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käytössä ja relevastaavan toimenkuvan hahmottamisessa. Nyt tiedän muun muassa,
mikä useimmiten on vialla kun mikään ohjelmassa ei pelitä. (Tekstityökalu ja valintatyökalu ovat kaksi ihan eri asiaa. Yksinkertaista
mutta vaikeaa muistaa.)
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Mitä hyötyä siitä ainejärjestöhommasta muka on?
myötävaikutuksella. Index on myös toiminut
yhdistävänä tekijänä jo tiiviisti työelämässä
olevien ammattilaisten ja minun, alalla ensiaskeleitani ottavan opiskelijan välillä. Indexin toimintaan lähdettyäni olen löytänyt
itseni myös laskiaismäestä, vappupiknikiltä,
fuksisuunnistuksen rastilta, pikkujouluista
ja ainejärjestömarkkinoilta. Jos olen joskus
katunutkin tähän kaikkeen mukaan lähtemistä (Reikunmäki ON aika jyrkkä), upeat
kokemukset ja mieleen jäävät muistot opiskeluajalta korvaavat taatusti pienet mustelmat. :)

Kuulinpa tuossa ystävältäni yhteisestä tutustamme, joka muutti syksyllä poikaystävänsä
kanssa Etelä-Suomeen saatuaan sieltä unelmiensa opiskelupaikan. Opinnot sujuvat kuulemma hyvin, ala kiinnostaa ja kirjatenttejä
ja itsenäistä opiskelua on paljon. Yksi ikävä
ongelma tutullamme kuitenkin on: hän ei vieläkään tunne KETÄÄN koko kaupungista.
Luentoja on vain maanantaiaamuisin, jolloin
tutustuminen muihin on enemmän kuin vaikeaa omasta vireystilasta ja luentojen oikeasti
tärkeästä sisällöstä johtuen.
Harvempi meistäkään kai käyttäisi niitä
harvoja luentoja täysin jutusteluun ja tuttavuuden tekemiseen oman oppimisen kustannuksella? Arvatkaas kaksi kertaa mitä
ehdotin lääkkeeksi tähän ihmisiin tutustumattomuuteen…

Jos en olisi lähtenyt tänä vuonna Indexin
puheenjohtajaksi, kalenterini olisi taatusti
tyhjempi – mutta niinpä olisi elämänikin.
Nähdään siis piknikillä Linnansaaressa, makkaranpaistossa Letonniemessä tai Bobcatsss
-exculla Italian Parmassa ensi vuonna!

Päätinpä myös itse laskeskella ihmisiä,
joihin olen Indexin kautta tutustunut. Montako opiskelukaveria tuntisin omalta alaltani ilman ainejärjestötoimintaa? Entä sitten
muiden alojen opiskelijoita? Kuinka moniin
illanistujaisiin, tupaantuliaisiin tai muihin
tapahtumiin olisin saanut kutsun jos olisin
tutustunut muihin vain pakollisissa opiskelukuvioissa? Monenko opiskelukaverin kanssa
olisin käynyt teatterissa, pelannut sulkapalloa
tai lähtenyt ulkomaille (tai edes Helsinkiin)
ilman Indexin kulttuuritoimintaa, liikuntavuoroa ja excursioita?

PJ Elina
PS: Näyttäähän se aktiivisuus järjestötoiminnassa aika hyvältä myös CV:ssä…

Olen myös saanut tärkeitä vinkkejä kurssivalintojeni ja tenttien suhteen, kuullut sisäpiirin
tietoa työpaikoista ja löytänyt opiskelumotivaationi uudelleen Indexin suosiollisella
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From Namibia
to Northern Finland

My name is Sylvia Ipinge an exchange student from University of Namibia, I am a
graduate of a National Diploma in Information Studies. I am currently pursuing my final
year studies in Bachelor of Arts (Library Science and Records Management) with Industrial Psychology as my second major at the
University of Namibia. However, I am also
enrolled in the University of Oulu for the
spring semester, as an exchange student for
five months. And this is a great experience
and opportunity for me to come to Finland
as an exchange student. I met lot of people,
other exchange students from different parts
of the world.

I have been doing some courses here in the
department of Information Studies such as
Information Behavior, Information Management, Digital libraries, Finnish history and
cultures, Finnish as a foreigner language and
an Online course from the University of Tampere, Current issues in Communication studies, which are also equivalent to my courses
at the University of Namibia (UNAM). Well I
must confess I like this learning system at the
University of Oulu, its totally different from
Namibian system. It is my first time doing
University of Oulu is so
equipped with learning
facilities such as computers
everywhere with internet
connection, when I came here
in January I was surprised
to see this, I was like wow...
people are living a life here.

It was a great experience
seeing a frozen ocean, I’ve
never seen it before in my life.
I learned lot of things during my stay in Finland, I visited some places such as the biggest
Ice castle in Finland, I have been to Hailuoto
Island, and it was a great experience seeing
a frozen ocean, I never seen it before in my
life and I also visited one of the local school
in Kiiminki and it was really nice and having
fun with the children and wonderful teachers. I discovered lots of things i didnt know
such as the relationship between Finland and
Namibia that I wasn't aware of it. I also tried
playing some Finnish games such as floorball,
snowball (soccer), Kyykkä and my favourite
time was going to sauna. I thank my kummi
family (Timo Stenholm Family) for taking
me to different places and i have learned alot
about Finnish culture.

