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Pääkirjoitus
Ostin tänä vuonna itselleni kaksi (2) suklaajoulukalenteria: toinen on My Little Pony:
Friendship Is Magic -kalenteri, kun toinen
on taasen Frozen -kalenteri. Jälkimmäisessä on paristoilla toimiva jouluvalo, mikä
selittänee kyseisen kalenterin korkean hinnan.
Tom Hanksin esittämä Forrest Gump
sanoi, että elämä on kuin suklaarasia:
koskaan ei tiedä, että mitä se tuo tullessaan.
Mielestäni kyseinen metafora on varsin
typerä, koska kyllähän jokainen (paitsi ehkä
näkovammaiset) nyt päivänselvästi näkee,
että minkälaista suklaata kyseisessä rasiassa
on, kun avaa rasian kannen, ottaa silmän
käteen ja katsoo. Tuskinpa kovinkaan moni
nyt sokkonakaan poimii suklaanamusen
rasiasta. Sitä paitsi suklaarasioiden suklaapalat eivät ole yleensä erityisen yllätyksellisiä: täytteenä on useimmiten toffeeta,
minttua, rommia tai jotain muuta yhtä
kliseistä.
Jos
suklaarasioissa
olisi
satunnaisesti suklaanamusia, joiden sisällä
onkin herkullisen täytteen sijasta vaikkapa
hapankaalia, kalanmaksaöljyä tai syanidia,
niin silloin voisin pitää suklaarasiaa hyvänä
elämän vertauskuvana. Kyllähän elämässäkin
joutuu joskus nielemään kohtalon karvasta
kalkkia, kokemaan pettymyksiä ja joskus
saattaa yllättävästi vaikkapa kuolla kupsahtaa.

Mietin, että miten olenkaan voinut vaahtosammuttimen korkuisena innostuakaan
joistakin suklaajoulukalentereista? Eihän
tuollaisella surkealla suklaanpalasella saa
edes kunnolla suuta makeaksi. Sitten tajusin,
että suklaajoulukalenterissa ei ole tärkeintä
sokerihumalan saavuttaminen, vaan suklaajoulukalenteri pitää sisällään erityisen vertauskuvan. Suklaajoulukalenteri nimittäin
kuvastaa niitä turvallisia arkirutiineja, joista
meidän jokapäiväinen elämämme koostuu.
Lapsena oli juhlallinen hetki avata päivän
luukku, vaikka tiesin oikein hyvin, mitä
luukun takaa oikein ilmestyi. Voimme
oppia tästä, että meidän tulisi arvostaa arjen
rutiineja vuoden jokaisena päivänä, sillä
pienet arkipäivän ilot ovat niitä, jotka tekevät elämästä elämisen arvoisen. Olipa sitten
kyseessä aamukahvi aamulehden kanssa tai
pieni yömyssy (konjakkilasillinen ja unilääkkeet) ennen nukkumaanmenoa. Suhtautukaamme siis jokaiseen vuodenpäivään
kuin se olisi uusi joulukalenterin luukku.

Suklaajoulukalenterien
suklaat
ovat
yleensä konvehtirasioitakin vähemmän
yllätyksellisiä. Joka päivä luukusta paljastuu samanmakuinen suklaapala. My Little
Pony -kalenterin valmistajat ovat heittäytyneet sentään niin hurjiksi, että joistakin
suklaapaloista löytyy jopa kaksi (2) raetta.

Eetu

HUOM! Indexfingerporit löytyvät sivulta 14
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PJ-palsta
Indexin hallitus, jonka kanssa minulla oli tänä
vuonna ilo toimia. Puheenjohtajan siirtyminen
kesken vuoden työelämään olisi voinut päättyä
Indexin kannalta hyvinkin huonosti. Koko hallitus
kuitenkin aktivoitui entisestään ja kaikki hoitivat
omat hommansa ihailtavalla reippaudella. Plus
kaikki muut kivat pienet nakkihommat päälle!
Jotkut vuodet jäävät ihmisen mieleen erityisinä.
Tämä kulunut vuosi oli minulle erityinen niin
monella eri tavalla. Nyt kun joulu tulee, voin siirtyä rauhassa villasukat jalassa istumaan nojatuoliin, kädessä glögimuki ja kainalossa tonttulakkiin
pukeutunut herra Suomuinen. Sieltä tuolista on
sitten hyvä ajatella jo seuraavaa vuotta, jolloin
puheenjohtajan nuijaan tarttuu ihana Marjut.
Kaikki loppuu aikanaan

En malta odottaa, mitä Indexillä keksitäänkään
ensi vuonna. Siitä tulee luultavasti jotain upeaa.

