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Pääkirjoitus

Näin Halloweenin alla on mukava käydä
lävitse kaikkia niitä lapsuuden traumoja,
jotka mm. Disney, Dreamworks ja YLE
on meille aiheuttanut. Näissä mietteissä ja
tunnelmissa haluankin jakaa, teille kaikille,
lapsuuden kauheimmat muistikuvani.
Äitini ollessa yrittäjänä R-kioskilla, me
muksut saimme “vuokrata” VHS-kasetteja
ilmaiseksi katsottavaksi. Mukavia pieniä
ylläreitä löytyi aina silloin tällöin Ärrän
vuokrahyllyistä ja TV2:n ohjelmistosta.
Mukavat pienet yllärit saapuivat useasti
pienen pienen Marleenan uniin ja ajoivat
tämän nukkumaan isin ja äidin keskelle.
Muistatteko Hornansarven Hiidenpadasta?
Sen ainoan kerran, kun olen “nähnyt asioita”, näin Hornansarven kävelevän meidän
pihatietä pitkin meidän taloamme kohti.
NE järkyttävät, peloittavat vaaleanpunaiset
elefantit Dumbosta? Sama tässäkin pätee,
kuten Rölliinkin, ettei sitä samppanijaa tai
mökyööliä kannattane juua liialti.
Mörkö on kuumoittava, tosin pohjimmiltaan suloinen hahmo.
MORSOTRAUMAT? Tätä ei tarvitse edes
selittää.
Mutta tiesittekös, mikä on se ultimaattisin
painajainen, mitä pieni Marleena pelkäsi
sydämensä pohjasta?

Nämä hunajanahnaat lurjukset olivat Puolen
hehtaarin metsän asukkien suurimmat painajaiset (Aina Nalle Puh ja Möhköfantti-elokuvaan asti). Näin möhköfanteista ja tärpistä
kertovan animaatiopätkän vuonna 1977
kootussa Nalle Puh-elokuvassa. Otukset saapuvat Nalle Puhin uniin tämän vartioidessaan hunajavarastoaan. Painajaisessa, laulua
lainaten:”Ne kaiken syö ja eikä mitään jää!”
En tule ikinä ymmärtämään sivuvaikutuksia, joita elokuvalla oli: Kuullessani
vahvalla bassolla varustetun house/hardstyle/EDM-kappaleen, näen automaattisesti
elefantteja TAI möhköfantteja marssimassa
isolla asfaltoidulla tiellä kohti tuntematonta
määränpäätä. Kyllä, minä näen möhköfantteja kuunnellessani musiikkia. Olen oppinut
elämään tämän asian kanssa, enkä sitä ole
monien kanssa jakanut.
Nyt oli hyvä aika kertoa
Hupaissaa loppusyksyä ja alkutalvea itse
kullekin, tulkoot luurangat uniinne.

Mähköfantteja ja Tärppiä
“On muodoltansa hurja
se aina, voi kurja!
On pitkä, pätkä, laiha jätkä tää!”

Marleena Maliniemi

HOX! Etsi tämän lehden sivuilta 4-15 Marleenan vasemmalla puolella leijailevat
lepakko, kurpitsa ja pääkallo, niin voitat iloisen mielen!

3

I

PJ-palsta
tyynesti etsivät oikeaa lukusalia ja laativat HOPSia,
aikaisempien vuosikurssien opiskelijat pohtivat
porukalla innoissaan, että millainenkohan satsi
sieltä tänä vuonna tulee? Käyvätköhän ne tapahtumissa? Ja mitähän ihmettä ne meistä ajattelee?
Kaiken kaikkiaan tunnelma on kuin sokkotreffejä
odotellessa. Yhtään ei voi tietää, onko toinen kiinnostunut samoista asioista. Mitä jos kaksimetrinen
haukimaskotti ei olekaan niistä yhtään hauska?
Mitä jos ne eivät nauti meidän jutuista?
Joka vuosi ”treffejään” odottavat vanhemmat opiskelijat kuitenkin yllättyvät iloisesti. Fuksit ovatkin
taas fiksuja, hauskoja, aktiivisia ja nauttivat hauen
seurasta. Vain muutama kysymys enää jää auki:
Mentäiskö vielä uudestaankin treffeille hei? Vai
tehtäiskö suoraan hommasta syyskokouksessa
virallista, ja ollaan seuraava vuosi tiiviisti yhdessä?
Tuu vaan. Pidetään toisiamme käsistä ja tuijotellaan kaipaavasti haukea silmiin.

