoimmin se käy verkossa!
www. kumula.fi  opiskelijalle

IRKKAATKO? Piristä Indexin irc-kanavaa läsnäolollasi. Kanava elänyt hiljaiseloa ja talvihorrosta, mutta
juuri sinä voit pelastaa sen lopulliselta nääntymiseltä.
Kirjaudu siis kanavalle #index-all @IRCnet.

