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Marjaana
PS. Otsikko on Coldplayn kappale. Kuunnelkaa se.

SYKSY.
Syksy on yksi lauhkean ilmastovyöhykkeen
neljästä vuodenajasta, kesän ja talven välissä.
Lauhkeassa ilmastossa syksyllä sato korjataan ja lehtipuut pudottavat lehtensä. Syksyllä
päivät lyhenevät ja viilenevät. (Wikipedia.)

kuolemaa Etelä-Pohjanmaalla. Miksi taas
tänä syksynä piti käydä näin? Juuri kun on
päästy opintoihin käsiksi ja aloitettu intoa
puhkuen uusi lukuvuosi, tapahtuu koulussa
jotain näin kammottavaa. Jokainen opiskelija osaa samaistaa itsensä tilanteeseen, jossa
istuisi luokkahuoneessa ja luokkakaveri saapuisi luokkaan. Tällä kertaa kaveria ei vain
tervehditty iloisesti ja hän ei istahtanut viereiselle penkille istumaan. Tällä kertaa kaikki
meni toisin. Voiko niin tapahtua kenelle
tahansa? Miksi niin tapahtuu? Syytöksiä on
sadellut suuntaan ja toiseen. Yhteiskunta on
mätä ja lainsäädäntö ei ole ajan tasalla. Jotain
pitää syyttää, että päästäisiin tästä ahdistuksen suosta. Silti vastaamattomia kysymyksiä
jää leijumaan ilmaan.

Syksy: kesän ja talven välinen vuodenaika,
Suomessa vars. syys-, loka- ja marraskuu,
syys. Syksy 1939. Sateinen syksy. Syksyn
värit luonnossa. Alkusyksy. Syksy saapuu.
Myöhään syksyllä. Tänä, ensi syksynä. Syksystä jouluun. (Kielitoimiston sanakirja.)
Metsään on tullut jo syys ja niin edelleen.
Syksy on tullut, vaikkei kesää ollutkaan −
mitäpä sitä kieltämään. Edellä olevat määritelmät syksystä ovat virallisia ja arkisia.
Syksy on vuodenaika. Se on viileää ja päivät
ovat lyhyitä. Kummassakaan ei kuitenkaan
kerrota, että syksy on myös tunnelmallinen
aika, jolloin on ihana sytyttää kynttilöitä ja
käpertyä viltin sisään juomaan kaakaota.
Toisaalta on myös ihana kävellä metsässä ja
nauttia syksyisen luonnon kauneudesta.

Yliopistossa ei ole nähty tarpeelliseksi keskustella Kauhajoen tapahtumista tunneilla ja
luennoilla. Henkilökunta ilmeisesti luottaa
siihen, että yliopisto-opiskelijat keskustelevat tarpeeksi muualla, joten kriisiapu ei ole
tarpeen. Toivottavasti kaikki ovat todella
saaneet keskustella niin paljon kuin tuntevat tarvitsevansa. Toivottavasti jokaisella
on olkapää, johon nojata kun ahdistaa. Toivottavasti kaikki jaksavat jatkaa opintojaan,
vaikka koulumaailman yllä leijuu synkkä
pilvi.

Syksystä ja opintojen alkamisesta voitte
lukea edellisten Relevanssien ensimmäisistä
syysnumeroista (numeroista 3). Edeltäjäni
ovat käsitelleet mielestäni jo hyvinkin kattavasti kutkuttavaa opintojen alkamisen aikaa,
joka syksyllä on meistä jokaisella edessä. En
siis keskity siihen, vaikkakin voin kuitata,
että varmasti ainakin fuksien mahanpohjassa
kutkutti, kun he astuivat ensimmäistä kertaa
luentosaliin. Toivottavasti jokainen fuksi
myös ajatteli: Ihanaa, tästä alkaa se paljon
puhuttu elämäni paras aika!
Syksyn ihanuus on kuitenkin tänä syksynä
jälleen kääntynyt koko maan suruksi. Emme
voi välttyä lööpeiltä, jotka kirkuvat nuorten

