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Apua!
Tässä se nyt tulee. Asia, jota olen jo
etukäteen jännittänyt melkeinpä eniten
pj-kaudessani. Oma palsta. Mitä ihmettä
minulla olisi muka sanottavana? Jotain
suurta ja hienoa opiskelijapolitiikasta?
Yliopiston yt-neuvotteluista?
Kielikeskuksen tilanteesta? Opetuksen
laadusta? Ehkä ensi kerralla. Nyt on aika
miettiä Indexin tulevaa vuotta.

saunomista sekä muuta kivaa yhdessäoloa.
Kokouksia, kiltiskahveja, kultturitapahtumia
ja yritys-/kirjastovierailuja unohtamatta!
Eli onhan näitä. Indexin tapahtumat ovat
avoinna kaikille jäsenille ja toivoisin, että
niissä näkyisi tänäkin vuonna myös uusia
naamoja. Mikäli sinulle tulee mieleen jotain
mitä voisimme järjestää, niin ota ihmeessä
yhteyttä! Ideat ovat aina tervetulleita.

Alkuvuosi meni itselläni hujauksessa,
enkä oikein vieläkään ole toipunut siitä
täysin. Nyt kun lippuset ja lappuset
hallitusvaihtoon liittyen on tehty ja
ensimmäiset kokoukset pidetty, on aikaa
hieman rauhoittua ja miettiä mitä seuraava
vuosi voisi pitää sisällään. Jo nyt olen
erityisen tyytyväinen uuteen hallitukseemme
ja toivon, että pystyn olemaan luottamuksen
arvoinen ja ylläpitämään osaltani
hallituslaisten motivaatiota ja innostusta
yhteisiin asioihin. Hallituksessa toimii 14
ihmistä, joihin kaikkiin saa olla yhteyksissä
mikäli asiaa tulee. Tai vaikkei tulisikaan.

Taru, lähes tuore pj
Ps. Toivoisin teidän kaikkien käyvän
allekirjoittamassa vetoomuksen
kielikeskuksen puolesta osoitteessa http://
www.adressit.com/tuekielikeskusta.
Laadukas ja monipuolinen kieliopetus
on edellytyksenä todelliselle
kansainvälistymiselle, eikä siitä mielestäni
pidä tinkiä.

Sitten niihin itse tapahtumiin. Uutena
tapahtumana tänä vuonna on oppiaineemme
alumnipäivä sekä siihen liittyvä Indexin
järjestämä illanvietto huhtikuussa.
Ilmoittautuminen on alkanut ja olisi hyvä,
että opiskelijat olisivat alumnipäivänä hyvin
edustettuina. Keväällä on tulossa myös
bileet Konekillan kanssa sekä mahdollisesti
yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa.
Vappuaattona on jälleen vuorossa piknik
ja kesällä on perinteisesti kirjastopäivät.
Syksyllä alkaa taas hulinat. Vulcanalian
ja fuksisuunnistuksen lisäksi Index lähtee
syys-lokakuussa excursiolle Viroon
tutustumaan Tarttoon. Lisäksi tiedossa on
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Autuudesta
Ankarana humanistina pohdiskelen
päivät pitkät
maailman menoa
filosofiseen tyyliin
yliopiston kauimmaisessa päädyssä
tiedekuntamme
pimeillä
käytävillä. Minulla
ei ole varaa
tuhlata aikaa ruokailuun – kaiken turhan
arkipäiväisyyden on mentävä nopeasti
ohitse, jotta pääsen ajattelemaan suurempia,
oikeasti merkittäviä asioita. Tästä syystä
ruokailenkin aina humanistien ja naapureidemme kasvatustieteilijöiden suosimassa
opiskelijaravintola Snellmaniassa Oulun
yliopiston pohjoispäässä.

Seinillä on tauluja, joita laadukkaat kansainväliset organisaatiot ovat lahjoittaneen
yliopistolle. Tämähän on kuin hienoin
taidegalleria. Vastaan kävelee pari puvuntakkista herraa. Miksi minäkin en pukeutunut
etiketin mukaan?
Horisontissa aikaisemmin häämöttänyt
ravintola Kastarin ovi on nyt edessäni. En
ihmettele lainkaan, että paikalla on vain
vähän ihmisiä - onhan kyseessä arvokas
ravintola, jossa on osattava käytöstavat
kuin häävalssi konsanaan. Mikäli haluan
käydä Snellmaniassa syömässä, on minun
aina jonotettava vähintään vartti saadakseni
lautaselleni jotakin syötävää. Täällä tarjoilulinjasto kutsuu minua luokseen iloitsemaan
jonottomuudesta.
Sisustus on oma lukunsa. Italialaiset
renessanssinerot ovat maalannet seinät
punertaviksi, pöytäliinat ovat viimeisintä
Pariisin-muotia ja onpa jopa leipäpöydän
koristeena Michelangelon itsensä veistämä
marmoriveistos. Tältä minusta tuntuu,
vaikka tiedän, että näin ei ole: Rape ja Arska
ovat työvoimatoimiston kautta päässeet
töihin sutaisemaan seiniin jotakin nurkista
löytyneitä maalinjämiä, pöytiin liinat on
saatu kaupanpäällisenä jonkin ruokatilauksen yhteydessä ja muovisen patsaan on joku
ravintolan työntekijä sattunut löytämään
remonttikohteen vaihtolavalta. Silti suoristan
ryhtiäni ja tarkistan, että olen edustuskuntoinen näin tyylikkäästi sisustetussa ravintolassa. Snellmaniassa seinät ovat valkoiset,
pöytäliinojen asiaa ajavat satunnaiset flyerit,
eikä patsaita kukaan ole nähnytkään. Muovikukkia sen sijaan on katonrajassa muutamia.
Ero ravintoloiden välillä on kolossaalinen.

