Relevanssi

Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 1/2016

ly
e
t
t
i
s
se

allitu

H

n
o
i
n
o
u
M
a
j
a
t
h
o
j
n
kirjasto
kertoo

Lyonin

Tari
n

Bobca

a Va

tsss

lenti

nosta

Sisällys 1/2016

Pääkirjoitus		
PJ-palsta
VPJ-palsta & menot
Index-uutiset
Tarina Valentinon päivästä
Hallitussatu
Valamis!
Lyonin BOBCATSSS-ekskursio

3
4
5
6
7
8-11
12-13
14-15

Painopaikka:

Toimitus ja taitto:

Eetu Karjalainen, Marleena Maliniemi &
Max Peltonen

Juvenes Print - Oulu

Paula Löppönen, Hanna-Mari Nykänen,
Marjut Perälä, Indexin hallitus

Avainsanat:

Painos:
30 kpl

Tämän numeron tekivät myös:
Kannen kuva:

koirankakka - sadut - Lyon - ranska BOBCATSSS - kevät - kissat - rakkaus - olut
- lonkero - Muonio - Palau - Suomi - Venäjä
- Karjala - kulinarismi - Guignol - Gnafron transvestismi

Eetu Karjalainen

Kustantaja:

Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijoiden kilta Index ry

2

Pääkirjoitus
Pääsiäisen myötä talvi hiljalleen kääntyy
kevääseen päin. Koirankakan lisäksi sulava
lumi paljastaa altaan paljaan maaperän.
Niin kaunis kuin valkealla kuorrutettu Oulu
osaakin olla, omissa silmissäni esteettinen
ylemmyys kuuluu silti aina kevätkauden puhtaanvihreälle ruohikolle, reippaanruskealle
mullalle ja hiirenharmaalle kalliolle, joidenka
joukkoon ihminen on lisännyt oman, lakaisemattoman asfalttinsa ja mutaiset lenkkipolut.
Vaikka peittääkin sen alleen, ei lumi
muuta mitään kätkemästään kauniista
luonnosta. Samoin ei suureksi kasvanut ihmisolento muuta sisäänsä kätkemäänsä lapsensielua. Ja todennäköisesti
tuo pieni versio itsestä on oman vertauskuvallisen keväänsä aikana kuullut satuja.

leen ymmärryksellisesti vieraat sukupolvet.
Jos lapsi tarvitsee sadut liukuakseen kirjojen satumaailmasta unien vastaavaan,
aikuiselle sadut voivat toimia hetken helpottavana huokauksena arjen ja reaalisen
ikävästä ja kamalasta. Pehmeytensä vuoksi
sadut ja niiden kaltainen fiktio saattaa viehättää vielä aikuisiälläkin: Game of Thronesin tilalla voi olla mukavaa vaihtelua
seurata jotain, joka moraalisen harmauden
sijaan sisältää selkeän ja opettavaisen sanoman. Eikä satujen hyödyllisten opetuksien kertaus olisi pahitteeksi monellekaan.

Mielestäni juuri sadut iskevät kulttuurin
itseymmärrykseen ja kollektiiviseen tajuntaan syvällisimmällä mahdollisella tavalla,
sillä sen yhteisempää ja jaetumpaa immateriaalista omaisuutta on vaikea kuvitella.
Paitsi että sadut kuullaan todennäköisimmin
lapsuuden herkimmissä kehitysvaiheissa,
on niiden alkuperä usein tietyllä tapaa ”primaalinen”. Monet satusedät sepittivät omat
tarinansa, mutta esimerkiksi Grimmin veljekset keräsivät aineistoaan oraalisessa traditiossa kiertävästä kansanperinteestä, jolloin
tarinat saattoivat olla kulkeneet hyvinkin
pitkän matkan ennen painettua loppusijoituspaikkaansa. Sadut ovat siis myös arvokasta kulttuurista omaisuutta, dokumentti
menneestä, joka kuitenkin yhä puhuttelee
kaikkia, sillä pitkästä elinkaarestaan johtuen
ne ylittävät sekä yhdistävät muutoin toisil-