online course here and I really like it and I
learned alot from the discussion forum and
from my group members. The reason why
I like this system is because you are always
learning something new from the discussions, interesting ideas and different views
are brought up. Every member of the group
is contributing to the work unlike at the university of Namibia, most students do not take
groups work seriously and they do not really
contribute only one person may end up doing
the whole works. And most of all the lecturers are very kind and helpful. This system is
so flexible unlike in Namibia where students
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when I have to chose whether to write examination or essay on a self study course without
due date.

expected to write assignments and tests that
will make them to qualify for the examination, otherwise if you did not get 40% then
you won't write exams.
The other things I like here is the free education, students can take as many courses as
they want because courses are for free and
in Namibia tuition fees at the University is
high and some people cannot afford. University of Oulu is so equipped with learning facilities such as computers everywhere
with internet connection, when I came here
in January I was suprised to see this, I was
like wow... people are living a life here. Compare to Unam where we can only get internet
in the library and its very slow to connect.
The libraries are well organized and more
equipped, they have relevant information
sources with a good user services as well. Its
really a great experience for me, especially

Well I am just looking forward my practical
training in the City library and the Oulu University library, this is really a good experience to work in such equipped libraries and
I am sure it will give me good opportunities
back home in Namibia. And it will increase
my knowledge as well as I will be doing
things practically rather than theory.
I would like to thank my lecturer Terttu
Kortelainen and Professor Maija- Leena
Huotari for their kind assistance, my group
members from Digital libraries's class as well
as Indexing Guide members for being lovely
and friendly. I really appreciate everything.
Sylvia Ipinge
5

Rains Down in Porto
Vaikka indexläisten Portugalin reissusta on jo kulunut muutama kuukausi,
sekalainen Relevanssin sivuilla julkaistava “hää-hää-hää mepä oltiin siellä ja
te ette” ei ole aivan vielä lopussa. Viime lehdessä julkaistuista jutuista puuttui
nimittäin jotain erittäin oleellista tammikuiseen Portugaliin liittyvää...
päivän vesisateen aina kestää.

Muistatteko vuosituhannen vaihteen tienoilta
Kemopetrolin biisin Child is my Name, josta
tuli aina sade mieleen? Tai vanhan kunnon
Toton Rains Down in African? Jos suunnittelee matkaavansa tammikuussa Portoon,
kannattaa varautua siihen, että kyseiset kappaleet saattavat soida päässä koko reissun
ajan. Minulla ainakin olisi, ellei koko viikon
ajan päässä olisi
junnannut itsepäisesti Scissor Sistersin I Don’t Feel
Like
Dancing,
mikä sinänsä oli
sekin oikein hyvä
vaihtoehto paikallisen ilmaston
kestämiseen.
Mutta ehkä olisi
hyvä aloittaa ihan
alusta. Jo ennen
tammikuista Portugalin-reissuamme jokunen meteorologi
maalaili piruja seinälle ennustamalla kylmää
säätä ja vesisadetta Portoon koko suunnitellun matkamme ajaksi. Ja niinpä niin, RyanAirin räikeän keltasinisen koneen laskeutuessa
Porton lentokentälle taivaalta putoili tasaiseen tahtiin pisaranmallisia keskittymiä
H2O:ta. Pienen flirttailun ohessa meidät hostellille vienyt joviaali nuori taksikuski kertoi,
että vettä oli satanut jo viisi päivää putkeen,
mutta seuraavaksi päiväksi oli luvattu poutaa.
No sehän sopii matkaajille, kyllähän yhden

Tässä vaiheessa on hyvä tehdä kamera-ajo
valitsemamme Porto Downtown -hostellin
lävitse. Alakerrassa sijaitsevat moderni keittiö sekä uudella taulutelevisiolla, valtavalla
divaanilla ja kirkasvärisillä säkkituoleilla
varustettu olohuone. Annetaan kameran
nousta ylös kahdet
raput ja kääntyä vasemmalle,
josta
löytyy
suuri, kymmenen
hengen
mixed
dorm, jossa indexiläiset seuraavat
viisi päivää asustaisivat. Kaiken
kaikkiaan hostelli
oli uskomattoman
mukava, samoin
sen nuoret, palvelualttiit ja lähes
täydellistä englantia puhuvat työntekijät.
Kaikessa näin hyvässä täytyy kuitenkin olla
koira haudattuna – annetaan kameran siirtyä
kamera-ajosta lähikuvaan ja tärkeään juonielementtiin: dormin lattialla lojuvaan pieneen
valkoiseen laitteeseen, jota myös kuumailmapuhaltimeksi kutsutaan.
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Sivumennen sanoen, Portugalissa ei kannata
olettaa, että jokaisessa hostellissa on Suomen
kaltainen keskuslämmitys. Ei myöskään
kannata olettaa, että sähköt toimivat yhtä

luotettavasti kuin Suomessa. Ensimmäisen
asian jokainen oli ottanut huomioon jo etukäteen. Toinen asia oli se, joka taisi tulla aika
monelle yllätyksenä.
Mutta palataan takaisin vesisateeseen ja hylätään kronologinen kerronta hetkeksi. Porto
on tammikuussa märkä. Eikä vain märkä,
vaan erittäin märkä. Itse asiassa olen puoliksi