Joskus kuitenkin tapahtuu jotakin ihmeellistä ja tulee mieli lähteä etelään. Rahat
eivät riitä Intiaan (eikä voisi kyllä
vähempää kiinnostaa ko. maa) asti, joten
pieni matka yliopiston eteläpäähän korvaa
asian. Tarkoituksena on siis syödä Kelan
ateriatuettu lounas kaukaisessa paikassa
sijaitsevassa opiskelijaravintolassa, jota
on muutamaan kertaan tullut ikkunoiden
läpi vilkuiltua. Kenkäni kuluvat kulkiessani tuhansia askeleita koko opinahjon
läpi kauimmaiseen kolkkaan koko rakennuksessa. Päästyäni keskusaulaan, minua
kaduttaa ensimmäisen kerran – miksi
pitikään ryhtyä tällaiseen hullutukseen.
Sitkeästi jatkan maratonmittaista kulkuani
ja vihdoinkin päädyn käytävälle, jolle minut
opasti kyltti, jossa luki ”Päärakennus”.
Tunnen itseni yleväksi. Oikein päärakennus, täällä on käyttäydyttävä hienosti.
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Osaatko
käyttäytyä?

Vaikka olenkin asiasta tietoinen, yllätyn silti
kun kassalla minulle ilmoitetaan, että lounas
maksaa 2,60 euroa. Oletin, että tällaisessa
hienostopaikassa valitsemani kateenkorva,
anteeksi, jauheliha-perunasoselaatikkomössö
maksaisi kymmeniä, jollei satoja euroja.
Aikaa on kulunut vain murto-osa siitä, mitä
humanistipäädyn ravintolassa. Olen valmis
herkuttelemaan. Paikan voin valita lähes
mistä tahansa. Tummanväriset puupöydät
sekä sinisellä pehmeällä kankaalla verhoillut tuolit lumoavat minut – haluan istua
jokaisen pöydän ääreen! Valitsen ikkunapaikan. Pihalla maa on luminen, orava kiipeilee
puussa.

Tarkkaavaisena Relevanssin lukijana olen
huomannut, että tässä informaatiotutkimukseen keskittyvässä lehdessä julkaistaan
myös kirja-arvosteluja. Joku voisi luulla,
että tämäkin juttu on kirja-arvostelu. Eipäs
olekaan. Sen sijaan tämän jutun tarkoituksena on arvioida kirjaa (täysin eri asia kuin
kirja-arvostelu, luulisin). Tutkimusaineistoni
koostuu antiikkisesta 1957 ilmestyneestä
riemukkaasta teoksesta, jonka luin aikoinaan. Pienoinen opus kantaa nimeä Osaatko
käyttäytyä?. Alaotsikko teoksessa on
hämäävä: Opas tytöille. Luin teoksen silti.
Tämän tutkimuksen (pitää lopettaa tämä
akateeminen puhuminen heti alkuunsa)
tarkoituksena on selvittää, miten hyvin
teoksessa esitykset väitteet pitävät paikkansa
nykypäivän viitekehyksessä (enpäs näköjään
osannut lopettaa). Sitaatit ovat suoraan
kirjan sivuilta ja sitten pohditaan yleismaalliseen sävyyn niiden paikkansapitävyyttä
reilut 50 vuotta kirjoittamisajankohdan
jälkeen.

On jännittävää huomata, kuinka ravintolan
sisustus vaikuttaa minuun niin suuresti.
Huomaan käyttäväni haarukan ja veitsen
yhdistelmää juuri oikeaoppisesti. Veitsen
kilahdettua lautasen pintaan, tarkistan
välittömästi, ettei kukaan muu ruokailija
loukkaantunut valtaisasta desibelipiikistä.
Lautasliina on sylissäni, kuten hienostopaikoissa olla pitääkin. Silti edessäni on täysin
samanlainen kasa harmahtavan ruskeaa
perunamuusin ja jauhelihapalasten sekoitusta kuin Snellmaniassa olisin saanut eteeni.
Olen ruokaillut. Kokemus oli ällistyttävä.
Tajunnanräjäyttävä suorastaan. Miksi en
ole käynyt tässä ravintolassa aikaisemmin?
Milloin tulisin seuraavan kerran? Olen
taivaassa. Tätä hetkeä ei voi pilata mikään.
Aloitan matkani takaisin yliopiston toiseen
päähän. Perillä muistan, että seuraavana on
vuorossa tilastotieteen neljän tunnin luento.
Masennus iskee.

“Säännön mukaan ei myöskään tervehditä kadun yli - eihän ole lupa tähyillä
ympärilleen.”
Kyllä todella hyviin käytöstapoihin kuuluu
tuijottaa vain suoraan kulkiessaan kadulla.
Sama sääntö koski kai myös ympärille tähyilyä juuri ennen tien ylittämistä. Ei se auto
varmaankaan päälle aja. Tuttavia ei ollut
siis kohteliasta tervehtiä vieraiden ihmisten
ollessa näkymissä.

