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Kuva: Silja Lahdenperä

Pääkirjoitus
On ensimmäinen marraskuuta kello
16.21. Klikkaan 'julkaise'. Vuoden
kolmas
Relevanssi
lähtee
maailmalle. Ei kun seuraavaa tulille,
ilmoitan toimituksen sisäisessä
verkkokeskustelussa.
Sisällön deadline on 1.12. eli tasan
kuukausi
aikaa.
Samalla
kandisuoritus kurkistelee olkapään
takaa. Tästä tulisi haastavin
numeroni tähän asti. Samalla myös
helpoin, sillä liki kahden vuoden
lehtimiesura jättää käsiin muutakin
kuin painomustetta!
Yllättävässä
suunnitteluspurtissa
koko lehden sisältö suunnitellaan
verkkopalaverissa. Sovimme tapaa
misen
seuraavalle
viikolle.
Kokoonnumme
kiltahuoneella
hallituksen kokouksen jälkeen.
Käytämme
tilaisuuden
toteut
taaksemme idean kansikuvasta:
Indexin
teemoja
yhdistelevä,
jouluaiheinen piirros on syntyvä
yhteisvoimin. Paikalle sattunut
Jenny kaipaa piirustusaiheita, joten
kutsumme
hänet
projektiin.
Hujauksessa kansi onkin jo värejä
vaille valmis. Liisa ottaa sen
väritettäväkseen.

Tarkka työnjako tekee toimittajan
työstä melko itsenäistä. Lopulta
saapuu kohtalon päivä: joulukuun
ensimmäinen. Vielä puuttuu asioita.
Päätoimittaja käy työhönsä. Ennen
pitkää kaikki on kasassa ja taittokin
valmis.
Lukekaa!

Max Peltonen
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Kuva: Mari Laiho

PJ Palsta
Tässä se nyt on. Elämäni viimeinen pjpalsta.
Koskaan en oikein tiennyt, mitä näihin kirjoittaisi ja
tästäkin tulee varmaan melkoinen nostalgiapläjäys.
Miten voi tiivistää ihanan, kamalan, mielettömän
vuoden yhdelle sivulle?
Pjvuosi meni yllättävän nopeasti ja nyt kun se lähenee loppuaan, olo on
hieman haikea. Mukaan mahtui monenlaisia kokemuksia. Käytiin excuilla
Tampereella ja Torniossa, ja oltiin vastavuoroisesti excukohteena
sisarjärjestö UDK:n opiskelijoille. Heitettiin hyvästit eläkepäivilleen
siirtyvälle Vesalle. Osoitettiin mieltä. Juhlittiin. #paahdettiin. Tehtiin
kovasti töitä ja sitten rentouduttiin. Uuttakin luotiin, kun järjestimme
syksyllä kaksipäiväisen gradu ja työelämätapahtuman. Yhteistyötä tehtiin
humanistitoverien lisäksi teekkareiden ja luonnontieteilijöiden kanssa, sekä
harrastejärjestöjen, kirjastoammattilaisten, informaatiotutkijoiden ja
ammattiliiton väen kanssa. Ei siis aivan kaikkien, kuten viime
syyskokouksessa lupailtiin, mutta melkein.
Kolmivuotinen hallitusurani rakkaassa Indexissä on nyt päättymässä ja on
aika siirtyä eläkkeelle. Onneksi valitsimme syyskokouksessa ensi vuoden
hallitukseen joukon reippaita ja pystyviä tyyppejä, joiden käsiin
ainejärjestön voi hyvin mielin jättää. Aivan täysin Indexhommista ei pääse
vieraantumaan, sillä vuosijuhlatyöryhmä työllistää koko ensi vuoden. Index
nimittäin täyttää syksyllä 30 vuotta. Näitä kemuja olenkin odottanut koko
yliopistoopiskeluni ajan. Missasin täpärästi edelliset, 25vuotisjuhlat ja
niistä kuulee tarinoita edelleen. Tavoitteena onkin, että seuraavista juhlista
puhutaan vähintään yhtä pitkään.
En voisi keksiä parempaa tapaa lopettaa ainejärjestöuraani, kuin ykköset
yllä, kohottamassa maljaa Indexin huipputyyppien ympäröimänä.
Tippa linssissä,
Silja
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Kissat koiria!
Kuva: Mari Laiho