Sytyttäkää kynttilöitä ja käpertykää
rakkaanne kainaloon.
Koettakaa
nauttia
syksystä.
Jaksamista ja iloa
opintoihin kaikille!
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Riikka, Index ry:n
puheenjohtaja

Sutsisatsilla suunnistamaan
Keskiviikkona 24.9. järjestettiin jälleen humanististen
kiltojen
fuksisuunnistus.
Tänäkin vuonna Index, Suma
ja Gieku löivät viisaat päänsä
yhteen ja suunnittelivat jäsenilleen yhteisen suunnistuksen. Järjestäjät innostuivatkin
niin, että rasteja tuli peräti
kymmenen, mikä on ennätysmäärä.
Suunnistus alkoi alkulämmittelyillä torilta. Heti ensimmäisenä joukkueille annettiin
mahdollisuus tienata ensimmäiset suunnistuspisteensä
etsimällä annettuja esineitä
mahdollisimman nopeasti.
Fuksien piti löytää ja viedä
mahdollisimman
nopeasti
yhdellä jalalla hyppimällä
Suman Valtterille muun
muassa kondomi, hakaneula,
kuukautissuoja ja polkupyörä. Fuksit olivat varustautuneet hyvin, sillä kaikki
esineet kondomia lukuun
Sutsisatsailu sujui informaatiotutkimuksen fukseilta mallikottamatta löytyivät. Hieman
kaasti.
kyllä hämmästyttää varmuusvälineiden puuttuminen aloittelevilta opis- Nopeustehtävän jälkeen lämmiteltiin Fröbelin palikoiden Sutsisatsi-laululeikin tahdissa.
Kun jäsenet olivat jälleen lämpimiä, annettiin
Kaikki esineet kondomia
viimeiset ohjeet ja suunnistuskartat ja fuksit
lukuun ottamatta löytyivät.
pääsivät matkaan. Jokainen joukkue kiersi
parhaaksi katsomaansa reittiä rasteilla ja
suoritti monenlaisia tehtäviä. Giekun rastilla
kelijoilta, mutta toivotaan että kumit jäivät piti heittää suopunkia ja Suman rasteilla piti
esittelemättä vain häveliäisyyssyistä.
muun muassa tehdä erinäisiä muodostelmia
siten, että vain tietty määrä ruumiinjäseniä
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kosketti maata, ja tanssia letkajenkkaa ohikulkijoiden kanssa. Indexin rastitehtävänä oli
tällä kertaa kirjoittaa oodi. Rastivahdit saivat
kuulla monenmoisia oodeja ja nähdä mitä
erikoisempia esityksiä.

yltäneille jaettiin epämääräiset kasat karkkia,
niin että voittajille jäi loppujen lopuksi vähiten (kolmannet kahmivat eniten, koska olivat
pettyneitä pronssisijaansa). Voittajajoukkue
sai lisäksi pullon kuohuviiniä. Indexin joukkue kyllä keräsi mahtavan pistesaaliin ryöstämällä suunnistukseen kuulumattomia muiden
humanististen kiltojen rasteja, mutta jostain
syystä se ei tällä kertaa riittänyt palkintosijoille asti. Kaikesta huolimatta onnittelen
ainakin Indexin hallituksen puolesta mahtavaa suunnistusjoukkuettamme, jolle paras
palkinto varmaan onkin se, että joukkueen
jäsenet saivat tutustua toisiinsa paremmin
ja luotua siten yhteishenkeä vuosikurssilaistensa kanssa. Toivottavasti fuksien ilta jatkui
mukavasti myös Nelivitosen bileissä. Rastivahdit eivät enää jaksaneet bileisiin lähteä,
vaan suunnistivat kotiin.

Palkintosijoille yltäneille
jaettiin epämääräiset kasat
karkkia, niin että että voittajille
jäi loppujen lopuksi vähiten�.