tuista muovipusseista, jotka ainakin teoriassa
pitivät jalat kuivina. Kaikkein onnekkaimpia taisivatkin olla ne, joiden kenkien tekomateriaali ei ollut kangasta tai jotain muuta
vastaavaa materiaalia ja jotka siten kestivät
hieman paremmin veden hyökkäykset. Valitettavasti allekirjoittanut ei vain kuulunut
siihen joukkoon.
Mitä tekemistä tällä sitten on hostellin kuumailmapuhaltimen kanssa, kysyy tarkkaavainen lukija. Pikakelataanpa taaksepäin
ensimmäiseen iltaan. Sateenvarjon omistajat ovat enimmäkseen muuten kuivia, mutta
kukaan ei ole säästynyt yhdeltä asialta: melkein jokaisen kengät ovat litimärät. Yhtä
kylmänkostea on myös hostellin dorm, sillä
kuumapuhallinta voi pitää päällä ainoastaan,
jos joku on vahtimassa ettei koko rakennus
pala taivaan tuuliin. Niinpä puhallin täysille
ja kengät kuivumaan, mikä toimiikin varsin
hyvin kunnes viiden minuutin kuluttua sähköt
katkeavat. Tämä ilmiö tuli erittäin tutuksi
koko viikon ajan, sillä jos huoneessa piti yhtä
aikaa liikaa sähkölaitteita päällä, sulakkeet
sanoivat sopimuksen irti. Toisaalta, vaikka
tuota ongelmaa ei olisi ollutkaan, ainakin
omat kenkäni olivat luultavasti kaiken avun
tavoittamattomissa.

Jälleen kerran tuli todistettua,
että Äiti Luonnolla on
huumorintajua.

valmis uskomaan, että Nooa ei ollut kotoisin jostain päin Lähi-Itää, vaan Portugalista.
Suurimman osan aikaa kadut eivät olleet
katuja, vaan iloisesti virtaavia jokia. Autojen
perässä olisi luultavasti voinut vesihiihtää,
jos sukset olisivat sattuneet mukaan. Tämä
yhdistettynä siihen, ettei kukaan matkaajista
ollut älynnyt ottaa mukaan kumisaappaita
eikä kaikilla ollut edes sateenvarjoja… no,
voitte kuvitella.
Koko reissun ajan aurinko näyttäytyi ainoastaan kaksi kertaa. Keskiviikkoiltana
uskomattoman kymmenen minuutin ajan
jokirannan kirkot loistivat kullanvärisinä
ennen auringonlaskua, aivan kuin olisi kääntynyt väärälle tielle ja yhtäkkiä huomannut
edessään Eldoradon. Toisen kerran aurinko
näytti hymyilevät kasvonsa – ironiantajuisten kannattaa tässä vaiheessa herätä – sinä
aamuna, jolloin keräsimme kamppeemme
ja lähdimme takaisin kohti Suomea. Jälleen
kerran tuli todistettua, että Äiti Luonnolla on
huumorintajua. Tosin aika kieroa sellaista.

Yön aikana – jolloin puhallinta ei edellä
mainitusta syystä myöskään voinut pitää
käynnissä – kosteus hiipi myös vaatteisiin ja
hiuksiin, niin että loppujen lopuksi seuraavan
kerran kaikki olivat kuivia vasta paluumatkalla Frankfurt-Hahnissa.
Niinpä niin. Märkä reissu, mutta tulipahan tehtyä. Ja ai niin, omat kenkäni tosiaan
olivat kaiken avun tavoittamattomissa. Tällä
hetkellä ne tavoittaa kaatopaikalta, jos apua
sattuu kiinnostamaan.

Hätä kuitenkin keksii keinot, kuten sanotaan.
Väliaikainen apu märkien kenkien dilemmaan saatiin sukan ja kengän väliin tunge7

Marjaana Lahola

Kadonneen kirjaston vartijat

ja muita kirjastoaiheisia ankkaseikkailuja
vuosien varrelta
numerosta 44/2003.

Kadonneen kirjaston vartijat on Don Rosan
tarina vuodelta 1994. Seikkailussa maailman
rikkain ankka Roope saa seurakseen Hupun,
Tupun ja Lupun sekä sudenpentujen vihikoiran Kenraali Nuuhin. Seurue lähtee etsimään vuosisatoja sitten kadonnutta tiedon
aarreaittaa, Aleksandrian kirjastoa. Matkalla
heitä opastaa Sudenpentujen käsikirja, tuo
mystinen opus, josta löytyy vastaus kaikkeen.
Mutta mihin etsintä lopulta päättyykään, sitä
edes Sudenpennut eivät voi aavistaa…

Kadonneen kirjaston vartijat on kenties tunnetuin kirjastoaiheinen seikkailu Aku Ankassa,
mutta ei suinkaan ainoa. Varsinaisia kirjastotarinoita ilmestyy aina silloin tällöin ja viittauksia kirjastoon löytyy itse asiassa muutamia
lähes joka vuosi. Toisinaan Mikki Hiiri ryntää
tarkistamaan faktoja kesken rikostutkinnan
kirjastosta, joskus taas joku muu ankkalinnalainen on sivistämässä tai viihdyttämässä
itseään kirjallisuuden parissa.

Tarina sisältää yhteensä 28 sivua, johon
mahtuu mukaan rutkasti huumoria, mielenkiintoisia juonenkäänteitä ja historiallisia
tosiasioita. Seikkailu vie lukijan mukanaan.
Kuvien yksityiskohdat, joista Rosa erityisesti
tunnetaan, houkuttelevat tutkimaan kuvia
tarkemminkin. Tekstiä ei ole tarkoitettu vain
lapsille, vaan sen parissa viihtyy myös aikuinen lukija. Aku Ankka -lehteä ei ole turhaan
huomioitu Helsingin yliopiston suomen
kielen laitoksen Kielihelmi -palkinnolla
vuonna 2001 julkaisun luovasta ja persoonallista kielenkäytöstä!