Fuksit tulee, pääsee tutustuu
Joka syksy yliopiston käytävät ovat taas täynnä jännityksestä kihiseviä opiskelijoita, jotka levottomasti
pyörivät käytävillä vastaantulijoita silmät pyöreinä
tuijotellen. Puhun siis tietenkin vanhemmista
opiskelijoista. Samaan aikaan kun fuksit verrattain

Jenni
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Index menossa...
Fuksisuunnistus, Esko (vas.) tarjoaa
fukseille Max (vas,), Sonja, Matti ja
Liisa suolakurkkua kera kermavaahdon.

"

§

Hailuodossa patikoitiin. Kuva:
Hanne Uusitalo

...ja tulossa
- Hallituskähmintä
4.11.
- Yhdistetty syysko
kous ja pikkujoulu
t
20.11. Oulun Rake
nnusmestari yhdistyksen saunatiloiss
a

Palautepäivien etkot Mannenkadun saunatiloissa. Kuva: Olli Salmi

55

The Daily Index

Indexin uudet haalarimerkit
Vesa Suominen sai hyppysiinsä haalarimerkin, jota
komisti hänen omat kasvonpiirteensä.Merkin on
suunnitellut Anni Hyypiö. Suomisen toimiston
edessä järjestettiin 7. syyskuuta Herran vuonna
2015 juhlava luovutustilaisuus, jossa haalarimerkki
luovutettiin hänelle. Myös muut kuin Suominen
voivat saada merkin hyppysiinsä (tosin maksua
vastaan), joten kyseistä merkkiä halavajien kannattaa olla tarkkana, milloin merkkiä on myytävänä.

Siikajoella Indexin
öljypainikisat
Indexin jokavuotisella Siikajoen reissulla miteltiin
öljypainin merkeissä. Höyhensarjan Taneli Kolppanen ja raskaan sarjan Eetu Karjalainen ottivat toisistaan mittaa öljypainissa. Huolimatta huomattavasta
elopainosta Karjalainen ei pärjännyt Kolppaselle,
joka voitti ottelun kuristusotteella.
”Kyllähän se täytyy myöntää, että Taneli oli tällä
kertaa meistä etevämpi”, puuskutti Karjalainen
intensiivisen öljypainiottelun jälkeen. ”Olisi ollut
epäurheilijamaista ottaa vastustajaa suoraan
kraivelista kiinni, mutta kenties se olisi auttanut
voittamaan tämän matsin”, pohdiskeli Karjalainen
katkerana.

Palautepäivät
Tämän syksyn informaatiotutkimuksen oppiaineen
HOPS-, harjoittelu-, palaute- ja kv-vaihtopäivä järjestettiin 16. lokakuuta Herran vuonna 2015. Edellisenä
iltana oli järjestetty palautepäivien etkot eli oppiaineen
yhteinen vietto Mannenkadun saunalla. Jatkot pidettiin
taasen illalla Pelixirissä keilauksen merkeissä.

PÖÖ-galleria

Teksti: Eetu Karjalainen

Pöö-gallerian kuvat:
Marleena Maliniemi

6

Fuksikysely

Kappaleessaan Syksyn sävel Juice Leskinen laulaa, että elämä on kuolemista.
Indexissä syksy tarkoittaa kuitenkin uusien elämänmuotojen ilmestymistä ainejärjestöön. Lue vuoden 2015 fukseista.
tietoisuuden ja muuttuu ilkeäksi, maailmanherruutta tavoittelevaksi pahikseksi. Kuinka
kusessa olet? Vasemmalla puolellani oleva
esine on jääkaappi. Jos se ryttyilee minulle,
ryttyilen minä takaisin! xD
Mitä elintarviketta kontrolloimalla pelastaisit
maailman edellisen kysymyksen pahikselta?
Ottaisin jääkaapista töpselin irti kurkulla. Se
on elintarvikkeena tarpeeksi vahva toimiakseen miekkana. XD
Herra Suomuinen, Indexin maskottihauki, kutee
pienen hiekkakumpareen
päälle. Kummalle puolelle mäti vierii: oikealle
vai vasemmalle?* Pehmomaskotti Suomuinen
ei kude kumpaankaan
suuntaan. Ei se ole oikea
haukikaan. Saakohan
sen leukaluusta tehtyä
kanteleen? XD