Suunnistuksen jälkeen siirryttiin jälleen torille
laskemaan joukkueiden pistesaaliit. Sumalaisten laskupää ei ollut aivan kovimmassa
terässä, koska laskeminen kesti kauan ja lopputulos ei kaikkia miellyttänyt. Täytyy kyllä
itsekin todeta, että palkinnonjaossa haiskahti
hieman kotijoukkueiden suosiminen. Voittajaksi selviytyi Suman hippijoukkue, jolla
oli kyllä kieltämättä hyvä joukkuehenki ja
selvästi suunniteltu suunnistusperformanssi.
Toiseksikin tuli Suman joukkue, johon kuuluivat toogapukuiset hehkeät neitokaiset,
ja kolmannen
sijan pokkasi
Giekun suunnistusjoukkue.
Palkintosijoille
Indexin
fuksit vauhdissa Oulun
pimenevässä
illassa.
Voitto ei tällä
kertaa osunut
kohdalle,
mutta meininki
kyllä.

Teksti ja kuvat: Riikka Huotari
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Fuksi tuli taloon

eli uusien infotutkijoiden esittely
Kuten todettua, syksy saapui. Samalla
riemunkirjavan (tai kauhunkirjavan,
miten sen nyt ottaa) lipastomme käytävät täyttyivät innokkaista fukseista,
jotka hieman hämmentynyt ilme kasvoillaan yrittivät selvittää, missä päin
on HU211, L7, pohjoinen, etelä, lähin
kahvikupillinen ja missä itse oikeastaan on. Nyt tutustumisillat on istuttu
ja fuksisuunnistukset suunnistettu,
joten on tietysti aika sen ah niin perinteisen fuksien esittelyn. Ladies and
gentlemen, olkaapa hyvät!

1. Kerro itsestäsi.
2. Jos saisit lampunhengeltä
kolme toivetta, mikä olisi
kolmas toiveesi?
3. Kumpi tuli ensin, muna vai
kana?
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1. Tiina Rusanen, kohta 20 vuotta avojalakanen oululainen. Rakastaa itämaista tanssia,
vaatteita, musiikkia ja syksyä. Ajaa pyörällä
aina ilman käsiä ja piirtää kaikkiin papereihin
kukkia.
2. Oman kissan.
3. Sellainen hybridimuotosysteemi.

3. Muna, josta tuli kana.
1. Olen Mikko Komulainen ja kotoisin Kajaanista. Oulussa olen asunut parisen vuotta
töitä tehden. Työt saivat riittää, joten päätin
hakea yliopistoon lukemaan informaatiotutkimusta.
2. - Eläisin pitkään
- Saisin mielenkiintoisen työpaikan
- Rahaa! (hyvin epätodennäköistä)
3. Muna!

1. Olen Aira Pohjanen, 20-vuotias ja kotoisin
Merijärveltä. Tykkään ruoanlaitosta, elokuvien katsomisesta ja viherkasveista.
2. Paljon rahaa.
3. Muna.

1. 21 v, heppatyttö Oulusta. Kiinnostuksenkohteet: syöminen, juominen, kuviouinti.
2. Että saisin lahjaksi 300 opintopistettä.
3. Kana.

1. Olen Ulla. Valmistuin vuonna 2001 Jyväskylästä äidinkielen opettajaksi. Olen ollut
kuusi vuotta Kainuussa yläluokkien lehtorina
ja jäin nyt opintovapaalle. Muutin Ouluun
perhesyistä: mieheni asuu täällä. Oppilaita
on ikävä!
2. No tietysti ainakin 10 lisätoivetta :)
3. Muna. Mistä ne kanat muuten tulisivat.

1. Minulla on ikää 25 vuotta ja iltaisin tulen
kotiin suuren karvaisen meheni, eli koirani,
luo. Minä rakastan asioiden suunnittelua ja
valmistelua, toteutus voi sen sijaan jäädä
puolitiehen.
2. Pieni karvainen nainen, eli toinen koira.
Tai auto. Joo, auto. Ei kun koira. Kaksi toivetta lisää!
3. Kana, joka taivaasta maahan lensi.