Vuosi lähenee loppuaan ja juuri nyt on täydellinen
hetki väistyvänä puheenjohtajana ryhtyä vaivaannuttavan nostalgiseksi. Jos kuluneesta vuodesta
pitäisi valita yksi ainoa Indexiin liittyvä huippuhetki,
ei valinta olisi helppo. Yksi rakkaimmista hetkistä
tänä vuonna minulle oli kuitenkin herra Suomuisen paljastustilaisuus. Maskotin hankkiminen oli,
yllättävää kyllä, yksi parhaimmista ja selvästikin
kauaskantoisimmista päätöksistä mitä olemme
hallituksena tänä vuonna tehneet. Herra Suomuinen on yhdistänyt meitä tavalla, joka on ollut täysin
ennalta-arvaamaton ja välillä myös valitettavan
öljyinen... Sivuhuomautuksena: meillä on nykyään
laadittuna muutamia sääntöjä maskotin kohtelusta.

Jouluisin terveisin,
Jenni

HUOM! Indexfingerporit löytyvät
sivulta 14

Toinen hienoimmista hetkistä oli Indexin lipun
alla kulkeminen vappukulkueessa. Aurinko
paistoi, musiikki pauhasi, ja Indexin värit heiluivat ylpeästi vappuisan kansan päiden yllä. Ah!
Kaikkein parasta asiaa tässä vuodessa ei voi kuitenkaan tiivistää yhteen hetkeen. Parasta koko vuodessa oli nimittäin ahkera, fiksu, hauska ja ihana
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Index menossa...
Indexin pikkujouluissa remuttiin.
Kuva: Mari Laiho

"

§

Humanistisen killan vuosijuhlilla
nähtiin palava kettu. Kuva: Olli
Salmi

...ja tulossa

Pyhäinmiestenpäivän elokuvaillassa sikailtiin.
(Naamarin takana Esko) Kuva: Mikko Rantanen

joulu tulloo ja sitte
n uusi vuosi jolloin
saapi juuva olovia
(3) kjeh kjeh :)))))
Mutta joo, tammik
uussa on tulossa
ainakin BOBCATSS
S-ekskursio
Ranskan Lyoniin ja
siihen liittyvät
rahankeräysbileet.

55

The Daily Index
Humanistisen killan vuosijuhlat

Oulun yliopiston humanistinen kilta täytti tänä
vuonna 50 vuotta. Sen kunniaksi kilta juhlisti
puolivuosisataista taivaltansa vuosijuhlaviikolla
9. - 15.11. erinäisin tapahtumin. Maanantaina
Indexin oma poika Esko Nousiainen vinkkaili kirjoja
Kirjavinkkariyhdistys ry:n nimissä
Humus -kuppilassa. Tiistaina taasen saatiin nauttia
kulttuurista Teemu Juntusen runonlausunnan
sekä Pimeyden Mango -nimisen viulu-kitaraduon

muodossa. Keskiviikkona jatkettiin Mimosan laululipastolla ja perjantaina Vaimo & Lapset esittivät bailufolkia ja samana päivänä oli myös Runopuulaaki.
Myös keskiviikko- ja perjantai-iltoina valmistauduttiin lauantain vuosijuhlia varten teekkaritalolla.
Lauantaina olikin sitten varsinaiset vuosijuhlat
juhlallisin menoin Oulunsalon Peuhussa.

