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Siirtymisestä
jouluaikaan
Tässäpä tämä nyt on, tämän syksyn ensimmäinen ja samalla myös vuoden viimeinen
Relevanssi. Kuten Elina pj-palstallaan
toteaa, tämä syksy on mennyt todella nopeasti. Oikeastaan ihan liian nopeasti, ja tällä
kertaa lehteä saatiinkin odottaa kauemmin
kuin tavallisesti. Ensi vuonna on kuitenkin
vuosi uusi, joten eiköhän silloin ilmesty se
neljä lehteä. Lisätään uudenvuoden lupauksiin :)
Vaikka ulkona ei olekaan kummemmin
lunta, (paitsi vähän juuri niinä aamuina
jolloin pyöränlukko jäätyy kiinni kun olet
muutenkin myöhässä luennolta) on joulukuu silti ihan kohta täällä. Luultavasti
on jo tämän lehden ilmestyessä, ja se taas
tarkoittaa sitä että joululoma koittaa myös.
Voi unohtaa ainakin hetkeksi kaikki kiireet,
opiskelustressin ja pimeät päivät, sytyttää
kynttilöitä ja toivoa valkoista joulua.

Toimitus ja taitto:
Minna Koskela
Kirjoittajat tässä numerossa:
Minna Koskela
Elina Partanen
Riikka Huotari
Sanna Savolainen
Reijo Valta

Ja ostaa sen suklaakalenterin. Ei niihin ole
koskaan liian vanha.
Minna
Ps: kannen kuva on parin vuoden takaa,
perus-lumiukon sijaan on joskus kivaa yrittää olla luova ja väsätä vaikka lumimuumi.

Kustantaja:
Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen
opiskelijoiden kilta Index ry
Painopaikka:
Oulun yliopistopaino
Kannen kuva: Minna Koskela
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Mistähän sitä
kirjoittaisi...

oikeasti mitään. Taitavimmat eivät edes
itse huomaa, etteivät todellisuudessa
tiedä asiasta tuon taivaallista. Myös
tenttivastausten ”oksentaminen” on taitolaji,
jossa veikkausten osuvuuden tarkistaminen
tapahtuu viiveellä, mutta myös kuviteltujen
otteluvoittojen juhliminen kuuluu asiaan!

Syksystä. Lehdistä. Vanhasen Matista.
Yle-maksusta. Big Brotherista. Fukseista.
Fuksisuunnistuksesta. Bileistä. Opinnoista,
joita en ole tehnyt. Töistä, joita olen tehnyt.
Harrastuksista, joita kaikki aloittavat
syksyisin. Indexin tulevasta teatteriillasta.Vai kirjastovierailuista..? Kesän
kirjastopäivistä. Ehkä kuitenkin tulevasta
Parma-excusta, tulevista pikkujoulusta,
lastenelokuvafestivaaleista, Indexin ja
Suman peli-illasta.. Vaikka yritin psyykata
itseäni ja ottaa oppia muista alan (lue
ainejärjestöjen) lehdistä, oli lähes olematon
itsesensuurini kuitenkin liian vahva. Tästä
ei tullutkaan ajatuksenvirta-kolumnia, jota
Nelivitosen kannustavassa ilmapiirissä ehdin
jo suunnitella. Mennään siis perinteeksi
muodostuneella kaavalla.