Jotta arkiset ikävyydet ja muut höpötykset voisi hetkeksi unohtaa, tässä numerossa
Relevanssi esittelee Indexin uuden hallituksen tunnettuina satuhahmoina, jotka
tempautuvat toimituksen sepustamaan postmodernin pastissinpyörteiseen seikkailuunsa.
Jännittävä kertomus odottaa sivulla 8.
Max
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PJ-palsta
Lisäksi Index on järjestänyt muun muassa School
rocks-bileet, laskiaisen pullaetkot ja leffaillan.
Sanotaan, että aika kuluu nopeasti, kun on hauskaa ja alkuvuosi onkin kulunut pikajuoksijan
huippuvauhdilla. Vappukin jo hengittää niskaan!
Koulutus- ja sosiaalipoliittiselle rintamalle
on laskeutunut raskas harmaa pilvi koulutukseen ja opintotukeen kohdistuvien leikkausten myötä. Tästä huolimatta eivät
opiskelijat ole lannistuneet, vaan aktiivisesti
käyvät keskustelua ja puolustavat oikeuksiaan.
Keväällä tentit ja deadlinet helposti hyökkäävät kulman takaa ja lisääntyneestä auringonvalosta huolimatta voi uuvuttaa. Tällöin
kannattaa suunnata kiltahuoneelle levähtämään pehmoiselle sohvalle ja
nauttimaan
teekupponen. Hymyillään, kun tavataan!

Vuosi 2016 on alkanut kiireisesti. Tammikuussa
käytiin Bobcatsss-konferenssissa Lyonissa Ranskassa, jossa nähtiin hienoja esityksiä, maisemia
ja ehdittiinpä pienellä porukalla vierailemaan
Genevessäkin. Helmikuussa käytiin Alavieskassa kirjavinkkauskoulutuksessa selviytyen läpi
hyisen lumimyrskyn. Ja oli todellakin sen arvoista!

Marjut

Suomi ja Venäjä ovat sopineet Karjalan
palauttamisesta...

Täälläkö kaivattiin
Palaun kansalaisia?

Toinen Indexfingerpori -strippi löytyy poikkeuksellisesti sivulta 13
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VPJ-palsta
Esko tutustuu taiteeseen
Valveella. Kuva: Silja
Lahdenperä

Tulossa
INDEXIN RIENTOJA

HUMANISTISEN KILLAN
RIENTOJA

- Keskiviikkona 13.4.
kevätkokous klo 19 Siljan
kotona. HUOM! Kissatalous!
- torstaina 14.4. klo 18
alkaen Hyperkuubioilta:
kokoonnutaan Marjutin
luokse katsomaan elokuva
Cube (1997), jonka jälkeen
siirrytään Pub Kuutioon
kuuntelemaan Kuutioaiheista musiikkia.
- Keskiviikkona 27.4.
munkkitalkoot Marjutin
luona. Kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.
- Torstaina 28.4. kevään
viimeiset kiltiskahvit klo
11-14. Samana iltana myös
Ympäripäissäänajot yhdessä
Suma ry:n kanssa.

- Maanantaina 18.4. klo 16
Möntti-piknik ja illalla Humanistit ekana-bileet Teekkaritalolla
- Keskiviikkona 20.4. Vapun
avajaiset Hoplopissa
- Tiistaina 26.4. Humanistisuunnistus klo 17, jonne
toivotaan rastin pitäjiä myös
indexin fukseista, lisäksi illalla
myös AAAAAAK
- Perjantaina 29.4. Juomalauluharjoitukset
Tarkat kellonajat ilmoitetaan
myöhemmin!
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The Daily Index
Alavieskassa
kirjavinkkailtiin

12. helmikuuta Herran vuonna 2016 Kirjavinkkariyhdists ry järjesti kirjavinkkauskoulutuksen
Alavieskan yhtenäiskoulun tiloissa. Kouluttajina
toimivat yhdistyksen jäsenet Arja Palonen ja Indexin oma poika Esko Nousiainen.
Aamuyhdeksästä aina klo 14 asti kestävässä
koulutuksessa nähtiin käytännön vinkkaamista,
kun yhtenäiskoulun 2., 4. ja 8. luokan oppilaille
järjestettiin omat vinkkauksensa.
Myös Indexiltä osallistui oma kuusihenkinen
ekskursioryhmänsä Alavieskan kirjavinkkauskoulutukseen.

