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Pääkirjoitus
Rakkaat lukijat. Odotuksenne on nyt
palkittu, sillä jokaisen itseään kun
nioittavan indexiläisen suosikki,
Relevanssi, ilmestyy jälleen.
Tämänkertaiselta
merenrantakau
pungille ominaista oseaanista raik
kautta erittävältä numerolta teillä on
lupa hiuksiahalkovan hallitushöli
nän ohella hilpeää haukuntaa uu
tuuttaan kimaltelevan vakipalstan
muodossa. Tulevia numeroita odo
tellessa kannattaa virittäytyä jo val
miiksi
katsastamaan
runsaita
railakkaita reportaaseja, sillä onhan
salakähmäisesti jo maaliskuuhun
edennyt vuosi ainejärjestömme
Indexin 30vjuhlavuosi.

tain juhlistanut Suomi, jonka
kansalaisena ehkä on tottunut
odottamaan paljon. Ja jos pöljiin ih
misiin ja leutoihin talviin olisikin
pettynyt, niin kotimaisen meedian
laadukkuuteen sekä harvinaislaatui
seen riippumattomuuteen voi sen
tään vielä luottaa. Jos ei muka
muuten, niin ainakin nyt, sillä
objektiivisessa observoinnissanne
on:

Juhlavuosista tuleekin mieleeni sa
tavuotista suvereniteettiään hiljat

Max Peltonen
Päätoimittajana viimeistä vuotta.

Relevanssi.

Indexfingerpori
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Kuva: Hanne Uusitalo

PJ Palsta
Vuosi 2018 alkoi Indexillä rennossa
meiningissä: Tammikuussa vanha
hallitus illasti ravintola Zivagossa ja
tunnelma oli rauhallinen, vaikka
usean lautaselle eksyikin maskot
timme herra Suomuisen lajitoverei
ta. (Hän lienee antanut anteeksi
tämän vääryyden). Lisäksi Indexin
30. vuosijuhlien järjestelysuunnitel
mat etenevät kuin juna. Huikeat
kemut tiedossa!
Eniten käytännön toimiimme tänä
vuonna vaikuttaa tiedekuntamme
muutto. Kuten kaikki tietävätkin,
muuttaminen on hirveintä hommaa
ikinä. Onneksi se on koko tiedekun
nan yhteinen projekti ja saamme
myös ammattiapua! Kaiken kukku
raksi Indexille on varmistunut uusi
remontoitu kiltatila yliopiston yti
meen Geokadulle. Jaamme kiltiksen
huippujen kämppisten Communican
ja Suman kanssa, ja olemme jo al
kaneetkin järjestäytyä yhteisten
käytäntöjen luomista varten.

Muutto tulee pian, joten kannattaa
pitää silmällä kiltiksen räjähtäviä
läksiäispaardeja. Lisäksi kevään
mittaan on luvassa monenlaisia
aktiviteetteja, bileitä sekä kotimaan
excuilua, vappukekkulointeja unoh
tamatta!
Muistakaa
tarkkailla
Indexin Facebookkia sekä sähkö
postilistoja, joissa ilmoittelemme
tarkemmin tulevasta ohjelmistosta.
Ihanaa kevättalvea ja moikkulimoi
mussukat!
Jenny
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Index menossa...
Kuva: Lauri Kuha

Kuva: AdaMaria Rantatalo

Eläköityneitä hallituksen jäseniä
muistettiin hallituksenvaihtoka
ronkassa.

Vuoden ensimmäisillä
kiltiskahveilla tarjottiin
monenmoista herkkua.

Kuva: Lauri Kuha

Kuva: AdaMaria Rantatalo

Fuksien haalarien saapumisen
kunniaksi järjestettiin jälleen
haalarimerkkien ompeluilta.
Kuvattuna jo muutamat vaput
viettäneet haalarit.

Suomuinen
edustustehtävis
sään ainejärjes
tömarkkinoilla.
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...ja tulossa
• Vappu?
• Vappu.
• Vappu!
• VAPPU!!!