1. Teemu, opiskelen nyt täällä.
Harrastuksiin kuuluu elokuvat, musiikki, elokuvat, sekalainen säätäminen ja elokuvatkin.
Los Angelesissa voisi olla ihan kiva käydä.
Erilaiset vieraat kielet kiinnostaa. Jea.
2. Tämä kuulunee niihin mahdottomiin kysymyksiin... Kaksi toivetta toteuttaisi suurelta
osin kaiken. Vaikka Lamborghini.
3. Jätän vastaamatta – ihan sama.
1. Nimeni on Maarit Kaakinen ja olen 19vuotias. Harrastan musiikin kuuntelua,
postcrossingia ja elokuvien katselua, sekä
tietokoneella oleilua.
2. Maailmanympärimatka, jonka kaikki kulut
on maksettu valmiiksi, mutta matkakohteet
saisi valita itse.

1. Hannariikka Korsu, pitkääkin pidempi
blondi, 185 cm, jolla tukka takana ja elämä
edessä.
2. Tuplaa edelliset toiveeni.
3. Kananmuna. ”Mummoni muni mun mammani, mammani muni mun.”
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Koonnut: Marjaana Lahola
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Korvaako sormenjälki
kirjastokortin?
Sormenjälkeen perustuva lainausjärjestelmä Oulun
seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa
Yhteistyöstä syntyi lopulta toimiva lainausjärjestelmä sekä kaksi opinnäytetyötä. Kari
Salmela selvitti omassa työssään ”Sormenjälkitunnistuksella tapahtuvan kirjastolainauksen vaatimusmäärittelyt” järjestelmän
teknisiä vaatimuksia ja Jari-Matti Pulkkinen
työn toisena puolena käyttäjän näkökulmaa
työssä ”Somenjälkitunnistuksella tapahtuvan
kirjastolainauksen käytettävyys”. Alkuperäinen idea järjestelmän rakentamiselle tuli
Pulkkiselta ja Salmelalta, jotka saivat kipinän
testata taitojaan perehdyttyään aikaisemmissa
opinnoissaan erilaisiin sormenjälkisovelluksiin ja biometriseen tunnistamiseen.

Kuinka usein olet ollut tilanteessa, jossa eksyt
kirjastoon ja mukaasi lähtisi opus jos toinenkin, mutta kotiin unohtunut kirjastokortti
estää sinua lainaamasta? Tai pläräät lainaustiskillä lompakkosi kymmeniä ja taas kymmeniä kortteja tuskaillen muoviläpysköiden
huikeaa lukumäärää löytämättä kuitenkaan
sitä oikeaa? Tuttuja tilanteita varmasti meistä
kaikille.
Jos eksyt lainaajaksi Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön kirjastoon, saatat huomata, että siellä ainakin osa
lainaajista vastaanottaa palvelunsa hymyssä
suin kohtaamatta edellä mainittuja ongelmia.
Kyseisissä kirjastoyksiköissä on nimittäin jo
jonkin aikaa voinut rekisteröityä sormenjälkilainaajaksi, jolloin kirjastokorttia ei enää
tarvita, riittää kunhan räpylä on mukana.
Mutta mistä tässä kaikessa tarkalleen ottaen
onkaan kyse?

Kirjastokorttia ei enää tarvita,
riittää kunhan räpylä on
mukana�.

Vuonna 2006 syntyi idea, jonka pohjalta kaksi
hyvinvointiteknologian opiskelijaa Oulun
seudun ammattikorkeakoulun tekniikan
yksiköstä lähti toteuttamaan projektia, jonka
tarkoituksena oli tuottaa ammattikorkeakoululle sormenjälkeen perustuva lainausjärjestelmä. Projekti yhdisti niin opiskelijoiden,
koulun, kirjaston kuin teknisistä ratkaisuista
vastaavan Mikro-Väylä Oy:n voimavarat
tarkoituksena tuottaa konkreettista helpotusta
kirjastoasioinnin arkeen.

