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Minua on aina vaivaannuttanut joulussa se,
että suuri osa ihmisistä pitää joulurauhaa
oikeasti pyhänä. Tässähän ei sinänsä ole
mitään vikaa, mutta miksei rauha voisi olla
pyhää muulloinkin kuin silloin, kun koko
läntinen maailma tuudittautuu sen illuusioon muovinen hymy kasvoillaan? Tänäkin
vuonna varmasti moni potentiaalinen grillijonotappelu jää tapahtumatta, koska “onhan
sentään joulu”. Naapuriakin uskaltaa joulun
kunniaksi vähän morjestaa. Onneksi tammikuussa saa taas tapella ja murjottaa normaalisti.

Toimitus ja taitto:
Antti Karjalainen
Minna Koskela

Toivon, että Terveet Kädet olisi oikeassa ja
saisimme vielä joskus äärettömän joulun.
Sitten kaikkien olisi pakko olla toisilleen
kivoja. Koko ajan. Onko tämä utopia vai
dystopia?
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Valta vaihtuu...
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KÄÄK!
Eli erään gradun tarina
Siinä se on, vihdoin ja viimein, kaiken
ponnistuksen, työn, tuskailun ja odotuksen
jälkeen. Valmis pro gradu tutkielma hienosti
mustissa kansissa. Yhteensä 19 868 sanaa,
3 127 riviä, 170 441 merkkiä, 99 sivua, 23
kuvaa ja 4 taulukkoa, jos Wordia on uskominen. Tätä varten on luettu 313 Aku Ankkaa
ja lisäksi melkoinen määrä muuta lähdemateriaalia. Miten tähän tilanteeseen on päästy?
Kauan, kauan sitten - tai siltä ainakin näin
jälkikäteen tuntuu - opinnoissa tuli aika,
että pro gradu tutkielman teko alkoi tulla
ajankohtaiseksi. Aluksi ajatukset olivat
hukassa ja ideoita löytyi jokseenkin tasan
nolla. Ideahautomo siis pystyyn ja pienen
kypsyttelyn jälkeen pohdiskelin noin viiden
eri vaihtoehdon kanssa, että mitä sitä lähtisi
tekemään... Onneksi minulla oli samana
syksynä sekä tutkimusmenetelmät kaksi että
kandiseminaari, joihin molempiin kuului
jonkin tutkimuksen tekeminen. Olisin
varmasti päässyt paljon helpommalla, jos
olisin ottanut molempiin saman aiheen. Itse
päädyin kuitenkin vaihtoehtoon, että tein
molemmille kursseille tutkimukset aivan erilaisista aiheista, ja näiden perusteella olikin
sitten helppo valita itselle mieluinen aihe.
Omassa aiheessani päätin yhdistää lapsuudesta asti jatkuneen kiinnostuksen Aku Ankka
-lehteä kohtaan ja kirjastomaailman, joka on
tullut minulle vuosien varrella työelämässä
tutuksi. Mitä tästä yhdistelmästä sitten saa
aikaan? No, ainakin mielikuvatutkimuksen
siitä, millaisena kirjastomaailma esitetään
Aku Ankka lehdessä.
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Aiheen valinnan jälkeen iski epävarmuus. Mitä tästä saa irti? Minkä tutkimusmenetelmän valitsen? Mikä on
tutkimusongelmani, entä tarkemmat tutkimuskysymykset? Tutkimukseni kohteena
olivat sarjakuvat, jotka ovat aika haastavaa
materiaalia. Semiotiikkaan tutustuminen
vaati sekin oman aikansa. Matkan varrella
löysin sarjakuvasta koko ajan lisää kiinnostavia merkkejä, mitä olisi ollut kiva tutkia
tarkemmin, mutta tutkimuksen edetessä
minun oli pakko poimia vain keskeiset asiat
ja lähteä keskittymään vain niihin, ettei
graduni eksyisi ihan harhapoluille. Loppujen lopuksi kannattaa kuitenkin muistaa,
että myös pro gradu -tutkielma on vain yksi
tehtävä muiden joukossa, jossa ei ole mahdollista eikä tarkoituskaan tehdä kaikenkattavaa tutkimusta aiheesta.
Gradun kirjoittaminen on työlästä. Välillä
tuli pohdittua vakavasti, että onko pakko
kirjoittaa, jos aurinko kurkistelee kerrankin
pilven takaa, tai ensimmäiset lumihiutaleet
leijailevat niin kauniisti alas, tai kun sukkalaatikko olisi välttämättä juuri tänään järjesteltävä… Melkeinpä mikä tahansa tekosyy
olisi siis välillä käynyt, että olisi voinut
paeta sitä raakaa kirjoittamista, mitä homma
väistämättä välillä vaatii. Pakko myöntää,
että itselläni tähän projektiin meni kauemmin kun alun perin oli tarkoitus. Joskus
hyvät suunnitelmat eivät vain toteudu, sillä
kaikkea ei voi ennakoida. Joskus elämä
nimittäin järjestää monenlaisia yllätyksiä
matkan varrelle. Minun täytyi myös huomi-