allitusesittely: Under the sea!
Tämänvuotisessa hallitusesittelyssä Indexin hallituksen jäsenet kuvailivat itsensä
merenelävinä.
Jenny Kärki, puheenjohtaja, jota edustaa Merten ja kalain
kuningas, titaanein poika Poseidon, jolle arpainheitossa
lankesi Indexinmeren herruus, kun maailmankaikkeuden
herruuksia jaeltiin. Hän hallitsee yhdistystä vahvalla otteellaan
ja suojelee parhaansa mukaan kaikkia indexläisiä, aina
aaltojen harjoilla surffaavista järjestöaktiiveista ja syvänmeren
hautain rivijäseniin. Häneen sopii ottaa yhteyttä melkein missä
tahansa Indexiä tai opiskelua koskevassa asiassa, esimerkiksi
jättämällä pullopostia kiltikselle (tai säpoa osoitteeseen
jenny.karki(at)student.oulu.fi).
Lotta Höök, varapuheenjohtaja: meduusa.
Elinkaarensa varrella mitä moninaisimpia ulkomuotoja
läpikäyvä makroeläinplankton kulkeutuu paljolti merten
kuninkaan luomien virtausten mukana omista säälittävistä
uintiyrityksistään huolimatta. Eliö on vaihtelevasta
antisosiaalisuudestaan huolimatta ihmisille vaaraton eikä sitä
tarvitse pelätä lähestyä. Varomaton saattaa kuitenkin tuntea
polttiaislonkeron kirpaisun, sillä ajatuksiinsa uppoutunut VPJ
voi suunsa avatessaan päästää merille jopa miljoona toinen
toistaan kiemuraisempaa aatosta, hämmentäen pahaa
aavistamattoman keskustelukumppanin.
Jenni Backman, talousvastaava ja vuosijuhlavastaava:
kultakala.
Makean veden kalana Jenni pysyy akvaariossaan, valvoen
pallostaan Index ryn taloutta kuin big brother konsanaan.
Kultakala on seurassa pirteä ja ystävällinen.
Vuosijuhlavastaavana tämä kultainen kala haluaakin saada
osaltaan aikaan ikimuistoiset kemut. Tehtäviään toteuttaessa
kesy kultakala saattaa intoutua syömään tielleen asettuvat
pienemmät kalat
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Henri Pitkänen, sihteeri ja viestintävastaava: kraken
Myyttinen kraken elää pohjoisen vesissä ja on kuin
kotonaan tiedon valtameressä (Oceanis universitas). Se
naputtelee lonkeroillaan pöytäkirjat ja tiedotteet puhtaiksi
(ja ehkä upottaa samalla pari laivaa). Tiedotteillaan se
yrittää houkutella pahaa aavistamattomattomat
riviopiskelijat Indexin tapahtumiin.

Tuula Ojala, kiltahuonevastaava alias Indexin rapu
eleli ennen matalissa vesissä, mutta päätti siirtyä
suurempiin merellisiin ympyröihin haaliakseen itselleen
uusia tietoja, taitoja ja kokemuksia. Nykyään hän viihtyy
Poseidonin valtakunnan syvyyksissä, mistä hän tarkkailee
meren elämää saksiaan naksutellen. Hänen tehtävänsä on
pitää huolta pienestä, viihtyisästä kotikolosta ja varmistaa,
että ruokaa piisaa kiireisimmillekin vedeneläville.
Lauri Kuha: Sosiaalipoliittinen vastaava (sopo), Relevanssin toimittaja: SoPolohi
(Salmo sociali consilium).
Vedenelävä, joka tarvitsee omaa aikaa, mutta viihtyy myös Indexparvensa mukana.
Uiskentelee pitkin yliopiston valtamerta. Vaelluskalana tämä eväkäs tekee vuosittain
matkansa muihin vesiin. Tämän kesän määränpää löytyy Joensuun Pyhäselästä. SoPo
lohi neuvoo asumiseen, toimeentuloon ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Näiden
suhteen lienee parasta nykäistä kylkievästä tai kirjoittaa pullopostia.
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AdaMaria Rantatalo: koulutuspoliittinen vastaava (kopo),
Relevanssin toimittaja: hylje.
Kopohylkeen tunnistaa parhaiten sen rauhallisesta
olemuksesta ja pulleasta ulkomuodosta. Vapaaajallaan kopo
hylje tykkää pääasiassa nukkua ja syödä. Kopohylje huolehtii
palautepäivän järjestämisestä ja hylkeen puoleen voi kääntyä,
jos esimerkiksi arvosanat eivät tule ajallaan tai jos on jotain
muuta opintoasioihin liittyvää ongelmaa.

Matti Pieniniemi, kulttuuri, projekti ja liikuntavastaava:
möhkäkala.
Raskain luukaloista. Laji on levinnyt laajalti trooppisilla merillä
erilaisiin kulttuurin harrastustoimiin mutta tästä oudon
muotoisesta lajista tiedetään varsin vähän. Möhkäkalan paksu
pinta houkuttelee monia erilaisia loisia joita laji voi karkoittaa
nousemalla ottamaan aurinkoa veden pintaan antaen lintujen
puhdistaa itsensä.