Hanna-Mari
Nykänen, 25v
Millä paikkakunnalla
olet syntynyt ja/tai
varttunut? Alavieska
Mitä olet tehnyt
ennen informaatiotutkimusta? Soittanut
pianoa, laulanut,
ollut satutätinä kirjastoissa ja esiintynyt
soittajana tilaisuuksissa :)
Miksi valitsit informaatiotutkimuksen?
Valitsin informaatiotutkimuksen siksi, koska
tykkään kirjoittaa pohtivia tekstejä ja ajatella
paljon.
Millaisen eläinhybridin loisit, jos voisit valita
kaikista maailman eläimistä siihen kaksi?
Eläinhybridini olisi hevoskotka :)
Mikä on parasta, mitä voi tehdä sohvalla?
Tykkään sohvan ääressä katsoa leffaa ja
keskustella ihmisien kanssa. :)
Menevätkö nallekarkit tasan? Juu, jaan nallekarkit tasan kaikille - ja liian kilttinä luovun
myös omastani :D
Menisitkö treffeille itsesi kanssa? En missään
tapauksessa menisi treffeille itseni kanssa.
Rakastan lähimmäisiäni, mutten itseäni. Se
olisi itserakkautta, jota pidän epähumaanina.
Minkä näistä haluaisit uudeksi sipsimauksi?
a. vanilja b. kahvinkeitin c. alligaattori d.
kristillinen rap Herkän mahani vuoksi
sipsit ovat minulle ällötys, oli maku mikä
vain. Vastaan siis vaihtoehto E niin kuin ”Ei
mikään.” :D xD
Sinun vasemmalla puolellasi oleva esine saa

Max Peltonen, 24
Millä paikkakunnalla olet
syntynyt ja/tai varttunut? Olen syntynyt ja
kasvanut Helsingissä.
Mitä olet tehnyt ennen informaatiotutkimusta? Ensin järjestelin arkistoja
pääkaupungissa, sitten opiskelin kirjastonhoitoa Oamkissa.
Miksi valitsit informaatiotutkimuksen? Tieto
kiinnostaa.
Millaisen eläinhybridin loisit, jos voisit valita
kaikista maailman eläimistä siihen kaksi?
Valaan ja hiiren hybridi olisi keskikokoinen
merinisäkäs. Ja sen nimi olisi vaari.
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Mikä on parasta, mitä voi tehdä sohvalla?
Löhöiy.
Menevätkö nallekarkit tasan? Ei niitä aina
kaikille riitä.
Menisitkö treffeille itsesi kanssa? Mikäli
saisin suostuteltua itseni.
Minkä näistä haluaisit uudeksi sipsimauksi?
a. vanilja b. kahvinkeitin c. alligaattori d. kristillinen rap Sipsit olisi loistava tapa päästä
kristillisen rapin makuun.
Sinun vasemmalla puolellasi oleva esine saa
tietoisuuden ja muuttuu ilkeäksi, maailmanherruutta tavoittelevaksi pahikseksi. Kuinka
kusessa olet? Pahvilaatikko. Ei pelota.
Mitä elintarviketta kontrolloimalla pelastaisit
maailman edellisen kysymyksen pahikselta?
Pakkaisin kaiken voileipäkekseihin, jolloin
pahvilaatikot menettäisivät valta-asemansa.
Herra Suomuinen, Indexin maskottihauki,
kutee pienen hiekkakumpareen päälle.
Kummalle puolelle mäti vierii: oikealle vai
vasemmalle?* ������������������������������
Näin tarkoitushakuisessa kysymyksenasettelussa on kyllä jotain mätiä.