Indexin uusi hallitus
Indexin
syyskokouksessa
20.
kuuta Herran vuonna 2015 valittiin
uusi hallitus. Jenni Kemppinen luovutti
johtajan nuijansa Marjut Perälälle ja
heenjohtajaksi nousi Esko Nousiainen

Sosiaalipoliittinen vastaava Liisa Komminaho
Tiedotus- ja webvastaava Heli Paaso-Rantala
Kulttuurivastaava Esko Nousiainen
Projektivastaava Hanne Uusitalo
Isäntä Marleena Maliniemi
Emäntä Silja Lahdenperä
Relevanssivastaavat Eetu Karjalainen, Marleena
Maliniemi, Max Peltonen
Liikuntavastaava Mari Laiho
Kv-vastaava Silja Lahdenperä
Tapahtuma- ja bilevastaavat Jenni Kemppinen ja Heli
Paaso-Rantala
Suomuisen adjutantti Jenni Kemppinen
Ernesto Minna Pätsi

marrasIndexille
puheenvarapu(kjeh).

Sonja Mantila
jatkaa
sihteerinä
ja
Silja
Lahdenperä talousvastaavana. Myös Relevanssivastaavat Eetu Karjalainen ja Marleena Maliniemi
jatkavat vanhoissa toimissaan, mutta tekijäkaartiin
liittyi heidän lisäkseen Max Peltonen. Toimituksessa
tehtiin pieniä organisaatiomuutoksia ja Karjalainen asetettiin lehden vastaavaksi päätoimittajaksi.
Myös uusia virkoja perustettiin. Jenni Kemppinen
valittiin toimimaan Indexin maskottihauen Suomuisen adjutanttina ja Minna Pätsi valittiin Indexin Ernestoksi. Eetu Karjalainen pyrki Indexin
Il Duceksi/Der Führeriksi ja samalla hän ehdotti
Mikko Rantasta ainejärjestön Olof Palmeksi, mutta
kummatkin hänen ehdottamansa virat tyrmättiin.
Indexin
edustajiksi
Humanistiseen
kiltaan
valittiin Liisa Komminaho ja Silja Lahdenperä.
Indexin hallitus 2016

Jenni (vas.) lyö Marjutia nujalla päähän.
Kuva: Marleena Maliniemi

Puheenjohtaja Marjut Perälä
Varapuheenjohtaja Esko Nousiainen
Talousvastaava Silja Lahdenperä
Sihteeri Sonja Mantila
Koulutuspoliittinen vastaava Olli Salmi

Teksti: Eetu Karjalainen
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Eräänlainen joulutarina
Perheeni belgianpaimenkoira (tervuere) oli
individualistinen intelligentti koiraksi (olikohan hän humanisti?). Kun hän oli pentu,
sai hän joululahjaksi luun. Luu oli kääritty
pakettiin ja paketissa oli koiramme nimi,
Feelix. Tätä yhtä joululahjaa koiramme
odotti joka joulu innokkaasti. Saatuaan
pakettinsa, koiramme aukaisi paketin itse,
kävi esittelemässä lahjaansa ja halusi sen jälkeen viedä luun ulos talteen lumihankeen.
Joulu on kerran vuodessa oleva juhla.
Pavlovin teorian mukaan koira oppii
klassisen ehdollistumisen avulla tekemään temppuja ja noudattamaan käskyjä saatuaan ensiksi ruokapalkkion.
Joululahja oli esine, jonka koiramme sai
kerran vuodessa. Ja joka joulu koiramme
odotti lahjaansa suurella innolla. Koiramme muisti lahjaan liittyvän ilontunteen - ja toimi vastoin Pavlovin teoriaa.
Joulupukki toi aattona lahjat. Lahjojen
jakotilaisuuden aikana koiramme tassutteli
häntä pystyssä vilkkaasti perhejäseneltä toiselle, etsien omaa lahjaansa. Lattialla lojuva
lahjasäkki kiinnitti koiramme huomion,
joten koiramme työnsi päänsä sisälle säkkiin ja haki sieltä oman pakettinsa. Paketti
oli aina pitkän muotoinen, niin kuin luu.
Eräänä jouluaattona koiramme oli saanut
lahjansa niin kuin aina ennenkin. Seuraavana päivänä, joulupäivänä, sisareni tuli
silloin ja toi mukanansa lisää lahjoja. Isälleni siskoni antoi pitkän mallisen paketin.
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Koiramme laittoi asian merkille, tassutteli
isäni luokse ja otti paketin pois anteeksipyytävästi. Varmaan arveli, että isäni sai väärän
lahjan. Koiramme aukaisi lahjan ja nolostui raskaasti havaittuaan paketin sisällön:
saunakauha. Teimme virheen alkaessamme
nauraa. Koiramme käveli häntä koipien
välissä kuistiin hyvin loukkaantuneena. Jouduimme pyytämään anteeksi käytöstämme
ja lepyyttämään koiraamme jouluherkuilla.
Feelix-koiramme aito iloisuus lahjan saamisen suhteen on mielestäni verrattavissa ihmisen iloon. Jokainen tuntee iloa
saatuaan lahjan. Lahjan antaminen on
osoitus välittämisestä. On erikoista, että
koirakin tunsi tämän tunteen lahjan saatuaan. Mielestäni se on todiste jouluilosta,
joka leviää valona pimeyteen. Kristinuskossa kerrotaan suuresta, täydellistä jouluiloa tuovasta lahjasta. Siinä joulun salaisuus!
Jouluiloa kaikille!
Hanna-Mari Nykänen

