Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 4/2019

RELEVANSSI

Sisällys 4/2019
Pääkirjoitus						3
Pj-palsta						4
Liisa vaihdossa					5-8		
Kesätyökuulumisia					9-10
Menot+ tulot						11
Joulutekstarit						12-13
Juomalaulu						14
Haalarimerkkikisa					15
Toimitus ja taitto: Heidi-Maria Hekkala, Lucie Hradecká, Tiina Kukkonen & Jenni Mikola
Tämän numeron tekivät myös: Lotta Höök, Liisa Komminaho, Susanna
Kouva, Lauri Kuha, Jenny Kärki
Kannen kuva: Jenny Kärki
Kustantaja: Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijoiden
kilta Index ry
Painopaikka: Monisto oy
Painos: 20
Avainsanat: juomalaulu - joulu - tontut - kesätyöt - kirjasto - kiitos - ja anteeksi - kana - pipari
Index ry somessa:
Ig: index.ry
Fb: /index ry
www.indexry.org

2

Pääkirjotus
Tämä on tämän toimittajatiimin viimeinen yhteinen Relevanssi, joten
on aika kiitoksille. Kiitos teille lukijoille, lehden tekemiseen osallistuneille ja juttuideoiden heittäjille. Lehden tekeminen on ollut mukava
kokemus ja olemme oppineet uutta. Vuoden vaihtuessa lehti siirtyy
varmoihin käsiin, kun lehti siirtyy taas toimittajatiimistä yhden päätoimittajan haltuun. Jenny Kärki aloittaa päätoimittajana ja toimittajana
jatkaa nykyinen Rele-tiimiläinen Lucie ja eiköhän meitä muitakin Reletiimiläisiä vielä näy lehden sivuilla.
Uudistuksina Relevanssiin toimme kokonaan värillisen lehden ja tutustu tutkijaan -juttusarjan, joka jatkuu myös tulevissa lehdissä. Vähensimme myös lehden painosmäärää ja vaihdoimme painopaikan Monisto
Oy:lle, johon olemme olleet tosi tyytyväisiä. Kiitos myös Monistolle!
Tästä lehdestä löytyy kesätyökuulumisia, harvinaista vaihtokokemusta
sekä indexläisten lähettämiä joulutekstareita. Lopusta löytyy jännittävän
haalarimerkkikisan voittajat. Toivomme että nautitte tästä viimeisestä
lehdestämme täysin rinnoin.

Hyvää joulua!