Max
Peltonen,
Relevanssin
päätoimittaja:
mustekala.
Indexin omasta lehdestä, Relevanssista, vastaavan
(paino)mustekalaMaxin tiedetään ulottavan lonkeronsa
meren syvimpiin ja kaukaisimpiinkin syövereihin. Ei
siis liene sattumaa, että kyseinen nilviäinen inspiroi
itämaisen erotiikan lisäksi mielikuvia voimallisen
manipulatiivisesta organisaatiosta. Häirittynä tämä
skuuppeja saalistava meripeto sylkee annoksen
vihollisia hämäävää mustetta (neljä kertaa vuodessa).

Valokuvat: Jenny Kärki
Kuvankäsittely: Matti Pieniniemi
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Indexin lemmikit
Tällä uudella palstalla esitellään indexläisten lemmikkejä. Jos kotonasi
asustaa vaikkapa koira, kissa, marsu tai norsu, niin ilmineeraa itsesi ja
lemmikkisi Relevanssin toimitukselle. Ensimmäisessä osassa haastattelussa
on Indexin kopon AdaMaria Rantatalon pohjanpystykorvatrio. (Narttuja
kaikki.)
Nimi: Manteli eli Mantu.
Ikä: 13 vuotta.
Kuvaile itseäsi kolmella adjektiivilla:
Rauhallinen, kiltti ja tottelevainen.
Lempiasioitasi?
Omistajan
vieressä
makoilu,
masurapsutukset,
herkkujen
kerjääminen ja tietysti syöminen sekä
nukkuminen.
Mitä teet koirapuistossa? En välitä telmiä
nuorempien kanssa ja komennan riehujia haukkumalla. Sitten kerjään
vierailta ihmisiltä nameja tuijottamalla heitä anovasti silmiin.
Mitä pelkäät? Imuria ja moppia.
Terveisesi Relevanssin lukijoille: Jos jollakulla on herkkuja, niin voin
ottaa. Jos ei, niin voisin ottaa torkut.
Nimi: Ruska.
Ikä: 4 vuotta.
Kuvaile itseäsi kolmella adjektiivilla:
Iloinen, suloinen ja vähän pöljä.
Lempiasioitasi? Leikkiminen siskoni
Usvan, Mantun, mamman, isin,
pehmoleluni herra possun ja muiden
koirakaverien kanssa sekä isin ja
mamman sängyn jalkopäässä nukkuminen.
Mitä teet koirapuistossa? Leikin kaikkien kanssa. Isoja tai tosi innokkaita
koiria vähän pelkään ja juoksen niitä vinkuen karkuun, vaikkeivat ne edes
ehtisi koskea minuun.
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Mitä pelkäät? Vähän imuria. Ja sitten pelkään myös, jos lenkkipolun
varrella on joku vieras esine kuten polkupyörä, kumisaapas tai lumiukko.
Terveisesi Relevanssin lukijoille: Jos olette kivoja, niin sitten uskallan
leikkiä kanssanne.
Nimi: Usva.
Ikä: 4 vuotta.
Erikoiskysymys sinulle eli miten
päädyit osaksi nykyistä perhettäsi?
Entisellä omistajallani ei ollut minulle
tarpeeksi
aikaa,
joten
nykyinen
omistajani ja hänen poikaystävänsä
adoptoivat minut ollessani 2vuotias,
sillä siskoni Ruska asui jo heidän kanssaan. Entinen isäntäni on nykyisen
emäntäni eno, joten olen kuitenkin nähnyt entisen omistajani muuttoni
jälkeenkin.
Kuvaile itseäsi kolmella adjektiivilla: Söpö, herkkä ja hiukan ujo.
Lempiasioitasi? Leikkiminen siskon kanssa, lumessa kieriskeleminen,
linnuille haukkuminen ja omistajan sängyssä nukkuminen mielellään pää
tyynyllä.
Mitä teet koirapuistossa? Seuraan ensin sivusta, kun
sisko leikkii muiden kanssa, mutta siten kerään
rohkeuteni ja menen mukaan leikkiin.
Mitä pelkäät? Imuria ja palovaroitinta.
Terveisesi Relevanssin lukijoille: Tykkään uusista
ihmisistä, joten voin vaikka nuolla naamaanne, jos tava
taan.

