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opiskelijoiden kilta Index ry
Painopaikka:
Juvenes Print  Oulu
Painos:
30 kpl
Avainsanat:
syksy  fuksit  juhlat  vuodet 
vuosijuhlat  kuoharit  konffat 
hallitus  kuuluminen  lukeminen 
avainsanat  nälkä  kärsimys  röh
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Pääkirjoitus
Kuluva syksy lienee ollut eräänlais‐
ta kulttuurishokkia itse kullekin.
Uuden lukukauden huomion koh‐
teena ovat luonnostaan fuksit, jotka
vasta opettelevat tiedeyhteisössä
elämisen saloihin. Mutta tänä vuon‐
na myös uusintatenttien ja lintsattu‐
jen luentojen karaisemat humanistit
ovat saaneet totutella uuteen, kun
tämän lehden kansikuvaan päätynyt
yliopiston humanistisiipi on siirretty
keskelle yliopistoa.
Geokadun evakkotiloissa on toki
omat puolensa. Saan monesti oudon
kotoisan tunteen nähdessäni monet
eri yhteyksistä tutut kasvot kaikki
kerääntyneinä samaan pieneen ti‐
laan. Mutta itse en varmaan kos‐
kaan totu kiltahuoneeseen, jossa
Indexin symboleilla ja reliikeillä
vuorattujen seinien sekä päikkäreil‐
le viettelevien sohvien tilalla onkin
ihmishulinaa ja hälinää.

Kuitenkin tähän rutiinin ennustetta‐
vuuteen tarvitaan joskus särö. On
syytä päästää irti, antautua kuljetet‐
tavaksi toisaalle.Vaihtaa tarkastelun
skaala päivistä minuutteihin. Siirtyä
tilaan, jossa mikään ei ole yhtä
suurta kuin nykyinen hetki.
Pysähtyä paikoilleen puhaltaakseen
kynttilät 30vuotisjuhlakakusta.
Paljon onnea Index.

Silti hiljalleen uusi arki ottaa ottee‐
seensa. Palautuu siihen normaaliu‐
den pyörteseen, jossa elämä jauhaa
ikuista myllyään. Aika kiertyy it‐
seensä, kulkee rivakasti etenemättä
uuteen. Voi taas kokea rauhaa, sillä
kaikki on hallinnassa. Kaikki on oi‐
kealla paikallaan.

Max Peltonen
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Vujujännitys, muuttopöhinä ja muita uudisilmauksia
Kuten tämän lehden sivuilta saatat pian päätellä, Index ry
on tänä syksynä ehtinyt jo kokea muun muassa konferens‐
simaanisuutta, muuttopöhinää ja tiukkaa tapahtumaaika‐
taulutusta. Lisäksi uusia fukseja on tullut tullut taloon ja
toivottavasti saamme heistä myös kiltaamme vahvistuk‐
seksi uusia ja innokkaita järjestöaktiiveja. Olen päässyt
porisuttamaan montaa mukavaa uutta tyyppiä!

Kuva: Silja Lahdenperä

PJ Palsta

Ilmassa väreilee myös VUJUJÄNNITYSTÄ! Index ry täyttää arvokkaat 30
vuotta tänä syksynä, ja siksipä keikistelemme iltapuvuissamme, kilistelem‐
me kuplivaa, pidämme puheita ja pönötämme 10.11. Vuosijuhlissamme
Hietasaaren Seelarissa. Myöhemmin illalla laitamme jalalla koreasti ja nau‐
timme yllätysohjelmasta salaisessa jatkopaikassa!
Humanistisen tiedekunnan muutto saatiin taputeltua ja uusi kiltiksemme on
alkanut muotoutua kodikkaaseen muotoon. Kiltiskämppiksemme Suma ja
Communica ovat ottaneet meidät avosylin vastaan. Synergiaedut ovat käsin
kosketeltavia: yhteistyö on ollut suorastaan hauskaa! Tervetuloa hengaile‐
maan, keittelemään kahvia tai vaikkapa torkkumaan Huoneelle. Sisään‐
käynti löytyy Geokadulta Humuksen jälkeen, ja oikean Huoneen tunnistat
sohvan selkämyksellä retkottavasta Herra Suomuisesta.
Huoneella majailevat järjestöt ovat liittyneet mukaan Syrjinnästä vapaa alue
kampanjaan. Se merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista ja
kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista. Pidetään huoli, että tä‐
tä periaatetta noudatetaan kaikessa Indexin toiminnassa.
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Index menossa...
Vanhaa kiltahuonetta
muuttamassa.
Kuva: Jenny Kärki