Esko näyttämässä mallia kirjavinkkaamisessa. Kuva: Jenni
Kemppinen

§

Kirjavinkkauskoulutuksessa nähtiin myös
arvovaltaisia vieraita, kun Sievin kirjastonjohtaja Taneli (pöydän vas. yläkulma) osallistui
tapahtumaan. Hänen lisäkseen samassa pöydässä istuivat (Tanelista myötäpäivään lähtien):
Maarit, Heli, Jenni, Sonja sekä Aino. Kuva:
Marjut Perälä

Miisa on
karvainen

Palautepäivät
Torstaina 3. maaliskuuta Herran vuonna
2016 järjestettiin jälleen perinteiset informaatiotutkimuksen palautepäivät klo 12-14
välillä salissa PR101. Noora Hirvonen kertoi
oppiaineen kuulumisia. Olli Salmi esitteli
palautteen syyslukukauden 2015 opetuksesta. Terttu Kortelainen ja Noora Hirvonen
esittivät ideoita opintojen kehittämiseen.
Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden
ajankohtaisista kuulumisista kertoi Indexin
puheenjohtaja Marjut Perälä. Lopuksi Heidi
Enwald sanoi sanasen harjoittelupaikoista ja
-tuista.

Siljan kissa Miisa
on hyvin karvainen.
Miisan karvaisuus on
lisääntynyt vuoden
ensimmäisellä
neljänneksellä 1,4
prosenttia. Miisa itse
kuvailee kvartaaliraporttiaan näin:
- “vghswr
poöjktydfv2dqesw”
Oho, Miisa käveli
näppäimistön päältä.
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Teksti: Eetu Karjalainen

Tarina Valentinon päivästä
Elipä kerran kauan sitten mies, nimeltään
Valentino. Hän kulki kyläteitä pitkin auttaen ihmisiä. Kaikki tunsivat hänen ystävällisyytensä sekä lempeytensä. Eräänä
helmikuun 14. päivänä tapahtui jotain...
Ystävänpäivää kutsutaan Valentinon päiväksi. Ystävänpäivä usein yhdistetään rakkauteen sekä ystävyyteen. Rakkautta voi
olla eriasteista, ja se voidaan ymmärtää
monen tavoin. Esimerkiksi rakkaussuhteella joku voi ajatella sen olevan ainoastaan seksiä. Sitäkö se pelkästään on? Tällöin
suhde on vain pintaan eli kehoon perustuva
suhde, jossa toisen persoonallisuudella,
maailmankatsomuksella tai unelmilla ei
ole mitään merkitystä. Keho ei ole ikuista,
koska ikääntyminen vie kehosta voimat.
Pelkästään seksiin perustuva suhde on köyhä.
Millainen on oikea rakkaus? Oikea rakkaus
on sellainen, että oikeasti välittää toisesta sellaisena kuin tämä on eikä pyri toista muuttamaan vastatakseen omia ihanteitaan. Sekin
on rakkautta, että kohtelee muita vertaisiaan
hyvin ja kohteliaasti. Oikea rakkaus ei siedä
vääryyttä, ei omi toisen omaisuutta tai riistä
vapautta. Oikea rakkaus ei myöskään vertaile
muita alentaen toisen arvoa. Oikea rakkaus
on rajatonta toisesta välittämistä, huolehtimista, tukemista ja luottamusta. Oikea rakkaus on myös tasa-arvoisuutta ja läheisyyttä.
Käytin käsitettä ”läheisyys”. Mitä sillä tarkoitetaan? Tahdotaan olla lähellä häntä, josta
oikeasti välittää. Tämä ”hän” voi olla ihastus, johon haluaa tutustua. Käyt hänen kanssaan syömässä, näet häntä luennoilla ja käyt
harrastuksissa. Juttelette yhdessä, nauratte
ja viihdytte toistenne seurassa. Olette ystäviä. Ja tämä ystävyyssuhde voi kasvaa rakkauden ruusuksi, jos se on niin tarkoitettu.
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Rakkaus on asia, joka joutuu tavalla tai toisella kestämään elämän haasteiden tuomia
varjoja. Näitä voivat olla perussairaus,
taloudelliset huolet, työttömyys tai suhteen ulkopuolelta (tai sisäpuolelta) tuleva
pakottaminen sekä kateus. Oikea rakkaus
ei nujerru kolhuista, eikä siedä vääryyttä.
Ystävänpäivä voi olla monelle raskas muistutus vääryyden kokemisesta. Esimerkiksi
koulukiusaaminen on pitänyt huolen siitä,
ettei kiusatulla ystäviä juurikaan ole. Kiusattu jää elämän sivustakatsojaksi, ei sen
kokijaksi. Jokainen, joka on kokenut kiusaamista esimerkiksi kehonsa vuoksi (tutkimuksien mukaan juuri ulkomuoto joutuu
pilkan kohteeksi), saattaa ajatella olevansa
aikuisena kelpaamaton. Ystävänpäivä voi
siten olla ankara muistutus tahattomasta
yksinäisyydestä.
Ystävänpäivästä
käytetään Internet-maailmassa myös toista
nimeä, eli sinkkuuden tiedostamispäivää.
14. helmikuuta on ystävänpäivä. Se on
päivä, jolloin tämän tekstin alussa mainitulta pyhimys Valentinolta katkaistiin pää.
Kerrotaan, että pään katkaisun jälkeen
hänen sisältään lensi valkoinen lintu. Siksi
ystävänpäivää eli Valentinon päivää vietetään. Se jää historian arvoitukseksi, miksi
juuri tätä päivää ystävänpäiväksi kutsutaan.
Kirjoittanut: Hanna-Mari Nykänen

