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Pääkirjoitus
Relevanssissa puhaltavat uudet tuulet ja toimitus on uudistunut täysin. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja Max Peltonen on siirtynyt
varhaiseläkkeelle. Nykyään toimitusta hoitaa uusi innovatiivinen, dynaaminen, kekseliäs, hyväsydäminen, empaattinen, iloinen, ihana, lämminsydäminen, huumorintajuinen, sosiaalinen, reipas, aurinkoinen,
pätevä ja nerokas naiskollektiivi.
Toimituskautenamme haluamme panostaa opiskelun, työelämän ja tutkimuksen tasavertaiseen näkyvyyteen Relevanssissa sekä Indexin kotisivuilla. Aloitamme julkaisemaan henkilökunnan haastatteluja, joista
selviää muun muassa se, mikä tutkijoita kiehtoo informaatiotutkimuksessa.
Lehden vuju-puheessa mainitaan haalareiden värifilosofiasta. Me haluamme toteuttaa samanlaista filosofiaa lehden teossa, yhdistäen tasapainoisesti huvia ja hyötyä. Haluamme myös hyödyntää indexläisten parviälyä lehden tekemisessä. Mikäli sinulla on halukkuutta osallistua lehden
tekemiseen, otamme ilolla vastaan
• (juttu)ideoita
• kuvia
• sarjakuvia
• deitti-ilmoituksia
• lahjuksia
• runoja
• novelleja
osoitteeseen relevanssi.index(a)gmail.com.
Rele-tiimi,
Heidi, Jenni, Lucie & Tiina
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PJ-palsta
Heissuliveissuli ja hyvää alkanutta kevättä armaat Index-höpönassut!
Tätä naputellessani on niin sanottu itsenäisen työn viikko eli talviloma eli hiihtoloma eli
enempi aikaa syödä Netflix-sarjoja purkista!
Tai sitten ahdistua kaikesta tekemättömästä
graduhässäkäs- - ei puhuta siitä…
Uuden hallituksen touhut on lähteneet mukavasti käyntiin! On keretty
tehdä jo vaikka mitä: luistella, bilettää yhdessä Oulun Setan kanssa, pikatärskyillä, hallituskaronkoida ja suunnitella tulevaa. Huhtikuun alussa
päästään jo ekalle exculle: #HEXCU2019 suuntautuu Helsinkiin, Eduskunnan kirjastoon ja uuteen keskustakirjasto Oodiin sekä risteilylle yhdessä tamperelaisten opiskelijajärjestöjen UDK:n ja Teeman kanssa.
Viime vuoden syyskokouksessa käsiteltyyn toimintasuunnitelmaan kirjattiin vakaa aikomus toteuttaa tänä vuonna Indexin toimintaa kehittävä
jäsenkysely. Sen toteutamme toivottavasti pian, jotta voisimme rukata
toimintaamme jäsenistön tarpeita sekä haluja vastaavaksi.
Tunnen syvää kiitollisuutta, kun saimme Indexin hallituksesta koottua
uuden ja viriilin Relevanssi-tiimin! Indexin hallituksen suuntaan saa lähettää juttuja, kuvia, sarjakuvia, piirroksia, runoja, haikuja tai mitä kivaa
keksiikään!
Toiminnasta kiinnostuneet: seuratkaa meitä somessa ja nykikää lipastolla hihasta, tai jos ihmiskontakti pelottaa niin toki saatte lähestyä verbaalisestikin. Meikä ihan tykkää moikkailusta ja höpötyksistä, vaikka usein
olenkin omissa ajatuksissani. Nähdään hei!
Peejii Jenny
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Hallitusesittely
1. Nimi
2. Pesti
3. Oudoin paikka missä olet nukkunut
4. Minkä kirjan luit viimeksi
5. Tervehdi lukijoita viidellä sanalla
1. Jenny Kärki
2. Pj
3. Komerossa imurin päällä
4. Pahkasian Savo-Karjalan matkaopas (Markku
Paretskoi ja Juha Ruusuvuori)
5. Heipparallaa kaikki höpönassut: vappu tulee!
1. Lotta Höök
2. Varapuheenjohtaja sekä kansainvälisyysvastaava
3. Jäämeren ja tunturin väliin kotkanpesän alle
parkkeeratun pikkuauton takapenkki
4. Palasia polkuni varrelta / Arvo Jaatinen, 2005
(ukkini muistelmakirjanen). Nyt kesken Packing
for Mars / Mary Roach, 2010
5. “Nitwit! Blubber! Oddment! Tweak!” -Dumbledore
1. Tiina Kukkonen
2. Sihteeri ja viestintävastaava
3. Puurolautasessa, eli semmosessa pyöreässä korituolissa. Olin haaveillu siitä pitkään, mutta ei se
ollutkaan ihan niin ihana…
4. Kaisa Happosen ja Palefacen runokirjan Revi se
5. Hyvä lukija, päivää että pätkähti.
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1. Heidi-Maria Hekkala
2. Toimin Indexin sosiaalipoliittisena vastaavana eli
SoPona sekä Kulttuurivastaavana
3. Niinkin hurja kuin teltta
4. Muumilaakson marraskuu
5. Oikein ihanaa & lämpöisää kevättä kaikille!
1. Lucie “Lulu” Hradecká
2. Talousvastaava, kopo
3. Liettuan liftausreissulla teltassa jonkun ventovieraan tyypin kasvimaalla. Tyyppi oli siellä
pesemässä juuri teurastettua sikaa.
4. Eva Meijer - Mistä valaat laulavat? Eläinten