Kiinnostaa:
Uudet ihmiset
Indexin uusi hallitus valittiin 24.11. Koira on
kuullut, että nyt voidaan oikeasti puhua
uudesta hallituksesta, koska eläköitymistä on
tapahtunut, ja vanh...kokeneiden toimijoiden
tilalle on tullut uutta väkeä. Laittaakohan
tuore hallitus kaiken uusiksi?
Vanhat asiat
Suami täyttää sata vuotta, ja se on jo aika vanha. Muita kiinnostavia vanhoja
asioita voi löytää arkistoista ja yliopiston kirjastonkin kätköistä. Vanhimmat
hyllystä löytyvät teokset ovat 1800luvulta, puhumattakaan varaston
aarteista!

Suljetut museot
Vaikka eläinmuseo on koiran mielestä aika pelottava paikka, tuntuu kurjalta,
että se siirretään johonkin kellariin missä
ei ole lainkaan niin tunnelmallista käydä
säikyttelemässä itseään karhuilla ja
susilla. Uudessa paikassa ei ole edes
tarpeeksi tilaa koko upealle, jännittävälle
ja omituiselle näyttelylle.
Teksti: Liisa Komminaho
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Kuva: Jenni Backman

Ei kiinnosta:
Lukitut ovet
Koira vihaa lukittuja ovia. Vaikka niistä ei edes haluaisi kulkea,
mahdollisuus pitäisi olla olemassa. Myös useampi indexläinen on iltaisin ja
viikonloppuisin törmännyt lukittuihin oviin, yrittäessään
asioida
kiltahuoneella. Onneksi arjen supersankarit, vahtimestarit, ovat tulleet
hätiin!

Index menossa...

Sonja, Jenni ja Liisa Halloweenbileissä. Kuva: Silja Lahdenperä
Pikkujouluja edeltävä
syyskokous on alkamassa.
Kuva: Henri Pitkänen

AdaMaria, Lotta ja herra
Suomuinen abipäivillä.
Kuva: Silja Lahdenperä

...ja tulossa

Indexin vohvelimyymälä Kalsarikänneillä. Snax
puuhissa Silja, Mari ja Max. Kuva: Jenny Kärki
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• 14.12. Kaksiväri
haalaribileet Kaar
lessa Sigman kanssa

Indexin syysretki Hailuotoon
Indexin reippaimmat eränkävijät suuntasivat autonsa tunnelmalliseen
Hailuotoon. Matkalle osallistui yhdeksän ihmistä ja kolme koiraa.
Ennen lauttaan astumista
oli tarkoitus käydä
kaffella satamassa
sijaitsevassa kioskissa 
mutta mitä! Kioski meni
talvitauolle juuri tänään!
Eiih!

PJ ja projektivastaava kohtaavat kioskin suljetun oven.
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Lautalla.

Kylmä merituuli ja pilvinen
taivas eivät tehneet säätilasta
kaikista optimaalisinta
retkeilylle, mutta kaunis luonto
ja mukava seura korvasivat
auringon puutteen.

Saarelle päästyämme matkasimme autolla Marjaniemeen aivan saaren
toiseen päähän.

Matkalla ahtauduimme rannalla
sijaitsevaan, pirunnyrkkiä
muistuttavaan rakennelmaan. Kuva
kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Olipa tiivis tunnelma!

Pirunnyrkki.

"Miksi täällä on niin monta ihmistä?"
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Synkkä ilma ei pilannut retkitunnelmaa.
Polku Hannuksenlammen laavulle
oli paikoitellen märkä ja kavala.
Kuivalta näyttävä polku
osoittautuikin märäksi ja
upottavaksi. Jotkut saivat
kenkänsä litimäräksi.
Nuotiopaikalla nautittiin makkaraa
ja glögiä.
Paluumatkalla tuli kiire lautalle.
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Rivakkaasta marssitahdista
huolimatta myöhästyimme lautalta
noin viidellä minuutilla. No ei se
mitään, tuumivat indexläiset, ja
jäivät lauttasataman kioskille aikaa
tappamaan. Lopulta päästiin
kuitenkin maihin illan ollessa
pimeä.