Hallitussatu

Kuvat: Marleena Maliniemi
Juoni: Eetu Karjalainen & Max
Peltonen
Kirjoitus: Max Peltonen

Tämä on tarina siitä, kuinka Indexilän valtakunta sai uuden hallituksen
vuonna 2016.

O

Y

lipa kerran Marjut, joka asui uimahuoneessa
Muumilaaksossa. Elantonsa Marjut sai kalastuksesta ja kyrvänpidikkeiden veistämisestä, mutta aina talven tullessa koittivat taludellisesti niukat ajat, kun muut laakson asukkaat
asettuivat viettämään talviunta. Niinpä hän eräänä syksynä
matkaa Yksinäisten vuorten yli etsimään parempaa elämää.

Marjut Perälä, puheenjohtaja

ksinäiset vuoret ylitettyään Marjut huomaa saapuneensa sankkaan metsään, jossa hän joutuu eksyksiin. Epätoivon jo vallatessa Marjutin, puiden lomasta saapuu punaiseen pukeutunut hahmo, Hanne, joka
on viemässä palvelukodissa metsän keskellä asuvalle isoäidilleen ruokaa.
Hanne tarjoutuu opastamaan Marjutia. Polulla he törmäävät sekavanoloiseen nuoreen poikaan, joka sokerihumalaisen soperruksen keskeltä
kertoo nimekseen Max. Hän selittää hilpeää olotilaansa uskomattomalla
kertomuksella piparkakkuvalmisteisesta asumuksesta. Max lähtee Marjutin ja Hannen mukaan seuraavan kulinaristisen kokemuksen toivossa.

V

Max Peltonen,
Relevanssi-vastaava

Hanne Uusitalo,
projektivastaava

ähän matkaa kuljettuaan seurue saapuu mökin luokse. Maltaisen tuoksun houkuttelemana he astuivat sisälle ja näkevät pöydällä kolme
Karhu-oluttölkkiä. Marjut maistaa suurinta. ”Tämä on liian kylmää!”
hän sanoo. Hanne maistaa keskisuurta. ”Tämä on taas liian lämmintä!”
ilmoittaa hän irvistäen. Max maistaa pienimmästä tölkistä ja kertoo säteillen: ”Tämä on juuri sopivaa!” Yhtäkkiä pirttiin rynnistää isäkarhu Jenni,
äitikarhu Sonja ja heidän karhunpentu Ernestonsa. ”Graaah, joitte meidän
olusiamme!” karhut murisevat. Karhunpentu Ernesto huokaa: ”En halua
yhtään draamaa.” Karhut lähtevät jahtaamaan Hannea, Marjutia ja
Maxia, mutta oluenmaistelijat onnistuvat livistämään otsojen kynsistä.
8

8

P

Jenni Kemppinen, bile- ja tapahtumavastaava, Suomuisen adjutantti

Sonja Mantila, sihteeri

Minna Pätsi, Ernesto

akomatka karhujen kynsistä johtaa seurueen toiselle mökille. Täällä jöötiä pitää Mari,
jolla on tossunsa alla kokonaiset seitsemän betamanletia. Mari teetättää manleteilla orjatöitä kaivoksella. Eläinrakas Hanne ei suvaitse manletraukkojen alistamista, joten hän suorittaa oitis kansalaispidätyksen ja lyö Marin rautoihin. ”Halusin vain heidän saavan hieman reipasta liikuntaa”, Mari
protestoi. ”Nämä kaulaparrat olivat melko tuhdissa kunnossa ennen kuin saavuin tänne. He viettivät päivänsä pelaten WoWia ja halaillen dakimakuroitaan. Mutta nyt he käyttävätkin aikansa rakentavasti. Ja katsokaa noita kehoja, tein heistä metsän revityimmät pätkät!” Selitykset eivät kuitenkaan
Hanneen pure, vaan kalpeaa orjapiiskuria lähdetään saattamaan kohti lähikaupungin poliisiasemaa.