oida elämän realiteetit, sillä olen ollut koko
ajan gradun teon ohella kokopäivätöissä, ja
aika on rajallista.

Ps. Huolimatta siitä, että gradun teon aikaan
niitä Aku Ankkoja tosiaankin jouduin lukemaan, niin ystävyytemme jatkuu toistaiseksi
joka viikko uudella numerolla. Kirjastoviittausten bongailu siis jatkuu. Ja sen toiseen
aiheen, jota aluksi pyörittelin vakavasti
mielessäni potentiaalisena mahdollisuutena,
lahjoitin tuttavalleni, joka teki aiheesta opinnäytetyön. Eipä siis mennyt sekään hukkaan! Pitsinnypläyskurssille tosin en gradun
teon ohessa kuitenkaan ehtinyt, mutta josko
sitä nyt keksisi jotain kivaa… J

Gradun teossa erityisen tärkeitä oman
päättäväisyyden lisäksi ovat tukijoukot. On
ihanaa, kun joskus voi purkaa graduahdistusta kahvikupposen ääressä jollekulle, joka
kuuntelee. Tai kun työkaveri kysyy gradun
edistymisestä. Tai kun toinen on käynyt
kaupassa ja tehnyt ruuan valmiiksi, kun itse
olet istunut koko päivän koneen ääressä
tuijottamassa näyttöpäätettä. Tai kun kaveri
pyytää mukaan lenkille, oluelle tai vaikkapa
pitsinnypläyskurssille (ja tässä vaiheessa
lähes mikä tahansa syy yleensä passaa) ja
voit unohtaa opinnot hetkeksi ihan kokonaan. Eikä suinkaan sovi unohtaa työn
ohjaajan tukea, sillä on erittäin tärkeää, että
omasta työstä saa palautetta, kun itse olet
ihan suunta hukassa homman keskellä.
Viimeisessä vaiheessa gradun teosta
luopuminen voi olla jopa haikeaa. On aika
pistää piste työlle ja todeta, että siinä se on.
Voin olla iloinen siitä, että työ tuli tehdyksi.
Koko projekti oli hyvin opettavainen. Toisaalta tiedän, että mietin vielä monta kertaa
tulevaisuudessa, että hitsit kun tämäkin
ajatus olisi pitänyt lisätä työhön ja ainiin,
käsittelinköhän tätä sittenkään riittävän
monipuolisesti... Ei siitä gradusta täydellistä tullut. Ensimmäinen kirjoitusvirhekin
työstä on jo bongattu, kun heti kansituksen
jälkeisenä iltana menin graduni avaamaan…
Tiedän kuitenkin, että on tullut minun aikani
valmistua ja siirtyä kohti uusia haasteita,
sillä niitä onneksi riittää tuolla työelämän
puolella.
Tsemppiä opintoihin, toverit!
toivottelee Sanna Savolainen
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Mörkönäyttely
By Ana

Phoroshop on huonon piirtäjän paras ystävä.
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Joulun aakkoset
By Minna Koskela

A

I

atto. Joulun ehkä odotetuin päivä.

nkiväärin, kardemumman ja neilikan
tuoksut

B

J

runssi eli varhaislounas, koska kohta Z.

C

oulu

K

elsius

inkku

D

L

asher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet,
Cupid, Donder, Blitzen ja Rudolph (suomalaisittain Petteri), Joulupukin porot.

umiukko, ja muut klassikkopiirretyt

E

lokuvat

M

F

iesta, joulu on juhla

N

anteli joulupuurossa

isse-Polkka, se iloisin joululaulu

G

lögi

O

H

erkut

P

nni

aketit
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Å

rsskifte, vuodenvaihde...

