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Pääkirjoitus
”Jo joutui armas aika ja suvi suloinen…” laulettiin keväisin ainakin minun peruskoulussani (miten lienee asian laita nykypenskojen
kouluissa tänä ilkeiden punaviherfeministien
aikakautena?)
Kulunut talvi on ollut sangen lämmin. Tähän
on voinut reagoida joko nauttimalla varhaisesta keväästä tai maalailemalla maailmanlopun uhkakuvia: ovatko nämä lämpimät kelit
todiste ilmastonmuutoksesta vai jopa Ilmestyskirjan ennusmerkkejä lopun ajoista?

Jotkut tosin sanovat, että tuo vuoden 2012
maailmanloppu ei itse asiassa ollutkaan loppu
maailmalle, vaan alku uudelle, paremmalle
aikakaudelle, jolloin maapallo syntyi uudestaan kristallivalossa ja ihmiskunta saavutti tietoisuuden tason viisi tai jotain sen suuntaista.
Olemmeko valaistuneempia nyt kuin vuonna
2012? Tuskinpa, mutta sen verran tiedän, että
vuosi 2014 tulee olemaan Relevanssin päätoimittajakaksikolle uusi aikakausi, kun toinen
puolisko korvautuu minulla. En tosin uskalla
luvata omalta osaltani sen suurempia muutoksia lehden aiempaan linjaan. Enhän halua
samaan häpeäpaaluun niiden maailmanlopun
profeettojen kanssa, joiden lupaukset eivät
myöskään toteutuneet.

Jokaiselle aikakaudelle riittää maailmanlopun ennustelijoita. Viime aikojen yksi odotetuimmista maailmanlopun ajankohdista oli
vuoden 2012 joulukuun 21. päivälle odotettu
maailmanloppu. Maya-intiaanien kalenterissa
ilmeisesti loppui jokin ajanjakso juuri tuona
päivänä. Siksipä eräät satoja vuosia mayasivilisaation kukoistuskauden jälkeen elävät
yksilöt, joiden foliohatut ovat pari numeroa
liian pienet, tulkitsivat asian tietysti niin, että
maapallo sanoo juuri tuolloin ”poks”. Kuten
maailmanlopunennustuksille usein käy, niin
tämäkään ennuste ei toteutunut.

Eetu
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Pj-palsta
kaikkiin mahdollisiin Indexin tempauksiin.
Itselleni alkanut vuosi on ollut melko kiireinen. Opintoihin liittyvän työskentelyn lisäksi
olen valmistellut tulevan kesän työharjoitteluani, sillä olen lähdössä toukokuussa
Tansaniaan kolmeksi kuukaudeksi. Matkan
edellyttämiä järjestelyjä ja käytännön asioita
on hoidettavana melko paljon, mutta kokemus jonka matka tuo mukanaan on varmasti
kaiken vaivan arvoista. Nyt voinkin hyvillä
mielillä viettää railakkaan kevään järjestötoiminnan parissa ennen uusia haasteita.

Kevät tulee kovaa vauhtia ja jopa perhosia on
havaittu liikkeellä (ainakin täällä Kiltahuoneella, kuten oheisesta kuvasta näkyy). Uusi
vuosi ja uusi toimikausi on lähtenyt käyntiin
melko rauhallisesti, mutta myös toimintaa on
ollut. Heti vuoden alusta Index järjesti School
Rocks bileet. Indexin väkeä osallistui myös
tammikuun lopulla järjestettyyn Bobcatsssseminaariin Barcelonassa. Oppiaineemme
palautepäivien jatkoksi olimme tuttuun
tapaan keilaamassa.

Lopuksi toivotan vielä kaikille erinomaista
kevättä ja vuoden jatkoa. Kehotan myös seuraamaan aktiivisesti Indexin facebook-sivua
sekä ainejärjestömme verkkosivuja.

Ainejärjestömme jatkaa aktiivista toimintaa
kevään myötä ja suunnitteilla onkin jo monipuolisia liikuntatapahtumia, kulttuuritapahtumia, kotimaan ekskursio ja sitsit huhtikuun
alussa. On myös erityisen toivottavaa, että
jäsenistömme osallistuisi sankoin joukoin

Kevätterveisin, Pj-Lauri
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Index: menossa...
Palautepäivien jälkeistä keilailua. Etualalla
Timo, takana Marisa (vas.), Marjut, Laura, AdaMaria. Kuva: Mikko Rantanen.

_

Indexin naisten kyykkäjoukkue poseeraa: Minna (vas.),
Marjut, Karoliina ja Jenni.

Z

Laskiaisjatkoetkojen tunnelmaa. Helliä hetkiä
Repe-koiran (alla) ja Eetu-ihmisen (päällä)
kesken. Repe-koiran emäntä Mari-ihminen ei
näy kuvassa. Kuva: Minna Pätsi.

_

...ja tulossa:
 Index, Kultu, Tiima & Communica järjestävät Disney-sitsit 9.4. klo 18 Teekkari
talolla. Kaiva siis disneyaiheinen fursuitisi esiin!
 Indexin kevätkokous 10.4. Apinatalolla.
 Ensi kuussa alkaakin jo opiskelijan vappu eli tapahtumia riittää!
 Keväällä luvassa myös kotimaan excu. Pysy kuulolla ja hajulla!
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Hallituksen vuosikirja 2014