Teemu Karvonen

Teemu Karvonen
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Maakuntahenki elää
Oulun yliopistossa
Tiesitkö, että kotoisessa opinahjossamme
toimii tätä nykyä kolme maakuntahenkeä vahvistavaa osakuntaa? Tämä trio on
etelä- ja keskipohjalaisten Epo, kainuulaisten Kaeno ja lappilaisten Lapio. Aiemmin
toiminut savokarjalaisten Saka pisti pillit
pussiin muutama vuosi sitten.

tiedotuksen pohjana toimivan postituslistan
runko. Kaeno alkoi elää.
Pileitä ja paluumuuttoa
Toiminta lähti liikkeelle vauhdikkaasti
rahankeruupileitä pitämällä, ja viestiä
kainuulaisten omasta yhdistyksestä vietiin
eteenpäin muun muassa jakamalla opiskelijakansalle Linnanmaan keskusaulassa
kahvia ja kainuulaista ruisleipää teemalla
Nälkämaan herkut. Ensimmäisenä vappuna
kokoonnuttiin grillaamaan aatonaatonaattona Yliopistokadulle ja tämä aatonaatonaaton perinne on elänyt koko vuosikymmenen.

Pisin taival takanaan on Epolla, joka
juhlii vuonna 2010 jo kolmekymppisiään.
Kaenolla tuli syksyllä täyteen vuosikymmen ja sitä juhlittiin proosallisesti lauantaina
10.10.2009 Rakennusmestareiden saunatiloissa. Sen kunniaksi on myös aiheellista
kertoa hieman enemmän Kaenosta.
Kaeno perustettiin viime vuosituhannen
lopussa teknologiahuuman tehdessä tuloaan.
Ajatus lähti kuitenkin humanisteista, jotka
Humus-kuppilan pöydissä opiskelijatovereiden taustoista ja huumorieroista puhuessaan vakuuttuivat siitä, että kainuulaisille
opiskelijoille on saatava tervakaupungissa
oma yhdistys. Niinpä virallinen perustamisasiakirja allekirjoitettiin viiden opiskelijan
voimin kesäloman kynnyksellä toukokuussa
1999 jo edesmenneen Ravintola Panimon
terassilla. Kajaanilais-suomussalmelainen
poppoo edusti humanisteja, lääketieteilijöitä
ja teekkareita.

Jo alussa toimintaan saatiin mukaan
yhteistyötahoja. Kainuun maakuntaliitto
ja myöhemmin kainuulaista yrityskenttää
kehittävä Kainuun Etu ovat sponsoroineet
Kaenon tilaisuuksia ja esitelleet toimintaansa. Ensimmäinen paluumuuttoon
Kainuuseen kannustava tapahtuma pidettiin EU-projekti Entren osana talvella 2000
Teekkaritalolla. Eniten väkeä samaisen
katon alle on Kaenon nimissä houkutellut tammikuisten Pesti-päivien yhteydessä
järjestetty Kainuulainen teknologiailta,
jossa opiskelijoille on tarjottu virvokkeiden
ja ruoan lisäksi kainuulaisfirmojen esittäytymisiä ja suorien kontaktien luomista
yrityksiin. Ne ovat tuoneet hedelmääkin,
sillä entisiä hallituksen jäseniä löytyy niin
Talvivaarasta, Metsosta kuin Kainuun keskussairaalasta.

Syksyllä väkeä kutsuttiin koolle ideoimaan
toimintaa. Kolmisenkymmentä innokasta
saapui paikalle samaiseen Humus-kuppilaan
ja kirjoitti nimensä listaan, josta saatiin
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Kotimaakunnassa on kokoonnuttu omalla
porukalla kesäisin. Myös muiden opiskelijakaupunkien kainuulaisten osakuntien tai
kerhojen kanssa on pidetty yhteyttä. Kaeno
emännöi ja isännöi valtakunnallista Kainuuseminaaria vuonna 2002.
Todellisia ja henkisiä juuria
Osakunnat panostavat kuitenkin ennen kaikkea vapaa-ajan aktiviteetteihin. Osakunnan
porukalla käydään keilaamassa, istutaan
iltaa, saunotaan, käydään mökkireissuilla tai
tehdään maakuntamatkoja. Yhdessä osakunnat kokoontuvat peli-iltojen merkeissä ja
vappusouduissakin nähdään harva se vuosi
osakuntien yhteisjoukkue.
Liittyminen osakuntaan on helppoa. Edes
synnyinjuuret Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa tai Lapissa eivät ole välttämättömät.
Jos koet maakuntien mentaliteetin omaksesi, jos sinua puhuttelee Ilmari Kianto tai
Lauri Tähkä, tai olet vannoutunut ruska-ajan
taivaltaja, olet potentiaalista osakuntamateriaalia.

Elsi Huttunen
Osakuntien omia ryhmiä kannattaa etsiä
Facebookista ja ircistä, mutta parhaiten
löydöt tietoa toiminnasta kotisivuilta
www.student.oulu.fi/~epo
www.student.oulu.fi/~kaeno
www.student.oulu.fi/~lapio
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“Kirjastotädit, saatana!”
Raportti fuksisuunnistuksesta

Tämä on kuvaus fuksiryhmämme etenemisestä Oulun keskustakaavan tuntumassa
päivämäärällä 30.9.2009 tavoitteenamme suorittaa rasteilla annetut tehtävät
tyylipuhtaasti, kunniakkaasti ja oppiaineemme mainetta ylläpitäen. Koska tuosta
syyskuisesta illasta on kirjoittamishetkellä
vierähtänyt jo tovi ja muitakin lieventäviä
asianhaaroja on otettava huomioon, jotkin
raportissa esitetyt faktat saattavat olla
epämääräisesti kuvailtuja tai peräti virheellisiä.
No, se esipuheesta. Ryhmämme kokoontui siis alkuillasta torinrannassa yllättävän
runsaslukuisena. Sää oli kaunis mutta
vilpakka, ja siksipä eräät osallistujista olivat
varustautuneet lämpimillä tai lämmittävillä
juomilla. Meillä ei ollut tiettyä pukeutumisteemaa suunnistusta varten, joten
ulkoisesti näytimme täysin normaaleilta.