Yhdessä tekniikan kirjastoyksikön ja MikroVäylän kanssa pohdittiin, millainen järjestelmä halutaan luoda ja millaisia asioita
biotunnistamiseen perustuvan järjestelmän
käyttöönotossa on huomioitava. Yhteyksissä
oltiin myös Kuusankosken kaupunginkirjastoon, Suomen ainoaan kirjastoon, jossa
vastaavaa on aikaisemmin kokeiltu. Tuloksena oli lopulta järjestelmä, jossa lainaaja voi
asioida kirjastossa sormenjäljellään kirjastokortin sijaan. Järjestelmä toimii kuitenkin
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rinnakkain perinteisen viivakoodin kanssa
eli halutessaan voi palata myös vanhaan
korttilainaukseen. Mutta onko sormilainaa
kokeiltuaan enää paluuta vanhaan vai ovatko
käyttäjät uuden teknisen ratkaisun edessä
täysin myytyjä?

jektissa ja henkilökunnan intoa sekä sitoutumista tarvitaan varmasti jatkossakin, mikäli
sormenjälkilainausta halutaan lanseerata laajemmalle käyttäjäkunnalle.
Mitä moinen projekti sitten vaatii kirjastolta,
onnistuuko vastaavan järjestelmän luominen kirjastossa kuin kirjastossa? Voimmeko
unohtaa muovikorttien pyörittelyn ja siirtyä suoraan biotunnistamisen ihmeelliseen
maailmaan? Salmelan ja Pulkkisen mukaan
vastaavan järjestelmän luominen ei ole
tavallisellekaan kirjastolle mahdoton haaste,
sen sijaan hieman alan osaamista tarvitaan.
Mikäli kirjastojärjestelmiin olisi rakennettu
valmis kenttä sormenjäljen tallentamiseen,
tarvittaisiin kirjaston puolesta enää pelkkä
asiakkaan rekisteröiminen. Tämän toiminnon
kuitenkin toistaiseksi puuttuessa on järjestelmään luotava erillinen sormenjälkitietokanta
ja sitä lainaajan viivakoodiin vertaava sovellus, jotta oikea henkilö voidaan tunnistaa.
Lisäksi tarvitaan sormenjälkilukijoita sekä
niiden asianmukaista kunnossapitoa. Teknisten vaatimusten lisäksi luonnollisesti myös
rekisteriselosteet on hoidettava ajan tasalle,
muistuttavat Salmela ja Pulkkinen. Taloudellisesti vastaavan järjestelmän toteuttaminen
ei vaadi merkittäviä satsauksia, käytännössä

Käyttäjän näkökulmaa aiheeseen selvitti
Pulkkisen opinnäytetyö, jonka osana suoritetun kyselyn perusteella käyttäjät olivat järjestelmään erittäin tyytyväisiä. Testiryhmäläiset
kokivat sekä rekisteröimisen että lainaamisen
erittäin helpoksi ja vaivattomaksi. Palvelun
koettiin nopeuttavan kirjastoasiointia ja lähes
kaikki vastaajat kertoivat käyttävänsä lainaamiseen myös jatkossa mieluummin sormenjälkeä kuin kirjastokorttia.
91 prosenttia
testiryhmästä aikoi jatkaa
”peukalolainaamista”.
Käyttäjien kokemat ongelmat eivät pääsääntöisesti liittyneet tunnistusjärjestelmään tai
palveluun mahdollisesti liittyviin riskeihin,
vaan lähinnä lainausautomaatissa ilmenneisiin ongelmiin. Jonkin verran ongelmia
olivat aiheuttaneet myös sormenjälkilukijan
likaisuus tai käyttäjän kulunut sormenjälki.
Lisäksi muutamat käyttäjät olivat kokeneet
tunnistamisen epäonnistumisen ja hygienian
järjestelmän heikkoudeksi. Kyselyn perusteella järjestelmästä jäi testiryhmäläisille
kuitenkin positiivinen mielikuva ja 91 %
testiryhmästä aikoi jatkaa ”peukalolainaamista”.
Tekniikan ja sosiaalialan yksikössä pilottina
toteutettu kokeilu kysyi myös opinnäytetyöntekijöiden sekä kirjaston tiivistä yhteistyötä.
Alusta asti tekniikan kirjasto oli mukana pro11