Herra Suomuinen on uudella
kiltahuoneella kuin kotonaan.
Kuva: Jenny Kärki

Syysretkellä Varjakansaaressa.
Kuvassa retkiryhmä astumassa
lihaskäyttöiseen lossiin.
Kuva: Max Peltonen

...ja tulossa

• 1.11. Hallituskähmintä
@ kiltahuone
• 1.11. Halloweenbileet
@ 45 Special
• 10.11. Vuosijuhlat
• 24.11. Indexin pikkujoulut
ja syyskokous
• 6.12. Kalsarikännit
• 12.12. Mauttomat
pikkujoulut
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Index-uutiset
Muutoksia hallituskokoonpanoon
Oikean elämän työllistyminen verottaa hallitusta jälleen! AdaMaria Ran‐
tatalo jättää pestinsä koulutuspoliittisena vastaavana sekä Relevanssin toi‐
mittajana.
Uusi osoite
Indexin kiltahuone on muuttanut! Uuden, Huoneeksi ristityn yhteisasumuk‐
sen löydät Geokadulta. Indexin lisäksi tilaa asuttaa humanistiset kämppikset
Communica ja Suma. Kiltahuoneen varustukseen kuuluu mm. neljä tietoko‐
netta, kolme sohvaa ja kolme kahvinkeitintä.
Uusi titteli
Yllättävä löytö arkistosta paljasti: usein ainejärjestönä tituleerattu Index ry
onkin virallisesti ottaen kilta!
Uutisia lukemassa: Max Peltonen

Kuva: Jere Leskinen

Hallituksen kesäkuulumisia
Henri oli töissä Kansallismuseon rahakammion käsikirjastossa. Vaativaan
virkamiestehtävään kuului kahvin ryystäminen ja tietokoneen näpyttely tär‐
keän näköisenä. Hiukan tarkemmin
sanottuna virkamies Pitkänen luette‐
loi rahakammion kirjaston kirjako‐
koelman kirjastojärjestelmään Vesa
Suomisen luettelointiopit mielessään
ja sydämessään.
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Kuva: Jere Leskinen

Sijainti Helsingissä toi mahdollisuuksia kulttuuri‐
matkailuun. Henri kävi Virossa kulttuurilomalla yh‐
dessä museoystävänsä kanssa. Kultturelli matka
johti viinan juomiseen satamassa.
Kolme kuukautta Helsingissä sai kuitenkaan kaipaa‐
maan Oulun yksinkertaisuutta ja luonnonläheisyyttä.
Oulussa on juuri sopiva määrä ihmisiä, maailman‐
matkaajaHenkka toteaa.

Kuva: Jenny Kärki

Kuva: Kuusamon kirjasto

Jenny: Meikämembranofoni vietti
kesän 2018 harjoitellen työntekoa
Kuusamon kaupunginkirjastossa ja
samalla taputtelin toisen vuoteni in‐
formaatiotutkimuksen opiskelijana.
Pääasiassa tein kirjastonhoitajan töi‐
tä, mutta tutustuin melko lailla kaik‐
keen muuhunkin mitä kirjastossa
tehdään:
tapahtumajärjestämisestä
kirjojen muovitukseen sekä laina‐
vinkkauksien kirjoittamisesta #book‐
facefriday
kuvien
ottamiseen.
Työkaverit olivat huippuja, rentoja ja
asiantuntevia, kovasti auliita kerto‐
maan kaikesta mistä tiesivät tai arve‐
livat.

Koira!
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Matti: Olin koko kesän Päivälehden arkistolla Helsingissä järjestämässä ja
luetteloimassa pääasiassa sanomalehtiryhmän aineistoa. Työskentelin itsek‐
seni muiden työntekijöiden pitäessä kesälomiaan eri viikkoina. Kesä oli
kuuma, mutta on‐
neksi työtilat ja
varsinkin arkisto‐
makasiini
olivat
erittäin viileitä.