Q

. (Ei keksi tähän mitään, ajatukset on
jo joululomalla)

R

Ä

mpärillinen jouluiloa, tai vähän enemmänkin
iisipuuro

Ö

(suklaa)

S

auna

T

ontut

U

usi vuosi

V

alot

W

anha vuosi, joka jätetään taakse

X

mas

Y

hdessäolo

Z

zzzz. Kerrankin saa nukkua pitkään
hyvällä omallatunnolla :)
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Herra Jänis
Ei-kokeellinen eläinsatu
Kirjoittanut Elukka-Ana
Tuttuun tapaan deadline-hiostus johtaa jämämateriaalin kaiveluun. Kirjoitin tämän
novellin marraskuussa 2006, jolloin olin vielä herkkä lukiolainen. Tunnistatko, mitä
romaania tässä avoimesti plagioidaan?

Herra Jänis tunsi tehneensä virheen astuttuaan kolostaan ulos, sillä ensimmäinen
hänen aistiensa havaitsema asia oli suoraan
aukon edessä seisova pöllö, joka heti Jäniksen ilmestyttyä alkoi huutaa. Hän huusi
Jänikselle ikään kuin tämä olisi tehnyt jotain
pahaa, vaikka koko Kukkalaakson väki tiesi
Jäniksen olevan ehdottoman moraalinen
henkilö, joka tekisi pahoja asioita ainoastaan järkensä menettämisen seurauksena.
Herra Jänis ei kuitenkaan ollut menettänyt
järkeään. Itse asiassa hänen päässään oli
enemmän järkeä kuin useimmilla Kukkalaakson asukeilla, mikä erityisen mainiosti
korostui varsinkin tässä tilanteessa, jossa
järjettömiä syytöksiä viskova pöllö näytteli
pääroolia. Näyttelemiseksi tätä raivoamista olisi mieluiten uskottukin, sillä pöllön
sanoihin oli vaikeaa suhtautua vakavasti
niiden selkeän valheellisuuden vuoksi. Herra
Jänis kuitenkin tyynen luonteensa ansiosta
kykeni kuuntelemaan kärsivällisesti kaikki
hänelle osoitetut syytökset, vaikka tämä
teko vaatikin häneltä äärimmäisen paljon
itsehillintää.

taisiksi, sillä pöllö itse vaikutti harvinaisen
yksinkertaiselta. Lopulta hän tuohtuneena
avasi puheensa näin: ”Tuo on täyttä roskaa”.
Mutta koska pöllö aikoi nyt ilmeisen
kiihtyneenä aloittaa uuden huutotulvan,
pysäytti Jänis tämän verbaalisen hyökkäyksen välittömästi omalla vastaavallaan. Hän
kumosi valtavalla vauhdilla teräviä argumentteja käyttäen niin useita väitteitä kuin
kykeni muistamaan. Pöllön järkytys näytti
vain kasvavan, sillä hänelle näytti totuuden
tietämisen sijasta olevan tärkeämpää saada
Jänis mahdollisimman pian maksamaan
kovaa hintaa teoista, joita tämä ei koskaan
suorittanut. ”Olette varsin etevä, Herra
Jänis, mutta minä olen siinä määrin vakuuttunut saamistani tiedoista, että teen kaikkeni
saadakseni teidät tunnustamaan törkeät
tekonne, ja kun olette sen tehneet, pääsette kammottavaan kammioon laskemaan
viimeisiä elinpäiviänne! Ja vaikka ette ikinä
tunnustaisikaan, ovat todisteet kuitenkin
niin vedenpitävät, että teidän vapaaksi
jättämisenne olisi karmeampi rikos kuin
mikään teidän tekemistänne!”, huusi pöllö.
”Olisi enemmän kuin mielenkiintoista nähdä
nämä mainitsemanne todisteet, sillä minähän
en ole todellakaan tehnyt mitään rikolliseksi
tulkittavaa. Missään maailman valtiossa
ei ole sellaista lainsäädäntöä, joka tekisi
minusta lainrikkojan”, vastasi Jänis. ”Tepä

Kun pöllö lopulta hiljeni, ei Jänis ollut
hiljaa siksi, että hän olisi ollut mitenkään
voimaton pöllön sanoja vastaan, vaan siksi,
että hän pyrki mielessään muotoilemaan
vastauksensa mahdollisimman yksinker10

olette varma itsestänne. Mutta te ajattelette
nyt väärin; olette sitä mieltä, että oikeasta ja
väärästä päättävät vain lakeja säätävät tahot,
mutta lait ovat itse asiassa alusta asti olemassa olleiden maailman peruslakien ilmentymiä paperilla. Me emme ole keksineet
eettisiä sääntöjä – me olemme ymmärtäneet
ne järjellämme”, julisti pöllö.