Lähetimme kyselyn vuoden 2014 tuoreille hallituslaisille ja pyysimme heitä suuntaamaan
katseensa tulevaisuuteen: minkälaisen kohtalon he povaavat kullekin hallitustoverilleen?
Kyselyn pohjalta väänsimme jenkkityylisen vuosikirjan ja jokainen hallituslainen sai oman
”Most likely to” -tittelinsä, ihan kuin niissä Hollywoodin high school-leffoissa! Lue kenestä
tulee julkkis, kuka vaihtaa alaa ja kenestä tulee Suomen diktaattori.
Lauri Roine, puheenjohtaja
Tuleva julkkis: Lauri perustaa bändin ja tulee kuuluisaksi basistiksi.
Hän saa huippukovan levytyssopimuksen ja kehittelee postpostmoderni
fuusiojazz rock-genren. Lauri löytyy sen jälkeen aina Seiskan sivuilta ja
hän saa oman reality-sarjan. Iän alkaessa painaa päälle Lauri vetäytyy
maatilalleen ja alkaa levyttää yksinkertaista folk- musiikkia.
Jenni Kemppinen, varapuheenjohtaja ja KV-vastaava
Tuleva teekkarin vaimo: Jennin vakioharrastus on teekkareiden metsästys
ja hän haaveilee muutenkin aina teekkareista tylsillä luennoilla. Kaihoisat
silmäykset yliopiston käytävillä tuottavat tulosta ja Jenni menee naimisiin
selvästi nuoremman koneteekkarin kanssa. Heidän avioliitonsa kautta
vahvistetaan virallisesti Indexionen ja teekkarien mafiaperheiden välinen
epäpyhä liitto.
Sonja Mantila, Talousvastaava
Antaa nimensä eläinlajille: Sonja vahingossa ajaa kännissä pyörällään
jonkun random oravan päältä. Paljastuu, että se on uusi laji ja hänen
luonnontieteilijä-poikaystävänsä nimeää uuden eläinlajin sen löytäjän ja
mielitiettynsä mukaan.

Olli Salmi, tiedotus-, web- ja Relevanssi-vastaava
Tuleva erakko: Olli löytää kutsumuksensa munkkiluostarista. Viisas mies
Olli laskeutuu vuorilta silloin tällöin tavallisen kansan pariin hourimaan.
Hän paneutuu koko tarmollansa tietojenkäsittelytieteisiin ja keksii Suomelle
uuden Nokian: kaikkien aikojen kirjastojärjestelmän ja -tietokannan, joka
ostetaan kaikkiin maailman kirjastoihin.
Marisa Ylisuutari, sihteeri
Uusi Vesa: Marisasta tulee uusi Vesa Vesan tilalle, joka osaa käyttää
intternettiäkin. Vesa-Wan Kenobi ottaa hänet siipiensä suojiin ja opettaa
hänelle Kirjastofilosofian Voiman käytön. Pian Marisasta tuleekin uusi
informaatiotutkimuksen jedimestari Vesa-Wan Kenobin vetäydyttyä
eläkkeelle. FöRöBöRö- luennot ovat mahtavia, kun Marisa pitää ne.
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Marjut Perälä, koulutuspoliittinen vastaava
Uusi Maikki: Marjutin innokas kopoilu viittaa pelottavasti kiinnostukseen
koulutuspolitiikkaa kohtaan ja oktr:n kokouksissa Marjut saa liikaa huonoja
vaikutteita Maikilta. Marjut pitää niin vakuuttavan katsauksen kurssipalautteista palautepäivillä, että Maikki adoptoi Marjutin.
Aino Ainali, sosiaalipoliittinen vastaava
Tuleva diktaattori: Hänet tullaan tuntemaan tulevissa historian kirjoissa
”Äiti Aurinkoisena”, joka johti Suomea muumimammamaisella otteella.
Hänen henkilökulttiansa pönkittävät yli-inhimillinen taito kirjoittaa yhdessä
yössä 20 sivun essee ja leipomukset, joiden ansiosta Suomen kansa ei
koskaan kohtaa nälänhätää.
Karoliina Juntunen, kulttuuri- ja projektivastaava
Tuleva miljonääri: Karoliina tulee hulluksi ensimmäisen hallitusvuoden
aikana ja vaihtaa taidealalle. Eräänä päivänä potkaistuaan maalipurkin
taulukankaalle hän tulee vahingossa luoneeksi mestariteoksen, joka myydään
muutamalla miljoonalla Kiasmaan.
Eetu Karjalainen, Relevanssi-vastaava
Tuleva uskonlahkon johtaja: Opiskeluaikana alkanut kiinnostus johdattaa
Eetun mormoniseurakunnan kaitsijaksi. Myöhemmin hän perustaa
Oulunsaloon uskonlahkon, joka yhdistää mormonien, Jehovan todistajien
ja skientologian uskonnot sekä lampaanpalvonnan. Eetu I toimii liikkeen
suurena johtajana.
Mikko Rantanen, liikuntavastaava
Vaihtaa alaa: Jos jotain täytyy tavoitella, miksei tavoitella suurta? Hallituksemme pohjalaisessa Mikossa syttyy kunnianhimo ja tahto suurempiin
haasteisiin. Siksi hän vaihtaa alaa tekniikan puolelle ja hänestä tulee Mr.
Konefuksi vuosimallia 2015. Myöhemmin Mikko muuttaa Meksikoon ja
alkaa amigoksi. Motto: ”MIGGO! Ens vuonna skarpataan... (Steve Holt! ;) )”
Mari Laiho, emäntä
Tuleva huippu-urheilija: Kun kirjaston valot sammuvat ja viimeinenkin
dekkarihyllykön rivi on järjestyksessä, Mari ottaa rullaluistimet esiin.
Hänestä tulee roller derby -tähti ja tuotuaan Suomelle historian ensimmäisen
olympiakullan roller derbystä hän saa oman nimikkokatunsa, jonka varrella
nököttää myös patsas hänestä. Marin ura loppuu traagisesti hänen luisteltuaan puolapuihin erään kilpailun tuoksinnassa.
Kuvat ovat tehty sivulla: Yearbookyourself.com
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MOPO-hankkeesta
ja muusta

tutkimusaineistosta
Tämä kirjoitus kertoo MOPO-hankkeesta, jossa Informaatiotutkimuksen oppiaine on ollut vahvasti mukana vuodesta 2010 lähtien. Olemme kertoneet hankkeessa tekemästämme tutkimuksesta useiden opintojaksojen yhteydessä, mutta
tällä kirjoituksella tahdomme vielä muistuttaa, että hankkeessa on kertynyt
paljon aineistoa, jota voisitte hyödyntää kandi- ja gradututkielmienne aineistona.
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MOPO –tutkimus- ja kehittämishankkeen
tarkoituksena on edistää pohjoissuomalaisten nuorten miesten hyvinvointia ja terveyttä.

on lisäksi räätälöity miesten liikuntakäyttäytymisen muutosvaiheen–mukaisesti. Informaatiotutkimuksen oppiaineen edustajina
olemme olleet suunnitellemassa perusteita
informaation räätälöinnille ja osallistuneet
MOPOrtaalin sisältöjen suunnitteluun ja
toteutukseen. Olemme olleet myös mukana
palvelun suunnittelussa, sen testaamisessa
ja hankkeessa kerätyn aineiston keruussa ja
analyysissä. Hankkeessa olemme päässeet
mukaan hyvin monenlaiseen toimintaan,
mm. toteuttamaan kuntomittauksia kutsuntatilaisuuksissa.