Herkullinen kirjaston hiljaisuudella leikittelevä tarina on tiettävästi itsensä Carl Barksin
tekemä Iines Ankan päiväkirja: Hys hys, joka
on ilmestynyt alun perin Aku Ankka -lehdessä
39/1961 sekä uudelleen Aku Ankan jouluparaatissa numerossa 52B/1983. Seikkailu on
löydettävissä myös Aku Ankan näköispainoksesta vuodelta 1961 (osa 2, ilmestynyt 2003).
Tarinassa kirjastonhoitaja neiti Ankkuri on
ottanut Iines Ankan töihin kirjastoon, koska
Iines pitää niin kovasti kirjoista. Kyseisessä
kirjastossa hiljaisuus on todellakin suotavaa, sillä neiti Ankkuri toteaa jopa Iinekselle
”Shh! Et saa kuiskata niin äänekkäästi asiakkaille.” Kirjastostereotypiat siis ovat voimissaan, sillä neiti Ankkuri nutturoineen ja
shh-kuiskauksineen edustaa hyvin perinteistä
käsitystä kirjastotädeistä. Tarina on kuitenkin
hauska – miten hiljaisuutta rakastava leijona
oikeastaan liittyykään kirjastoon?

Nykyisin eläkkeellä oleva Don Rosa on ollut
yksi arvostetuimpia Disneyn sarjakuvamaailman piirtäjiä. Kadonneen kirjaston vartijat
on tehty alun perin norjalaisen Donald Duck
-lehden pyynnöstä 1990-luvun alkupuolella juhlistamaan Norjan kansallista Kirjan
vuotta. Suomeksi seikkailu on löydettävissä
teoksesta Kadonneen kirjaston vartijat ja
muita Don Rosan parhaita (ensimmäinen
painos vuodelta 1995, toim. Jukka Heiskanen ja Riku Perälä) sekä Aku Ankka -lehden

Jos siis kirjastoaiheiset ankkaseikkailut
kiinnostavat, niin kannattaa katsoa myös
numeron 29/2003 seikkailu Kirjavirkamies.
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Tarinassa Aku palkataan ”Ankkalinnan
kaupunginkirjaston perintäosaston erikoisjoukkoihin” eli kirjaston myöhästyneiden
lainojen ulosottomieheksi. Omien palauttamattomien lainojensa vuoksi hän kuitenkin
päätyy lopulta kirjaston työntekijöiden alimpaan virkamieskastiin – eli pölyhuiskujen
puhdistajaksi. Mielikuvitusta ankkatarinoista
ei siis ainakaan puutu!

Lisäys
Viimeksi hallituksen esittelystä jäi uupumaan Maikin eli kulttuurivastaavan esittely,
joka tulee tässä:
Olen Indexin
kulttuurivastaava eli hoitelen kaiken
maailman
teatterija
leffailtailut
sekä osallistun Humanistisen
killan kulttuurijaoston
Hakonin toimintaan.

Yksi tuoreimmista kirjastoseikkailuista
löytyy Aku Ankan numerosta 49/2008. Tarina
on nimeltään Moukkia ja kirjatoukkia. Seikkailussa Aku palkataan palauttamaan kuri
ja järjestys kirjastoon, jossa meno on Akun
mukaan pahempi kuin joulumarkkinoilla ja
jopa ne nutturapäiset ”kirjastonhoitajat kälkättävät kuin kanaparvi”. Lisäksi Iineksen
ihailema runoilija Arho Lotro laittaa Akun
kuvioita uusiksi. Aku pistää toimeksi, mutta
kuten arvata saattaa, on lopputulos jälleen
jotain aivan muuta kuin mitä toivottiin…

Toimitin ensimmäisenä opiskeluvuonna Relevanssia jolloin en ollut kovinkaan mukana itse
hallituksen toiminnassa. En nyt muista miten
itseasiassa päädyin kulttuurivastaavaksi, saatoin ehdottaa itseäni johonkin pestiin tms.
Joka tapauksessa halusin jonkin “tarpeeksi”
vastuullisen tehtävän ainejärjestön hallituksessa jolla voin sitten leveillä CV:ssä ;D

Kirjastot muuttuvat, ja niin muuttuvat sarjakuvakirjastotkin. Vuonna 1961 nähdyt
kortistot ovat kadonneet 2000-luvun Ankkalinnasta ja tietokoneet ovat hiljalleen arkipäivää myös sarjakuvamaailmassa. Hiljaisuus
on silti kunnioitettava ominaisuus vuodesta
toiseen, ja myös nutturapäiset kirjastotädit ovat arkipäivää sarjakuvien kirjastoissa.
Toki kirjastosetiäkin on joskus nähtävissä.
Kirjarivistöt ovat kuitenkin vielä omilla paikoillaan ja kirjastoon mennään yhä edelleen
hakemaan tietoa, sivistymään ja viihtymään,
aivan kuten oikeassa elämässäkin.

Kulttuurivastaavan homma on ollut oikein
mukava tähän mennessä ja olen saanut järjestellä toimintaa oman mielenkiintoni ja
aikataulujen mukaan. Hallitustoiminta on
kaiken kaikkiaan mukava “harrastus” ja oiva
keino luoda suhteita esim. tulevaa työnhakua
ajatellen.

”Kirjat ovat yhtä kuin tieto, ja se taas merkitsee valtaa ja rahaa.”
(Roope-setä, Kadonneen kirjaston vartijat)

Opiskelen kolmatta vuotta infolla ja tämä on
toinen pestini Index Ry:ssä.

Mukavia lukuhetkiä sarjakuvien parissa!