Jouluinen kirjavinkkaus
Jokainen ilahtuu saadessaan joululahjaksi hyvän kirjan. Mutta minkälaisesta
kirjasta Rääkkylän Helmi-täti tykkäisi? Tai mikä opus hivelisi Tenho-serkun
mieltä? Relevanssin näppärät kirjavinkkaajat esittelevät teille pari kirjaa, joiden
on ehdottomasti löydettävä tiensä sinunkin joululahjalistalle!
Ote informaatiosta: Johdatus
informaatiotutkimukseen ja interaktiiviseen
mediaan
Toimittanut: Sami Serola

tuli voimaan 3.8.2015 ja Waltti –matkakortista. Waltti –kortille voi ladata lisää arvoa tai
kausia joko netissä, palvelupisteessä tai bussissa. Kuinka kätevää! Seuraavaksi mainitaan
pysäkeillä olevista näytöistä, joilla esitetään
ennusteita seuraavista vuorojen lähtöajoista.
Teknologiakaupunki Oulu! Nettipalvelusta
www.oulunliikenne.fi voi myös katsoa linjaautojen ennustettuja lähtöaikoja. Tämä on
sitä nykyaikaa! Onkohan heillä kristallipallo,
joista he ennustavat linja-autojen lähtöaikoja?

Onko veljenpoikasi jännitystä elämäänsä
janoava pojanviikari? Silloin ikiaikainen
jännitysklassikko, Ote informaatiosta, on
täydellinen hänelle. Ote informaatiosta on
tarina työhönsä ja elämäänsä kyllästyneestä,
alkoholisoituneesta
chicagolaisesta
expoliisista Thomas Jenkinsistä, joka muutti
itsemurhayksiöön erottuaan vaimostaan ja
saatuaan potkut poliisilaitokselta. Eräänä
päivänä hänen tyttärensä kidnapataan ja
Jenkinsin on jälleen kerran tartuttava uskolliseen .44 Magnumiinsa. Pian Jenkinsille
selviää, että hänen tyttärensä kidnappauksen takana on nigerialainen islamistijärjestö Boko Haram. Hänen on matkustettava
Nigeriaan ja löydettävä tyttärensä 48 tunnin
sisällä. Kirja on täynnä jännitystä, takaa-ajoa
ja lentäviä verisuonen pätkiä, jotka saavat
lukijan seisomaan varpaillansa aina viimeiseen kirjaimeen saakka. Pakkolukemistoa
jokaiselle jännityksen ja vaarojen ystävälle!

Seuraavaksi on pitkät litaniat lipuista
ja hinnastosta. Sitten kerrotaan Oulun
joukkoliikenteen
talviliikenteen
muutoksista. Esimerkiksi linjan 3 (KaakkuriRitaharju) päätepysäkki on Pesätiellä.
Olkaa siis tarkkana, tällä linjalla kulkevat!
Sitten pääsemmekin itse asiaan eli AIKATAULUIHIN! Nykyään lentokentälle kulkevat linja-autot ovat numeroarvoiltaan 8 ja
9. Ennen se taisi olla 19. Sillä minä ennen
kuljin Oulun keskustaan tahi yliopistolle,
kun asuin vielä Oulunsalossa. Mutta nykyään en kulje, koska en asu Oulunsalossa.
Minulla on muutenkin oma auto, Ford
Fiesta. Hieno auto! Oletteko muuten lukeneet Henry Fordin kirjan Kansainvälinen
juutalainen? Siinäpä olisi yksi hyvä lahjaidea!