musta? Viimeksi olin Oulun ylioppilasteatterin järjestösihteerinä, sitä ennen
kirjakaupan tätinä ja kirjallisuuden opiskelijana.
Miksi valitsit informaatiotutkimuksen? Ala
on aina kiinnostanut minua, lisäksi haluan
saada ammatillisen pätevyyden.
Millaisen eläinhybridin loisit, jos voisit valita
kaikista maailman eläimistä siihen kaksi?
Quokka-kenguru voisi olla iloinen ilmestys.
Mikä on parasta, mitä voi tehdä sohvalla?
Lukea Robin Hobbia tai Terry Pratchettiä.
Menevätkö nallekarkit tasan? Ei tasan mee.
Menisitkö treffeille itsesi kanssa? En.
Minkä näistä haluaisit uudeksi sipsimauksi? a.
vanilja b. kahvinkeitin c. alligaattori d. kristillinen rap Alligaattori voisi olla lihaisa.
Sinun vasemmalla puolellasi oleva esine saa
tietoisuuden ja muuttuu ilkeäksi, maailmanherruutta tavoittelevaksi pahikseksi. Kuinka
kusessa olet? Erittäin pahassa.
Mitä elintarviketta kontrolloimalla pelastaisit
maailman edellisen kysymyksen pahikselta?
Kynttilöitä.
Herra Suomuinen, Indexin maskottihauki,
kutee pienen hiekkakumpareen päälle.
Kummalle puolelle mäti vierii: oikealle vai
vasemmalle?* Ei se vieri, kun se on hiekalla.

Hanna Jarva
Millä paikkakunnalla olet syntynyt ja/tai varttunut? Rovaniemellä, peräkylien kasvatti.
Mitä olet tehnyt ennen informaatiotutki-

Hanne, 31
Millä paikkakunnalla olet syntynyt ja/tai varttunut? Kiimingissä
Mitä olet tehnyt ennen informaatiotutkimusta? Opiskelin kirjasto- ja tietopalvelua
OAMK:ssa.
Miksi valitsit informaatiotutkimuksen? Koska
haaveilen kirjastotädin ammatista
Millaisen eläinhybridin loisit, jos voisit valita
kaikista maailman eläimistä siihen kaksi?
Risteyttäisin delfiinin ja kolmivarvaslaiskiaisen
Mikä on parasta, mitä voi tehdä sohvalla?
Nukkuminen
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Menevätkö nallekarkit tasan? No ei ainakaan,
jos minä lasken
Menisitkö treffeille itsesi kanssa? Ehkä
Minkä näistä haluaisit uudeksi sipsimauksi? a.
vanilja b. kahvinkeitin c. alligaattori d. kristillinen rap c
Sinun vasemmalla puolellasi oleva esine saa
tietoisuuden ja muuttuu ilkeäksi, maailmanherruutta tavoittelevaksi pahikseksi. Kuinka
kusessa olet? Jääkaappini on ilkeä, maailmanherruutta tavoitteleva pahis ja lisäksi
hullu. En järkyty enää mistään.
Mitä elintarviketta kontrolloimalla pelastaisit
maailman edellisen kysymyksen pahikselta?

Maapähkinävoin ja mansikkahillon.
Herra Suomuinen, Indexin maskottihauki,
kutee pienen hiekkakumpareen päälle.
Kummalle puolelle mäti vierii: oikealle vai
vasemmalle?* Ei se vieri, se sammaloituu.

*Suomuista koskevan kysymyksen jallitushan oli siinä, että HERRA Suomuinen
tuskin laskee mätimunia. Fuksit olivat kuitenkin liian fiksuja lankeamaan ansaan.

Lipunsuunnittelija puhuu!