I

llan jo hämärtyessä joukkio ei huomaa varoa askeliaan ja
putoaa kaninkoloon. He päätyvät outoon maahan - Ihmemaahan.
Kohdattuaan mitä erikoisempia ilmestyksiä he törmäävät Siljaan, joka
on paikallisen kuningattaren talousministerinä työskennellessään
kavaltanut valtion rahat. Siljakin haluaa löytää ulospääsyn Ihmemaasta ennen kuin hänet saadaan kiinni ja asetetaan oikeuden eteen.

I

Mari Laiho, liikuntavastaava

hmemaassa harhaillessaa joukkio tapaa irvailevan kissaotuksen,
Eskon, joka tietää uloskäynnin Ihmemaasta. Uloskäynnin paljastamisen sijaan Esko kuitenkin tyytyy ainoastaan vittuilemaan puunoksalta. Lopulta seurue löytää ulos Ihmemaasta ilmankin Eskon apua.
Esko ei kuitenkaan ehtinyt leukailla vielä tarpeekseen, joten hänkin
seuraa Marjutin johtamaa sekalaista seurakuntaa ulos Ihmemaasta.
9
9

Silja Lahdenperä, talousvastaava,
kv-vastaava, emäntä

V

aiheikkaan matkan varrella kuusipäiseksi kasvanut matkalaisjoukko saapuu Indexilän
kaupunkiin. Urbaaneihin ympäristöihin tottumaton ryhmä katselee epätietoisena ympärilleen, kun
yläilmoista kuuluu joviaali tervehdys. Aidalla keikkuva Eetu tarjoutuu opastamaan turisteja, mutta
ennen kuin kukaan ehtii saada sanaa suustaan, Eetu putoaa aidalta ja läsähtää vasten asfalttia.
Tuskissaan Eetu kähisee kiikuttamaan kehonsa kulman takana operoivan takakujatohtorin hoiviin.

K

aikkien seuratessa akateemisesti pätevöitymättömän
lekurin enemmän tai vähemmän lääketieteellistä proseduuria,
katukirurgin oppipoika Olli luo Marjutiin ihmettelevän katseen
ja käy yhtäkkiä ääneen: ”Vaikka en olekaan vielä oikea poika,
tunnistan sentään minäkin valtakunnan todellisen kruununperijän!” Hän selittää Marjutin todellisuudessa olevan maan kadonnut prinsessa, joka hän katosi mystisesti Pahatar-Liisan anastaessa
vallan. Tarkemmin miettiessään Marjut ei muista lapsuuttaan,
Esko Nousiainen, varapuheentai oikeastaan edes edellistä viikonloppua, joten on hyvin mahjohtaja, kulttuurivastaava
dollista, että Liisa on langettanut Marjutin ylle muistinmenetyskirouksen. Leikkauspöydällä kiemurteleva Eetu tietää kertoa lahden tuolla puolen sijaitsevasta
Mikä-Mikä-Maasta, jossa asuvalta Heli-Heli-keijulta saa taikapölyä juuri tähän vaivaan. Marjut
ystävineen lähtee kohti satamaa jätettyään ensin Marin paikallisen lainvalvontaorganisaation säilöön.

V

uokraveneen kokka halkoo lahden lietoa aallokkoa
Marjutin ja ystävien kiitäessä kohti Mikä-Mikä-Maata. Äkkiäarvaamatta paarpuurista tyrskähtää esiin kokoelma valtavia lonkeroita, jotka kietoutuvat pienen veneen ympärille. ”Teillä ei ole asiaa
Mikä-Mikä-Maahan niin kauan kun näillä vesillä määrään minä!”
uhkailee lonkeroiden toisesta päästä löytyvä valtamerihirviö Marleena ja päästää kiduksistaan pahantahoisen mahtipontisen naurun.
Lonkerot nostavat pienen paatin
Eetu Karjalainen,
ilmaan valmistautuen puristamaan
Relevanssi-vastaava
veneen miehistöineen säpäleiksi.
Sillä hetkellä paikalle osuu merten ja maiden myytillinen sankari,
herra Suomuinen. Jättimäinen hauki herra Suomuinen on Indexilän
valtion virallinen kansalliseläin ja suojelushenki. ”Pelasta meidät, oi
Suomuinen”, anoo Marjut hädissään. Hauki ei kaipaa syitä urotekoihin, vaan yhdellä ponnistuksella hyppää läiskäyttämään mahtavan kehonsa vasten inhaa Marleenaa. Lonkerot päästävät otteensa
ja vene putoaa turvallisesti vesille, kun merihirviö vajoaa syvyyksiin.
Olli Salmi,
koulutuspoliittinen vastaava
10
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uomuisen saattelemana Marjut seuralaisineen saapuu
Mikä-Mikä-Maan satamaan. Ei aikaakaan, kun vastaan leijailee Heli,
jolta löytyy kuin löytyykin taikapulveria tarpeeseen. Raha vaihtaa
omistajaa, ja Marjut nuuhkaisee aimo tujauksen keijupölyä. Muistot
palaavat takaisin ja valtaavat hänen mielensä. Hän muistaa aikansa
pikkuprinsessana linnassa. Hän muistaa, kuinka kuninkaan kuoltua
Pahatar-Liisa pyyhki Marjutin muistin ja lähetti hänet Muumilaaksoon, jossa häntä ei löydettäisi. Hän ei muista viime viikonloppua.