Syksyn suosituimpiin harrastuksiin
kuuluvatkin kalenterien täyttöasteen
vertailu, pitkien päivien ja pimeiden iltojen
päivittely, ja opiskelustressin (kuten myös
perinteisen syysflunssan, sekä influenssa A-,
B- ja C-virusten) poteminen ja tartuttaminen
samanhenkisessä seurassa. Syksyn
harmaimpia puolia karkuun pääsee kuitenkin
vaikkapa lämpimän leffasalin hämärässä
tai viltin alla kaakaomukin ja hyvän kirjan
parissa. Myös syksyn luonto on upea
väreineen ja tuoksuineen! (Juu, saa nauraa
seuraavan kerran kun tulen kaatosateessa
kastuneena yliopiston ovella vastaan.)
Indexin syksystä on tulossa erittäin
mielenkiintoinen ja taatusti tapahtumarikas.
Erityiskiitokset, ylimääräiset opintopisteet
ja ilmaiset lonkerot haluaisin lähettää
rakkaan hallitukseni lisäksi myös uusille
opiskelijoille, jotka ovat sankoin joukoin
osallistuneet Indexin järjestämiin
tapahtumiin ja iltamiin. Indexin tulevaisuus
vaikuttaa hallituksen osalta olevan
turvattu, sen verran on potentiaalisia
tulevia hallitustoimijoita jo esiin noussut.
Kaikki halukkaat mahtuvat totta kai
mukaan! Itselleni saatan kuitenkin varata
kiltahuoneen viheristutus
-ja maisemointivastaavan
tai kahvinkeittimenpesukomitean suunnittelulautakunnan operaatio-osaston johtavan virkamiehen
pestin ;)

Syksy tulla tupsahti, ihan pyytämättä ja
yllättäen, kuten joka vuosi. Kalenterit
täyttivät, samoin jumppasalit, yliopiston
käytävät, kahvilat, luentosalit ja erityisesti
pyöräparkit. Kelan avustama intiaanikesä
tai huoleton hetki työelämän vihreämmillä
laitumilla on taas ohi. Nyt vaivaavat niin
essee/tentti/kandi/gradustressi kuin jatkuva
tunne siitä ettei ehdi/kerkeä/saa aikaan/
muista/ymmärrä/osaa aloittaa/kannata edes
yrittää..
Mutta onhan se myös kivaa! Sekaan
sattuu myös niitä luentoja, joilla voi
hetkittäin jopa huumaantua luennoitsijan
esittämistä elämää suuremmista ajatuksista
tai kuvitella itse viimein ymmärtäneensä
maailmankaikkeuden olemuksen ja kaiken
olevaisen tarkoituksen. Esseetä kirjoitellessa
voi ylittää itsensä muotoilemalla upean
asiantuntevan oloisia ja kantaaottavan
kuuloisia lauseita, sanomatta kuitenkaan
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Elina

Fuksiesittely
Jälleen on aika perinteisen fuksiesittelyn! Vaikka tutustumisillat ovatkin jo ohi ja erilaisia
esittelykierroksia pidetty muutenkin useampi kuin yksi, kerrataan vielä nimet ja vastaukset pariin tavalliseen ja pariin vähemmän tähdelliseen kysymykseen, jotka kuuluvat tänä
vuonna näin:
1. Kerro itsestäsi
2. Jos voisit olla päivän ajan kuka tahansa toinen, kuka olisit?
3. Mikä supervoimasi olisi?
4. Vapaa sana
1. Hei, olen Ville, 21-vuotias nuori mies
ja pidän tällä hetkellä majaa Heinäpäässä.
Tykkään musiikista ja kirjoista ja soittelen
myös kitaraa jos sille päälle satun. Vapaaaika kuluu levyjä pyöritellessä ja huoneen
järjestyksessä pitämisessä, kun se muuten
levähtää aivan satavarmasti.
2. Voisin olla Batman koska lepakkoluola on
niin siisti mesta
3. Osaisin taikoa tuopin täyteen aina kun se
tyhjenee
4. Jaa joo, no ei kai tässä. elämää
kummempaa, siistiä opiskella pitkästä aikaa
kun kotona makaamiseen ehti kyllästyä jo
viikon jälkeen.