Rele-tiimi
Heidi & Jenni & Lucie & Tiina
Ps. Rele-tiimi suosittelee suklaan syömistä ja pitkiä päiväunia.
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PJ-palsta: hirveen kivat fiilarit
Töttöröö armaat Index-pallerot! Syyskokouksessa
saimme hallitukseen ensivuodeksi uutta verta - jippii! Ja lisäksi ensivuodeksi luovutan nuijani eräälle
vertaansa vailla olevalle järjestöaktiiville: Jenni Mikolalle. Tästä vaihdoksesta mulla on toisaalta haikea,
mutta onnellinen ja luottavainen fiilis!
Hetki vakavasti vielä: Tältä vuodelta kismittämään jäi ainoastaan OYY:n
edareiden päätös leikata ronskisti ainejärjestöjen avustuksia. Avustukset ovat olleet tähän asti tehokkain tapa sitouttaa ainejärjestöjä OYY:n
toimintaan sekä arvoihin, ja lisäksi kannustin ainejärjestöille tehdä
ruohonjuuritason edunvalvontatyötä, joka on edistänyt myös OYY:n
toimintaa. Indexläisten keskusteluissa ainejärjestöavustuksien kriteeristöjen tarkasteluun tai korvamerkattujen avustuksien käyttötarkoituksen
toteutumisen valvontaan suhtauduttiin yksiselitteisen positiivisesti.
Mutta systemaattinen yhteystyöväylän alas ajaminen ihmetyttää. Ainejärjestöavustuksien poistuminen lisää eriarvoisuutta erikokoisten
ainejärjestöjen välillä. Toivomme OYY:n hallitukselle voimia kehittää
uusia tapoja tehdä yhteistyötä muutoksista huolimatta.
Ei me tästä masennuta kuitenkaan, vaan Index jatkaa toimintansa kehittämistä entiseen tapaan, ehkäpä jopa hieman tehostetummin. Tästä
vuodesta jäi kokonaisuudessaan hirveän kivat fiilarit. Meinasin kirjoittaa että hirven maku suuhun, mutta sen voisi ymmärtää väärin, mutta
toisaalta ei, onhan se ihan maukasta, varsinkin kun oikein valmistaa.
(Nyt meni ihan höpöksi ku puheenjohtajat vuosilta 2017 ja 2015 tuli
villitsemään tuohon viereen... Mahotonta meininkiä.)
Kiitokset kaikille teille sekä kuluvasta että edellisestä kiltavuodesta! Ne
on olleet antoisia, ja on ollut ihanaa saada tutustua useamman vuosikurssin infolaisiin. Meidän porukka on ollut tänä vuonna ihanan aktiivista ja innostunutta. Nähdään taas ensi vuonna Huoneella! Rauhaisaa
joulua sekä uutta vuotta kaikille! Terkkuloin Jenny
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Vaihtaripäiväkirja
2.9. pakkasin laukkuni ja matkustin tutustumaan (entisen) Itä-Saksan ihmeisiin. Suoritan siis vaihto-opintoja Frankfurt an der
Oderissa, European University of Viadrinassa. Frankfurt (Oder) sijaitsee aivan itärajalla,
Puolaan pääsee Oder-jokea ylittävää siltaa
pitkin kävellen ja Berliiniin junalla tunnissa.
Parhaimpiin opiskelijaetuihin kuuluu lukukausilippu, jolla saa huristella koko osavaltion alueella julkisessa liikenteessä maksutta.
Disclaimer: Tämä juttu on valikoima päivistä, jolloin olen tehnyt jotain kiinnostavaa.
Vaihdossakin on päiviä, jolloin suurin saavutus on katsoa kaksi kolme
jalkapallopeliä ja olla koko päivä yökkäreissä.

Torstai 24.10.
Torstai on opiskeluntäyteinen päivä.
Aamu alkaa Language and Politics-luennolla, josta kiidän ratikkaan ja saksantunnille, jonka jälkeinen luento onkin
Puolan puolella jokea Collegium Polonicumissa. Ainoa kurssi, jossa on tentti,
on saksankurssi. Kaikki muut arvosanat
saadaan kirjallisen työn ja tunneilla
osallistumisen perusteella. Joka viikolle
luetaan artikkeli, josta sitten seminaarissa keskustellaan. Minulle tämä tyyli sopii paljon paremmin: työtaakka jakaantuu tasaisemmin koko lukukaudelle, ja
asiat jäävät paremmin mieleen.
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Luentojen jälkeen suuntasin kaverini kanssa junaan ja kohti Neuköllniä, joka on itä-Berliinin kaupunginosa, jossa asuu paljon turkkilaisten
vierastyöläisten jälkeläisiä. Kohteemme oli pubi, jossa meitä kiinnosti
pop-up-keittiö From East to Middle East, jossa oli tarjolla fuusioruokaa
Venäjältä ja juutalaisesta keittiöstä. Blinit maistuivat kodilta, ja tunnelma oli kotoisa.

Sunnuntai 10.11.
Ilmoittauduin kummiperheohjelmaan, jossa
vaihtarit voivat saada kummiperheen, jonka
kanssa voi viettää aikaa ja tutustua paikalliseen kulttuuriin. Sunnuntaina tapasin kummihenkilöni toisen kerran brunssin merkeissä.
Iltapäivällä hyppäsin kaverin kanssa bussiin
ja suuntasimme Puolan puolelle jokea, Slubiceen, tähtäimessämme paikalliset herkut
pierogit. Löysimmekin ruokaa ja juomaa,
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suorastaan hämmästyttävän halvalla. Hintataso Puolassa on Saksaan ja
etenkin Suomeen verrattuna matalampi.