pöllö, ja pian hän näkikin, mikä oli saanut
tämän pysähtymään. Yhden portaan pinnalle
oli tussilla piirretty hävytön kuva. Pöllö
huokaisi nostamatta sen suurempaa meteliä,
mistä päätellen hän oli tottunut nuorukaisten
temppuiluun. He astuivat suuresta ovesta
sisään ja alkoivat kävellä kohti hissiä. Herra
Jäniksen huomio kiinnittyi ympäristöön.
Pöllön oli oltava suhteellisen korkea-arvoinen henkilö, sillä tällaisessa paikassa ei
kuka tahansa voinut työskennellä. Jänis tosin
epäili, oliko pöllö päässyt tänne rehellisin
keinoin, sillä tällaisen työpaikan vaatiman
koulutuksen myötä pöllön olisi pitänyt olla
runsaasti järkevämpi kuin tämä vaikutti
olevan.

Tämä filosofinen sivuväittely sai Jäniksen
turhautumaan jo liiallisesti, joten hän tylysti
kääntyi koloa kohti ja pyrki sisälle. Pöllö
ei tietenkään suvainnut tätä päätöstä, vaan
tarttui Jäniksen olkapäähän estäen tätä karkaamasta. Jänis tunsi joutuneensa ikuiselta
tuntuvaan taisteluun täydellistä idioottia
vastaan. Kaikkein epämieluisinta oli kuitenkin se, että pöllö sokeasti luotti ulkopuoliselta taholta saamiinsa tietoihin, mikä oli
oman järkensä käyttöä aina korostaneelle
Jänikselle erityisen häiritsevää. Hän tunsi
palavaa halua puuttua pöllön julistuksessa
ilmenneisiin maailmankatsomuksellisiin
seikkoihin, mutta ”todisteiden” näkeminen
kiinnosti häntä eniten. ”Minä haluan nähdä
ne todisteet nyt heti”, hän sanoi tiukasti.
Pöllön ilme taipui hieman hymyn kaltaiseksi ikään kuin merkiksi siitä, että hän
oli askeleen lähempänä voittoa, mikä oli
Jäniksen mielestä lähinnä säälittävää.
Matkalla kaupunkiin pöllö pysyi hiljaa,
sillä hän oli tässä vaiheessa jo ymmärtänyt
saavansa jokaista väitettä vastaan vähintään
yhtä ärhäkän vastauksen. Jäniksen tunnettu
kärsivällisyys oli hyvästä syystä lopussa.
Hän oli todella mielissään siitä, ettei pöllö
sanonut mitään, ja mielikuva jokaisen
todisteeksi väitetyn roskaläjän yksinkertaisesta kumoamisesta sai hänet pian lopullisesti rauhoittumaan. Lopulta he tulivat
suuren kerrostalon portaille, missä pöllö
yllättäen pysähtyi tuijottamaan alas. Herra
Jänis yritti katsoa samaan suuntaan kuin