1. Jennamiia Ripatti, kevään ylioppilas,
entinen SM-tason urheilija, matemaattisesti
lahjaton, mutta verbaalisia lahjoja sitäkin
enemmän.
2. 23-vuotias, sukupuolella ei väliä,
miljonääri- rahaa kuin roskaa, fiksu ja
filmaattinen :)
3. Kyky muuttua hahmosta toiseen esim.
ihmisestä eläimeen, fuksista professoriksi
4. Intohimona koirat, haaveena turboahdettu
auto, jolla pääsisi lentokonetta nopeammin
käymään kotona E-Savossa. Motivaatio
opiskeluun hieman hukassa. Yllättävän
paljon hyvännäköisiä opiskelijapoikia, josta
iso plussa :)

1. Aino Ainali, viimeisimmäksi Kajaanista
kotoisin. Opiskelin viime vuoden
OAMK:ssa, kunnes hain ja pääsin
yliopistoon.
2. Joku tunnettu kirjailija - ehkä J. Rowling,
tai joku jolla on mahdollisuus vaikuttaa
asioihin, kuten pääministeri tms. Olisi
mukava tietää miltä tuntuu kun tietää
olevansa tavallinen ihminen, mutta yhdessä
hetkessä elämä muuttuu ja tulee tunnetuksi.
Toisaalta olisi mukava saada vaikuttaa
hyödyllisesti maailman asioihin.
3. Kyky lukea ajatuksia

1. Olen Laura Sulosalmi. Opiskelen
informaatiotutkimusta. Olen kotoisin
Kemistä ja harrastan jousiammuntaa.
2. Olisin joku rikas henkilö. Olisi mukava
jos voisi ostaa mitä haluaa.
3. Lentotaito.
4. 1. Olen Henna Keminmaalta, 21-vuotias.
Eläinrakas. Asun Toppilassa ja harrastan
urheilua (myös sen katsomista)
2. Leslie Nielsen, yksi parhaista
elokuvakoomikoista.
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Osa fukseista tutustumiskierroksella
3. Lentokyky tai näkymättömyys
4. -

syksynä aloitin informaatiotutkimuksen
koulutusohjelmassa, kivaa on ollut.
2. Olisin poikaystäväni (tai miksei joku
muukin mies), jotta saisin tietää mitä
miesten päässä liikkuu. Miehen logiikka?
3. Lentäminen voisi olla kivaa. Tai
näkymättömyys joissain tilanteissa.
4. Tunnelmallista ja flunssatonta syksyä
kaikille! :)

1. Nimeni on Suvi Metsänranta. Olen
kotoisin Koskisista Pohjanmaalta ja
aloittanut informaatiotutkimuksen opinnot
nyt täällä Oulussa.
2. Jos saisin olla päivän joku muu, voisin
olla vaikkapa Edith Södergran, koska hän on
mielestäni taidokas runojen kirjoittaja.
3. Jos minulla olisi supervoima, se voisi olla
ilmiömäinen taito olla hiljaa ja hengittämättä
pitkiäkin aikoja.
4. Opiskelu on hauskaa!

1. Olen Antti. Diggaan musaa, virvokkeita
ja kirjallisuutta. Luonteeltani olen
ainakin toivoakseni useimmiten lempeä,
vaikka osaankin välillä murjottaa. Pidän
yksinkertaisuudesta ja luonnollisuudesta,
mikä tekee esim. yliopistoelämästä välillä
kummallista.
2. Haluaisin olla Chuck Norris. Olen
aina halunnut tietää, miltä tuntuu olla

1. Nimeni on Minna Pötsi, ikää 20 vuotta.
Olen kotoisin Kuusamosta, asuin siellä
14-vuotiaaksi asti. Sitten muutimme perheen
kanssa Tampereelle jossa asuin viisi vuotta.
Nyt olen asunut vuoden Oulussa. Tänä
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Ja niin

kykeneväinen jakamaan nollalla.
3 Seinien läpi käveleminen. Etenisin
vääjäämättä kuin Musta Ritari Don Rosan
Ankka-sarjiksessa.
4. Luulin pienenä, että Berliini on auton
osa. Tiedän edelleen hyvin vähän ko.
kaupungista.

Kirjavälityksen Näin on kirjat -tapahtuma
käväisi kiertueellaan Oulussa maanantaina
28.9. Tapahtuma kiertää vuosittain
eri paikkakunnilla ja se on tarkoitettu
kirjastojen ja kirjakauppojen työntekijöille,
mutta tällä kertaa myös opiskelijat pääsivät
rajoittamattomalla osallistujamäärällä
mukaan tapahtumaan.