kiehtova kieli.
5. Muistakaa antaa palautetta kevään kursseista!

1. Henri Pitkänen
2. Web-vastaava
3. Helsinki-Vantaan lentoaseman metallisella penkillä rakkaani kanssa (säästettiin rahaa!)
4. Viljamaa, Janne: Pakko saada! Addiktoitunut
yhteiskunta.
5. Hei, sinä. Onnea ja menestystä.
1. Jenni Mikola
2. Tapahtumavastaava ja isäntä
3. Kylpyamme. Kesällä kylppäri ainut paikka
missä viileetä ja pimeää
4. Fredrik Backmanin kiekkokaupungin
5. Olisko sulla loistava juttu Relevanssiin?
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1. Matti Pieniniemi
2. Liikunta- ja projektivastaava
3. Hartwall-areenan yläkerran käytävällä Assemblyillä. Mukava nukkua välillä kehnomminkin.
4. “Taivaallisia vieraita : kristillinen enkeliperinne
Suomessa”
5. Jos arki painaa, lähde lenkille!
1. Jenni Backman
2. Suomuisen adjutantti
3. Täysillä raikaavan kitaravahvistimen vieressä
4. Pratchett & Baxter: Pitkä kosmos
5. No moikkuli moi ja heippatirallaa
1. Joanna Kurvinen
2. Tapahtumavastaava
3. Lattialla, saunan lauteiden alla
4. Harry Potter ja Feeniksin kilta
5. Moikka kaikki lukijat ja muut
1. Linda Pihlajaniemi
2. Fuksivastaava ja index-vauvanvahti
3. Raksilan jäähallin piippuhyllyllä lattialla
4. Kari Hotakaisen Henkireikä
5. Moi x5
1. Susanna Kouva
2. Tapahtumavastaava
3. En osannut päättää kumpi on oudompi paikka nukkua: Espoon Dipoli vaiko Tornion Teatteri-Asema?
4. Olen lukenut viimeaikoina lähinnä tenttikirjoja,
joista viimeisin on Julkaise tai tuohoudu, mutta ihan
vain huvikseni lukemani kirja on Matkaopas keskiajan
Suomeen
5.Kiitos, anteeksi, terve, salvete ja moi!
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Index ry 30 v
Vuonna 1988 perustetun Index ry:n vuosijuhlat järjestettiin 10.11.2018.
Vuosijuhlat pidettiin Johteenhovin juhlatilassa.

Vuosijuhlatoimari muistelee
Kun aluksi tutustuin indexläisiin, sain kuulla paljon tarinoita vujuista.
En aivan ymmärtänyt, mistä on kysymys, mutta tajusin että tämä on jotain erityistä. Myöhemmin pääsin kokemaan muiden järjestöjen vuosijuhlia ja päätin, että haluan olla mukana järjestämässä Indexin 30-vuotiskekkereitä.
Järjestelyt alkoivat rahankeruulla. Kangaskasseja myytiin, bileitä pidettiin, sponsoreita kosiskeltiin ja teekkaritaloa siivottiin useampaan otteeseen. Vuosijuhlatoimikunnassa hääri joukko entisiä puheenjohtajia ja
nykyisiä hallituslaisia.
Perusteellisesta vujutestamentista huolimatta kaikilta ongelmilta ei voitu
välttyä. Juhlaa edeltävänä iltana selvisi, että alkuvuodesta varattuun Seelariin olikin tehty tuplabuukkaus. Ei auttanut kuin alkaa selvittää muita
vaihtoehtoja.
Korvaava tila löytyi läheisestä Johteenhovista ja kuin ihmeen kaupalla
ruoat, esiintyjät, henkilökunta ja vieraat löysivät uuteen osoitteeseen. Lopulta juhlista tuli varsin onnistuneet ja viimeistään jatkoilla koko asialle
voitiin jo nauraa.
Silja