kuluja tulee ainoastaan skannereista sekä järjestelmän muokkaamisesta sormenjälkitunnistusta tukevaksi.

Nenä kirjassa

Suomen kirjastoissa sormenjälkitunnistukseen perustuva lainaus on toistaiseksi
kuriositeetti, mutta tulevaisuus voi näyttää
toisenlaiselta sormenjälkitunnistamisen yleistyessä erilaisissa sovelluksissa niin julkisella
kuin yksityisellä sektorilla. Edettäessä kohti
ubiikkiyhteiskuntaa tekniikka on yhä integroidumpi osa ympäristöämme tarkoituksenaan helpottaa jokapäiväistä elämäämme.
Tekniikan ei pidä antaa vyöryä kirjastoihin
hyökyaallon lailla, vaan tarttua härkää sarvista ja tehdä siitä hyvä renki! Olemmehan jo
nyt saaneet todistaa RFID-tekniikan menestyksellistä käyttöönottoa kotimaisessa kirjastomaisemassa, olisiko tässä siis seuraava
aluevaltaus? Biotunnistamiseen perustuvia
järjestelmiä käytetään jo nyt paljon kulunvalvonnassa, työaikaseurannassa sekä rajamuodollisuuksissa, miksi ei siis myös kirjastossa,
jos asiakaskunta kokee kyseisen palvelun
tuovan lisäarvoa kirjaston toiminnalle tai saa
jopa jonkun ei-käyttäjän rekisteröitymään lainaajaksi vain teknisen mielenkiinnon vuoksi?
Biotunnistamisen käytön yhteydessä käydään
yleensä vilkasta keskustelua niihin liittyvistä
turvallisuusriskeistä, mutta ainakaan tämän
selvityksen mukaan kirjaston käyttäjät eivät
kokeneet sormenjälkeen perustuvaa lainausjärjestelmää riskialttiina vaihtoehtona.

The Fall (2006), ohjaus Tarsem Singh
Vuonna 2006 ilmestynyt Tarsem Singhin elokuva The Fall säväytti pitkästä aikaa virkistävän erilaisella tyylillään. Hänet tunnetaan
mm. elokuvasta The Cell, (2000, pääosassa
mm. Jennifer Lopez), jossa maalaillaan vahvoja kuvia fantasian keinoin. Elokuvassa The
Fall Tarsem Singh jatkaa tätä maalailua ja
kohtaukset ovatkin hyvin vaikuttavia väri- ja
äänimaailmaltaan. Elokuva sijoittuu puoliksi
1920-luvun Los Angelesin lämminhenkiseen
sairaalaan ja puoliksi päähenkilöiden päänsisäiseen fantasiamaailmaan. Lyhyesti juonen
voisi tiivistää kertomukseksi pienestä tytöstä,
joka sairaalassa kohtaa omaa sisäistä taisteluaan käyvän miehen. Näiden kahden hyvin
erilaisen ja erilaisista taustoista tulevien henkilöiden elämät kietoutuvat yhteen sadunomaisen fantasiamaailman kautta. Tätä satua
viidestä sankarista mies kertoo tytölle odottaen kuitenkin vastapalvelusta.
Elokuvassa sekoittuu monta tasoa ja monta
tarinaa. Pienen tytön ihanan naiivi asenne
outoa maailmaa kohtaan, miehen henkinen
etsintä uuden elämäntilanteen myötä sekä
fantasiamaailman symboliset viittaukset ovat
vain muutamia näistä. Erityisesti elokuvassa
sykähdyttivät mahtavat värikylläiset kohtaukset sekä poiminnat alkuperäiskansojen
kulttuureista. Elokuva vetää mukaansa, tarttuu kiinni ja pistää sinut keskelle muotojen
ja värien ilotulitusta. Se vaatii keskittymistä,
mutta on ehdottomasti ja juuri siksi katsomisen arvoinen.