1. Olen Joonas Puro ja ikää löytyy 19 vuotta.
Tulin tänne pohjoiseen Tampereelta.
2. Joku tommoinen Roope Ankka - rahaa
tarpeeksi, eli vapaus tehdä kaikenlaista mitä
muulloin ei pysty. Kolikoissa uiminen olisi
siistiä.
3. Lentämiskyky olis hyvä - vois vähän
lähtee kierteleen ja nähdä kaikkea erikoista.
4. Syksyiset terveiset lukijoille

Tapahtuman aluksi jokaiselle jaettiin
kirjakassit, joiden sisältöä ei tapahtumassa
tullut kovinkaan paljon kaiveltua. Kassien
kanssa siirryttiin buffet-tarjoilun ääreen.
Tarjolla oli kukkoa röstiperunoiden ja
salaatin kera sekä jälkiruoaksi leivoskahvit.
Palanpainikkeena tarjoiltiin viiniä ja muita
virvokkeita. Ruoka oli maittavaa ja pöydissä
olisi voinut istuskella pitkäänkin, mutta
ennen illan pääohjelmaa, kirjailijavieraita,
oli tarkoitus tutustua kustantajien ständeihin,
joilla esiteltiin vuoden kirjauutuuksia.
Jokaisella ständillä oli myös arvonta,
josta voi voittaa kyseisen kustantajan
kirjoja. Kirjavälityksen järjestämässä illan
pääarvonnassa oli puolestaan palkintona
Sonyn eBook Reader.

1. Olen Satu ja kotoisin Kiimingistä.
Olen 22-vuotias ja harrastuksiini kuuluu
raviurheilu.
2. 3. Haluaisin osata lentää.
4. -

Kirjauutuuksiin tutustuminen oli mukavaa.
Se olikin ainoa, mitä Näin on kirjoissa voi
tehdä, koska itselleen kirjoja ei tilaisuudesta
voi ostaa. Tapahtuma on ainoastaan
esittelytilaisuus, jossa kustantajat pyrkivät
tuomaan itseään tunnetummaksi ja saamaan
kirjastot ja kirjakaupat ostamaan kirjojaan.
Ständeihin tutustumisen jälkeen siirryttiin
kabinettiin kuuntelemaan kirjailijavieraiden
haastatteluja. Haastateltavina olivat
Antti Kylliäinen, Kari Kovalainen, Jukka
Laukkanen, Esko Piippo, Veli Ranta-Ojala ja

Kuva: Taru Tanska
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olivat kirjat...
Virpi Hämeen-Anttila. Videotervehdyksensä
esittivät Aleksander Stubb ja omalla
tavallaan myös Jouni Hynynen. Videolla
pyörähtivät myös Karttakeskus ja vahaanimaatiohahmo Pingu. Monien harmiksi
Pertti Jarla, jonka kynästä on lähtöisin
muun muassa Fingerpori-sarjakuva, ei
päässyt paikalle sairastumisen vuoksi.
Haastattelijana tilaisuudessa toimi Raisa
Rauhamaa, joka on tuttu muun muassa
ohjelmista Kaken pesula ja Voimala.

Varsinkin Arktisen Banaanin arpoessa mahtavaa sarjakuvakasaa,
toivoi varmasti moni kuulevansa
oman nimensä.
Haastattelujen päätyttyä suoritettiin osa
arvonnoista. Varsinkin Arktisen Banaanin
arpoessa mahtavaa sarjakuvakasaa, toivoi
varmasti moni kuulevansa oman nimensä.
Valitettavasti arpaonni ei suosinut ketään
indexiläistä.

Vedessä alastomana heiluva
Hynynen kirvoitti odotetusti
naurut yleisöltä.