Työhön "vaadittu" taustalukemisto
oli erittäin laaja. Tässä riitti (ja
riittää) materiaalia pitkäksi aikaa.

Lauri: Oma kesäni kului Joensuussa pääkirjas‐
ton elämää seuraten. Kiirettä piti erityisesti las‐
ten ja nuorten osaston kesän tapahtumapäivien
kanssa. Kolmikerroksisen talon läpikäymisen
ohella ehdin myös seurata kulttuurielämää
museoiden ja kesäteatterin muodossa, sekä sie‐
mailla yhden jos toisenkin huurteisen Pielisjoen
rannoilla.
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Kuva: Lauri Kuha

Kuva: Matti Pieniniemi

Vapaaajallekin sain töhinää kun liityin Kuusamon Pokémon Go ryhmään
ja lisäksi kirjastoautoa ajava kollegani pyysi meikät bändiinsä laulamaan.
Vedettiin Kuusamon Taiteiden yössä Rushin 2112, ja siitä tempauksesta poi‐
ki uusi doomprojekti syksylle. Stay tuned, lol.

Fuksikysely 2018
Mitä parhaimman Relevanssiperinteen mukaisesti Indexin uudet fuksit
alistettiin toimituksen kiperälle kysymyspatteristolle. Kiitämme vastaajia.

Jenni Mikola
Mistä/miten/miksi päädyit Oulun
yliopistoon opiskelemaan
informaatiotutkimusta?
Valmistuin keväällä Kirjasto ja
tietopalvelualan tradenomiksi, enkä
ollut vielä valmis luopumaan
opiskelijaalennuksista niin
informaatiotutkimus tuntui hyvältä
jatkopaikalta.
Paras paikka kirjastossa?
Ulkooven läheisyydessä, mieluiten
kirjaston ulkopuolella.

Tapaat pimeällä kujalla
kaksivärisiin haalareihin
pukeutuneen, valtavan hauen,
joka vaatii halausta. Kuinka
toimit?
Otan kännykän esiin. Avaan
kameran, otan selfien hauen kanssa.
Annan ylävitosen ja juoksen
karkuun ennen kuin hauki tajuaa,
ettemme halanneet.

Oletko kuullut hyvät uutiset?
Varmasti, luin Twitteristä.
Hyvät vai huonot ensin?
Hyvät, että niistä voi nauttia edes
hetken ja huonot sitten, että niistä
voi kärsiä tarpeeksi.

Vapaa sana.
Pidän kahvista, urheilun
seuraamisesta ja sarkasmista. Terve
vaan kaikki.

Ananas juuston alle vai päälle?
Päälle. Ananas aina kaiken päälle.
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Rita Ketola
Mistä/miten/miksi päädyit Oulun
yliopistoon opiskelemaan
informaatiotutkimusta?
Oulun ammattikorkeakoulun
penkiltä.
Paras paikka kirjastossa?
Heti siinä uutuushyllyn
läheisyydessä.
Oletko kuullut hyvät uutiset?
Onko huonojakin?
Hyvät vai huonot ensin?
Ensin parhaat.
Ananas juuston alle vai päälle?
Väliin!
Tapaat pimeällä kujalla
kaksivärisiin haalareihin
pukeutuneen, valtavan hauen,
joka vaatii halausta. Kuinka
toimit?
Ilman muuta me Hauen kanssa
halataan! <3