Lauantai 16.11.
Vaihdossa ollessa kuuluu myös matkustaa. Toiset menevät Prahaan tai
Lontooseen, minä menen Mönchengladbachiin katsomaan jalkapalloa. Saksalaiset junat ovat toimivia, mutta kalliita. Hyvällä tuurilla sain
kuitenkin napattua edulliset junaliput, ja Deutsche Bahn kuljetti minut
viikonlopuksi Saksan länsirajalle. Suurimman osan reissusta vietin
Düsseldorfin idyllisessä vanhassakaupungissa mm. taidenäyttelyssä ja
paikallista olutta maistellen. Urheilullisestikin matka oli vallan onnistunut, Saksa voitti Valko-Venäjän 4-0.

7

Perjantai 29.11.
Sain vieraan Suomesta! Emännöin Siljaa (nimi ei muutettu) parhaani
mukaan, vaikka en ole koskaan Indexin emäntä ollutkaan. Selkeä puute
CV:ssä. Perjantaina junailimme Berliinin lähellä sijaitsevaan Potsdamin
kaupunkiin, jonne meidät houkutti Vincent van Goghin näyttely. Museossa oli myös DDR-taidetta, ja kaupungilla joulumarkkinat, kuten joka
kylällä. Frankfurtin joulumarkkinoilta löytyy muuten glögikoju, josta
saa suomalaisen glögin lisäksi myös perinteisiä index-juomia kuten
poplea ja hotti-shottia. Gambinan lisäämisestä valikoimaan voisin
ystävällisesti vihjaista.

Teksti ja kuvat Liisa Komminaho.
Kirjoittaja fanittaa saksalaista jalkapalloa ja suosittelee itäsaksaa vaihtokohteena kaikille, jotka arvostavat neuvostoarkkitehtuuria ja hyvää
olutta.
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Indexin kesätyökuulumisia
Hain kesätöihin Ritaharjun kirjastoon elokuuksi, sillä
pidin sen sijainnista monitoimitalossa koulun ja nuorisotalon yhteydessä. Alkuviikot ennen koulun alkua olivat
hiljaisia ja enimmäkseen sainkin hyllytellä hiljaisuudessa
kirjoja. Alussa päänvaivaa tuottivat tietyt tarinatyyliset
matkaoppaat, mitkä epähuomiossa hyllytin väärin matkakirjojen kanssa, mutta aika nopeasti kirjasto tuli tutuksi,
eikä hyllypaikkoja tarvinnut enää liikoja pähkäillä.
Sain tutustua Kohaan, suunnitella Pride-viikon
kunniaksi Sateenkaari-aiheisen kirjanäyttelyn,
minkä myöhemmin elokuussa vaihdoin harrastusaiheiseksi, sekä neuvoa niin vanhempia kuin
nuorempiakin asiakkaita. Vaikka poikien lukutaidoista ollaan huolissaan ja aivan aiheellisesti,
muodostui mukava joukko juuri 9-12 vuotiaista
pojista, jotka pyysivät suosittelemaan useimmiten fantasiakirjoja. Myös opettajat kävivät silloin
tällöin pyytämässä luettavaa luokkaan tietylle
ikäryhmälle ja sainpa kerran tehtäväkseni etsiä
”hömppää”, eli jotain romanttisten romaanien
hyllystä.
Eniten kuitenkin päivääni piristivät pienimmät asiakkaat, joiden pyynnöt alkoivat monesti näin: ”Anteeksi, voisitko kertoa minulle, paljonko
tuo kello on.” Tai sitten pitkähköllä sepustuksella omasta päivästä, joka
päättyi pyyntöön näyttää missä on vessa. Näiden pienten koululaisten
lisäksi kirjastossa kävi päiväkotiryhmiä ja tietenkin vauvoja, enkä tiedä
kuinka kauan vastustuskykyni olisi lopulta toiminut näiden mini-ihmisten levittämää vauvakuumetta vastaan, mikä onneksi helpotti kesätöiden päätyttyä, enkä joutunut pyytämään siihen sairaslomaa.
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Päiviin mahtui myös kuorman purkua,
mikä koostui kirjastomme omista sekä
asiakkaiden tekemistä varauksista muista
Outi-kirjastoista. Varausten käsittelyn ja
niiden hyllyttämisen johdosta pyydänkin
mitä kohteliaimmin, että jos et ole jo vaihtanut itsellesi nimimerkkiä Outin verkkokirjastossa, voisitko tehdä sen seuraavan
varauksen yhteydessä, kiitos.
Kaiken kaikkiaan työ oli antoisaa, hyvä lisä
cv:hen, sekä valmisteli minua kohti muita,
hienoja mahdollisuuksia.
-Susanna
Ps. Tein kesätyöpätkästäni myös Instagram-storyn Humanistiselle Killalle ja se löytyy Killan ig:stä ”Kilta kesätöissä” -osion alta. Esittelystä voi
kurkata myös millaista on kesätyö Ylellä ja museossa.
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Menot:

Merkkimyyntiä kulttuuri- ja
humanismipäivillä. Riipparit
ihastuttivat kansaa.