Kotiin päästyäni kippasin kassista
sohvalle illan saaliin. Kassissani oli
Tuija Lehtisen uutuusteos Nappikaupan
naiset, uusin KirjaIN-lehti, Kirjallisuuden
vuosikirja 2008, Autoilijan tiekartta 2009
ja epämääräinen kasa esitteitä, kortteja,
lukunäytteitä, tarroja ja kyniä. Jotain jäi siis
konkreettisesti käteenkin, vaikka eniten jäi
kutkuttamaan kaikki ne ihanat kirjat, jotka
pitäisi saada luettavaksi. Tänäkin vuonna
on siis ilmestynyt ja ilmestyy aivan ihania
uutuuksia, joiden tarjoamiin maailmoihin
voi nyt syksyn tullen sukeltaa ja paeta
viimaa ja sadetta.

Haastattelut koskivat kirjailijoiden
uutuuskirjoja. Tarkoituksena oli siis
nostaa jokaiselta kustantajalta yksi kirja
ja kirjailija esiteltäväksi tarkemmin.
Jouni Hynynen oli päätynyt esittelemään
uutta teostaan Mies katoaa videolla
teoksen kansikuvan kuvaamistilanteesta.
Vedessä alastomana heiluva Hynynen
kirvoitti odotetusti naurut yleisöltä.
Muuten haastattelut ja esittelyt hoidettiin
perinteisemmällä tavalla. Esitellyistä
teoksista minulle jäi parhaiten mieleen Virpi
Hämeen-Anttilan Päivänseisaus ja Jukka
Laukkasen lastenkirja Aaveilua. Ehkäpä
tutustunkin niihin joskus myöhemmin.
Muut teokset eivät genrensä puolesta niin
minua kiinnostaneet, koska niihin kuului
muun muassa historiallisia romaaneja ja
eräkirjallisuutta.

Riikka Huotari
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Tunnetko jo nämä
kirjastoaiheiset lastenkirjat?
Maikki Harjanne: Minttu kirjastossa
(Otava 2000)

Leijona, joka saa aluksi henkilökunnan
ymmälleen. Leijona saa kuitenkin jäädä,
koska se noudattaa kirjaston käyttösääntöjä.
Vähitellen Leijonasta tulee vakituinen
asiakas kirjastossa. Se käy kirjaston
satutunneilla ja auttaa henkilökuntaa. Kaikki
pitävät Leijonasta.

Minttu rakastaa kirjoja on niiden suhteen
kaikkiruokainen. Mintulla on ainakin
kymmenen omaa kirjaa, mutta lisää lukemista
Minttu lainaa kirjastosta. Nyt on kuitenkin
edessä erityisen tärkeä päivä: Minttu pääsee
isän kanssa kirjastoon ja saa vihdoin ja
viimein oman kirjastokortin! Minttu tapaa
reissulla monta mielenkiintoista ihmistä
ja oppii uutta kirjaston käyttösäännöistä ja
palveluista. Kirjasto on Mintusta mukava
paikka, ja seuraavana päivänä Minttu leikkii
kotonakin kirjastonhoitajaa.

Eräänä
päivänä
kuitenkin
tapahtuu
onnettomuus, jossa neiti Nukarinen satuttaa
itsensä. Hän lähettää Leijonan hakemaan
herra Herhilän apuun. Koska herra Herhilä
ei ymmärrä, mitä Leijona haluaa, joutuu
Leijona avaamaan kitansa ja karjumaan. Se
on kuitenkin virhe, sillä kirjastossa ei saa
karjua. Leijona tietää rikkoneensa sääntöjä ja
lähtee pois kirjastosta.

Maikki Harjanne on sekä kirjoittanut että
kuvittanut kirjan itse. Kirjassa opetetaan
tarinan lomassa oikeaoppista kirjojen
kohtelua sekä kirjaston käyttösääntöjä. Kirjan
kuvitus on Maikki Harjanteen tyyliin selkeää,
mutta mukavasti huumorilla höystettyä.
Hauska yksityiskohta on myös moderni
kirjastonhoitaja, jolla ei ole nutturaa eikä
jakkupukua. Kaiken kaikkiaan kirja toimii
lapsille mainiona johdatuksena kirjaston
käyttöön.