Heli Paaso-Rantala, tiedotus- ja
webvastaava, bile- ja tapahtumavastaava

arjutin silmät syttyvät loistamaan oikeudenjanosta,
ja he palaavat oitis Indexilään. Marjut saattueineen astelee sisään
linnaan ja selvittää tiensä valtaistuinsaliin. Nähdessään vallananastajan istuimella, Marjut jyrähtää: ”Pieni vallankumouksesi on
nyt ohi, Liisa.” ”Monarkian aika on ohi, nyt täällä määrään minä,”
uhittelee Liisa. Esiin astuu kuninkaalliseen henkivartiostoon värväytyneet kolme karhua, ja tilanne alkaa jo vaikuttaa uhkaavalta.

K

I

Liisa Komminaho,
sosiaalipoliittinen vastaava

Marleena Maliniemi,
Relevanssi-vastaava, isäntä

ostonhimoiset karhut käyvät piirittämään Marjutia ja
kumppaneita. ”Tämäkö on loppumme?” parahtaa sankarijoukkio.
Yhtäkkiä etäältä kuuluu uljas loiskaus. Rauhaa rakastava sankarihauki Suomuinen hyppää linnan yli, ja kaikkien päässä kuuluu
tyyni mutta määrätietoinen julistus: ”Asioista voidaan myös keskustella.” Kuullessaan hauen viisaat sanat Marjut ymmärtää
monarkian ajan todella olevan ohi ja valtakunnan olevan valmis
demokraattiseen hallintoon. ”Me voimme hallita tätä maata
yhdessä” kuuluu Marjutin ja Liisan oivallus kuin yhdestä suusta.

ndexilään valitaan demokraattinen hallitus, jonka kokoamiseksi paikalle kutsutaan koko Indexilän väestörekisteri. Kaikki haluavat Marjutin johtoon pääministeriksi, jonka neuvonantajamaskottina
ja varapääministerinä toimii irvaileva kissa Esko. Marjutin uusien ystävien, Hannen, Siljan, ja Ollin
lisäksi hallitukseen valikoituu hallinnossaan sosiaalipoliittista osaamista osoittanut Liisa. Hallitukseen
päätyvät myös uusilla olusilla rauhoitetut kolme karhua, Jenni, Sonja ja Ernesto. Helin kuriiritaidot hyödynnetään viestintätoimissa, ja uhrien toivomuksesta syytteistä vapautettu Mari saa paikan läskileirin
kouluttajana. Hallitus asettaa Eetun ja Maxin dokumentoimaan Indexilän relevantteja tapahtumia paikallislehteen, jonka käyttöön parannuksen tehnyt merihirviö
Marleena lupaa musteensa. Sen pituinen se.
11
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Valamis!