Sini Katves, joka suunnitteli Indexin lipun, kertoo miksi ja miten hän suunnitelukilpailun voittaneen lipun.
Mulla ei ollut aietta osallistua lippukilpailuun, mutta vissiin sitä tuli kuitenkin
alitajuisesti pohdittua, koska yhtenä päivänä ping! vain, ja kuva lipusta oli kirkkaana mielessä. Idea tuli siis kuin salama kirkkaalta taivaalta, eikä sitä tarvinnut
aktiivisesti työstää. Parhaat ideat tulevatkin aina itsestään! Otin Olliin yhteyttä,
että vieläkö ehtii lähettää ehdotuksen, ja vielä sen ehti. Piirsin samantien ehdotukseni paperille ja laitoin menemään.
Sormesta ja pisteestä muodostuu i, eli indexin alkukirjain. Viivakoodi on muistuma vanhasta lipusta, ja sopii mielestäni muutenkin ihan hyvin meidän alan
symboliksi. Halusin lippuun Indexin tunnusvärit pinkin ja harmaan.
Ideakilpailun voiton jälkeen tein vielä monta ehdotusta siitä, miltä lopullinen lippu
voisi näyttää, ja minkä mallinen se voisi olla. Lopullisen version teki kuitenkin
joku Indexin hallituksesta, enkä ole vielä edes nähnyt, millainen siitä sitten viimein
tuli. Toivottavasti indexiläiset ovat tyytyväisiä uuteen lippuun!
Tässä vielä poiminta siitä, mitä olin kirjaillut ehdotuksen kylkeen: ”Lippuideani
taustalla on kaksi ajatusta. Ensinäkin etusormi pystyssä ollaan tilanteessa, jossa joku
henkilö haluaa vakuuttaa kuulijat siinä, että hän tietää mistä puhuu. ”Tämä on
fakta, asia on näin, uskokaa minua.”. Indexissä puuhailevat tulevat informaatikot ja
kirjastonhoitajat ovat luonnollisesti ammattilaisia tiedon suhteen.Voimme uljaasti ja
asenteella sormi pystyssä todeta, että ”mä osaan tän homman, tää on luotettavaa informaatiota”. (Ei kuitenkaan näytetä keskaria hankalille asiakkaille…) Toisaalta pystyssä
oleva sormi muistuttaa Indexin alkukirjainta, i:tä.”
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Notta ristus
soikohon!
Käytihin Etelä-Pohojammaalla kattomassa Seinäjoen kirijastoa, notta
ristus soikohon!

vähän liikennevaloja väkilukuun nähden,
olivat kaupungin ainoat liikennevalot
sijoitettu juuri Omenahotellin edustalle.
Satu ilmaisi huolensa siitä, että piipittävät liikennevalot saattavat häiritä yöunta
(piipitys kuului hyvin selkeästi hotellin sisälle), joten hän päätti taikavoimin
sammuttaa ne tasan klo 00.00. Kun
totesimme, etteivät liikennevalojen äänet
enää häirinneet meitä, suuntasimme
kulkumme paikalliseen tšekkiläiseen
olutravintolaan, Hospoda Korbeliin. Siellä
sain maistaa kirsikkaolutta ja opin, että
jälkiruoka
on
tšekin
kielellä
zákusek,
siinä
missä
venäjän kielessä закуска (zakuska) merkitsee alkuruoka. Sangen mielenkiintoista.

Retkikuntamme Seinäjoelle oli pieni, mutta
se oli logistiikkakustannusten kannalta
ihan hyvä juttu. Koko ekskursioryhmämme
mahtui mukavasti humanistisen killan auton
Humpauttajan
kyytiin.
Autoon
hyppäsivät mukaan Eetu, Satu, Matti,
Minna ja Hanne. Myös Marjut osallistui
ekskursiolle tullen omalla omin neuvoin
Seinäjoelle. Tarkoituksenamme oli käydä
katsomassa Seinäjoen kaupunginkirjastoa.
Koska perjantai-iltana ei ollut ns. “virallista” ohjelmaa suunniteltuna, keksivät
ekskursiolaiset omaa tekemistä. Hanne
ja Satu kävivät tarkastamassa paikallista,
eteläpohjalaista teatteria ja Matti kävi katsomassa Fantasialinnaa. Itse totesin, että
vaatimaton aamiainen ja Sievissä nautittu
välipala eivät riittäneet koko päiväksi, vaan
illalla mahani osoitti huolestuttavia merkkejä nälästä. Siksipä suuntasin kulkuni kiinalaiseen ravintolaan, jossa syömisen ohella
tutustuin paikalliseen Kalevaan eli Ilkkaan.

Seuraavana
päivänä
suuntasimme
sitten
kulkumme
pällistelemään
Seinäjoen
kirjastokompleksia.
jossa
saimme ohjatun kierroksen kirjaston läpi.
Aalto-kirjasto on vanhempi osa (sekä
nimensä mukaisesti itse Alvar Aallon
suunnitelema) ja Apila-kirjasto on
uudempi. Ne ovat yhteydessä toisiinsa
maanalaisen käytävän kautta. Seuraavalta
sivulta voit nähdä, miltä kirjastossa näytti.