Epäterveelliset elintavat ja syrjäytyminen
näyttäisivät tutkimusten mukaan olevan erityisesti miesten ongelma. Tämä näkyy myös
Puolustusvoimien tilastoissa, joiden mukaan
terveyssyistä lykkäystä tai vapautuksen saaneiden miesten määrä on lisääntynyt huolestuttavasti koko maassa. MOPO-hankkeessa
tuotetaan uutta tietoa mm. nuorten miesten
hyvinvoinnista,
liikunta-aktiivisuudesta,
elintavoista,
informaatiokäyttäytymisestä
ja kulttuureista. Hankkeessa on myös kehitetty uusi, pelillistämistä hyödyntävä verkkopalvelu MOPOrtaali, jonka tavoitteena on
aktivoida nuoria fyysisesti, psyykkisesti ja
sosiaalisesti. Hanke hyödyntää liikunta- ja
terveystieteiden, Informaatiotutkimuksen,
kulttuuriantropologian sekä tekniikan osaamista ja teorioita.

MOPO-hanke on käynnistynyt 2009 ja
siinä on kertynyt valtavasti aineistoa.
Tutkimusaineistoa MOPO-hankkeessa on
kerätty pääasiallisesti jokasyksyisten puolustusvoimien kutsuntatilaisuuksien yhteydessä.
Laajat kyselyt ovat sisältäneet kysymyksiä
mm. nuorten miesten terveyskäyttäytymisestä, terveyteen liittyvästä informaatiokäyttäytymisestä, mediankäytöstä ja taustoista.
Kyselyaineistojen lisäksi kutsunnoissa on
kerätty tietoa nuorten miesten fyysisestä
kunnosta mm. puristusvoima- ja kehonkoostumusmittauksilla. Lisäksi saamme
käyttöömme puolustusvoimien terveyskyselyaineistot.

Keskeistä hankkeessa on erityisesti miesten
liikunnallinen aktivoiminen. Perinteinen terveysviestintä ei ole osoittautunut tehokkaaksi
nuorten aktivointitavaksi ja MOPOssa onkin
pyritty kehittämään uusia, nuorten osallistumista hyödyntäviä menetelmiä ja palveluita
liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi.

Vaikka hankkeessa onkin tutkijoita useilta
tieteenaloilta, aineistossa riittää todella paljon
tutkittavaa ja uhkana onkin että osa tästä loistavasta aineistosta jää hyödyntämättä.

MOPOrtaalin kautta nuorille miehille on
tarjottu tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista, Oulun kaupungin palveluista ja
tapahtumista, sekä miesten omasta liikuntaaktiivisuudesta. Osa tästä tarjottavasta informaatiosta on kohdennettua tai räätälöityä.
Sisällöt on pyritty suunnittelemaan niin,
että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin
juuri nuorten oululaisten miesten tarpeisiin – ne on siis kohdennettu tälle ryhmälle.
Esimerkiksi liikuntaan liittyvä informaatio

Esimerkkeinä kyselyaineiston teemoista,
jotka voisivat kiinnostaa Informaatiotutkimuksen opiskelijoita ja joita voisi ehkä
tutkia suhteessa toisiinsa: liikuntaan liittyvä
informaatiokäyttäytyminen, terveystiedon
lukutaito, mielenterveyteen, ravitsemukseen
ja liikuntaan liittyvä käyttäytyminen ja tiedonlähteiden käyttö, median käyttö ja pelaa9

minen. Kyselyaineiston lisäksi kutsuntojen
yhteydessä on kerätty objektiivista mittausdataa nuorten miesten fyysisestä kunnosta
(mm. paino, pituus, vyötärönympärys, puristusvoima, kehonkoostumusmittaus). Lisäksi
kehitettyyn ja testattavaan palveluun liittyen
voisi löytyä uusia tutkimusaiheita. MOPOhankkeessa on kehitetty myös nuorten palveluohjausta sekä liikuntaohjausta, joita ei ole
vielä Informaatiotutkimuksen näkökulmasta
edes tutkittu. Pääosa aineistosta vaatii määrällisen analysointiotteen, mutta mahdollisuuksia laadullisempaan tutkimukseen on
myös tarjolla.

Toisena mainitsemisen arvoisena aineistona
PrevMetSyn-hankkeessa kertyy parasta aikaa
paljon dataa, josta siitäkin voisi löytyä tutkimuksen kohteita. Informaatiotutkimuksen
osalta hankkeessa on suoritettu kysely, mutta
kun aineisto lopulta saadaan kokoon, tuon
kyselyn tuloksia pitäisi päästä tutkimaan
myös suhteessa monenlaisiin muihin kyselyja mittausdatoihin. PrevMetSyn-hanke liittyy
MOPO-hankkeen tapaan terveyden edistämiseen ja erityisesti tyypin 2 diabeteksen
ennaltaehkäisyyn. Kuten MOPO-hankkeessakin, myös tässä hankkeessa on kehitetty
palvelu, jota testataan parasta aikaa interventiotutkimuksessa.

Valmiin aineiston käyttöä ei kannata
väheksyä.

MOPO-hankkeen aineistoon liittyvästä
tutkimuksesta kiinnostuneet voivat olla
yhteydessä Heidiin, Nooraan tai suoraan
professoriimme Maija-Leenaan. Maija-Leena
osaa parhaiten vastata Pirkko Lindbergin
aineistosta ja Heidi PrevMetSynin aineistosta
kiinnostuneille.