Tällä palstalla valmistuneet informaatiotutkimuksen opiskelijat kertovat kuulumisiaan. Tämänkertaisessa jaksossa Paula kertoo Muonion kirjastonjohtajan
pestistään.
Valmistuin vuoden
2015 keväällä,
mutta olin ehtinyt
olla kokopäivätyössä Oulun Energialla jo yli puoli
vuotta. Minulla oli
tavallaan onnekas
tilanne, sillä en
ehtinyt olla päiväkään työttömänä
valmistumiseni jälkeen. Menin alun
perin Oulun Energialle arkistohommiin
kesätöihin, mutta jossain vaiheessa siirryin työskentelemään erään tiedonhallintajärjestelmän käyttöönoton pariin.
Miesystäväni on asunut ennen Muoniossa ja kun näin työpaikkailmoituksen
Mollissa, niin päätin hakea paikkaa. En
ollut hakenut aktiivisesti töitä, joskus
pahimmissa angstikohtauksissa olin
selaillut vapaita työpaikkoja. Tässä
vaiheessa en ollut todellakaan varma,
olisinko edes valmis muuttamaan
kyseiselle paikkakunnalle. Tuntui myös
hullulta luopua Oulussa harvinaisesta
oman alan työpaikasta. Pian sainkin
haastattelukutsun ja työhaastattelukin
meni hyvin. Kun paikkaa tarjottiin, niin
vakinainen virka houkutteli sen verran,
että päätimme lähteä kokeilemaan
Muoniossa asumista. Uskon että kohdallani työn saantia edesauttoi se, että olin
jäämässä sinne pidemmäksi aikaa, enkä

vain hakemassa työkokemusta cv:hen.
Lisäksi opintoni ja työkokemukseni sekä
omat harrastukseni sopivat hyvin työn
vaatimuksiin. Siirryin suoraan edellisestä työstäni uuteen työhön. Lähdin
aluksi yksin Muonioon laukkujen
kanssa ja mies tuli kolmen kuukauden
päästä muuttokuorman ja koiran kanssa
perästä.
Muoniossa on oikeastaan aika mukava
asua. Ennen inhosin talvea, mutta nyt
tajusin sen johtuvan siitä, että Oulussa
ei edes ole kunnollista talvea. Kelit ovat
siis ihania, 42 asteen pakkanen tosin
oli kaupunkilaiselle liikaa, mutta tätä
ihanuutta kesti onneksi vain pari päivää.
Kesää ja hyttysiä odottelen vielä kauhunsekaisin tuntein. Ihmiset ovat olleet
todella auttavaisia ja mukavia sekä kiinnostuneita uusista kasvoista. Tutustuin
myös heti aluksi paikalliseen nuorisoon
ja päädyimme illan tiimellyksellä ajelulle
lähimetsään vanhalla armeijan bandwagenilla. Siellä saivat puut ja ojat kyytiä!
Täällä löytyy myös tekemistä, koska
täällä on onneksi ruokaravintoloita ja 2
baaria. Ainiin ja täällä on myös Suomen
pohjoisin thairavintola ja sveitsiläinen
kahvila!
Työni sisältää kirjastonjohtajan pestin
lisäksi myös kulttuuriohjaajan työt, jotka
ovat 15% työajastani. Tämä tarkoittaa
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siis, että järjestän Muonion kulttuuritapahtumat ja olen myös vastuussa
perinnetyöstä. Käytännössä vastaan siis
paikallisesta kotiseutumuseosta. Kyllähän se aika hurjalta tuntui siirtyä kokemattomana keltanokkana suoraa pitkän
uran tehneen kirjastonjohtajan saappaisiin. Paljon olen joutunut turvautumaan
hänen apuunsa edelleenkin ja koko ajan
tulee uusia asioita eteen.

työ ovat osa arkeani. (Kerran jouduin
lastenpäiville pukeutumaan Lumikiksi ja
esittämään nukketeatteria ääk!)

Päivät ovat aika kiireisiä, meillä on täällä
pienessä kirjastossa lisäkseni vain 1
virkailija, autonkuljettaja ja kirjastonhoitaja. Muonio omistaa 45% Ruotsissa,
Norjassa ja Suomessa liikennöivästä
yhteispohjoismaalaisesta kirjastoautosta
ja auton ”tukikohta” on täällä meidän
kirjastossa. Teen pääkirjaston lisäksi
hallinnollisen puolen myös autolle. Työpäivät voivat olla hyvinkin vaihtelevia,
teen paljon paperihommia, eli erilaisia
avustushakemuksia ja selvityksiä, talouspuolta yms, mutta myös perinteinen
kirjaston asiakaspalvelu ja kokoelma-

Joskus mietityttää, miten elämä vie sellaisiin tilanteisiin, johon itse ei kuvittelisi
päätyvänsä. Fuksivuonna suhtauduin
ynseästi ajatukseen työskentelemisestä
yleisessä kirjastossa ja haaveilin työpaikasta yrityspuolella. Nyt isossa yrityksessä työskennelleenä ja siitä pienen
kylän yleiseen kirjastoon siirtyneenä
voin sanoa, että olen todella tyytyväinen
päätökseeni. Työpäivät ovat kiinnostavia ja koskaan ei tule tunnetta, että
pääsisipä kotiin tai olisipa viikonloppu.
Rohkaisen myös muita lähtemään oma
mukavuusalueen ulkopuolelle töihin, jos
kaupungista tai lähialueelta ei meinaa
työpaikkaa löytyä, mikään päätös ei
ole lopullinen ja työpaikkakin voi olla
helpompi saada sitten tulevaisuudessa,
kun kokemusta on taas kertynyt lisää.
INDEX TULKAA EKSULLE TÄNNE!
Kirjoittanut: Paula Löppönen

... mutta te
olette vain
osa-aikainen
nainen.