Illemmalla kokoonnuimme sitten nauttimaan
kohtuudella alkoholistisia juomia. Vaikka
olin huomioinut, että Seinäjoella on varsin
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Seinäjoen ekskursiolle osallistuneet
lähöilykolossa: Eetu (vas.), Matti,
Hanne, Minna (ylempi), Marjut
(alempi) ja Satu

Teksti: Eetu Karjalainen
Kuvat: Matti Pieniniemi
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Ajattelijan Väylämatka
Oulun Yliopistossa

Astelen aamunkajossa yliopistoa kohti,
Saalastinsalin päädystä sisälle. Saalastinsalin
pääty on hyvin hallinnollinen, arvokas miljöö.
Ympärilläni näkyy vihreää marmoria, salista
kuuluu flyygelin heleitä glissandoja sekä
matalia basson väristyksiä soittajan harjoitellessa. Sävelet kaikuvat ympäri marmoriväylää,
jonka muovimattoa pitkin jatkan matkaani.
Saavun pian suureen, valoisaan aukioon.
Tässä aukiossa on kaksi upeaa maalausta,
joita pysähdyn tutkimaan opiskelijamaisella
uteliaisuudella. Maalauksissa on punaisia
sävyjä, mutta myös asteittaista tummuutta.
Maalaukset
kuvaavat
symbolisesti
opiskeluun
liittyvää
asennetta,
intohimoisen sisäistä ilonmotivaatiota sekä
jännittynyttä epävarmuutta. Niinpä niin,
kukapa ei olisi 100%-varma opintietä vaeltaessaan, millainen työkuva muotoutuu tutkinnon loppumetreillä. Maalauksien jätettyä
tämän realistisen ajattelun arvoituksen sykkimään sisimpääni, jatkan kävelyäni Väylää
pitkin kohti Aularavintolan keltavihreää Älläaulaa (nimitykseni tulee L-saleista, L-aulaa).
Ällä-aulan edessä pysähdyn katsomaan
lasivitriineissä olevia täyte-eläimiä. Näiden
eläimien näkeminen saa pohtimaan sitä sitkeätä kamppailua luonnonkiertokulussa,
joka voidaan assosioida myöskin opintoelämään. Opiskelija opiskelemisellaan kerää
tiettyä opintopistesaalista. Se olisi helppoa,
ellei opiskelijaa olisi painostamassa ”peto”
nimeltään KELA opintopisterajallaan. On se
ankaraa: ilman opintopisteitä ei saa opintotukea, ilman opintotukea ei syödä tai makseta

vuokria. Tunnen realistisen ajattelun iskevän lujemmin mieleeni, joten jatkan matkaani Aularavintolan keltaisia käytäviä kohti.
Aularavintolassa on aamuisin unelias
olotila. Tavallisesti ruokailuaikaan kuuluu
monenlaista näkökulmaa, kieltä ja kulttuuria sekä elämän tarinoita. Mutta aamuisin
kuuluu vain kahvikuppien kolinaa henkevien
hiljaisten keskustelujen yhteydessä. Opiskelijoilla sekä muilla Oulun Yliopiston
työntekijöillä on yhteinen polttoaine: se
on aamiainen. Ilman yliopiston monien
ravintoloiden valmistamia ruokia, ei opiskelu (tai ylipäätensä mikään työ) maistu.
Ruoka on asia, jonka tekijöitä tulee kiittää.
Kiittäminen
tuo
iloa,
ja
tämä
pätee
kaikkiin
asioihin.
Aularavintolan jälkeen jatkan matkaani
Väylää pitkin kohti humanistisen tiedekunnan päätyä. Avatessani Väylän ovet viitekehys
muuttuu keltaisen tehdasmaisesta tiiliseinästä
lasivitriiniseen valoisaan maisemaan. Kävelen eläinmuseon ohi, jonka ikkunaa jään katselemaan. Ikkunassa näkyy mutatioituneita
eläimiä. Näitä luonnonvirheitä katsoessani
aloin miettiä, kuka oikeastaan määrittelee
yksilöiden fyysiset ominaispiirteet ja kuka
syrjii toista näiden ominaispiirteiden mutaatioiden vuoksi? Niinpä niin, totean jälleen.
Ihminen itse arvottaa toisen alempaan
asteikkoon, vertaista polkien. Syrjintä eli
arvon alentaminen on kiusaamista, jota harmillisen usein tehdään juurikin toisen yksilöllisen fyysisen ominaispiirteiden vuoksi.
On kuin olisi mutaatio, luonnonoikku.
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Eläinmuseon
jättäessä
tämän
häilyvän varjoisan mietinnän jälkeensä,
jatkan matkaani valoisaa Väylää pitkin.
Saavun kohtaan, jossa on punainen
putki. Olen usein miettinyt putken symboliikkaa. Onko sen tarkoitus osoittaa,
että ahkera opiskelu menee putkeen? Vai
onko yksilöllinen ajattelu joskus liian putkimaisen kapeaa? Kapea-alaisuus tulee
tieteellisen
ajatteluputken
tukkeeksi.
Putken jätettyä jälkensä ajatteluuni saavun
kohti päämäärääni. Aurinkoinen, humanistinen tiedekunta avartuu eteeni. Kuljettuani tämän matkan tulin pohtineeksi, miksi
yliopisto
on
näin
konstruoitu
ja