Opiskelijan tai tutkijan olisi mahdotonta
kerätä itse MOPO-hankkeen aineiston kaltaista kansainvälisellä mittapuullakin laajaa
ja laadukasta aineistoa. Jos opiskelija tahtoisi kuitenkin päästä myös tekemään omaa
aineistonkeruuta, niin pienen oman aineiston
kerääminen valmiin aineiston syventämiseksi
voisi hyvin onnistua (esim. haastatellen). Valmiiden laajojen aineistojen kautta voi päästä
käsiksi myös hankeyhteistyöhön, joka voi jatkossa avata uusia ovia, mm. työllistymisessä.
Samalla pääsee kurkistamaan monitieteiseen
innostavaan tutkimusmaailmaan.

Muistakaa myös mahdollisuus hyödyntää
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkiston valmiita
aineistoja. Tietoarkisto arkistoi ja välittää
koti- ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun
maksutta. http://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/
luettelo/index.html
Täten suosittelemme lämpimästi muistamaan nämä vaihtoehdot kun mietitte kandija gradututkielminne aiheita!

MOPO-hankkeessa kerätyn aineiston
lisäksi Informaatiotutkimuksella on olemassa tai tulossa useita muitakin aineistoja.
Näistä mainittakoon lisensiaatintutkielmaansa tekevän Oulun kaupunginkirjaston
johtajan Pirkko Lindbergin aineisto kirjastojen yhteistyökumppaneista, jossa jää hänen
työnsä ulkopuolelle paljon mielenkiintoista
tutkittavaa. Pirkko on ilmoittanut, että tätä
aineistoa saisi käyttää opinnäytetöiden teossa.

Heidi Enwald
MOPO-tutkija, yliopistonlehtori
Noora Hirvonen
MOPO-tutkija, tohtorikoulutettava,
yliopisto-opettaja
10
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Avajaisten miljöö ja excuseikkailijat hedelmäkulho päissään (ei yhdyssana): Pantsi (vas.), Sonjuri, Amiggo, Sikke,
Minde, Olsa ja Raimo.

Tällä kertaa BOBCATSSS-konferenssi vei Index-porukan Espanjan (tai tarkemmin Katalonian) Barcelonaan! Teksti & kuvat ellei toisin mainita: Olli Salmi.
Barcelonan-reissua alettiin suunnitella viime
keväänä. Rahaa kerättiin toukokuun lopun
hattubileistä ja syksyn Halloween-bileistä sekä
myymällä kirjastotäti-paitoja kesällä. Vuokrasimme neljän makuuhuoneen asunnon, joten
tilaa ja mukavuutta riitti.

Mikon ennen lähtöselvitystä – ja excuporukka
oli kasassa!
Lyhyen yön ja pitkähkön lennon jälkeen olisi toki
halunnut heti nokosille, mutta kämpällemme ei
päässyt vielä pariin tuntiin, joten jäimme odottelemaan Barcelonan lentokentälle. Palmujen
ja auringonpaisteen katseleminen kyllä piristi
jonkin aikaa, vaikka tiesi, ettei ulkona ollut
kuin vähän päälle kymmenen astetta lämmintä.
Oltiin kuitenkin selvästi etelänmatkalla!

Lähdimme Sakarin, Ainon ja Sonjan kanssa
junalla Helsinkiin maanantai-iltapäivänä.
Nukuimme (tai ainakin yritimme) muutaman
tunnin lentokentän penkeillä ennen lentoa.
Kellarikerroksesta löytyi lopulta sopivan rauhallinen tila ja tarpeeksi penkkejä. Varhain
tiistai-aamuna tapasimme Minnan, Paulan ja

Taksimatkan aikana sai hyvän kuvan kaupungin yleisilmeestä. Paljon korkeuseroja ja kapeita
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Mikä ihmeen BOBCATSSS?
Aina tammikuun lopulla joukko indexiläisiä katoaa mystisesti ulkomaille johonkin BOBCATSSS-konferenssiin. Olen toimittanut ja taittanut kaksi muiden kirjoittamaa reportaasia aiemmilta vuosilta ymmärtämättä
täysin mistä siinä on kysymys. Nyt pääsin vihdoin itse kokemaan tämän ihmeellisen tapahtuman ja voin kertoa:
- BOBCATSSS on kirjasto- ja informaatioalan opiskelijoiden konferenssi, joka pidetään vaihtuvassa kaupungissa
paikallisen yliopiston järjestämänä yleensä jonkun toisen yliopiston avustamana.
- Nimi tulee kahdeksan perustajayliopiston ensimmäisistä kirjaimista: Budapest, Oslo, Barcelona, Copenhagen,
Amsterdam, Tampere, Stuttgart, Szombathely ja Sheffield = BOBCATSSS
- Konferenssin nimi voisi siis yhtä hyvin olla SCABB TOSS.
- Konferenssi kuulostaa hienolta sanalta, mutta tarkoittaa oikeasti vain sitä, että ihmisiä joka puolelta maailmaa
kerääntyy yhteen paikkaan kuuntelemaan esitelmiä ja verkostoitumaan. Itse asiassa se onkin ihan hienoa.
- Verkostoituminen tarkoittaa sitä, että juttelee niitä näitä muutamalle ihmiselle.
- Esitelmistä on vaikea saada mitään mitään irti, kun luentosalin ulkopuolella on vieras kaupunki, jossa on varmasti jotain kiinnostavampaakin tekemistä.
- Esitelmät ovat monesti pitkäveteisiä eikä niitä välttämättä ymmärrä kielimuurin ja kulttuurierojen takia.
- Esitelmät ovat kuitenkin välttämättömiä yhteisten kokemusten luomiseksi. (lähteet: oma pää, Wikipedia, www.
wordsmith.org/anagram)

kujia. Kämppämme löytyi Sant Gervasin kaupunginosasta. Boileri tai jokin oli hajonnut,
joten lämmintä vettä ei saanut ja sisälämpötila
oli jossain 18 asteen tienoilla. Okei, ei vaikuttanut lupaavalta sillä hetkellä, kun eniten olisi
juuri halunnut pestä matkapölyt pois. Onneksi
korjaaja tulikin jo iltapäivällä ja villasukat sai
riisua illalla pois.