Heidän kanssaan samaan hissiin tuli myös
naarastyöntekijä, jonka Jänis havaitsi olevan
erityisen viehättävä. Naaras katseli käsissään
olevia papereita, joten Jänis uskalsi tuijottaa
häntä avoimesti. Tämän huomattuaan pöllö
päästi halveksuntaa ilmaisevan äänen ja
sanoi naaraalle: ”Katsopa, tässä on minulla
mukana aito rikollinen!” Naaras katsoi
Jänistä ja alkoi pöllön odotusten vastaisesti
hymyillä. Hän ojensi kätensä ja ilmoitti
nimekseen Sara. Ennen kuin Jänis ehti edes
kohottaa omaa kättään kättelyyn, oli pöllö jo
läimäyttänyt Saran käden syrjään huutaen:
”Älä kättele tätä lurjusta! Hänen kätensä
ovat saastaiset!” Hissin ovi avautui kolmannessa kerroksessa, ja pöllö työnsi Jäniksen
ulos tullen itse perässä. Hissiin jäänyt Sara
ja Jänis katsoivat toisiaan surullisin ilmein
kunnes pöllö veti Jäniksen toimistoonsa
ja sulki oven voimakkaasti. Oli aika katso
”todisteita”.
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Se kerta ku savolaene
mäni Ouluun
Tämä juttuitea on nykynuorison kielellä
”kiännetty” elikkäs kähvelletty Jyväskylän ylioppilaslehestä. Siinä muuvalta
muuttaneet immeiset kertoo omalla
murteellaasa mitä hyö uattelevat uuvesta
kotkaupungista. Jos joku toenennii
innostuu, niin suahaan ehkä tästä oekee
sarjanpoekasta aekaseksi. Alakuusa
on pakko varottoo että ihte savolaeskeskisuomalaes-karjalaesena sekasikijönä
en ossoo yhtäkään näestä murteista etes
kohtuuvella, tyylipuhtauvesta nyt puhumattakkaan. Mutta sitähän työ ette tiijje
ku molokotatte vua jottai ouluva joka on
kyllä niin konuva ettei siitä ota kukkaan
tolokkuva.
Alotampa siitä ku ensimmäestä kertoo
piipahin Ouluun kahtomaan asuntova
piäni piälle. Matka ol männynnä siihen
suakka kohilleen ku piäsin parkkeeraamaan tulevan kot’taloni pihhaan. Het
kohtsillään ku olin läväyttänä auto oven
kiinni ni huomasin että helevettiläene,
sinne ne jäi avvaimet sisälle. No minä
hätäpalikalla rynkyttämään kaek ovet
peräjälkeen mutta ehän ne mihkään
auvennu. Mänin sitte siinä kahtomaan
kämpän ja oekeen ol mukavannäkönen
ja paperit tehtiin. Siinä tais kuitennii olla
piällimmäesenä mielessä se kuinka tiältä
nyt piästään takasi etelään ku avvaimet
olla nakottoo lukkojen takana etupenkillä. No ehän siinä auttana muu ku soit-

too Hinauspalavelu Hartikaene paekan piälle
roploomaan lukot auki. Kalliiks tul se reissu.
Kuukauven piästä toin sitte jo muuttokuorman tullessan. Ol siinä jännäämistä
ensimmäestä kertoo pakettiautova ajaessa
että kerkiääkö raktorin ohi vae lähteekö
vuokra-ajokin nokasta nileko vastaantulevan
ryntäesiin. Viimestään Pulkkilan kohillahan
se on nelostiellä aina kymmenen rekkoo ja
kolome juuttaan raktoria letkassa. Koeta
siinä sitte ihteäs toppuutella että nyt ei
oekeen passaes ohittoo. Piästiin kuitennii
ehjin nahoin perille asti vaekka appiukko
vähän otti ja töppäeli loppumatkasta. Se
on ku ukon pistää rattiin. Ja vasite vielä
pit se pistää ajamaa ku kerran ruuhkasella
kaupunkialuveella oltiin!
Jaa, olkohan minulla tässä jokkii uatoski
virreillä? Nyt alako nimittäen kehtuuttaa
melekosesti tämä kirjottamishomma. Mitäpä
näetä ijänikusia asioita ennee vatuloemaan
ku muutaki tekemistä oes vaekka kuinka.
Mahtaneeko tässä olla mittään tolokkuvakkaan? Nii että taijampa lopettoo nyt tähän.

PS:
Jos työ ette ymmärtänä tekstiä nii elekee
hättäilkö, tuossa alapuolella on sanasto josta
voep kahtova apuja. Jos työ ette siitäkään
huolimati ymmärtänä nii sille minen voe
mittää. Jos työ tuas ymmärsitte kaeken, ootte
varmasti käsittännä viärin.
SANASTO
konu = outo, omituinen (joutsaa)
hätäpalikalla = tehdä jotakin kauhuissaan,
paniikissa
(joko savolainen, karjalainen tai mahdollisesti pelkästään suvun piirissä käytetty
ilmaus)
nileko = liuska, palanen (joutsaa)
juuttaan, mon. juuttaat = oudosti taipuva
sana jolla kirotaan jotakin asiaa tai henkilöä,
juontanee juurensa Juudaksesta (savoa)
vasite = varta vasten, nimenomaan (karjalaa)
kehtuuttaa = olla vaikeuksia motivoitua
tekemään jokin asia, toisin sanoen ”ei
millään viitsisi” (savoa)
vatuloida = vatvoa, käsitellä pitkällisesti
asioita tai esineitä (savoa)
Anna R.
Kirjoittaja polveutuu perimätiedon mukaan
laatokankarjalaisista talollisista, saksalaisista
pappismiehistä ja eteläsavolaisista torppareista.

Piirustustilaa
Ota Rele mukaasi vaikka mummolaan ja piirrä matkalla mörköjä!

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.