Ensimmäisenä haasteena oli muodostaa
suora jono. Jo tässä kohtaa opiskelijoidemme ylivoimaisuus muihin ryhmiin
verrattuna tuli esiin. Muut onnettomat
humanistien ryhmät hortoilivat ympäriinsä
kuin hämmentyneet lehmälaumat – jokin
pikku ruotsinopiskelijaporukka sai aikaan
rivin, muttei sentään jonoa – ja rastivahdit saivat käskeä monta kertaa ennen
kuin jonkinlainen järjestys saatiin aikaan.
Informaatiotutkimuksen fuksit sen sijaan
osoittivat tuleville kirjastotädeille soveliasta
organisointitajua, nuhteettomuutta ja säntillisyyttä järjestäytymällä pikimmiten luotisuoraan jonoon pituus- ja ikäjärjestyksessä.
Näin saimme pistetilin avattua.
Varsinaisena tehtävänä oli kuljettaa yhdellä
jalalla hyppien rastivahdeille mitä erilaisimpia tavaroita Alkon kuitista ehkäisyvälineeseen. Ryhmämme tuntui olevan huonosti
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varustautunut näiden oleellisten tarvikkeiden
osalta, joten emme voittaneet tehtävää,
mutta pienellä painostuksella saimme
lypsettyä muutaman irtopisteen. Seuraavalla
rastilla tehtävänä oli rikkoa ilmapallo
arpomalla määräytynyttä seksiasentoa
imitoimalla. Vaatteet pidettiin säädyllisyyden ja lämpötilan takia kuitenkin päällä.
Allekirjoittaneella oli hieman vaikeuksia
ryhtyä tehtävään vakavan ilmapallofobiansa
takia, mutta lopulta kaikki parit onnistuivat
esittämään hyväksyttävän suorituksen tässä
Kama Sutran kuivaharjoituksessa ja rikkomaan pallon. Varsinkin pojat uhrautuivat
sankarillisesti yhteisen pistesaaliin kartuttamiseksi osallistumalla bonustehtävään (ks.
kuva).

Seuraavilla rasteilla pääsimme muuan
muassa kokoamaan palapeliä, pyristelemään
korkeakouluopiskelun esteradalla toisiimme kiinni kahlittuina sekä muodostamaan
kuolemanketjun Rotuaarin pallon ympärille.
Useimmilla rasteilla saimme lisäpisteitä lahjonnasta, hyvästä yhteishengestä sekä taisteluhuudostamme ”Kirjastotädit, saatana!”,
jota rastivahdit kuvailivat sympaattiseksi.
Pääsimme myös esittämään saamenkielisen

näytelmän, joka kertoi kauniista (kivellä
istuvasta) neidosta ja hänen kahdesta kilpakosijastaan. Muut ryhmän jäsenet saivat
tyytyä statistin osaan (vauhkoontuneina)
poroina. Allekirjoittaneen ääntämisohjeista
huolimatta esitys jäi melko kangertelevaksi.
Suurimman vaikutuksen roolisuorituksellaan
teki ”Kivi”, jonka tupakka- ja viinatarjoilu
sekä yleinen supliikki kerryttivät tältäkin
rastilta huippupisteet.
Lahjontaa ja naukkailua olikin harjoitettu
sen verran avokätisesti, että Alkosta haettu
santsipullokin oli ehtinyt tyhjentyä saapuessamme Indexin omalle rastille, missä
lempeät ainejärjestöaktiivimme odottelivat.
Ilmeet eivät olleet ilahtuneita indexiläisten
kuullessa, ettei heitä varten ollut säästynyt
lahjonta-aineksia. Saimme kuitenkin lepyteltyä viinanhimoiset vanhukset ja suoriudu
imme rastilla annetusta tehtävästä jälleen
loistavalla menestyksellä. Olimmekin onnistuneet imartelun, ruinaamisen, lahjonnan,
supliikin ja puhtaan taidon avulla keräämään
varsin huomattavan pistesaaliin, mutta tässä
kohtaa tuli esiin ylitsepääsemätön ongelma:
kukaan ei osannut varmasti sanoa, mihin
pistelomakkeet piti palauttaa.
Seuraava ja viimeinen päämäärämme oli
siis jälleen torinranta, johon uskottavimpien
huhupuheiden mukaan lomakkeet piti
palauttaa. Missään ei kuitenkaan näkynyt
ketään, joka olisi kerännyt paperit talteen.
Niinpä meidän oli todettava, että kaikki ponnistelumme, yhteiset uhraukset ja ylimääräiseen santsipulloon tuhlatut rahat, olivat
valuneet tyhjiin. Surkeutemme huipennukseksi taivaalta alkoi tipahdella hevosenpään
kokoisia räntälämpäreitä. Päätimme niellä
tappiomme ja suunnata 45 Specialiin lämmittelemään.
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Anna Ruth