Barcelonan yliopiston historiallinen rakennus
oli hieno ja komealla paikalla. Rekisteröitymispisteestä löysimme myös sovitusti Tampereen
excuporukan eli Hannan ja Macen. Avajaisseremoniat pidettiin pääsalissa, jonka prameita
seiniä (ja kattoa) koristivat valtiollisten/kuninkaallisten symbolien lisäksi länsimaisen ja
itämaisenkin kulttuurin perustavat filosofit, tieteentekijät ja taiteilijat.

Asunto oli oikein viihtyisä. Olohuoneen sohvilla katseltiin dubattuja tv-sarjoja ja leikittiin
”kuka todennäköisimmin...”-peliä, jossa valitaan
sormea osoittamalla, kenelle sopisi arvottu tulevaisuudenkuva (ks. hallitusesittely s. 6-7). Minä
sain sekä sarjamurhaajan että miljonäärin. Tästä
kaksoiselämästäni haluaisin itsekin tietää enemmän...

Avajaispuheen piti hra Lluís Anglada, joka eloisasti esitteli kehittämänsä kaavan avulla kirjastojen kestävyyttä muuttuvassa maailmassa. Ei
ehkä täysin vakavastiotettavaa tiedettä, mutta
puhe oli hauska ja asian ytimessä.
Kahvitauolla tapahtui jotain ihmeellistä. Sisäpihan parville paistoi tammikuisen keskipäivän
aurinko, joka lämmitti hämmästyttävällä tavalla
tottumatonta etelänkävijää. Ajatus vain vähän
yli vuorokauden takaisesta Suomen talvesta
hymyilytti, samalla kun nautin suklaacroissantista ja hyvästä kahvista.

Halvan viinin lipittely sai loppua lyhyeen ensimmäisenä iltana, sillä aamulla olisi konferenssin
avajaiset ja koko päivä ohjelmaa. Sitähän varten
tänne oltiin tultu! Porukkamme jakautui tältä
osin kahteen leiriin ja me tunnollisemmat konferenssikävijät painuimme pehkuihin muiden
jatkaessa myöhään yöhön.

Seremonia jatkui kulttuuriesityksillä, eli paikalli12

sella indiepopkitaraduolla ja perinteisemmällä Castellilla eli
katalonialaisilla ihmistorneilla. Erikoista näkyä katsellessa
samaan aikaan hirvitti kiipeäjien puolesta että salaa vähän
toivoi jonkun tippuvan... Tornin perustassa seisovat tukijat
olivat ilmeisen tottuneita saamaan jalkapohjista naamaansa.
Ihmistornien aikaan saimme myös ensimmäisen kontaktin ulkomaisiin konferenssivieraisiin. Eräs opettaja huomasi nimikyltistäni Suomen ja halusi ehdottomasti esitellä
ohjattavansa Ilkan, joka oli juuri valmistumassa Stuttgartin
yliopistosta, mutta oli ollut Jyväskylässäkin opiskelemassa ja
töissä. Lyöttäydyimme hänen porukkaansa, jossa oli ainakin
alankomaalaisia opiskelijoita. Lähdimme yhdessä lounaalle
kasvisravintolaan, jonne tuli muitakin konferenssikävijöitä,
sillä kaikille jaettuun karttaan oli merkitty muuCastell eli ihmistorni. Pysyi pystyssä.
tama lähellä ollut ravintola lounastaukoa ajatellen. Niinpä tutustuimme heti jo muutamiin eri
mia kortteleita. Katalonian lippuja roikkui joka
puolilta tulleisiin alan ihmisiin. Wuhuu!
toiselta parvekkeelta niin kuin kaikkialla BarTutustuminen jatkui iltapäivän vierailuilla. celonassa, ilmeisesti itsenäisyyttä kannattaen.
Olimme rekisteröityneet sen verran myöhään, Lopulta palasimme väsyneinä asunnollemme.
että osa kohteista oli jo täynnä (mm. seuraavan Toisena iltana Barcelonassa sitä teki mieli jo
päivän FC Barcelonan informaatiokeskus, mikä vähän juomiskella pitempään ja konferenssipäijäi vähän harmittamaan). Meidän ryhmämme vän skipanneet olivatkin hankkineet votkaa. Ei
kävi ensin Ateneun eli jonkinlaisen herra- ja siis asiaa toisen konffapäivän aamuesitelmille.
rouvakerhon kirjastossa. Tämän jälkeen vierailimme Katalonian naisinstituutin kirjastossa. Avajaisten jälkeen konferenssi oli siirtynyt kirVirallinen ohjelma olisi loppunut tähän, mutta jasto- ja informaatiotieteiden tiedekuntaan
oppaamme oli niin innokas, että halusi näyttää toiselle puolelle kaupunkia. Lähdimme sinne
erään rikkaan naisen perustamaa yleistä kirjas- iltapäivällä ja saavuimme sopivasti pussiloutoa, jossa käy itse usein. Porukalle tämä kävi, naalle, tällä kertaa koko excuporukan voimin.
joten lähdimme kävelemään vanhojen korttelien Patonkia, banaania, salaattia ja mehua. Tyypilläpi saaden samalla turistikierroksen opastuk- lisillä yliopistomaisilla käytävillä laahustaminen
krasella. Hieman pitkäveteisiksi kävivät vierailut, pienessä
mutta voimme olla tyytyväisiä saaneemme vähän pulassa alkoi jo
ekstraa. Ryhmässämme olleet kaksi ensi vuoden muistuttaa opisBOBCATSSSiä järjestävää brnolaista opiskelijaa kelua edellisen
päivän elämykottivat muistiinpanoja.
siin verrattuna.
oliNäimme kävellessä mm. mielenosoitusta varten Esitelmät
mellakka-aitoja asettavia poliiseja ja La Ramblan vatkin tiukkaa
Kaikki
ostoskadun hiljaisena turistikauden ulkopuo- asiaa.
lella. Oppaamme esitteli roomalaisten aikaisia muut menivät
kaupunginmuurin osia ja ulkomaalaisten asutta- saliin, jossa mm.
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Verkostoitumista lounaalla!