Oulun joukkoliikenteen talviaikataulut
12.8.2015-5.6.2016
Tämä 136-sivuinen paketti kertoo kaiken, mitä
sinun tarvitsee tietää matkustaaksesi linjaautolla Oulussa välillä 12.8.2015-5.6.2016.
Kirjan alussa kerrotaan Oulun joukkoliikenteen uudesta vyöhykehinnoittelusta, joka

Teksti: Eetu Karjalainen
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Meidän on löydettävä
Linnanmaalta yöpaikka.

Ja tapahtui niinä päivinä, että
OYY:lta kävi käsky, että kaikki
yliopisto oli verolle pantava.
Niin Ollikin lähti Tuirasta
ylös Linnanmaalle
maksamaan jäsenmaksunsa Marin,
kihlattunsa, kanssa,
joka oli raskaana.*

Eihän siellä ole kuin
opiskelija-asuntoja.

* Luuk. 2:1, 4-5
Kaijonharjussa:

Menkää roskikseen!

Kysykäämme täältä
neuvoa.

Älä, Silja, huuda!

Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että
Marin synnyttämisen aika tuli.*
Parempi tämä on kuin ei mitään.

Voi
pylly!

99

Hengitä, sisko,
hengitä syvään!

*Luuk. 2:6

Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla
vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän
edessään seisoi Herran enkeli...*
Heh!

Dösät ei kule enää,
mennään vauhdilla.

*Luuk. 2:8-9

Menkää kattoon,
ku Kuutios on uus
vapahtaja.
Kuningatar Jennikin sai kuulla lapsesta, jota
indexiläisten hallitsijaksi kutsuttiin.

Voi hellantuutelis, ku
on soma!

Toimme lapselle lahjuksia!
Nallekarkkeja... ...jouluhauen...

Itäisen maan
tietäjät! Menkää
ja tiedustelkaa
tarkasti lasta...

*Matt. 2:8
...ja kun sen löydätte, niin
ilmoittakaa minulle, että minäkin
tulisin häntä kumartamaan.*

...ja yhden
tähden
jallupullon.

Jumala kielsi meitä unessa Jennin tykö
palaamasta, menkäämme toista tietä takaisin
omaan maahamme.*
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*Matt. 2:12

Kuningatar
Jennin
hovissa:

Lauri, meidän on likvidoitava se ”indexiläisten
hallitsija”! Käske sotilaasi tappamaan kaikki
poikalapset.
Voihan se lapsi
olla tyttökin.

Ne tietäjät
pettivät minut!

Tapa sitten
KAIKKI
lapset!
Ei vittu,
mies...

Ei! Älkää tappako
pientä Ernestoa!

Nouse, ota lapsi ja hänen
äitinsä ja pakene
Kaukovainiolle, ja ole siellä
siihen asti, kuin minä sinulle
sanon;

Ota iisisti.

sillä Jenni on etsivä
lasta surmatakseen
hänet.*

I did not want
any of this!

*Matt. 2:13

Vihdoinkin olemme Kaketsulla! Olemme
turvassa ja kuten Herra on minua käskenyt,
annan lapselle nimeksi...

...Marjut!

KAUKOVAINIO

LOPPU!
11
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Jouluvisa
Joulua vietetään ympäri maailmaa,
mutta jokaisella maalla on omanlaisensa tapansa viettää joulua. Kuinka
hyvin tunnet muiden maiden jouluperinteitä? (Oikeat vastaukset löytyvät seuraavan sivun alalaidasta.)

4. Espanjan Kataloniassa on perinteenä piirtää halolle kasvot, ruokkia
sitä lahjoilla ja pitää siitä muutenkin hyvää huolta ja lopulta jouluna
hakata siitä “paskat” eli lahjat pihalle.
Tämä hahmo tunnetaan nimellä…