In memoriam

Kiltahuoneen viherkasvi
Menneisyys – Helmikuu 2010

Muistan vielä ensikohtaamisemme kuin eilisen. Ilahdutit yliopiston tuoretta fuksia Indexin
kiltahuoneella. Pidit seuraa niiden kaikkien pitkien hyppytuntien ajan, lohdutit opiskeluahdistuksessa, toit väriä ankean pimeään syksyyn. Olit aina tukena.
Viimeisen vuoden aikana alkoi näkyä uhkaavia merkkejä. Väriloistosi ei ollut enää niin
kauniin vihreä kuin totuttu, eivätkä lehtesi olleet enää niin taipuisat. Huoli painoi mieltä,
mutta parhaansa mukaan jokainen asumuksessasi vieraillut hoiti sinua. Sinulle puhuttiin
kauniita ja tuotiin uusia kodinkoneita jääkaapista kahvinkeittimeen iltojen iloksi. Näistä ei
kuitenkaan ollut parantamaan vaivojasi. Elintarvikkeet vanhentuivat ja kahvi jäi pannuun
juomattomana. Uskolliset hoivaajasi jättivät asumuksesi seinille muistutuksia siitä, että
sinulle pitäisi antaa vettä. Sinut, uskollinen ystävä, unohdettiin. Kuihtumisesi huomattiin,
mutta pelastus ei enää onnistunut. Vastuuta siirrettiin, eikä sinulle annettu vettä. Minäkään
en ehtinyt, kun opiskelin niin ankarasti.
Jouluna näit viimeisen kerran asumuksesi seinät. Vietit tämän juhlan yksin pimeyden
keskellä tyhjässä huoneessasi. Joululomien päätyttyä sinut löydettiin. Sait viettää muutaman viikon rakkaalla paikallasi tietokoneen vieressä. Sitten sinut vain heitettiin pois. Ihan
aiheesta tosin, koska aloit murentua pöydälle.
Nyt seinää koristaa muistolaattasi, jota ei toivottavasti poisteta koskaan. Tekstin ”Kukkia
pitää kastella” alle on lisätty hautajaistesi yhteydessä kaunis lisäys ”DEAD”. Toivottavasti
vielä löytyy ihmisiä, jotka muistavat tärkeää tuttavaansa aina tärkeinä päivinä. Kevät oli
suosikkivuodenaikasi. Muistelemme lämmöllä sinua asumuksessasi, koska hautapaikkaasi
emme tiedä tarkasti. Sinut heitettiin aluksi roskakoriin, joka sitten tyhjennettiin johonkin
suurempaan roska-astiaan. Tämän taas kippasi kyytiinsä joku roska-auto, joka vei sen
Ruskon kaatopaikalle. Ja kaatopaikkahan on suhteellisen suuri paikka ja aika kaukanakin,
joten ehkä on parempi kunnioittaa muistoasi asumuksesi muistolaatan ääressä.
Lopuksi kuoromme laulaa Spotifyssa muistokappaleen Chisu: Oi, muusa! Kappaleen
sanoituksissa muistamme aina sinut. Muusa tarkoittaa nykypäivänä taiteellisen inspiraation
symbolia. Sinä inspiroit meitä. Ja jos ei tykkää Chisusta niin voi kuunnella vaikka Paper
Tonguesin Ride to Californian. Se ei liity sinuun mitenkään, mutta hyvä kappale se kyllä on.
Teemu Karvonen
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Havukka-aholla
Aiempi tapahtuma sijoittuu siis Havukkaahon ajattelija -elokuvan kuvauksiin
heinäkuulle 2009. Tapahtumapaikkana
on puolankalainen pihapiiri, joka on
tuttu kaikille Rukajärven tie -elokuvan
nähneille (sama paikka hieman eri
tavalla lavastettuna). Työskentelen
siis kuvausryhmän jäsenenä tässä
elokuvaprojektissa. Työnimike runner
voitaisiin melkeinpä kääntää suoraan
suomeksi juoksijaksi, sillä kiireisiä ja pitkiä
päiviä vietin koko kesän ajan. Teen kaikkea,
mitä ohjaaja, tuottaja tai esimerkiksi
tuotantopäällikkö määräävät. Kuskaan
näyttelijöitä, huolehdin radiopuhelimista,
tuon avustajat maskista oikeaan aikaan
settiin ja kuljetan jaloviinaa veneellä
kuvaussaareen, muutamia mainitakseni.

”Olkaa hyvä!” kuuluu radiopuhelimestani.
Alan hyppiä hervottomasti sinne tänne.
Toimintaani seuraa viitisenkymmentä
ihmistä; joukossa tunnettuja suomalaisia
näyttelijöitä, toimittajia ja pari
tv-kameraakin. Tehtäväni on saada talon
portailla olevat lapset nauramaan. Ihan
tavallinen työpäivä on siis käynnissä.
Työskentely elokuva-alalla alkaa runnerina.
Joutuu tekemään kaikkea, tänään
esimerkiksi naurattamaan. Nyt edessäni
seisoo statiivin nokassa elokuvakamera, jota
operoi nelinkertainen Jussi-voittaja kameraassistentteineen. Pompin ja yritän saada
avustajarooleissa nähtävät lapset nauramaan.
Onnistun. Radiopuhelimestani kajahtaa
apulaisohjaajan komento: ”Kiitos”. Siirryn
pois estradilta. Näyttelijä Ilkka Heiskanen
kehuu suoritustani ja vieressä seisoo kaikille
tuttu Tommi Korpela, joka nyökkäilee
hyväksyvästi. En ihan tällaista uskonut
kesätöissä olevan.