Iltapäivällä olikin aika loppuseremonioille.
Ensin kaksi paikallista tutkijaa kertoivat hieman
sekavasti kirjastoalan tulevaisuudesta Kataloniassa ja vähän laajemminkin. Sitten BOBCATSSS-lakana annettiin eteenpäin seuraavan
vuoden isännille ja emännille Tsekin Brnosta.
Tamperelaiset aikovat olla mukana järjestelyissä
ja lähtivät tämän jälkeen vielä jonkinlaiseen
kokoukseen, jossa edelliset järjestäjät perehdyttävät seuraavia.

Hengailua kämpillä. Kuva: Mikko Rantanen.

uusi ystävämme Ilka esitteli Suomen Kansallista
digitaalista kirjastoa ja Finnaa, joten päätin itse
lopulta vaihtaa toiseen kiinnostavalta vaikuttaneeseen saliin. Paljon en kuitenkaan saanut
irti tai edes selvää esitelmistä, jotka käsittelivät
pilvipalveluita alan näkökulmasta ja internetin
metadataa.

Me lähdimme kiertämään turistikohteita oikeastaan ensimmäistä kertaa reissun aikana. Arkkitehti Antoni Gaudín päätyö Sagrada Família (ks.
kansi, kuva muokattu) oli vähemmän yllättäen
vielä keskeneräinen, mutta silti sisälle jonotti
satoja ihmisiä. Tyydyimme ihailemaan kirkkoa
ulkopuolelta, jonka jälkeen siirryimme ihmettelemään Barcelonan kaupunkimaiseman hallitsevinta fallossymbolia Agbar-tornia (ks. kansi,
sijainti on taiteilijan näkemys) ja valtavaa ostoskeskusta. Urhea kolmikkomme aikoi kävellä
Välimeren rannalle pimeässä tuntemattomien
alueiden läpi. Matkan varrelta löytyi kuitenkin
mielenkiintoinen puisto (jossa mm. valtava
haikara ja oransseja klementiinejä puissa) sekä
riemukaari, joten nähtävää riitti tuntikausiksi ja
hylkäsimme alkuperäisen suunnitelman. Läksimme väsyneinä mutta tyytyväisinä kämpille.

Torstai-iltana oli luvassa lisää verkostoitumista
valtavassa irkkupubissa. Tällä kertaa excuporukkamme oli taas jakautunut kahtia. Edellisyöstä
johtuneen väsymyksen ja konferenssivieraille
varatun tilan ahtauden vuoksi oli vaikea päästä
sisään meininkeihin ja lähdimmekin aikaisin
pois. Ilta jatkui kuulemma pitkään mm. karaoken parissa, mikä näkyikin joidenkin vireystilassa seuraavana aamuna konferenssissa.
Viimeinen BOBCATSSS-päivä alkoi yhtä aurinkoisena kuin edellisetkin. Itse osallistuin workshopiin, joka käsitteli big dataa ja tavaroiden
internetiä. Mielenkiintoisia keskusteluita, vaikka
välillä lipsuttiin kliseiden ja kärjistysten puolelle.
Pitäjien pääpointtina oli kysyä alussa ja lopussa,
voiko tulevaisuudessa olla salaisuuksia, kun
kaikki mahdollinen on yhdistetty nettiin. Aika
harva muutti mielipidettään workshopin aikana
ja kysymykseen oli helppo vastata saivartelemalla, mutta herätti se jonkin verran ajatuksia.

Perjantai-iltakin jäi kertojanne ja Sikke-Sakarin
osalta lyhyeksi, sillä olimme jo ennen matkaa
päättäneet käydä juoksulenkillä Barcelonassa
ja lauantai-aamu oli ainoa mahdollisuutemme!
Päätös osoittautui varsin hyväksi, sillä asuntomme lähialueilla oli paljon nähtävää, joka
sopi hyvin lenkkeilyyn. Läheinen puisto oli
niin korkealla, että käveleminenkin sinne kävi
liikunnasta. Tämän piti olla vain välietappi
matkallamme, jonka olisimme ehkä jättäneet
väliin jos kartassa olisi näkynyt korkeuserot.
Olimme onnekkaita, sillä näkymä sieltä yli kaupungin oli upea! Päämäärämme oli kuitenkin
Park Güell, Gaudin suunnittelema outo puisto,

Sitten väsyttävämpään esitelmäsaliin, jossa
aiheina olivat datakuratointi, vankien ”biblioterapia”, hallinnollinen metadata ja jotain e-aineistojen hankinnasta, joka oli jo aika kaukaista
työmaailman juttua opiskelijan näkökulmasta.
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tietenkin täynnä muitakin turisteja. Näkemistä
riitti laajan alueen yksityiskohdissa ja avarassa
kaupunkimaisemassa. Välimeri kimalteli horisontissa. Hirveän hyvää lenkkeilyaluetta puisto
ei ollut, vaikka näytti siellä paikallisia hölkkääjiäkin olevan. Kotimatkalla haimme leipurilta
suklaacroissantteja ja kauppahallista aamupalaa.
Muut olivat lenkkimme aikana lähteneet omille
teilleen.

Anarkistinen talo Park Güellin ulkopuolella.

Viimeinen ilta Barcelonassa oli hirveän kiireinen, sillä olimme aikoneet käydä ulkona
syömässä sekä tamperelaisten ja muutaman
ulkomaalaisen kanssa että viimeistä kertaa oman
excuporukan kesken. Ensin oli kuitenkin pakko
nähdä myös kylttyyriä, joten suuntasimme Joan
Mirón, paikallisen surrealistin, museoon. Hienoja teoksia, joista oma suosikkini oli elohopeaa
pulppuava suihkulähde.