Teksti ja kuvat:
AdaMaria Rantatalo
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Bobcatsss 2018
Indexin ulkomaan ekskursio
2018 ja samalla konfe
renssimatka suuntautui yti
mekkään neljän hengen
delegaation voimin Riikaan.
BOBCATSSS on Informaa
tiotutkimuksen ja kirjastoa
lan vuotuinen konferenssi, josta saa kivan kangaskassillisen ilmaista tavaraa
ja esitteitä. Ei sillä että kangaskassille olisi ollut tarvetta, sillä Indexillä on
valikoimissaan paljon hienompia kasseja.
Matkan virallinen osuus alkoi 23.1.2018 HelsinkiVantaan lentokentältä,
jossa otimme reissun ainoan koko porukan yhteiskuvan.
Ensimmäisenä iltanamme Riiassa kävimme
omatoimisesti tutustumassa Latvian kan
salliskirjastoon: aallon näköiseen taloon,
joka kuulemma esitti liekkiä. Rakennuksen
majesteetillinen
silhuetti
kuvastui
Väinäjoen pinnasta.
Kirjaston avarat, modernit ja erittäin
hiljaiset tilat ihmetyttivät, mutta eniten
ällistystä aiheuttivat kirjaston tiukat
turvallisuustoimet. Takit ja kaikki irtaimisto
oli jätettävä lukolliseen lokerikkoon.
Vesipullot, läppärit ja muut tarvittavat opiskeluvälineet olisi ollut
mahdollista ottaa mukaan narikasta saatavaan läpinäkyvään salkkuun.
Palvelutiskiltä saatavalla vierailijapassilla sai oikeuden haahuilla kirjastossa
vapaasti, mutta kirjoja ei saanut lukea. Jännä juttu.
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BOBCATSSS 2018 konferenssin ensimmäinen aamu valkeni sumuisena ja
loskaisena.
Suuntasimme
takaisin kirjastolle avajaisti
laisuuteen, jossa hienosti
pukeutuneet tärkeät ihmiset
puhuivat yleviä asioita.
Ohjelmassa oli myös piano
musiikkia ja kansanmusiik
kiryhmän esitys.
Kävimme samalla tutustumassa muutamien tutkijoiden esityksiin
informaatiotutkimuksen alalla tehdyistä tutkimuksista. Loppupäivästä muun
muassa tutustuimme kaupunkiin hurjastelemalla ratikan kyydissä ja
ihastelimme suomalaista tavarataloosaamista Stockmannilla.
Konferenssin tapahtumajärjestäjät tarjosivat runsain mitoin ohjelmaa ja
lisäksi isäntäkaupunki oli itsessään nähtävyys. Matkataudistani johtuen
päällimmäisinä jäivät mieleeni paikallisen apteekin erinomainen palvelu
sekä hotellin lähikaupasta saatavat lämminkuppiateriat.
Hotellissa sairastaessani Indextoverini Silja, Sonja ja Hanne kävivät
fiilistelemässä ja ihastelemassa Riian vanhaa kaupunkia nähtävyyksineen.
Matkalla näkyivät Pietarin kirkko, Mustapäiden talo, zeppeliinihallit
runsaine torikojuineen sekä tietenkin legendaarinen kissatalo, jonka katolla
keikkuvat kissapatsaat ovat innoittaneet kaikenlaista matkailijoille
tyrkytettävää rojua. Konferenssin iltakekkulointien tiimoilta Indextoverini
tutustuivat myös paikalliseen yöelämään. Pöllönimisellä yöklubilla oli
kuulemma äänekkäitä ranskalaisia ja ilmaista jekkua. Hyi olkoon. Ei
harmita yhtään.
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Teksti ja kuvat: Jenny Kärki
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The Librarian –
Luentosalista maail
manpelastajaksi