Kuvauspäiviä elokuvassa oli yhteensä
27 Puolangalla ja Kuhmossa, mutta
runnerit tekevät työtä viikonloppuisinkin.
Keskimääräinen työpäivä oli varmasti
lähellä 14 tuntia (ennätyspäivä kesti varttia
vaille 19 tuntia). Yöunia ei kesän aikana
tullut enemmin harrastettua. Sen sijaan
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pakkasten keskellä. Lisäksi muistutan
tietenkin, että kesätöitä olisi syytä jokaisen
hankkia.
Elokuvatutkimus on suosittu oppiaine myös
infolaisille, näin olen huomannut. Siksikin
tämä saattaa olla ihan mielenkiintoinen
juttukokonaisuus. Todellista
elokuvaintoilijaa, jonka opintosuorituksiin
päätyvät kaikki mahdolliset
elokuvatutkimuksen ja mediatieteen
kurssit, innostaa tällainen kokonaisuus.
Ehkä tarkoitukseni on myös rohkaista
ihmisiä etsiytymään sellaisiin töihin, joissa
todellakin viihtyy joka ikinen sekunti.
Työpäivän päätyttyä alkaa heti odottaa
seuraavaa saapuvaksi vielä nopeammin.
Lisäksi oma työrupeama oli niin antoisa,
että se toi mukanaan kandintyöni ja gradun
aiheen. Aika monta kärpästä yhdellä
iskulla (jos näin kulunutta ilmaisua saa
arvokkaassa akateemisessa tiedelehdessä
käyttää). Elokuvaihmisille juuri tämä tietty
kesätyö on paratiisi, mutta jostakin täytyy
silti luopua. Koko kesän aikana en viettänyt
oikeastaan yhtään vapaa-aikaa, vaan iltojen
ja öiden ratoksi kuskasin puolinukuksissani
hilpeitä näyttelijöitä Oulusta lentokentältä
Puolangalle kuvauksiin. Lisäksi menetin
muutenkin minimaalisesta massastani
puolisenkymmentä kiloa juostessani tai

tuli tutustuttua jokaiseen elokuvaprojektin
osa-alueeseen suhteellisen kattavasti.
Näyttelijäsuuruuksien kanssa juteltiin
kaikesta mahdollisesti ja laulettiin keskellä
yötä runnerin autossa radiosta kuuluvien
hämärien kappaleiden mukana. Kävinpähän
myös muun muassa Cannesissa palkitun
näyttelijä Kati Outisen kanssa muuten täysin
tyhjässä puolankalaisravintolassa pizzalla (ei
ollenkaan kaurismäkeläinen tunnelma…).
Äärimmäisen mukavaa vaihtelua opintoihin
liittyvän työharjoittelun rinnalle. Kesäni
alkoi työharjoittelulla arkiston pimeissä
tiloissa, jota seurasi reilun kuukauden
mittainen elokuvaprosessi. Toisen osan
arkistohommissa jaksoikin puurtaa
muistellen kesän avartavia kokemuksia.
Lukija on varmastikin viimeistään tässä
vaiheessa juttua lukiessaan hämääntynyt.
Miksi tämä juttu ei sitten ollut heti
kesän jälkeen syksyn ensimmäisessä
Relevanssissa? Ensimmäisenä syynä
tietenkin kirjoittajan laiskuus. Toisena
syynä varmaankin se, että elokuva
on ajankohtaisimmillaan juuri ensiiltansa aikoihin, eli nyt (15.1.2010 oli
valtakunnallinen ensi-ilta). Ja onhan mukava
muistella lämpimiä kesäpäiviä rajujen
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ajellessani sinne tänne ruoka-aikana.
Varmaan ainakin viisitoista lämmintä ateriaa
jäi väliin näinä pitkinä kuvauspäivinä.
Kuinkahan monta kymmentä myslipatukkaa
söin korvatakseni lounaat ajaessani autollani
sinne tänne? Kesän aikana kilometrejä tuli
auton mittariin reilut kymmenentuhatta.
Päivät kuvauspaikalla ja illat auton ratissa.

sekä tietenkin runner kyydissään näyttelijät
(autossa raikaa räppi). Kymmenen auton
karavaani on siis minijoukko työryhmästä,
joka käy kuvaamassa maistereita ja
korpifilosofia, jotka tarkastelevat sientä
(näkyy valmiissa elokuvassa viitisen
sekuntia). Tässä tehdään luontoelokuvaa.
Kaikki hyvä loppui aikanaan. Nyt on
kuitenkin mahtava nähdä yhteisen työn
huikean hieno tulos isoilla valkokankailla
ympäri Suomen. Jokainen lopputeksteissä
mainittu henkilö on oikeasti tehnyt valtavan
työn elokuvan hyväksi, allekirjoittanutkin.
Ja kyllä tätä elokuvaa kelpaa katsella aivan
lopputekstien viimeisiin nimiin saakka.
Neljännellä katselukerralla aloin itse jo
hieman tajuta myös juonen kulkua. En
enää miettinyt niin vahvasti, että tuon
teltan takana olen piilossa tai että miksi
pari avustajanroolisuoritustani ovat omasta
mielestäni niin heikkotasoisia. Onneksi
kansa kuitenkin näyttää pitävän elokuvasta.
Katsojiakin on jo tätä kirjoittaessa reilusti yli
100 000 ja kriitikot ovat pääosin kehuneet.