Kuva: Jenny Kärki
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Vujut - fuksit tarjoilemassa
Ah fuksivuosi. Sitä lähtee mukaan jokaiseen menoon, haluaa kokea kaiken, tutustua kaikkiin ja pahin painajainen on jostain paitsi jääminen.
Silti vujuista kuullessa tuli hieman olo, ettei nämä juhlat ehkä ole ne ensimmäiset, joihin fuksina menisi, vaikkei niistäkään halunnut jäädä paitsi.
Ongelma ratkesi, kun vujuille etsittiin
tarjoilijoita, jotka pääsisivät ilmaiseksi
juhlien jatkoille. Siispä kaksi innokasta fuksia päätti ilmoittautua töihin ja
olemaan näin osa Indexin 30-vuotissynttäreitä. Tarjoilu- ja tiskihommien
lomasta ehti kuulla mieleenpainuvia
puheita, nähdä tuttuja opiskelukavereita ja opettajia, sekä tulla itsekin tutummaksi muille.
Juhlat jatkuivat vielä Walhallaan, joista
nämä fuksit tosin poistuivat jo tunnin
sisällä, mutta ehkä me ehditään tutustua kyseiseen jatkopaikkaan vielä myö- Kuva: Antti Tauriainen
hemmin. Parasta oli tunnelma, ihmiset ja yhteistyö sekä se, että sai olla
osana Vujuja!
Susanna
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Vanhan opiskelijan puhe
Arvoisa juhlaväki, ihanat indexläiset
Yritin kovasti viimeisinä opiskeluvuosinani lanseerata termiä “kokenut
indexläinen”, mutta tässä sitä puhutaan vanhana opiskelijana. Onneksi en
kärsi ikäkriisistä.  Mä olen Taru Tanska ja toimin Indexissä vuoden 2010
molemmin puolin muun muassa puheenjohtajana.
Index on  minulle erittäin rakas järjestö monestakin syystä. Aloitettuani
opinnot aloin aika pian tuntea itseni välillä hyvinkin yksinäiseksi. Lukiokaverit olivat muuttaneet opiskelemaan muualle, eikä yliopistolla oikein
tutustunut ihmisiin luennoilla. Olo oli hetkittäin hyvinkin onneton syksyllä, mutta onneksi uskaltauduin lopulta mukaan indexin toimintaan,
eikä sitä tarvinnut katua. Ainakaan kovin monesti.
Kirjastotäti-paitojen tuottojen ansiosta Index pystyi järjestämään excuja, eikä aivan kaikessa tarvinut muutenkaan pihistellä. Mieleen on jäänyt
erityisesti erittäin kostea excursio Portugalin Portoon. Lähdimme sinne
osallistumaan Bobcatsss-konferenssiin ja koko matkan ajan satoi vettä.
Järjestötoiminta toi elämääni paljon. Se toi kokemuksia, muistoja ja epätoivonkin hetkiä. Ennen kaikkea se kuitenkin toi elämään ihmisiä. Niitä
tyyppejä, joiden kanssa vielä vuosienkin jälkeen nauretaan vedet silmissä
index-muistoille ja joiden jutut on aina yhtä laadukkaita. Ihmisiä, joista
tuli vuosien saatossa kollegoita ja ystäviä.
Kolmikymppinen Indexkin on tehnyt elämänsä aikana muutoksia. Taisi
olla 2010 kun päätimme hallituksessa luopua kokoharmaasta haalarista.
Emme kokeneet harmaata hyssyttelevää kirjastotäti -imagoa omaksemme, minkä lisäksi tiedekunnassa oli myös toiset harmaat haalarit. Lopulta päädyttiin kaksivärisiin haalareihin: harmaa puoli muistuttaa meitä
menneestä ja pinkki tuo kaivattua piristystä. Muistan silloin naureskelleeni, että onpa noloa sitten kun on se viimeinen jolla on vanhat harmaat
haalarit kun muut kirmaavat kaksivärisissään. Arvatkaapa kuka se ainoa
harmaa aika usein sitten oli?
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Vanhat ihmiset tykkäävät usein antaa vinkkejä nykynuorisolle enkä ole
asiassa poikkeus. Te nykyopiskelijat: nauttikaa opiskeluajastanne. Vaikka tämä koulutusmunauksen jälkeinen aika voi vaikeuttaa Humuksessa
vetelehtimistä, kiltiksellä loikoilua ja Indexiin panostamista, tehkää niitä silti. Opiskeluaikojen ihana akateeminen vapaus on työelämässä enää
vain pelkkä rakas muisto. Tähän liittyy myös vanhojen, tai kokeneiden,
opiskelijoiden sanonta: Miksi viettää yliopistossa elämän parhaat viisi
vuotta, kun niitä voi viettää siellä kahdeksan.
Malja kolmekymmentävuotiaalle Indexille!
Taru Tanska
Puhetta on lyhennetty