”Flynn is a librarian now, but he’s capable of so much more”
“Mom. You don’t understand. Being a Librarian is actually a pretty cool
job”
Quest for the Spear (2004)  Return to King Solomon's Mines (2006) 
Curse of the Judas Chalice (2008)
Monilla ammattiryhmillä on olemassa alan vauhdikas esikuva
valkokankaalla. Kuten Indiana Jones (1981) arkeologina, John Kimble
lastentarhaopettajana (Kindergarten cop, 1990), Robert Langdon
historioitsijana (Davinci Code, 2003) ja Michael Jennings insinöörinä
(Paycheck, 2003). Syventyäksemme kirjastonhoitajuuteen otamme
käsittelyyn The Librarian –elokuvat.
Noah Wylen tähdittämä kevyt seikkailuelokuvasarja monipuolisesta
kirjastonhoitajasta on tuottaja Dean Devlinin ja käsikirjoittaja David
Titcherin yhteistoiminnan tulos. Toimijapari on ollut mukana koko
trilogian ajan ja tämä näkyy elokuvia katsoessa. Ensimmäisessä osassa
tutustumme päähenkilöömme Flynn Carseniin, ikihumanistiin. Ikä lähestyy
kolmeakymmentä ja taskussa on jo yli kaksikymmentä tutkintoa.
Työelämään pitäisi astua ja professorit suorastaan heittävät hänet ulos
kirjatessaan hänen viimeisen tutkintonsa suoritetuksi ennenaikaisesti kesken
vuotta. Äiti myös odottaa innolla milloin hänen poikansa aloittaa vakavan
ihmissuhteen naisen kanssa ja onkin erittäin halukas toimimaan
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parinmuodostajana. Onneksi postissa saapunut kirje ”New York Public
Library”kirjaston työhaastatteluun valaa Flynniin toivoa. Työhaastattelussa
Flynn luettelee syitä miksi hänen pitäisi olla Kirjastonhoitaja
seuraavanlaisesti: ”Osaan Deweyn luokitusjärjestelmän, tiedän tieteellisen
julkaisemisen periaatteet, osaan käyttää tietokantoja ja asettaa RSS
lähetteen”. Tämä litania kuulostaa varmasti tutulta jokaiselta
informaatiotutkimusta opiskelleelta ja tämän uskoisi riittävän työnhaussa
mutta haastattelija vaatiikin lisää…
New Yorkin kirjaston erikoiso
saston kokoelmat ovatkin aika
erityisiä. Heti astuttuamme tilaan
näemme päättymättömien hylly
rivien edessä Liiton Arkin.
Yhteydet Indiana Jonesiin eivät
lopu tähän. Kirjastonhoitajamme
joutuu seikkailuissaan etsimään
maailmavalloitusta edistävää Kohtalon Keihästä, kulkemaan eksoottisissa
maisemissa ja tulipunaisissa kaivoksissa Salomonin Kaivoksia paikantaen
sekä etsimään Jeesukseen liittyvää pikaria, kuulostaako jo tutulta?
Sankarimme rinnalla toimivat vaihtuvat naistähdet, jotka ovat voimalla tai
älyllään lahjakkaampia kuin oma neromme. Pidin erittäin kliseisenä
elokuvan tapaa siirtää sankarimme romanssi liinavaatteiden väliin aina kun
oltiin saatu läpimurto tehtävään liittyen, kuin palkintona työstä.
Kuten aluksi mainitsinkin niin elokuvat toimivat hyvin yhdessä. Televisioon
tuotetuksi elokuvaksi erikoistehosteet ovat yllättävän hyviä, ainakin jatko
osissa. Ensimmäisen elokuvan kehnot taustakuvat ja trilogian yksi toistuva
erikoistehoste jäivät vähän vaivaamaan. Elokuvien maailma tuntuu myös
rakennetun hyvin pieneksi. Toistuvat sivuhenkilöt sekä samat opetukset
kuullaan monesti ja kakkoselokuvassa kun Flynn kertoo kaikista
kokemistaan seikkailuista niin hän kykenee vain kertaamaan ensimmäisen
osan tapahtumat. Muista näyttelijöistä pitää mainita erikoisena pomona
toimiva Judson (Bob Newhart) sympaattisena vanhana mentorina jolla on
takanaan suurempi salaisuus.
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Ennen tämän artikkelin kirjoittamista en olisi ajatellutkaan katsovani tätä
trilogiaa. Mutta maratonistunnon suoritettuani olin täysillä mukana Kirjas
tonhoitaja Flynn Carterin seikkailuissa. Tämä toi mieleeni myös muut ”esi
neiden
metsästys”sarjat
kuten
Tia
Carreren
tähdittämän
Aarteenmetsästäjän (Relic Hunter, 19992002) ja Warehouse 13 (2009
2014). Elokuvatrilogiaa onkin jatkettu televisiosarjalla joka alkoi vuonna
2014. Noah Wyle otti jo toisen elokuvan aikana tuottajan roolin ja on
jatkanut tätä television puolella tehden myös käsikirjoituksia tvsarjaan. Hän
onkin pitänyt sarjaa parhaana esimerkkinä hyvästä ohjelmasta josta koko
perhe voi nauttia (Indiewire, 2017). Ehkä myöhemmin onkin luvassa
katsaus televisiosarjan sisältöön.
Teksti: Matti Pieniniemi
Lähteet:
“The Librarian (franchise)”, Wikipedia
http://www.indiewire.com/2017/01/noahwyleinterviewthelibrarians
familyertheater1201769833/
The Librarian sarjan sijoittuminen Matin
listaukseen elokuvatrilogioista.
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