Tarina on hauska myös aikuisen mielestä
ja kirja sopiikin mielestäni niin lapsille
kuin isommillekin kirjastoihmisille. Kevin
Hawkesin piirtämät kuvat ovat kauniita ja
niitä on ilo katsella. Tässä tarinassa kirjasto
esitetään hyvin perinteisenä paikkana, jossa
kirjastonjohtaja neiti Nukarisella on nuttura
ja silmälasit eikä kirjastossa saa juosta tai
meluta. Kaikki tämä on kuitenkin huumorilla
höystettyä. Tarinalla on onneksi onnellinen
ja opettavainen loppu: joskus sääntöjä saa
rikkoa, jopa kirjastossa, kun auttaa pulassa
olevaa ystävää.

Michelle Knudsen: Kirjaston leijona
(Kustannus-Mäkelä 2007)
kuvittanut Kevin Hawkes, suomentanut
Raija Viitanen
Kirjastonjohtaja neiti Nukarinen on erittäin
tarkka siitä, että kirjastossa ei juosta eikä
meluta. Eräänä päivänä kirjastoon saapuu

Sanna Savolainen
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Runoreseptejä
Näin on perinteikäs, tosin riimitön, runo
valmiina tarjoiltavaksi.

Kriitikkoja ja lukijoita on viimeaikoina
puhuttanut hakukonerunous. Pääsääntöisesti
uutuus on otettu myönteisesti vastaan, mutta
jupinaakin tekemistapaa kohtaan on esitetty.
Erityisesti on kyselty taustalla vaikuttavia
runousoppeja ja tekotavan yksityiskohtia.

Klassikoja on Kotuksen tekstikorpuksissa
netissä, sekoitusvälinekin on virtuaalinen
(http://www.languageisavirus.com/
cutupmachine.html).

Hakukonerunoutta on esimerkiksi
Facebookissa kiertelevä meemi, jossa
kehotetaan googlaamaan omalla nimellä
”Reijo on” ja jakamaan kymmenen
ensimmäistä tulosta kavereille. Tapoja
on monia, jo perinteiseksi, ainakin
ntamon (kustantamo ilman kusta) erään
julkaisutiedotteen mukaan, muodostunut
tapa etsiä sopivia satunnaisia tekstinpätkiä ja
muokata niistä itselle mieleinen lyriikka.

Savukeidas on julkaissut kaksi Poetiikkaa
-artikkelikokoelmaa, joissa tekijät ovat
päässeet avaamaan runousoppejaan. Se
sujuukin useimmilta tekijöiltä hyvin, koska
he ovat akateemisen koulutuksen saaneita.
Hakukonerunoudella on pitkät juuret. Jo
aikana ennen tietokoneita osattiin kerätä
satunnaisia sanoja, leikata ja liimata
ja piirtää graafisia runoja. Suorin juuri
hakukonerunoudesta aikaan entiseen kulkee
ranskalaiseen Stephané Mallarméhen
(1842-1898). Häntä pidettiin pitkään
mahdottomana suomentaa, mutta yllättäen
2006 ilmestyi hänen tuotannostaan kaksi
teosta.

Jouni Kemppi Kotuksen blogissa tarjoilee
runoreseptin:
Näin teemme runoutta - Osa I:
Klassikoista omia runoja.
1. Hae klassikoista satunnaisia
tekstinpätkiä. Lisää joukkoon pätkä
tekstiä sanomalehdestä.

Einari Aaltonen valikoi ja suomensi
Mallarmén keskeisen tuotannon
kokoelmaksi Faunin iltapäivä. Helena
Sinervo suomensi pidemmän yksittäisen
runon Nopanheitto, joka julkaistiin omana
niteenään laajojen alku- ja esipuheiden
kanssa. Kristian Blombergin suomennos
samasta runosta julkaistiin Särössä
3-4/2006.

2. Liitä palaset yhteen.
3. Sekoita hyvin. (Voit käyttää apuna
esim. Cut-up machinea)
4. Poistele makusi mukaisesti sanoja
kunnes jäljelle jäävät itseäsi miellyttävät
säkeet.

Uuteen runoon on käyty vakavissaan,
historiatietoisesti ja aikaisempi esikuva
esille nostaen.