Mukavaa kesälomaa kaikille, syksyllä nähdään! :)

Sanna Savolainen
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Yllätä itsesi postikortilla

Postcrossing yhdistää tuntemattomia

Kuinka usein kotiin tullessa on postilaatikossa ollut odottamassa vain kasa tylsiä
mainoksia tai jotain vieläkin ikävämpää?
Muistatko, milloin viimeksi sait ihka oikean
kirjeen tai postikortin - siis muulloinkin kuin
jouluna (tai joskus harvoin kun joku tuttu
pääsee käymään ulkomailla ja oikeasti muistaa lähettää sen lupaamansa kortin)?

risia kortteja, kun on niin paljon helpompaa
(ja halvempaakin) lähettää kortti - tai kokonainen kirje - sähköisessä muodossa.
Minulla ei ole mitään sähköisiä kirjeitä ja
kortteja vastaan, mutta aito on kuitenkin aina
aitoa. Vähän aikaa sitten törmäsin vahingossa netissä surffaillessani varsin mielenkiintoiselta vaikuttavaan sivustoon. Sivusto
oli nimeltään postcrossing ja tutustuttuani
sivustoon ja sen ajatukseen tarkemmin päätin
liittyä mukaan - sillä tällaiselle etanapostin
ystävälle postcrossing (tai suomalaisittain
postcrossaaminen) kuulosti kaikin puolin
varsin hauskalta uudelta harrastukselta.

On hieno tunne, kun postin joukossa on juuri
Sinulle osoitettu värikäs kortti. Se piristää
kummasti pilvistäkin päivää. Nykyään postikortin vastaanottaminen alkaa kuitenkin olla
yhä harvinaisempaa ja harvinaisempaa. Ihmiset eivät yksinkertaisesti enää harrasta pape10

Postcrossaamisen ajatuksena on tarjota kaikille mahdollisuus siihen mahtavaan fiilikseen joka syntyy, kun postin mukana on tullut
jotain muutakin kuin laskuja. Homma toimii
niin, että ensin sinä itse lähetät yhden kortin
jollekin ja saat sitten vähintään yhden kortin
takaisin joltakin toiselta sivuston käyttäjältä. Bonuksena on, että tämä iloinen yllätys
kortin (tai kirjeen) muodossa voi tulla mistä
päin maailmaa tahansa!

minen on myös hauskaa. Lisäksi se on opettavaista - kuin vahingossa oppii uusia asioita
maista ja paikoista joita ei välttämättä aikaisemmin edes tiennyt olevan olemassakaan.
Minulle tuli esimerkiksi pari viikkoa sitten
kortti USA:n Teksasista, pikkukaupungista
jonka nimi on komeasti Pariisi - josta tottakai
löytyy myös kopio Eiffel-tornista, tosin teksasilaisin sovituksin eli cowboy-hatun kera!
Kuinka sitten tietää mikä kortti lähettää ja
mitä siihen korttiin pitäisi ventovieraalle
ihmiselle kirjoittaa? Tähän antaa apua käyttäjän itsensä kirjoittama profiili, joka näkyy
sinulle osoitetta pyytäessäsi. Aika usein profiileissa on mainintoja, joissa kerrotaan että
käyttäjä pitää lumisista maisemakorteista
mutta toivoo ettei saisi kukkakortteja…ja
että käyttäjä mielellään kuulisi jotain pientä
sinusta itsestäsi tai kotipaikastasi. Toki
kukaan ei pakota sinua noudattamaan näitä
toiveita - mikä tahansa postikortti kelpaa
postcrossaamiseen, eikä korttiin ole pakko
kirjoittaa muuta kuin saajan osoite ja kortin
ID-tunnus. Mutta ainakin itselleni osa touhun
viehätyksestä on etsiä eri ihmisille sellaisia
kortteja joita he haluavat, eikä muutaman
hassun rivin raapustaminenkaan ole yleensä
aivan ylivoimaista. Tiesittekö muuten,
Oulusta löytyy yllättävän monta paikkaa,
joissa on saatavilla erikoisia, upeita kortteja esimerkiksi yliopiston oma paperikauppa on
melkoinen aarreaitta postcrossaajalle!

Postcrossaamisen ajatuksena
on tarjota kaikille mahdollisuus
siihen mahtavaan fiilikseen
joka syntyy, kun postin mukana
on tullut jotain muutakin kuin
laskuja.
Postcrossaamiseen pääsee mukaan todella
helposti. Ensimmäinen askel on luonnollisesti rekisteröityä sivuston käyttäjäksi, ja
sen jälkeen pääseekin heti pyytämään osoitetta johon ensimmäisen kortin voi lähettää.
Osoitteen mukana saa postikorttiin kirjoitettavan uniikin ID-tunnuksen, jonka avulla
vastaanottaja rekisteröi kortin sen saatuaan.
Lähetettyäsi kortin voitkin sitten vain istahtaa odottelemaan, että postiluukusta tipahtaa
sinulle lähetetty kortti - ja kun se tapahtuu,
rekisteröit sen nettisivustolla. Ja aloitat
alusta. Kerralla voi lähettää 5 postikorttia,
ja tämä määrä kasvaa pikkuhiljaa kun kortteja on lähettänyt enemmän. Vaikka sivuston
kielenä on englanti, löytyvät selkeät perusohjeet sivuilta myös suomennettuna (kohdasta
”about postcrossing”).

Jos siis olet oikeiden, paperisten korttien
ystävä ja haluaisit uuden kivan harrastuksen - vieläpä sellaisen joka ei vaadi paljoa
mutta antaa sitäkin enemmän - niin tässä
on oiva vaihtoehto joka sopii kaikille ikään,
sukupuoleen tai kansallisuuteen katsomatta.
Yllätä itsesi postikortilla!