Kuva: Antti Tauriainen
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Kuvat: Antti Tauriainen
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Tutustu tutkijaan
Informaatiotutkimuksen henkilökunta esittäytyy uudessa haastattelusarjassa. Ensimmäisenä
haastateltavana on:

Heidi Enwald

Yliopistonlehtori, tutkija, omaopettaja ja harjoitteluvastaava
1. Kerro vähän taustastasi – miten olet päätynyt tälle
alalle, mikä sai sinut kiinnostumaan informaatiotutkimuksesta?

Kuva: Heidi Enwald

Ensimmäinen tutkintoni on luonnontieteistä, biokemiasta. Valmistuttuani olin reilun vuoden töissä tutkimusryhmässä lääketieteellisen tiedekunnan puolella, mutta kun siinä ei enää pystynyt jatkamaan, päätin
hakeutua jatkamaan opintoja. Muutamat kaverini olivat tehneet informaatiotutkimuksen opinnot, joten ala oli tullut tutuksi tuota kautta. Näin
informaatiotutkimuksen monipuolisena oppiaineena, jossa kaikenlaisesta taustasta on hyötyä.   
2. Oletko tällä hetkellä mukana jossakin tutkimusprojektissa?
Kyllä! Olen mukana Åbo Akademin HIBA (Taking Health Information
Behaviour into Account: implications of a neglected element for successful implementation of consumer health technologies on older adults)
tutkimushankkeessa. Hanketta vetää professori Isto Huvila Uppsalan yliopistosta. Ensi syksynä tulen toimimaan Åboon 80 % post doc -tutkijana. Pysyn siis kuitenkin Oulussa, ainakin suurimman osan ajasta, ja vastuullani pysyvät edelleen kandidaattiseminaariin liittyvät tehtävät sekä
harjoitteluvastaavana toimiminen. Lisäksi toimin toisena omaopettajana
myös uusille opiskelijoillemme.
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3. Kuvittele, että olet saanut vapaasti käytettävää rahoitusta tutkimukseen tai opetuksen kehittämiseen. Mitä aihetta lähtisit tutkimaan tai mitä
kurssia haluaisit opettaa?
Viime aikoina olen kiinnostunut ja pyrkinyt yhä enemmän seuraamaan
avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyviä asioita. Nykyään suosittu
käsite näistä ilmiöistä on vastuullinen tiede. Olen sivunnut aihetta jonkin
verran myös tutkimuksen puolella, mutta tuota puolta voisi tulevaisuudessa vahvistaakin. Lisäksi aihetta, monine ulottuvuuksineen, voisi tuoda lisää myös opetuksen puolelle, esimerkiksi syventävien erikoiskurssin
muodossa. Keksisin vaikka heti tukun kutsuttavia vierailijoita! Myös aineistonhallinta ja ns. data scientist -näkökulmaa voisi vahvistaa opetettavissa sisällöissä.
Terveysaiheet ovat toki yhä itselle läheisimpiä, biokemian taustaanikin
liittyen ja yhteistyökuvioita viriteltäneen tuolla saralla jatkossakin. Kirjastokenttää ajatellen toisin opiskelijoillemme vahvemmin oppia nykyaikaisten kirjastojen toiminnasta, niin yleiseltä kuin tieteellisten kirjastojen
puolelta. Tuohon yksi sopiva tapa voisi olla myös kurssiin liittyvä excu
ympäri Eurooppaa. Tai lähteminen porukalla Bobcatsssiin (toki esityksiä
seuraamaan). Eipä taitaisi kuulostaa pahalta?
Tämä on lyhennetty versio. Lue koko haastattelu Indexin verkkosivuilta!
Siinä Heidi kertoo paljon enemmän urapolustaan ja paljastaa, mikä on
mielenkiintoisin tutkimusprojekti, jossa hän on ollut mukana. QR-koodista pääset näppärästi lukemaan koko jutun:
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Menot & Tulot
Ystävänpäivänä
juhlimme yhteisbileissä 45 specialissa SETAn kanssa.

Herra Suomuinen
valvoi haalarimerkkien
myyntiä ainejärjestömarkkinoilla 26.2.
Kuva: Heidi-Maria Hekkala

Index kävi luistelemassa kiltahuoneporukan kanssa Hollihaan luisteluradalla
8.2.
Vaikka lunta satoi,
kivaa oli!
Kuva: Jenny Kärki

Tulossa:
Hexcu 2019 3.4.4.4.
• Wabu ei lobu
•

Kuva: Jenny Kärki
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