Hallitseva puheenjohtaja nuijimassa
tulevaa.

Kuva: Lauri Kuha
Suomuinen valmistautumassa
iltarientoihin.

Kuva: Linda Pihlajaniemi
Bingoa kalsareissa.

Kuva: Jenny Kärki

Vanhoja ja tuleva puheenjohtaja.

Tulot:
Kuva: Tiina Kukkonen
Kuva: Jenny Kärki
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- Joulu ja loma
- Bobcatsss
- Uusi hallitus

Joulutekstarit

Hyvää joulua fuksit! Olkaa
kiltisti! T.PRO

Hyvää lomaa
kaikille! T: joku
Teille toivotamme
joulurauhaa sylin ja
sydämiinne kaksoispiste dee <3

Olkoon voima kanssanne
*<|:-) Hyvää joulua!
Koittakaa nyt pärjätä!
t. Apulannan kivat pojat

Missä on Maxin snaxit?
Joulu tulla jolkottaa
Tontun lakki pilkottaa
Maistuuko kiltiskaffi
Vai kenties joulupiffi
Tää runo on timanttia
Jeejee oispa nakkia

Torttua kaikille! Älkää paistako
kinkkua liian kuivaksi...
Nimimerkki

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kanssaindexläisille!
t. Lauri ps. Wappu tulee.
Jumalan karitsa on syntynyt, uhratkaamme hänet suurelle saatanalle ja
kylpekäämme viattomien veresssä
vahvistaaksemme liittomme hänen
syntisessä nimessään.
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Rakas Joulupukki,
tahdon paljon rahaa ja valtaa ja karkkia ja limsaa
ja graduaiheen ja sen kirjoittajan, aikaa, unta, paljon pleikkaripelejä. Ehkä maailmanrauhan, ehkä.

Indexläiset a, b, c, d, e, f, g,
h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s,
t, u, v, w, x, y, z, Å, ä, ö on
niiiiiin söpöjä!

Hämyisessä joulusaunassa vesi
sihahtaa kiukaalle. Lämmön noustessa
kattoon lauteiden alta kuuluu tontun
vieno kuiskaus: muista pestä kolokin!

Muista kinkkutemppu!
Varo liikenteessä liikkuvia
Tsernobylly-poroja!

Mikä on kinkkutemppu?

Jouluhauki pöydässä - missä on Herra Suomuinen?

Hyvää joulua!
Parempaa joulua!

Hyvää joulua nuorisolaisille!
Toivottavat Indexin
oppositiomummot

Ok joulua!
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Kandi on!

Sävel: Pokemon
Mä tunnen sen jo kasvavan
Aiheen sisälläin
Uuden haasteen toteutan
Ja teen sen darrapäin
Takaa kirjavuorien
Itkun kuulet vaan
Viitetiedon jokaisen
kun opin merkkamaan
Kandi on! (Vitosen mä saan!)
Usko vaan!
Mä yksin sen kirjoitan
Kandi on!
Olut ystäväin,
Olet aina vierelläin
Kandi on! (Vitosen mä saan!)
Kun uskaltaa
Niin vähän voi liipalaapaa
Tekstin sekaan livauttaa
Kandi on!
Vitosen mä saan, vitosen mä saan
Kandi on!
Lotta
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Indexin unbelievable epic extravaganzaisen
HAALARIMERKKIKISA
Saammeko esitellä indexin unbelievable epic extravaganzaisen HAALARIMERKKIKISAN KÄRKIKOLMIKON! Ensi vuonna indexin haalarimerkkivalikoima laajentuu moderniin suuntaan. Voittajat palkitaan
merkkien valmistuttua!
Kiitos kaikille osallistuneille!
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