Postcrossaamiseen pääsee mukaan lähes
ilmaiseksi (postikortti ja -merkki eivät paljoa
opiskelijankaan lompakkoa verota), mutta
silti se on erittäin antoisaa ja palkitsevaakin
puuhaa. Korttien lähettäminen ja vastaanotta-

Lisätietoa: www. postcrossing.com.
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Teresa Savolainen

Mitä kaikkea lika
voi olla?

Nenä kirjassa

Olli Lagerspetz. Lika. Kirja maailmasta,
kodistamme.
Multikustannus 2008.

Kirja- sekä
elokuva-arvosteluja ja muuta
sekalaista.

Lagerspetzin lähtökohtana on tarkastella mitä
muuta likaisuus voisi olla. Hän ei siis halua
haastaa tai kumota Douglasin esittämää ja
laajasti hyväksyttyä teoriaa. Esipuheessa
Lagerspetz antaa ’vihjeen kirja-arvostelijoille’, toivoen arvostelijoiden pidättäytyvän
Douglasin mollaamisesta hänen teoksensa
avulla.

Olli Lagerspetzin ”Lika” on toinen teos Multikustannuksen yhteiskunnallista keskustelua
herättämään pyrkivässä Erottaja -sarjassa.
Ensimmäinen teos, Henry Laasasen ”Naisen
seksuaalinen valta” (2007) herättikin varsin
mittavan polemiikin. Kaj Nymanin ”Arkkitehtuurin kadotettu kieli” (2008) perää viihtyisämpää rakennettua ympäristöä.

Ainakin yksi ”Lian” kirja-arvioitsija ei ole
ohjetta noudattanut ja on julistanut Lagerspetzin kumonneen Douglasin teoreemat,
jotka siis joutavat tieteen historian roskatynnyreihin. Nimenomaan tätä Lagerspetz ei
halunnut todettavan.

Moni muukin kustantamo on aloittanut omia
pamflettisarjojaan maailmalta kantautuneiden trendien innoittamina, laajasti perustellut
mielipiteet ja keskustelun avaukset ovat menneet hyvin kaupaksi. Vielä on liian aikaista
arvioida millainen on ollut suomalaisten
pamflettien vastaanotto, mutta pokkarimyynnin neljänneksen kasvu viime kesänä antaisi
olettaa hyvää.

Douglasin teorialle on vielä käyttönsä, mutta
sen rinnalle Lagerspetz haluaa tuoda toisia.
Ajateltakoon vaikka työkaluja. Vaikka ne
tahriintuvat ahkeroidessa, ne eivät muutu
likaisiksi. Miksi näin, lähtee Lagerspetz
pohtimaan taltan ja lastujen välistä suhdetta.
Likaantuminen vaikuttaisi olevan esineen
ominaisuus, tarkemmin isäntäesineen ja kosketusaineen välinen määritelty suhde. Lagerspetz pääsee tätä kautta omalle alelleen,
filosofiseen tarkasteluun.

Lagerspetzin ”Lika” ei ole varsinaisesti
pamfletti, vaan ihan uutta tutkimusta, ruotsinkielinen alkuteos ”Smuts – en bok om
världen, vårt hem” oli tekijänsä väitöskirja.
Yhteiskuntafilosofisena tutkimuksena teos
on kuitenkin ensisijassa keskustelun avaus
ja alkusanoissa Lagerspetz kertoo jatkavansa
aiheen parissa.

Uuden ajan filosofiaa leimaa tarkoituksenmukaisuus, joka on heijastunut kaikkialle maailmaan, koteihimmekin. Asiat, teot, esineet jne.
joilla ei ole tarkoitusta, eivät ole hyödyllisiä,
ovat jotenkin ’likaisia’. Vain harvoin sattuu
niin, että likainen ja epähygieeninen olisivat
sama asia. Tästä avautuu kokonainen näkökulma maailman uuteen ymmärtämiseen.

Lian kantavana voimana on sosiaaliantropologi Mary Douglasin (1921-2007) teoriat lian
symbolisuudesta. Douglasin mukaan likaisuus syntyy, kun esineet joutuvat arjen rituaaleissa vääriin paikkoihin, vaikka ne eivät
mitenkään tahriutuisikaan. Kengät eteisessä
ovat ok, mutta ruokapöydällä eivät.

Reijo Valta
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Relevastaava kiittää ja kumartaa

Kevät pyörii pikkuhiljaa loppuaan ja kesää
kohti, ja samalla Relevanssin kuvitteellinen
toimitus – koska jostain syystä Hummelia
kummempia toimitiloja lehden tekoon ei ole
suotu – hiljenee odottelemaan syksyä ja uusia
opiskelijoita. Samalla heittelen itse pikkuhiljaa jäähyväisiä relevastaavan pestilleni, jota
olen vaihtelevalla tarmolla hoitanut puolitoista vuotta.
Enimmäkseen lehden teko on ollut todella
hauskaa, luovuuden hetki tylsän akateemisuuden keskellä. Tosin edes lehden tekeminen
ei ole ollut koko aikaa mitään ruusuilla tanssimista. Mikään ei etukäteen valmista niihin
hetkiin, jolloin tekniikka päättää syystä tai
toisesta toimia käyttäjän halun sijasta oman
mielensä mukaan: kun tekstiä ei yhtäkkiä
pystykään kirjoittamaan riveille, vaan ainoastaan kaarille, tai kun edellisenä päivänä aivan
hyviltä näyttäneet kuvat ovatkin seuraavana
aamuna epämääräistä pikselimössöä.