Rima sormenjälkilainaamisen maailmaan ei
selvästikään ole teknisesti tai käyttäjän näkökulmasta tarkasteltuna liian korkea. Ehkäpä
ammattilaisen näkökulmasta kynnyskysymykseksi siirtymisessä vanhasta uuteen voi
muodostua luopuminen nostalgisia muistoja
herättävästä kirjastokortista.
Teksti: Satu Salmela
Kuva: Tiina Haapala

Kirja- sekä
elokuva-arvosteluja ja muuta
sekalaista.

Hannariikka Korsu
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Harry Potterin vaikutuksesta
suomalaiseen nimistöön
Suomalaista nimistöä pitkään ja hartaasti
tutkinut Eero Kiviniemi tuli vasta eläköidyttyään tarttuneeksi Aino Räsäsen tuotantoon.
Räsäsen 1940-luvun lopulla supersuositut
Helena-kirjat osoittautuivatkin nimistöntutkijalle aarreaitaksi (Suomalaisten etunimet,
SKS 2006). Suora yhteys romaanihenkilöiden Helenan, hänen sulhasensa agronomi
Jarin ja heidän lapsensa Päivin välillä löytyi
nimien suosioon 1950-luvun lopun ja 1950luvun ikäluokkia kastettaessa.
Populaarikulttuurilla on ollut vaikutuksensa
suomalaisten saamiin nimiin. Pottermanian
kestettyä jo kymmenen vuotta (Harry Potter
ja viisasten kivi ilmestyi suomeksi 1998),
kirjojen parissa kasvaneilla alkaa olla lapsia.
Ainakin niille, joille teossarjaa on ääneen
luettu, on syntynyt sisaruksia.
Väestörekisterikeskuksen
Nimipalvelun
mukaan (22.9.2008 mennessä) ei ainakaan
Harry tai Ron -nimien antaminen ole Suomessa runsastunut. Harry on suomenruotsalaisilla tavallinen, kaikkiaan noin 6400
tunnetaan, näistä 110 2000-luvulta. Roneja
on 187 vuodesta 1960 lähtien, kirjan ilmestymisen jälkeen heistä 64, mutta muitakin
kuuluisia Roneja on paljon.
Tarinoiden kolmannella päähahmolla, Hermione Grangerilla, on Suomessa kahdeksan kaimaa. Heistä neljä on saanut nimensä
vuoden 1998 jälkeen. Kaksi Hermionea on
syntynyt aivan 1900-luvun alussa. Albus tai
Rubeus -nimiä ei Suomessa kukaan kanna.
Harryn lemmikkipöllö Hedwigin kaimoja
sen sijaan löytyy runsaasti, mutta vanhem-
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milta ajoilta.