Ainokin löysi seuraamme. Söimme hauskassa ja
nuorekkaassa pikku kuppilassa, minkä jälkeen
piti jo kiiruhtaa seuraavaan ravintolaan, jossa
tilasimme excuporukan kesken yhteiset tarjoilut
leipää, lihoja ja juustoa.
Pieni haikeus iski yöllä kun siivosimme kämppää ja pakkailimme paluumatkaa varten. Kaikki
oli mennyt melko lailla suunnitelmien mukaan.
Konferenssikin oli hyvä kokemus, vaikka ensi
kerralla voisi miettiä tarkemmin mihin osallistuu ja mihin ei. Niin, pitäisikö tässä jo alkaa
suunnitella ensi tammikuuta ja Brnoa?

Matkalla kohti ensimmäistä illallista huomasi,
miten paljon jäi vielä kaupungista näkemättä.
No, aina on seuraava kerta! Tapasimme Ilkan,
hollantilaisen Annikan, Macen sekä Hannan, ja

***

Aamorin kaaret!
Rakkauden lähettiläät Minna, Jenni, Paula ja Marjut keksivät
eräänä kauniina talvi-iltana teekkarimiehien täyttämässä Teekkaritalossa, että heille pitää löytää humanistinaiset, jotta he saisivat
kokea rakkauden roihun! Aloimmekin heti tehdä tutkivaa journalismia ja etsiä
potentiaalisia sulhoja. Pian ympärillämme olikin useampi komistus, jotka halusivat kokeilla onneaan Relevanssin avulla!
Katso kysymykset ja vastaukset seuraavalta sivulta =>
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1. Nimi
5. Horoskooppi
9. Lempi tv-sarja
12. Tissit vai perse?

1.Visa Seppänen
2. 23
3. Oulu
4.Tietotekniikka
5.Kauris
6.Makaronivelli
7. Live to win
8. Einstein
9. How I met your
mother
10.Korttipakka, että vois
pelata pasianssia. (Joku
tulee aina neuvoo)
11. Marsu
12. 50/60
13.Pieni, fiksu
14. visa.seppanen@student.oulu.fi

2. Ikä			
3. Asuinpaikkakunta
6. Lempiruoka		
7. Motto
10. Mitä ottaisit mukaan autiolle saarelle?
13. Kuvaile unelmiesi naista

1. Jukka Pajukangas
2. 20
3.Oulu
4. Tietotekniikka
5. En tiiä, muistaakseni leijona.
6. Hernekeitto
7. Ei ole
8. Ei ole
9. Jalkapallo
10. Vene
11. En tykkää eläimistä
12. Tissit
13. Fiksu, akateeminen ja rehellinen
14. jukka.pajukangas@
student.oulu.fi

1.Ari
2. 24
3. Oulu
4. Konetekniikka
5. Kauris
6. Oikein hyvin
tehdyt kanankoivet
7. Mitään ei saa,
jos ei uskalla.
8. Äiti
9. How I met your mother
10. Sinut!
11. Koala
12. Perse
13. Leikkisä ja osaa vittuilla, raajat
oikealla paikalla, niin riittää.
14. Ari.laakkola@student.oulu.fi

1.Pauli
2. 20
3. Oulu
4. Sähkötekniikka
5.Härkä
6. Pasta bolognese
7. Kerran sitä vaan
eletään.
8. Jarkko Martikainen ja Bruce
Dickinson
9. Skins
10. Kitara
11. Koira
12. Perse
13. Spontaani ja
huumorintajuinen
14.
Pauli.Kaikkonen@student.oulu.fi

4. Opiskeluala
8. Idoli
11. Lempieläin
14. Sähköposti

1.Toni
2. 20
3.Oulu
4. Sähkötekniikka
5. Rapu
6. Lasagne
7. Ei tämä helppoa ole,
mutta ei tänne helppoa ole tultu hakemaankaan.
8. Hannu Manninen
9. Salkkarit
10. Kiltin tytön
11. Koira
12. Tissit
13. Söpö, mukava,
huumorintajuinen ja
sporttinen.
14. Toni.soyrinki@student.oulu.fi

1.Kalle
2. 20
3. Oulu
4. Sähkötekniikka
5. Oinas
6. Makaronilaatikko
7. Ei ole
8. Ei ole
9. Putous
10. Laulukalu
11. Koira
12. Tissit
13. Mukava, huumorintajuinen ja kaunis
14. Kalle.ylitalo@student.oulu.fi

1.Tomi, 48v
HYLLYTETTY
idioottimaisuuden vuoksi, löi
naista (haastattelijaa) turpaan
Jenni: aahhhhh
uuuuhhh ihanaa

Voit ottaa yhteyttä näihin herrasmiehiin laittamalla heille sähköpostia! Seuraavassa numerossa teekkarinaiset + AMIGO!

Ryhmä Rämä seikkailee,
osa 34905729
Aloitamme tarinan Ryhmä Rämän seikkailujen keskeltä. Voit lukea tarinan
aiemmat 34905728 osaa Apu-lehden vuosien 1972-1984 numeroista. Kirjoittanut
ja piirtänyt Eetu Karjalainen.

Ryhmä Rämä eli Jorma-barbaari, Heikkipuolituisbardi, Teuvo-kääpiösoturi ja Clearasil-korkeahaltiajouskarijäbä
vaeltelivat
Aleksiskivivuorten länsipuolella avautuvilla
Kultaisilla nummilla, varmaankin tekemässä
jotakin questia. Yhtäkkiä he näkivät horisontissa siintävän tumman joukkion. Clearasil
painoi korvansa maahan kuulostellakseen,
että keitä sieltä oli tulossa.

”Mitä haltiakorvasi kuulevat, Clearasil?”
Jorma kysyi.
”Eivät mitään, koska työnsin ne suoraan
maassa lojuvaan lehmänpaskaan”, Clearasil
sanoi ärtyneenä noustessaan takaisin ylös.
”Sitten meidän on parempi vain odotella, että
he tulevat kohdalle”, Teuvo murahti.
Joukkio tuli yhä lähemmäksi suuren tomupilven saattelemana.
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”Örkkejä!” Jorma huudahti iloisena. ”Miekkani ei ole päässytkään pilkkomaan örkkien
päitä pitkään aikaan!”