Pääpiirteittäin itselleni oli jo etukäteen
selvää miten elokuvia tehdään, mutta
nyt vasta suuren työn teoksen taustalla
ymmärtää. Jokaisen pari sekuntia kestävän
kuvan taustalla on kymmenien ihmisten
ankara työ. Kuvissa alle puoli minuuttia
nähtävää tornia on rakennettu viikon päivät,
mittarimatoa kuvataan lähikuvassa yli kolme
tuntia, venettä ulapalla päästään kuvaamaan
vasta kun nelituntinen rankkasade on ohi
ja jopa useita kertoja päivässä pitää odottaa
puolitoista tuntia kuvauspaikan valaisun
valmistumista. Kun siirrytään kuvaamaan
muutamaa metsävaelluskohtausta miniunitilla, mukana on silti valtava määrä
ihmisiä: ohjaaja, kuvaaja, kamera-assistentit,
apulaisohjaaja, maskeeraaja, puvustaja,
puvustusassistentti, rekvisitööri, rekvisiittaassistentti, kuvauspäällikkö, catering-pisteen
hoitaja, videoassistentti, kolme äänittäjää

Allekirjoittanut napsi tuhatkunta
valokuvaa kesän aikana. Tähän
pieneen juttuun pääsi mukaan vain
minimaalinen osa kaikista tapahtumista
ja kuvamateriaalista (esimerkiksi iPodini
kyllä voi näyttää loputkin kuvat elokuvaalasta kiinnostuneille). Kokonaiskuva
työn määrästä ei tässä todellakaan käy
ilmi – kuvauspaikalla sen näkee. Innostus
heräsi elämäni mielenkiintoisimman ja
parhaan kesän aikana - minä ainakin haluan
työskennellä tulevaisuudessa vielä paljon
elokuvien kuvauksissa.
Teemu Karvonen
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Salaisuuksia
...jännitysnovelli pimeisiin iltoihin

Nyt oli se aika illasta. Mies hiipi hiljaa
pimeyden keskellä kohti edessään
kohoavaa valtaisaa rakennusta. Hän
vilkaisi taakseen – kukaan ei seurannut.
Jossain kaukana kuului linnun laulua,
mahdollisesti sinirinta tai kuukkeli.
Tai sitten ei. Mies ei tunnistanut lintuja
äänten perusteella. Hän ei välittänyt
siivekkäistä lainkaan. Ei isoista eikä
pienistä. Jokainen siivet omistava otus,
mäkäräisestä albatrossiin, oli miehen
tappolistalla. Syytä hän ei tiennyt.
Nyt ei kuitenkaan ollut viisasta pohtia
tällaisia asioita. Silmien edessä näkyvä
rakennus oli tämän illan tärkein
huomionkohde, tukikohta. Jo muutamien
viikkojen ajan aina iltaisin mies oli
astunut tuon rakennuksen ovesta sisään.
Vain rakennuksen omistaja tiesi miehen
toimista. Kukaan muu ei saanut missään
nimessä päästä selville siitä, mitä hän
teki näinä iltoina. Seuraamukset olisivat
vakavat, mikäli tapaus tulisi julki. Mies
oli aina saapunut paikalle varmistaen
selustansa. Tapaamiset olivat pysyneet
salassa.
Mies oli tullut tänään etuajassa, talon
omistaja ei vielä ollut saapunut paikalle.
Rakennuksen ikkunat olivat pimeät.
Oli hetki aikaa odotella lämpimässä
syysillassa omistajaa saapuvaksi.
Mies kiersi rakennuksen taakse, istahti
nurmelle, nojasi selkänsä talon seinään
ja kohotti katseensa taivaalle. Muutama
yksinäinen pilvi teki matkaansa
hiljaisuudessa. Mies sulki silmänsä. Hän
muisteli tämän talon aikaisempien iltojen
tapahtumia, jotka saisivat suurimman
osan ihmisistä voimaan pahoin. Mies ei