Aloitin relevastaavana varmaan samoilla
mielin kuin moni muu vastaava ennen minua:
täynnä suuria suunnitelmia lehden kehittämisestä ja uusista ideoista. Kuten moni muu
ojaan kaatunut suuri ideologia, Relevanssin
radikaali kehittäminen kaatui kuitenkin kolmeen hyvin tyypilliseen puutteeseen: ajan,
rahan ja kykyjen. Tenttiin lukemisen ohella
väsätty lehti harvoin on mikään nykytaiteen
mestariteos. Lisäksi toki olisi helppoa tehdä
ammattimaisen näköistä kiltalehteä äärettömillä resursseilla, mutta valitettavasti siihen
on harvemmin ollut mahdollisuutta. Relevanssin tekeminen on myös ollut erittäin
opettava kokemus – kertaakaan en ole painettavaan lehteen ollut täysin tyytyväinen, mutta
joka tapauksessa oman kokemuksen kasvaessa myös taiton laatu on ollut selvästi paran13

tumaan päin. Aluksi niin hienoilta näyttäneet
lehdet saavat tällä hetkellä taittonsa osalta
osakseen lähinnä nolostuneen irvistyksen.
Vaikka Relevanssi onkin pieni lehti, se olisi
iso homma tehdä alusta lähtien yksin. Siksi
kiitänkin suuresti kollegoitani Annaa, Hannariikkaa ja Minnaa, jotka kaikki ovat kaikki
kestäneet stressaantumistani ja perfektionismiani pienen kiltalehden suhteen. Lisäksi
täytyy tietenkin kiittää kaikkia Relevanssiin
kirjoittaneita, sillä ilman tekstejä taittajalla ei
olisi kovinkaan paljoa taitettavaa.
Jonkinlaisella henkilökohtaisella mikrotasolla
tätäkin voisi varmaan kutsua yhden aikakauden lopuksi. Yhden aikakauden loppu on kai
kuitenkin toisen alku. Relevanssi on nimittäin nyt suurimman muutoksen kynnyksellä
pitkään aikaan. Nyt lukijalla on kädessään
ensimmäinen Relevanssi, jonka kustantaja ei
ole tavalliseen tapaan informaatiotutkimuksen oppiaine, vaan informaatiotutkimuksen
opiskelijoiden kilta Index. Nyt lehti on siis
kaikilla mahdollisilla tavoilla opiskelijoiden
lehti.
Pallo pyörii, ja heitän sen eteenpäin jatkavalle Rele-vastaavalle Minnalle sekä kaikille
Relevanssin kirjoittajille ja lukijoille. Pienikin lehti voi olla laadukas. Pienikin lehti
voi ottaa kantaa tärkeisiin asioihin. Pienikin lehti voi tehdä
niin, vaikka kyseessä
olisikin
opiskelijalehti. Uskaltakaa
vaatia laatua.
Marjaana Lahola

Tähdet meren yllä
tuntuu, ettet pysy pystyssä. Tasapainoaistisi
on sekaisin äkillisen pimeyden johdosta.
Hämmästelet edessäsi avautuvaa täydellistä
mustuutta. Missään ei näy valonhäivähdystäkään. Koko kaupunki on sähkökatkoksen
kourissa, päättelet fiksusti. Ennen kuin silmäsi ehtivät tottua pimeyteen, ovi takanasi
avautuu ja eräs ystävistäsi kysyy sinulta,
missä säilytät kynttilöitä. Kerrot oikean
kaapin ja olet jo seuraamassa kysyjää sisälle
lämpimään. Ovella vilkaiset kuitenkin vielä
kerran parvekkeen kaiteen ylitse merelle päin
ja jähmetyt paikoillesi. Otteesi ovenkahvasta
irtoaa ja kuin huomaamatta palaat takaisin
kaiteen äärelle. Unohdat tyystin ilman viileyden ja kaiken muunkin ympäriltäsi.

Seisot ulkona parvekkeella, palellen ohuessa
takissasi. On myöhäinen tammikuun ilta,
yö itse asiassa, ja olet tullut parvekkeelle
pakoon täyteen ahdettua asuntoasi. Tunget
kädet takin taskuihin ja hengität raikasta
ilmaa. Ihailet jälleen kerran upeata näköalaa,
joka parvekkeeltasi aukeaa. Hämmästelet
vieläkin – kahden vuoden jälkeen – hyvää
tuuriasi asunnon suhteen. Kerrankin onnistuit
olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Asuntosi on yhdessä kaupungin korkeimmista kerrostaloista, ylimmässä kerroksessa.
Parvekkeeltasi näkee yli koko kaupungin
aina merelle asti. Merta sinä nytkin tuijotat,
ajatuksiisi vajonneena. Sataman valot luovat
veden pintaan kauniita heijastuksia.

Yhtäkkiä, ilman mitään
ennakkovaroituksia, kaikki
pimenee.

Hätkähdät takaisin tähän hetkeen sisältä
kantautuvaan naurunpyrskähdykseen. Myös
lasien kilinä ja musiikin pauhu kuuluvat vaimeina suljetun parvekkeenoven läpi. Mietit
hetken, pitäisikö sinun palata takaisin sisälle
ystäviesi luo, ovathan nämä kuitenkin sinun
juhlasi. Päätät kuitenkin jäädä vielä hetkeksi
ulos rauhoittumaan, nauttimaan hiljaisuudesta
ja omasta rauhasta. Pidät ystävistäsi todella
paljon ja tiedät asioidesi olevan hyvin, mutta
välillä tunnet siitä huolimatta olosi ontoksi,
tyhjäksi, vajaaksi. Et kuitenkaan keksi, mitä
sinulta voisi puuttua.