Vapaa sana.
Ja tapahtuu niinä päivinä, kun
pitäisi.
kynäillä ja kirjoittaa aikuisten
asioita,
laatia ja luoda,
sepustaa ja sommitella,
naputtaa, näpytellä
toteuttaa ja toimeenpanna.
Mieli
kiertää, kaartaa, koukkaa kaukaa,
välttelee, väistää,
viivyttää ja vitkastelee
tietoisuus tavoitteesta
alitajunnassa rinnakkain
aikomuksen aie sekä selväpäinen
ajatus.
Mieluummin
riimejä riipustaa
sanoilla sivustat ja taustan
läpilumeksi taputtelee.
kasaa merkeistä kyhäelmän
kokoo aukkoihin ilmaa
rakoihin hohdetta ja
hunnuksi helisevän auran.
Jonka voi nähdä vain syyssateen
jälkeen ja jos ei usko hämärään.
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Konferenssiseloste: ECIL
European Conference on Infor‐
mation Literacy (#ECIL2018)
konferenssi järjestettiin tänä
vuonna kuudetta kertaa ja tällä
kertaa tapahtuman paikkana oli
meidän kotoisa Oulumme. La‐
sarettiin kokoontui 24.27.9. in‐
formaatiolukutaidon tutkimusta
tekeviä ja tutkimuksesta kiin‐
nostuneita henkilöitä jopa 44
eri maasta.
Paikallisena järjestäjänä toimi
Oulun yliopiston Informaatio‐
tutkimus, joten oli luontevaa,
että myös informaatiotutkimuksen opiskelijoita värvättiin mukaan talkoile‐
maan. Apureita saatiin myös infon fukseista ja olipa messissä muutama än‐
nännen vuoden opiskelijakin, sekä hieman vahvistuksia Turun AMK:n
kirjastoalan opiskelijoista.
Talkoilijat toimivat konffassa saliavustajina kiikutellen mikrofoneja ja opet‐
taen kansainväliselle puhujakunnalle suomenkielisen tietokoneen käyttöjär‐
jestelmän kanssa toimimista. Lisäksi talkoilijat opastivat infopisteellä
vieraita löytämään luentosalit sokkeloisesta Lasaretista ja auttelivat kaiken
tuikitarpeellisen selvittämisessä: kuten missä Oulussa voi laulaa karaokea.
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Ihan täysin vastikkeetta paikalle ei tarvinnut raahautua: saimme ilmaista
herkkusapuskaa lasaretista (niin ylellistä, että tähän ei Juvenes pysty), ki‐
peästi (!!!) tarpeellisia opintopisteitä, maailman sievimmät konffakassit ja
pääsimme myös bostailemaan skumppalasit käsissä Oulun kaupungintalon
hulppeaan juhlasaliin. Tietysti saimme myös yhteisöllisen ja innostuneen
konferenssikokemuksen!
Konffamaanisin terveisin,
Jenny Kärki (teksti ja kuvat)