persoonallisesti varioitu? Vastauksena on
yliopiston tehtävä toimia toiveiden valona
jokaiselle ihmisyksilölle. Täällä on kaikenlaista vertaista, ja jokaisella on oma arvokas elämänsä tarina kirjoitettavana. Se,
miten ja kuinka se kirjoitetaan, riippuu
jokaisen vertaisen yksilöllisistä voimavaroista. Näitä monia voimavaroja Oulun
Yliopistossa arvostetaan. Siksi yliopiston visuaalinen ilme on värikäs ja ajattelua herättävä.
Leppoisaa lokakuuta kaikille,
Hanna-Mari Nykänen toivottaa :)

haloween nixi nurkaus
Lue hauskat niksimme ja tee pyhäinmiestenpäivästäsi entistäkin hirveämpi!

Vaikka Halloween onkin amerikkalaista
kaupallista hapatusta ja VITUSTA YNNÄ
PERKELEESTÄ, niin annan silti teille pari
vinkkiä luita värisyttävän kuolemanjuhlan
loihtimiseksi.
Luurankamiähen eli Skeletorin naamari
Meehikossa kuolema ei ole mikään tabu tai
nyyhkyttämisen arvoinen asia, vaan joka
lokakuun ja marraskuun vaihteessa pedrot
laittavat pystyyn armottomat fiestat kaikkien
kuolleitten muistoksi. Día de Muertos täyttää
kadut värikkäillä karnevaaleilla, joiden
pääosassa ovat LUURANGAT. Virittäydy
siis sinäkin Día de Muertos -tunnelmaan
ja anna kotiisi levitä kalmon- ja
burritontuoksu bailatessasi Eternian
kuuluisimmaksi luurankojäbäksi eli
Skeletoriksi pukeutuneena!
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Tarvitset asuusi seuraavanlaiset tarvikkeet
- valkoinen paperi
- sakset
- tussi
- jeesusteippi
- sinistä ja violettia kartonkia
. violetti huivi
. kahvi
- pensseli
- verhotanko

Vaihe 1: Piirrä tussilla valkoiselle paperille
pääkallo. HUOM! Varo, ettet säikäytä itseäsi!
Vaihe 2: Leikkaa
pääkallo irti paperiarkistaan. HUOM!
Kannattaa myös
leikata naamariin
silmänreiät, että näet
jotakin.

Vaihe 3: Maalaa
naamari kahvilla
keltaiseksi.

Vaihe 4: Askartele paskartele kartongista lannevaate, se ihme vyöjuttu, joka menee Skeletorin
rinnan yli ja muut härpäkkeet.

Vaihe 5: Pue asu päällesi, huuda ensin NYAAAAAAH ja sitten sano HEEYYYAAAYYYAAAYYYAAAYYYYY!
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Vaihe 1: Tarvitset
kynän ja paperin.

Vaihe 2: Piirrä paperilla naama.

Vaihe 3: Vietä laatuaikaa uuden, paperisen ystäväsi
kanssa ja tunne syvältä viiltävää tuskaa miettiessäsi
väistämätöntä kuolemaasi täydellisessä yksinäisyydessä
ilman oikeita ystäviä.
Hyvää samhainia!
Oíche shamnha shona daoibh!
Askartelu ja paskartelu: Eetu Karjalainen ja
Marleena Maliniemi
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