Mainitsimme työpaikkailmoituksessamme
”vakinainen”...
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Tämän Indexfingerporin syntimistä inspiroi:
Olli Salmi

Le voyage à Lyon
Tämänvuotinen Bobcatsss-konferenssi
järjestettiin itäisessä Ranskassa Lyonin
kaupungissa 27.-29. tammikuuta.

yökerhossa. Pienen seikkailun jälkeen
löysimme lopulta perille juhliin. Sen
jälkeen kävimme tutustumassa toisen
porukan kämppään.

Yhteensä meitä oli yksitoista. Tiistaiaamuna klo 7 Amsterdamissa välilaskun
tekevään lentokoneeseen astui kahdeksan meistä, loput kolme tulivat omia
reittejänsä ja aikataulujansa noudattaen.

29. päivä oli Bobcatsssin viimeinen
päivä ja tervemenojaisseremoniakin olisi
ollut tarjolla, mutta väki karkasi ennen
sitä seikkailemaan taas Lyoniin. Minä,
Ada-Maria, Laura ja Alisa kävimme
katsastamassa Lyonin eläintarhan kultaisen pään puistossa eli Parc de la Tête
d’Orissa. Muu reissuporukka kävi taasen
katsomassa basilikaa ja roomalaisten
amfiteattereiden raunioita Fourvièren
kukkulalla. Illalla kävimme syömässä
aidon lyonilaisen illallisen Le Petit Glouton -ravintolassa Wanahassa Lyonissa eli
Vieux Lyonissa.

Olimme varannet Airbnb -sivuston
kautta kaksi majapaikkaa ryhmällemme.
Minä asuin Cours Gambettan kommuunissa.
Me tytöt eli minun lisäkseni Ada-Maria,
Laura ja Alisa saavuimme tiistaina La
Guillotièren kaupunginosassa sijaitsevalle asunnollemme jo iltapäivällä, pojat
eli Sakari ja Olli saapuivat sitten myöhemmin illalla.

Seuraavana päivänä eli 30. päivä vaihdoimme sitten osia: me kävimme
katsomassa kirkkoa ja teattereita, muu
reissuporukka kävi taasen eläintarhassa.
Tunsin Pyhän Hengen läsnäolon ja ostin
matkamuistoksi ranskankielisen
Raamatun ja krusifiksin. Kävimme
saman iltana katsomassa seinämaalauksia La Croix-Roussen kaupunginosassa.

Keskiviikkona 27.1. suuntasimme
kulkumme Lyonin avajaisseremoniaan,
jossa saimme nauttia perinteisestä lyonilaisesta nukketeatteritraditiosta.
28. päivä kävimme jälleen kerran Bobcatsssissa. Silja, Sonja, Marjut ja Minna
käväisivät Genevessä. Samana päivänä
myös Jenni saapui Lyoniin. Illalla suuntasimme kulkumme iltapilleisiin eräässä

31. päivä lähdimme sitten kotio Suomeen.
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Lyonilaista nukketeatteria: Gnafron (vas.)
ja Guignol.

Basilique Notre-Dame de Fourvière eli
meirän neirin basilika nököttää Fourvièren kukkulan päällä.

Tour Part-Dieu, lempinimeltään ”Le Crayon” (”Kynä”), on
yksi vilkkaan liikekeskuksen
La Part-Dieun näkyvimpiä
maamerkkejä.

Illallinen Wanahan Lyonin eli Vieux Lyonin Le Petit Glouton -ravintolassa. Mukana kaikki ekskulaiset (pöydän vasemmasta alakulmasta
alkaen kulkien myötäpäivään): Sakari, Alisa, Ada-Maria, Olli, Sonja,
Marjut, Minna, Jenni, Silja, Eetu ja Laura.

Fourvièren kukkulalta löytyy basilikan lisäksi köyhän
miehen Eiffel-torni, La Tour métallique de Fourvière.

Teksti ja kuvat: Eetu Karjalainen
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