Kukas se tässä luennoi?
12

Akateemisten vuosijuhlien etiketistä ja
juhlien kulusta
Index ry:n 30vuotista taipaletta juhli‐
taan marraskuussa Seelarissa, joten on
aika palauttaa mieleen vuosijuhlien
etiketti. Akateemisiin vuosijuhliin
kuuluu perinteiden, etiketin ja hyvien
tapojen noudattaminen, jotta juhlasta
saataisiin onnistunut ja arvonsa mukai‐
nen. Täysin oikeaoppiseen juhlaetiket‐
tiin on toki ensikertalaiselle aika
paljon muistettavaa, mutta kohteliai‐
suudella ja ystävällisyydellä pääsee jo
pitkälle.
Vuosijuhlia varten on suotava pukeutua tummaan pukuun tai juhlapukuun.
Akateemisissa juhlissa käytetään usein nauhoja, joilla osoitetaan kuulumista
tiettyyn järjestöön tai ryhmittymään. OYY:n mukaan miehillä nauha kulkee
oikealta olkapäältä vinosti rinnan yli. Naisilla nauha kulkee vasemmalta oi‐
kealle vinosti rinnan yli, tai he voivat käyttää nauhaa myös ruusukkeeksi
solmittuna.
Seremoniamestarin ohjeita on noudatettava. Hän kertoo tarkemmin juhlan
kulusta, wctilojen ja tupakointipaikan sijainnin sekä muista käytännön sei‐
koista. Hänen puoleensa voi myös kääntyä kaikissa epäselvissä asioissa, ja
jos seremoniamestarilla ei ole vastausta, hän ainakin tietää kenen puoleen
ongelmatilanteissa tulisi kääntyä. Seremoniamestarilla on mukanaan sauva,
jota kopauttamalla hän ilmaisee, että juhlaväen tulisi hiljentyä ja keskittyä
kuuntelemiseen.
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Tervehdykset ja erilaiset muistamiset lahjoin suoritetaan ennen varsinaista
pääjuhlaa cocktailtilaisuudessa. Mikäli haluaa esittää hallitukselle terveh‐
dyksen, tulee siihen varata aika ilmoittautumisen yhteydessä. Tervehdyksen
ajankohdat voi tarkistaa viimeistään juhlapaikalla, ja seremoniamestari il‐
moittaa aina ensin tervehdyksen esittäjän ja pyytää seuraavaa esittäjää val‐
mistautumaan. Vieras esittää tervehdyksensä, jonka jälkeen hän kättelee tai
halaa hallituksen jäsenet.
Juhlaan on saavuttava ajoissa.
Mikäli myöhästyminen on
väistämätön, tulisi omalle pai‐
kalleen kulkea mahdollisim‐
man hiljaa ja huomaamatta.
Istumajärjestyksen voi tarkis‐
taa pöytäkartasta, ja herramies
saattaa daaminsa tämän istu‐
mapaikalle. Pöydässä esittäy‐
dytään
naapureille
mahdollisimman pian pöytään
saapuessa tai viimeistään kun
on istuuduttu.
Ennen paikalleen istuutumista odotetaan, että lippu ja kunniavieraat ovat
saapuneet saliin. Selkeintä onkin odottaa, että seremoniamestari antaa luvan
istuutumiselle. Herrasmies auttaa oikealla puolella istuvaa naishenkilö istu‐
maan ja nousemaan. Perinteen mukaan miehet auttavat daameja myös por‐
taissa sekä avaamalla oven, sillä pitkän iltapuvun kanssa voi liikkuminen
toisinaan olla hankalaa.
Järjestön puheenjohtaja lausuu tervetuliaissanat, jonka jälkeen kohotetaan
yhdessä malja. Vuosijuhlat koostuvat puheista, ruokailusta sekä mahdolli‐
sista ohjelmanumeroista. Puheiden aikana hiljennytään kuuntelemaan, syö‐
minen keskeytetään ja pyritään pysymään omalla paikalla. Pöytäjuhlan
aikana on suotava välttää ylimääräistä liikuskelua, sillä se aiheuttaa hälinää

14

ja levottomuutta juhlaan. Seremoniamestari ilmoittaa erikseen tauoista, joi‐
den aikana voi liikkua vapaasti ja käydä esimerkiksi valokuvauttamassa it‐
sensä muiden juhlijoiden kanssa.
Vuosijuhlissa on ohjelmanlehtisessä laululiite, josta voi pöytäkunnittain va‐
lita sopivissa tilanteissa laulun, joka lauletaan yhdessä pöytäkunnan kanssa.
Muutkin pöytäkunnat voivat liittyä mukaan lauluun. Luonnollisesti puhei‐
den aikana lauluja ei ole suotava aloittaa. Laulujen, puheiden sekä esitysten
jälkeen on tapana nostaa malja pöytäseurueen kanssa. Kilistely ei kuulu eti‐
kettiin, vaan pieni nyökkäys ja maljan kohotus riittää. Mies kohottaa maljan
ensin oikealle, sitten vasemmalle ja lopuksi vastapäätä istuvalle henkilölle.
Nainen suorittaa saman kuvion aloittaen ensin vasemmalta.
Kylmien ruokien syöminen
aloitetaan pöytäseurueen kans‐
sa yhtä aikaa. Pääruoan eli
lämpimän ruoan saapuessa on
kohteliasta odottaa ainakin
omaa seuralaista ja lähimpiä
vierustovereita. Suuressa pöy‐
täseurueessa ruokaa saamaton
puoli voi hyvin antaa luvan
muille jo aloittaa, samoin jos
yhdellä henkilöllä jostakin
syystä on hankaluuksia saada
annostaan. Ruokailun kruunaa jälkiruoka sekä kahvi avecineen.
Akateemiseen iltajuhlaan kuuluu lopuksi tanssi, jolloin on mahdollista pis‐
tää jalalla koreaksi muun muassa valssin ja tangon pyörteissä. Samalla val‐
mistaudutaan jatkoille siirtymiseen seremoniamestarien ohjeita kuunnellen.
Teksti: Marjut Perälä
Kuvat: Jenny Kärki
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