Voe mahoton! Tänne jäätiin
puoleksitoista tunniksi.

Onneksi on chiliburgeri.

Paluumatkalla oli jo pimeää.

Teksti: Henri Pitkänen
Kuvat: Henri Pitkänen ja
Matti Pieniniemi
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Kuva: Mari Laiho

Yksinoikeudella! Haastattelussa Indexin
uusi puheenjohtaja!
Indexin
syyskokous
pidettiin
perinteisesti
pikkujoulujen
yhteydessä.
Perjantaina
24.11.
indexläiset
kokoontuivat
tekemään
päätöksiä
City Biljardin
saunatilaan. Hyytävä tila lämpeni nopeasti väen pakkautuessa
kokoustamaan, ja päästiin jännittäviin valintoihin. Kovin kauan jännitys ei
pysynyt yllä, koska puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jenny Kärki.
Jenny on toisen vuoden opiskelija, ja opintojen ohessa ollut aktiivinen
järjestöhenkilö. Jenny on vaikuttanut tänä vuonna Humanistisen Killan
hallituksessa, Indexin tapahtumavastaavana ja kiltahuoneesta vastaavana
mäntänä. Ehkäpä Jennyn herkullisilla kiltiskahvitarjottavilla oli osansa
jäsenistön luottamuksen voittamisessa? Jenny kertookin, että hienointa
Mäntänä toimimisessa on ollut leipomuksista saadut kehut.
Jenny valittiin vappuna vuoden fuksiksi, ja hänen suosikkiperinteensä
liittyykin aiheeseen. Pidän kirjastonhoitajan verestä, joka on osa
legendaarista Indexin fuksivalaa, paljastaa Jenny. (toim. huom. Fuksivalan
yhteydessä ei vahingoiteta kirjastonhoitajia)
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Puheenjohtajan pesti vaatii myös yhteistyötä muiden
järjestöjen kanssa, ja onkin hyvä että Jenny on
päässyt jo verkostoitumaan tapahtumavastaavan
roolissa.
Hän
kertookin,
että
parasta
tapahtumavastaavan tehtävässä on ollut tapahtumien
ideointi
yhdessä
ja
tutustuminen
muiden
ainejärjestöjen tyyppeihin, indexiä unohtamatta.
Kuluvana vuonna paras asia on varmasti ollut
kaikkiin indexin höpönassuihin ja velikultiin
tutustuminen, kehuu Jenny vielä lopuksi indexläisiä.
Haastattelu: Liisa Komminaho

Indexfingerpori
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Kuva: Mari Laiho

Odotan kovasti Indexin kolmekymppisjuhlia, ja innolla odotan myös
kaikkea lämminhenkistä ja perin indexläistä tuusailua sekä yhdessä
tekemistä, tuumii Jenny odotuksistaan ensi vuodelle. Kysyttäessä odottaako
tuore puheenjohtaja jotain kauhunsekaisin tuntein, hän epäilee omaa
muistiaan, ja pysyvätkö kaikki tärkeät asiat mielessä. Jenny toivookin, että
hallitus reippaasti muistuttelee, jos jokin asia kaipaa huomiota.

Mahjong – tiilten tenho
Todennäköisesti kun mainitset jollekin pelin ”mahjong”, niin hänelle tulee
mieleen yksinpelattava peli, jossa kaikki pelitiilet ovat kuvapuoli ylöspäin
käännettynä yhdessä läjässä, tehtävänä poistaa pareja. Nimi ”mahjong”
viittaa kuitenkin lähtökohtaisesti neljän pelaajan rommin/pokerin kaltaiseen
peliin, jossa pelaajien tarkoituksena on kerätä käteensä voittoyhdistelmiä.
Tästä mahjongista on olemassa erilaisia variaatioita eri maissa. Minä olen
keskittynyt japanilaiseen riichivarianttiin, joka on suosituin pelimuoto
Suomessa. Myöhemmin käyttämäni mahjongmaininnat tarkoittavat siis tätä
versiota.
Mahjongin säännöt ovat lyhyesti seuraavat: 4 pelaajaa istuvat vastakkain eri
puolin pöytää ja yrittävät muodostaa 14pelitiilestä voittokäden. Voittokäsi
koostuu neljästä kolmen tai neljän tiilen ryhmästä ja yhdestä parista. Pelin
alkaessa omalla vuorollaan pelaaja saa uuden tiilen käteensä ja poistaa siitä
vuoronsa lopuksi yhden. Toisten pelaajien poistot voivat täydentää ryhmiäsi
ja valmiin ryhmän voi ”varastaa” viimeisimmän pelaajan poistosta. Kun
kätesi on yhtä vaille valmis, voit ottaa voittotiilen joko toisen pelaajan