välittänyt – hänellä oli oikeus tehdä mitä
hän halusi. Kiinnijäämisen riski oli suuri,
joten tapaamiset oli järjestetty kaupungin
laitamilla tässä rakennuksessa, jossa
uteliailta katseilta vältyttäisiin.
Mies halusi rauhoittua ennen pian
alkavia toimintoja, mutta kännykän
tekstiviestiääni katkaisi hänen
ajatuksensa. Kasvoille vääntyi
ärsyyntynyt ilme. Viestissä talon omistaja
ilmoitti vahvistuksen, hän saapuisi pian
paikalla illan kohteet mukanaan. Mies
oli tyytyväinen, joskin viestin olisi
voinut jättää lähettämättä. Satunnainen
ohikulkija olisi saattanut kuulla
viestiäänen. Pitkät keskustelut oli käyty
siitä, että yhteydenpito näiden asioiden
tiimoilta olisi pidettävä mahdollisimman
vähäisinä. Ulkopuoliset eivät saisi tietää
mitään.
Mies nosti jälleen katseensa ja
pohdiskeli. Muutaman metrin päässä
seisoi pihamaalla puutarhatonttu, kääpiö.
Mies vihasi puutarhatonttuja. Hän
poimi maasta kiven ja tähtäsi tarkasti.
Hän heitti. Terävä kirskahtava ääni ja
tontun jalasta lohkesi palanen. Mies
näki silmissään, miten eloton olento
vääntelehti tuskasta osuman saatuaan.
Kyllä mies kiduttamisen osasi. Hän
naurahti itsekseen hiljaa.
Etäisyydestä kuului moottorin ääni.
Mies havahtui, nousi nurmelta,
pyyhki vaatteensa puhtaiksi ja kiersi
talon edustalle. Tielle kääntyi musta
pakettiauto valot sammutettuina.
Autotallin sähköovi avautui ja saapuja
ajoi sisään. Mies tarkisti vielä kerran
ympäristön, ei ketään. Kukaan ei ollut
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nähnyt autoa. Hän käveli sisään talliin ja ovi
sulkeutui hiljaa huristen hänen perässään.
Kuljettaja nousi ulos autosta ja nyökkäsi –
kaikki oli mennyt hyvin.
Kuljettaja ohjasti miehen laittamaan
tarvittavat välineet toimintakuntoon. Mies
meni. Kuljettaja avasi auton sivunoven ja
käänsi katseensa illan kohdehenkilöihin.
Muoviin käärittynä kuljetus sujui
ongelmitta. Neljä naista, täysin vaiti, mutta
ei enää kauaa. Kuljettaja hykerteli ääneen.
Mies oli saanut valmistelut tehtyä. Huoneen
seinälle oli kerätty muistoja edellisistä
tapaamisista. Kuljettaja saapui paikalle
kohteet mukanaan. Hän poisti muoviset
kääreet. Naiset eivät liikahtaneetkaan. Oli
aika aloittaa. Ensimmäinen työnnettiin
koneeseen, joka jo hurisi odottavaisena.
Ruutuun heijastui HBO:n logo.
Valikkoruudun taustamusiikkina soi jo
aikaisemmilta kausilta tuttu Sinkkuelämäätelevisiosarjan tunnusmusiikki. Mies, Pena,
napsautti kaukosäätimellään kohdasta,
josta kaikki levyn jaksot näkyisivät
peräkkäin. Talon omistaja, Reiska oli
saanut nettikauppatilauksensa, kolmannen
kauden DVD-boksin aikaisemmin päivällä
postissa. Tätä hetkeä oli odotettu kauan.
Pahvisen levykotelon kannessa hymyili
neljän päähenkilönaisen joukko. Paketin
muovikääre oli pudonnut lattialle.
Tosimiesten, leipätyössään rakennusmiesten,
työkavereiden, suurin huvitus oli pääasiassa
naisille tarkoitettujen televisiosarjojen
katseleminen. Kenellekään ei ollut kerrottu
tästä ilmeisen paheksuttavasti toiminnasta.
Uskottavuus ankarana raudoittajana menisi
välittömästi jos kanssaihmiset kuulisivat
miesten seuraavan naistensarjoja. Miesten
pitäisi katsoa Taistelutovereita, Pakoa ja
Sopranosia, mutta mielenkiinnon kohteiksi
olivat valikoituneet Sinkkuelämää,
Täydelliset naiset sekä Lipstick Jungle.
Reiskan omistama remontissa oleva talo oli

hyvä paikka kokoontua katsomaan jaksoja
hyvistä televisiosarjoista. Katseluhuoneen
seinän hyllyllä hohtivat television valojen
loisteessa aikaisempina iltoina katsottujen
televisiosarjojen pahviset DVD-laatikot.
Jakso päättyi ja toinen alkoi. Pari tuntia
kului. Oli aika lähteä ylitöistä kotiin.
Kirjoittajan huomiot
Tämä novelli oli kokeellinen projekti.
Halusin luoda jotakin täysin uutta. Näin
ollen pyysin apua Facebookista. Kyselin
statuspäivityksessäni sekalaisia sanoja,
joita valitsisin mukaan novelliini. Yhteensä
kahdeksan näistä saaduista sanoista on
mukana tässä novellissa (ahkera novellin
lukija ympyröi siis oikeiksi arvelemansa
sanat ja toivoo, että joku kertoisi, ovatko
valinnat osuneet oikeaan). Juoni avautui
kirjoittamisprosessin aikana. Novelli
on siis kirjoitettu yhdeltä istumalta
vajaassa tunnissa myöhemmin mitään
muokkailematta. Aika kova suoritus
meikäläiseltä.
Tässä ei ole tarkoitus loukata ketään.
Muoviin käärityt naiset ovat siis
Sinkkuelämää DVD-boksin (avaamattoman
eli muoviin käärityn) kannen kuvassa
näkyvät päähenkilöt. Vieläkin pidemmälle
olisi voinut sanaleikkeilyä viedä, mutta
tämä oli mielestäni ihan riittävä hämäys.
Eikä tässä ei mitenkään paheksuta mitään
TV-sarjaa. Kirjoittajakin kuuluu Täydellisten
naisten katsojakuntaan. Tarinan miehet, Pena
ja Reiska, elävät aivan tavallista elämää
perheidensä kanssa. Iltaisin ilmoitetaan
ylitöiden alkavan. Kotona muu perhe
kokoontuu aina katselemaan samoja sarjoja
kuin isät salaisessa remonttikohteessa (joka
on siis Reiskan omistama asunto) miettien,
miksi isä ei halua näitä ohjelmia katsoa.
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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.