Inhottavalla Muriel-tädillä on 42 kaimaa,
kukaan ei onneksi ole hänen mukaansa
nimetty. Inhotus Voldemortilla ei ole yhtään
kaimaa. Epäilyttävällä Severus Kalkaroksella on 280 etunimikaimaa, hekin Harry
Potterista riippumattomista syistä. Samoin
Rita Luodikolla on lukuisia kaimoja. Kaunotar, osittain veela Fleur Delacourilla on Suomessa 11 kaimaa, hekin ennen tietoa veelojen
hurmaavasta laulusta. Murjottava Myrtti on
2000-luvulla saanut kaksi kaimaa Suomesta.
Toinen heistä on poika, toinen tyttö.
Kaksi selvää vaikutusta Harry Pottereilla suomalaiseen nimistöön vaikuttaisi olevan. Sirius
Mustan myötä Sirius on Suomessa muuttunut pojan nimeksi. Suomessa on molemmista
sukupuolista nimetty 19 Siriusta, pojista
viisitoista on saanut nimensä 2000-luvulla,
tytöistä vain kolme. Tänä vuonna Sirius-nimi
on annettu kolmelle pojalle, mutta ei yhdellekään tytölle.
Suurin vaikutus suomalaiseen nimistöön on
Harry Potter -hahmoista ollut Luna Lovekivalla. Ensimmäinen Luna -nimi annettiin
Suomessa suurimmista suurimman ikäluokan syntyessä 1947. Yksin hän sai elää aina
vuoteen 1971. 1900-luvun puolella Lunia
nimettiin viisikymmentä. Nyt 2000-luvulla
nimi on annettu jo 192 kertaa, vuonna 2007
nimen sai peräti 42 tyttöä. Tänä vuonna nimi
on annettu kolmellekymmenelle. Eikä tietenkään pidä unohtaa kuuta siellä taustalla.
Reijo Valta

*Levolliset*

kiulukoillensa kunnes sukelsin.

Muistelen, kun järventähdet syttyivät ja sinä.

Niin tahtoisin asetella lyhdyksi
pieniä lumikuita
suuren ikäväni suojaksi huojuvaan tuuleen

Kun viettelin sinut kuin Sunday Reed
untuvain siveltyessä härmeen ylle,
hauraimpien perhosten jo kuoltua.

ja aamuun lumivalkeat valssiaskeleesi kuistilleni.

Siitä lähtien olet haaveillut kanssani,
haaveillut topaasinkukkia notkuvasta
aavasta,
jolla halla astuu Pegasostamman
aurinkotuuliharjaista varsaa kantavaksi,
kuurasta aamun suudeltavaksi

*Aurinkopursi*
Vaistoatko kaamosyön väreestä
taivaiden avautuneen meille?
Jasmiineja sataa kuin ensilunta,
eikä sinua palella rakkaani.

ja uskaltanut kertoa totuuden,
joka aiheuttaa pettymyksen,
tuhkaa timantittomiksi pahdat.

Ja sinä kuiskaat minulle
iltasadun heistä, jotka
toinen toisestaan
unelmoivat - joiden
henkensä, kaikkeutensa
halkoivat lakanat, ne
lemmen kaipauksesta
nukkaantuneet,
aurinkolaivan purjeiksi;
neitsytlentonsa siiviksi
Puutarhaan jumalten
kirjoivat, kunnes sinä

Jotta yhä, mu ráhkis
lakkaamatta, mu ráhkis
minä tenhoudun sinusta, sinä tenhoudut minusta,
ja perhoset, se värisevä Aurorakuningatarkin,
löytävät sylistämme kuolemattomuuden.

näet silmissäni kultaa -

*Lumeton yössä*

Vaistoatko kimmoisuudesta
ajan olevan kypsä?
Minulla on suuhusi kirsikoita,
eikä meitä palella rakkaani,

Unen lävitse, univeden koralleilla,
tunnen tunteiden valvovan:
Kuinka voivatkaan horsmaherrat niin pökertyä,
kun horsmarouvat riisuvat untuvamekkonsa?

rakkaani,
rakkaani.

Sinua varroin kuin aava helminauhoja
tyveneensä, myskiruusut kimalteita

J. Jalopihlaja
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ILMOITUSTAULU
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.

Päiväkahviseuraa
Terveiset koto-Suomesta ja kaukomailta!
Kesä meni mukavasti koulun alkua odotellessa. Tuli
seikkailtua Puolassa, Varsovassa sekä Suomen
Lapissa... T. Hannariikka

Oletko informaationjanoinen, muuten vain
janoinen, jutustelua kaipaava ja indexiläinen?
Käy KILTISKAHVEILLA!

Indexin www-sivut: http://www.student.oulu.fi/~index/
Hallituksen tavoittaa osoitteesta: index.hallitus@oulu.fi
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