13

poistosta tai itse nostamalla. Voittokäsi pisteytetään ja uusi kierros
aloitetaan.
Minä tutustuin peliin ensimmäistä kertaa Vectoramalanitapahtumassa
vuonna 2007 nähtyäni kaverin tietokoneelta animesarjan nimeltä Akagi
(2006, 26 jaksoa). Sarjassa pelataan mahjongia 1960luvun Japanin
alamaailmassa erittäin korkeilla panoksilla. Pelistä mitään tietämättä sarja
oli silti erittäin koukuttavasti tehty ja olenkin katsonut sen useasti opittuani
pelistä lisää. Sitten tuli pelailtua parin oman kaverin kanssa pari vuotta
satunnaisesti. Pian hankin myös oman pelisettini ja toisenkin. Olen ollut
mukana lani ja japanilaisen populaarikulttuurin tapahtumissa kutakuinkin
myös vuodesta 2007 erilaisissa ohjelmarooleissa. Lähinnä toisen
harrastukseni,
japanilaisten
musiikkipelien
(rytmipelien),
kautta.
Mahjongiakin olen päässyt muutamissa tapahtumissa peluuttamaan ja nyt
tänäkin syksynä olin Tracontapahtumassa Tampereella ja Kemin Pelipäivä
Open! tapahtumassa opettamassa.
Keväällä 2016 tulin tietoiseksi
Oulun
mahjongporukka
MCMC:stä. Heillä on normaalien
pelien
lisäksi
olemassa
liigajärjestelmä,
jossa
voit
kilpailla ”Oulun mestaruudesta”
yksi viikko kerrallaan. Vuosi on
jaettu neljään kauteen ja nyt on
menossa pohjoiskausi kuluvan
vuoden loppuun asti. Liigassa on tällä hetkellä 14 aktiivista pelaajaa.
Vuoden 2018 alusta aiomme perustaa yhdistyksen ja toimia Mahjong
Finlandin kanssa yhteistyössä saadaksemme Ouluun virallisia mahjong
turnauksia. Virallisia turnauksia pelaamalla voi päästä edustamaan Suomea
Euroopan/Maailmanmestaruuskisoihin, joista jälkimmäiset pidettiin nyt
lokakuussa Las Vegasissa. Aiemmin virallisia turnauksia on ollut
Tampereella ja muissa isoissa EteläSuomen kaupungeissa.

14

Yliopistolla olen saanut opetettua jo kahdeksalle nykyiselle
informaatiotutkimuksen opiskelijalle peliä ja usean kanssa on tullut pelattua
jo kolmattakin kertaa. Pelejä on pelattu sekä yliopistolla että ihmisten
kotona. Kaikki säännöt on saatu opetettua uusille tunnin sisään
peliesimerkein ja peruspelin oppii todella nopeasti. Itse pidän pelin nopeasta
tahdista, jossa täyden pelin voi pelata kahteen tuntiin. Ystävien kanssa
pelaaminen ja keskustelu pelitaktiikoista tai muista asioista taustamusiikin
säestämänä on mitä mukavin tapa viettää iltaa. Varokaa jo tulevat 2018
fuksit mahjongvärväystä!
Mikäli mahjongin pelaaminen kiinnostaa tai on mitään kysyttävää niin ota
suoraan yhteyttä minuun mapienin@student.oulu.fi tai tule MCMC:n
discordserverille. Minut löytää myös maanantaisin yliopiston gokerhosta
ja tiistaisin CRYO:n peliillasta Café Hubista.
http://www.mahjongfinland.fi/ (seurat > Most Casual Mahjong Club)
http://mahjongeurope.org/ (mahjong and rules > riichi competition rules)
Teksti: Matti Pieniniemi

Indexfingerpori
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