Kaiteen luokse päästyäsi huokaat hiljaa.
Katseesi on kohotettu kohti taivasta. Et ole
eläissäsi nähnyt niin paljon tähtiä. Ne ovat
niin kirkkaita. Ja niitä on valtavasti. Pohdit
miten voi olla mahdollista, ettet ole huomannut niitä aiemmin. Katsot takaisin merelle,
näkyyn, joka ensimmäisenä kiinnitti huomiosi: tähdet meren yllä, meressä, syvyyksissä.
Veden pinta on lähes tyyni, ja siitä heijastuvat tähdet näyttävät luovan kokonaan uuden
maailman, uuden universumin, maailmankaikkeuden.

Yhtäkkiä, ilman mitään ennakkovaroituksia, kaikki pimenee. Sydämesi hyppää kurkkuun. Joudut ottamaan kaiteesta tukea, koska

Yrität tunnistaa tähtikuvioita. Et tiedä täh14

distä mitään, ne eivät ikinä ole kiinnostaneet
sinua erityisemmin. Otavan tiedät tunnistavasi, se on tuttu varmasti kaikille. Tähyät taivaalle sitä etsien, huonoin tuloksin. Otavaa ei
näy. Käyt kuumeisesti mielessäsi läpi muistojasi. Haluaisit kovasti tunnistaa edes yhden
tähtikuvion. Yhtäkkiä mieleesi nousee kuva
kolmesta peräkkäisestä tähdestä jotka muodostavat hieman vinoon oikealla yläviistoon
kulkevan jonon. Pian löydätkin mielikuvaasi
vastaavan kuvion taivaalta. Päähäsi pälkähtää
myös sen nimi: Orionin vyö. Olet ylpeä itsestäsi, mutta samalla ihmettelet mistä oikein
voit tietää asian. Pohdit asiaa hetken, mutta
jätät sen sitten olkiasi kohauttaen sikseen –
mitä sillä on oikeastaan väliä mistä tähtikuvio on sinulle tuttu?

Ihailet tätä kaupunkilaiselle harvinaista
näkyä: loputonta avaruutta, luonnon omaa
valoa yössä. Tajuat, että elämässä on niin
paljon muutakin kuin arki tylsine työpäivineen ja ainaisine huolineen. Mietit milloin
olet viimeksi nauttinut olostasi niin kuin nyt.
Elämän ja luonnon ihmeellisyys unohtuvat
niin helposti, varsinkin kaupungissa. Ne ovat
kuuluneet elämäsi taka-alalle, itsestäänselvyyksiin, jotka pikkuhiljaa ovat painuneet
unholaan. Et ole edes ymmärtänyt, että jotain
puuttuu – ennen kuin nyt. Tunnet itsesi äärettömän pieneksi. Tällaista tunnetta et kokenut
edes silloin kun sait palkankorotuksen muutama kuukausi sitten. Vaikka se tuntui silloin
valtavalta, se ei ollut mitään tähän verrattuna.
Yrität mielessäsi antaa tunteelle nimen, mutta
se on kovin vaikeata. Sanat eivät vain yksinkertaisesti riitä kuvaamaan sitä uskomatonta
rauhallisuuden ja onnen oloa, joka on vallannut sisimpäsi. Pitkästä aikaa tunnet kuuluvasi
johonkin, olevasi osa jotain suurempaa kokonaisuutta. Hymyillen suljet silmäsi hetkeksi.

Kirkkaat – liian kirkkaat – valot sokaisevat
sinut suljetuista silmäluomistasi huolimatta.
Tarraudut jälleen kaiteeseen ja avaat varovasti silmäsi. Sähkökatkos on ohi. Yrität
turhaan tihrustaa edes yhtä tähteä taivaalta,
tuloksetta. Tähdet jäävät sähkövaloille toiseksi. On kuin niitä ei olisi koskaan ollutkaan. Näet vain tutut kaupungin valot, jotka
nyt tuntuvat todella tylsiltä ja keinotekoisilta – halvoilta kopioilta. Hetken verran olet
surullinen, tunnet menettäneesi äsken kokemasi yhteyden kaikkeuteen. Tarkastelet tuntojasi tarkemmin ja huomaat kuitenkin, että
et ole kadottanut mitään: kokemasi on säilöytynyt sisimpääsi pienintä yksityiskohtaa
myöten. Olet kokonainen - ennen sähkökatkosta jotain nimeämätöntä puuttui, mutta nyt
olet löytänyt sen.

Havahdut syvistä mietteistäsi ystäviesi huolestuneisiin huhuiluihin parvekkeen ovelta.
Tajuat olevasi aivan jäässä, kätesi ovat kaiteen kylmää metallia vasten tunnottomat
ja korviasi kihelmöi. Menet takaisin sisälle
hyväntuulisena, olosi on huomattavasti
parempi kuin ulos tullessasi. Otat kiitollisena vastaan ystäväsi ojentaman lämpimän
teemukin ja istahdat sohvan nurkkaan seurustelemaan muiden kanssa. Nautit teen
lämmittävästä tunteesta niin sormissasi kuin
syvällä sisimmässäsikin. Olet pitkästä aikaa
oikeasti onnellinen.
Teresa Savolainen
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Indexin www-sivut: http://www.student.oulu.fi/~index/
Hallituksen tavoittaa osoitteesta: index.hallitus@oulu.fi