5. Lado mukaan vielä sidesanoja ja
koristele rivittämällä säkeet.
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Suomalaisilla alan konkareilla ei
1960-luvulla ollut samanlaisia verkostoja
kuin nyt. Wikipedian mukaan yli 42 vuoden
kirjastouran tehnyt Kari Aronpuro joutui
runoilijuutensa alkutaipaleella Kemissä
pienoisen kulttuuriskandaalin kohteeksi.
Hänen esimiehensä yksiselitteisesti
kieltäytyi ostamasta alaisensa kokoelmaa
Aperitiff – avoin kaupunki kirjaston
kokoelmiin. Se ei kirjastonjohtajan mielestä
täyttänyt runoudelle asetettuja määritelmiä.

Nenä kirjassa

Kirja- sekä
elokuva-arvosteluja ja muuta
sekalaista.

Up - Kohti korkeuksia (2009)
Disney - Pixarin uusimman kokopitkän
elokuvan päähenkilö Karl Fredrickson
on vanha mies, joka haaveili nuorena
seikkailuista, mutta päätyikin elämään
ihan tavallista lähiöelämää onnellisessa
avioliitossa. Vaimon kuoltua ja
vanhainkodin uhatessa Karl päättää
kuitenkin toteuttaa hänen ja edesmenneen
vaimonsa yhteisen unelman ja muuttaa
Etelä-Amerikkaan, rakennuttaa talon
kauniin putouksen äärelle. Juttuhan on
kuitenkin niin, että Karlin tapauksessa talon
siirtäminen on helpompaa kuin kokonaan
uuden rakentaminen, ja tämähän käy
kätevimmin valtavalla määrällä ilmapalloja.
Karlin tarkoituksena ei tosin ollut ottaa
mukaan Rasmusta, partiopoikaa, joka haluaa
ansiomerkin vanhuksen auttamisesta...

Vaikka nykyrunoilijat ovatkin hyvin avoimia
runousoppiensa kanssa, niin on muistettava,
että tärkein on runo, ei sen taustalla olevat
opit. Ei klassisesta runoudesta nauttiminen
edellytä Aristoteleen Runousopin tuntemista.
Eikä uusi runouskaan sellaista vaadi.
Hyvä aloituspaikka suomalaiseen
nykyrunouteen on Kirja kerrallaan
-kustantamon ja Nihil Interitin yhteinen
runoteossarjan poEsian verkkosivu. Sen
kautta kaikki sarjassa julkaistut teokset ovat
ladattavissa ilmaiseksi pdf-muodossa. Matka
”traumatisoivaan avantgardeen” voi alkaa
siis tutusti ja turvallisesti kotikoneen äärellä.

Up, kuten muutkin Pixarin animaatiot,
vetoaa sekä nuorempaan että vähän
vanhempaankin yleisöön. Katsoja saa
sekä nauraa että välillä myös yrittää olla
itkemättä, varsinkin elokuvan alkupuolella
silmien kostumiselta on vaikeaa välttyä.
Parasta elokuvassa on kuitenkin se, että
hauskaksi tarkoitetut kohtaukset huvittavat
oikeasti, eikä huumoria ole väännetty
mukaan väkisin. Se tulee muuten vakavaan
ja outoa kyllä, melkeinpä realistiselta
tuntuvaan tarinaan mukaan luonnostaan,
hahmojensa kautta.

Reijo Valta
Jouni Kempin Runoresepti
http://www.kotus.fi/index.phtml?5438_
m=5682&s=3247
poEsia
http://poesiasarja.wordpress.com/

Minna Koskela
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Fuksisuunnistuksen
kuvasatoa

Tänäkin vuonna Index sai koottua edustavan joukkueen joka syksyiseen fuksisuunnistukseen, ja vaikkei voittoa irronnutkaan, hauskaa ainakin oli...

Kuvat: Mikko Komulainen
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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 kirjastoalan järjestö, joka pitäisi huolen opiskelijoista, ymmärtäisi työllistymiseen liittyviä
huolia, raha-asioita, 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 vuodessa 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
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