1. Italiassa joululahjat tuo vanha
nainen, mutta minkä niminen hän
on?

a. Papá de Nadal
b. Tió de Nadal
c. Abuelo de Nadal
d. Hermano de Nadal

a. Baffuta
b. Befana
c. Bistecca
d. Bonifacia

5. Monien jouluperinteiden oletetaan
tulevan roomalaisesta keskitalvenjuhlasta nimeltään...

2. Mikä seuraavista on ruotsalainen
joulujuoma?

a. Vulcanalia
b. Bacchanalia
c. Saturnalia
d. Neptunalia

a. Julklapp
b. Julgran
c. Julmust
d. Jultomte

6. Monessa ortodoksisessa maassa
joulua vietetään 7. tammikuuta,
mutta miksi?

3. Baijerissa ja Itävallassa tuhmia
lapsia rankaisee sarvekas, vuohipukin
piirteitä omaava hahmo nimeltään…

a. Sinä päivänä itämaan tietäjät kävivät katsomassa Jeesusta.
b. Sinä päivänä Jeesus ympärileikattiin.
c. Kaupoissa on alennusmyynnit
tammikuussa, jolloin saa ostettua
joululahjat halvemmalla.
d. Kun meidän käyttämässämme
gregoriaanisessa kalenterissa on 7.
tammikuuta, on juliaanisessa kalenterissa 25. joulukuuta.

a. Krampus
b. Kranker
c. Krieger
d. Krueger

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
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7. Jouluna monessa Itä-Euroopan
maassa nautitaan jouluateria, joka
sisältää tietyn lukumäärän lihattomia
ruokalajeja. Liettuassa sitä kutsutaan
nimellä Kūčios, Puolassa nimellä
Wigilia ja ja Ukrainassa Sviata
vecheria. Mutta montako ruokalajia
kyseinen ateria sisältää ja miksi?
a. Kolme, itämaan tietäjien oletetun
lukumäärän mukaan
b. Neljä, adventtisunnuntaiden lukumäärän mukaan
c. Seitsemän, monia merkityksiä
Raamatussa
d. Kaksitoista, Jeesuksen opetuslasten
lukumäärän mukaan
8. “Maligayang Pasko!”, joku toivottaa sinulle. Millä kielellä hän juuri
toivotti sinulle hyvää joulua?
a. yoruba
b. tagalog
c. tonga
d. indonesia
9. Missä fantasiamaailmassa Joulupukin sijasta lahjat jakaa Karjupukki
(engl. Hogfather)?

Humanistisen killan vuosijuhlilla Esko huomasi,
että hän oli alipukeutunut, joten hän yritti päästä
pälkähästä esittämällä yksisarvista. Kuva: Marisa
Ylisuutari

a. Harry Potterin vaihtoehtotodellisuus
b. Kiekkomaailma
c. Keski-Maa
d. Narnia
Vastaukset sivun alalaidassa.

Jouluvisan laati: Eetu Karjalainen

Jouluvisan oikeat vastaukset:
1 - b, 2 - c, 3 - a, 4 - b, 5 - c, 6 - d, 7 - d, 8 - b, 9 - b
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Tähtien sota: Voima herrää

Ah ja voi! Voihan synti ja kurjuus! Kansanmurha valkoista rotua vastaan vain kiihtyy uusimman Tähtien sota -elokuvan, Star Wars: The Force Awakens, myötä, kun yksi pääosan esittäjistä
on NEEKERI! Sen kunniaksi tämän numeron Indexfingerporitkin käsittelevät Tähtien sotaa.
MUTTA MINÄ TAHDON LUKEA!

LEIA, ANNA
MINULLE
RAKKAUTTA!

HYH! KUKA
HEITTI
LEIJAN?

MENE MUUALLE SIITÄ
RUPSUTTELEMASTA!

Vitsit keksi: Marleena Maliniemi & Olli Salmi
Vitsit toteutti: Eetu Karjalainen
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Uuden vuoden niksinurkkaus
HUOM! Tähtisadetikut ovat äärimmäisen
vaarallisia väärissä käsissä. Alle 18-vuotiaiden on toteutettava tämä niksi vanhempiensa
valvonnassa.

Vaihe 1: Ota tähtisadetikkupaketti
esiin.

Vaihe 2: Ota tähtisadetikku esiin paketista

Vaihe 3: Sytytä tähtisädetikku.

Vaihe 4: Nauti tähtisadetikun loisteesta.

Vaihe 5: Sytytä itsesi tuleen
kuin vietnamilainen munkki.
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Tekijät: Eetu Karjalainen ja Marleena Maliniemi