Ryhmä Rämän jäsenet olivat niin hämmentyneitä tästä eriskummallisesta örkkijoukkiosta, etteivät he osanneet sanoa mitään.
Lopulta puolituisbardi Heikki rikkoi hiljaisuuden:

”Mutta näkevätkö haltiasilmäni oikein, että
he ovat pukeutuneet oransseihin kaapuihin?”
sanoi Clearasil kummastuneena.

”Teilläpä on varsin hauskan näköiset
rummut”
”Haluatko jammailla kanssamme, oi bardi?
Sinä voit soittaa luuttua, me lyömme rumpujamme ja hoemme tätä mantraa: HARE
GRISHNÁKH, HARE GRISHNÁKH, HARE
HARE, GRISHNÁKH GRISHNÁKH…”

Ja toden totta: kun örkit olivat enää vain
ihmisnenän haistettavan matkan päässä
heistä, niin he kaikki näkivät, että villisioilla
ratsastavat örkit olivat pukeutuneet oransseihin kaapuihin. Ryhmä ei kuitenkaan jäänyt
ihailemaan örkkien keväisiä kuoseja, vaan
Jorma vetäisi miekkansa esiin, Teuvo sormeili kirvestään, Clearasil jännitti jousensa ja
Heikki tapaili luutullaan Porilaisten marssia.
Örkkilauma saapui heidän kohdalleen, mutta
heidän hämmästyksekseen örkkilauman johtaja puhkesi kuitenkin puhumaan mitä pehmeimmällä äänellä:

Jorma ei enää kestänyt tätä hevonsontaa,
vaan hän teurasti koko örkkilauman, tuikkasi
jokaisen örkin pään seipääseen ja seipäät hän
työnsi sojottamaan jokaisen elottoman örkkiruumiin perseeseen.
”Tekipä eetvarttia!” Jorma sanoi.

”Älkää suotta nostako aseitanne meitä vastaan, oi muukalaiset! Vaikka olemmekin örkkejä, niin aikeemme ei suinkaan ole nylkeä
ja suolistaa teitä elävältä, kuten rodullemme
varsin tavanomaista on. ”

Niin ryhmä Rämä jatkoi matkaansa Kultaisia nummilla jättäen haisevan örkkien ruumiskasan taaksensa. Heikki soitti luutullaan
ja lauloi örkeiltä oppimaansa Hare Grishnákh-mantraansa, kunnes Jormalta menivät
hermot uudestaan ja hän veti puolituisbardia turpaan. Sen jälkeen koko joukkio vaelsi
hiljaa kohti etelää.

Ryhmä Rämä laski hämmentyneenä aseensa
alas.
”Minkälaisia örkkejä te oikein olette, jos ette
saa iloa verenvuodatuksesta ja kiduttamisesta?” Teuvo kysyi kulmat kohollaan.
”Olemme Hare Grishnákh-klaanin örkkejä ja
toisin kuin muut örkkiklaanit, emme nosta
aseitamme kanssaeläjiämme vastaan. Ruokavaliommekin koostuu pääosin kasviksista
puolituismuhennoksen sijasta”, lauman päällikkö selitti. ”Mutta emme ole esittäytyneet
vielä: olen Hare Grishnákh-klaanin päällikkö, George Harrison. Hauska tutustua,
muukalaiset!”
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RUOKANIKSINURKKAUS, NAM ILMESTYY
AINA !!! HERKULLISTA !!??????+++
Tällä viikolla juhlimme Torstin NIMIPÄIVÄÄ!!! Tämän kunniaksi päätimme leipoa
kondiittorin taidoillamme erikoiskauniin
KAKUN!!! Nimesimme kakun koemaistaja Minnan perinteisen reseptin mukaan
NASUKAKUKSI!! Kävimme keräämässä
lähikaupassa tarvittavia herkullisia aineksia,
joita olivat mm. tirisevän turiseva pekoni,
mummon lihapiirakka, ja tikkarimaiset jauhelihakebaakot, nugetit ja kiihoittava punainen salamitikku!!
Aloitimme luomuksen kokoamisen luovassa
huumassa ja kokosimme herkullisen ja söpön
NASUN. Rakastimme sitä! Teimme sille
pekonista myös TAKIN! Erikoiskiinnostavaa
oli suorana sojottava häntä. HUOM! NIKSI!
Voit syödä häntää kuin TIKKARIA! Katsoimme uunista kuinka rasva ajelehti ja ujelehti pitkin uunia! Pian herkullinen RASVAN
haju täytti huoneen ja imimme sitä kärsiimme malttamattomina! Kun Nasu saapui
uunista, se oli niin kaunis, että Koemaistaja
Paula rakastui siihen kuin omaan lapseensa.
NIKSI! Jos haluat leipoa kakkua, voit tehdä
kakun esimerkiksi mummon lihapiirakoista
ja pekonista! Muista laittaa nugetteja korviksi
ja kärsiksi!
Rasva roiskui keltaisenaan, kun Koemaistaja
Minna porasi kiinni Nasuun. Ahneena hän
yritti varastaa koko hännän itselleen, mutta
lopuksi saimme sen jaettua. Koemaistaja
Paulan kärsästä lensi intoräkää, kun hän katseli kiiltävää KAKKUA! Koemaistaja Minnan
naama kiilsi rasvaisena perinteiseen tapaan ja
Paulan maha sojotti uusissa sfääreissä!!!

Koemaistaja Paulan
kärsästä lensi intoräkää, kun hän katseli
kiiltävää KAKKUA!

ARVIO:
Ulkonäkö: 10+
Maku: 8
Täyttävyys: 5 ½
Tyydyttävyys: 9 (koska näytti possulta ja
pekonia)
Vastuuhenkilöt: Paula ja Minna

HUMANISTINEN KILTA
“46 vuotta imuri... messissä?”

OTiT on paras ja eccu :D:D:D

