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Lukutaito sinänsä ei ole kovin merkittävä
taito, jos sitä ei osaa käyttää - eli jos lukuprosessiin ei sisälly mitään muuta korvienvälistä toimintaa kuin opitun toistaminen.
Merkkijonot osataan kyllä lausua ääneen,
mutta entäpä niiden väliin jäävä aines?

Kommentteja viime aikoina lukemistani
höpöistä ja vähemmän höpöistä kirjoista 12

Japanin ydinvoimalaonnettomuudesta
seurasi perinteisesti mediamyllytys, jossa
tavallista kansaa vedetään nenästä alusta
loppuun. Asetelma on hyvin surullinen.
Suuri osa ihmisistä ei kyseenalaista uutisointeja, ja mediasisältöjen tuottajat tietävät
tämän varsin hyvin. Juuri siksi mediat
kykenevät käymään keskenään sellaista salamasotaa, jonka jokainen katastrofi synnyttää.
Ainoa uutisjutun kriteeri on reagointinopeus.
Tapahtumista kerrotaan ensimmäiset kuulopuheet, sillä puhtaan faktan saamisessa
kestää liian kauan.
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kuole.
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Vaikuttamisesta
Uusi vuosi, uudet kujeet. Semmoista se on
ollut ainakin tänä vuonna! Pesti Indexin
puheenjohtajana on suuri kunnia ja lupaan
tehdä kaikkeni, että tästä vuodesta tulee
hyvä Index-vuosi. Onneksi asia ei ole
pelkästään minun käsissäni, vaan kaikki
ihanat Indexläiset ovat mukana tekemässä
tästä vuodesta huippua. Erityisesti näin
alkuvuodesta hallituksella riittää ideoita
ja tarmoa, ja monta hyvää juttua on suunniteltu kevään varalle. Index aikoo ilman
muuta olla mukana myös silloin, kun koko
Suomen kirjastoväen katseet ja jalat suuntaavat Ouluun heidän tullessaan kesäkuussa
ihmettelemään toisiaan kirjastopäiville!
Seuraa tiedotusta Facebookissa sekä Index
all-listan kautta tulevia maileja, niin tiedät
missä mennään näiden ja muiden tapahtumien suhteen. Muista myös Indexin nettisivut, joiden uudistusprojekti valmistuu
kevään aikana!

ahuone on kaikkien kiltalaisten vapaassa
käytössä ja voit käydä keittämässä siellä
itsellesi vaikkapa kahvit tai teet luentotauolla. Kahvitustarpeet löytyvät tätä nykyä
jääkaapin päältä, joten kaikki pääsevät
niihin helposti käsiksi. Voit myös käydä
loikoilemassa sohvalla, lukea tenttiin, tehdä
ryhmätöitä, selailla vanhoja ja uudempia
Relevansseja tai nautiskella opiskelutovereiden seurasta. Muista myös silloin tällöin
ikuistaa tunnelmasi Indexin vuosijuhlalahjaksi aikoinaan saamaan keltaiseen
vieraskirjaan, joka lymyilee joko pöydällä
tai hyllyssä. Kiltahuoneella on nyt myös
palautelaatikko, johon voit laittaa viestisi
hallitukselle nimettömänä tai nimen kera
– aivan kuten haluat. Viestejä voit lähettää
toki myös Indexin hallituslistalle index.
hallitus@lists.oulu.fi tai suoraan hallituksen
yksittäisille jäsenille.

Tämän ensimmäisen pj:n palstani teema
on vaikuttaminen, mihin haluan rohkaista
kaikkia indexläisiä. Tämän vuoden huhtikuussa järjestetään eduskuntavaalit, joissa
kaikkien äänioikeutettujen on mahdollisuus
kertoa mielipiteensä siitä, mihin suuntaan
Suomi-laivan peräsintä tulisi seuraavan
hallituskauden aikana kääntää. Indexin hallitus on jo valittu, mutta haluan silti pitää
pienen vaalipuheen ja kehoittaa teitä kaikkia
käyttämään ääntänne niin koko maan asioita
koskevissa vaaleissa kuin Indexissäkin!
Vaikka et kuuluisikaan Indexin hallitukseen,
olet killan jäsenenä oikeutettu kertomaan
mielipiteesi ja vaikuttamaan asioihin.
Haluan ensinnäkin muistuttaa, että kilt-

Infon opiskelijoiden etujen ajaminen on
killan päätehtävä, ja siksi olemmekin pyrkineet puuttumaan aktiivisesti tammikuussa
tietoomme tulleeseen epäkohtaan, mikä liittyy Oulun
yliopiston
koulutusneuvoston
päätökseen
muuttaa
harjoittelurahan jakoperusteita.
Uudistuksen myötä
harjoittelurahaa
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voidaan myöntää yhdelle opiskelijalle vain
1 kk:n palkkaa sosiaalikuluineen vastaava
rahamäärä (1600 €), ja sen saamisen edellytyksenä on, että palkallinen työsuhde kestää
vähintään 1,5 kk. Tämä siis tarkoittaa sitä,
että työnantajan on sitouduttava maksamaan harjoittelusta vähintään kahden viikon
palkkaa vastaava osuus. Monella alalla
summa olisi mitätön, mutta informaatioalan
opiskelijoiden määrän ylittäessä harjoittelijakysynnän Oulun seudulla, on uudistus
asettanut meidät kiperän paikan eteen.
Jotkut harjoittelupaikan löytäneet jäävät
täysin ilman tukea, vaikka määrärahoja olisi
jäljellä, sillä heidän harjoittelupaikkansa ei
pysty osallistumaan palkkakustannuksiin.
Olemme olleet asiaan liittyen yhteyksissä
sekä OYY:n edustajiin että Akavan erityisaloihin ja toivomme pystyvämme helpottamaan tilannetta näiden taustavoimien avulla.
Indexin puheenjohtaja sekä koulutuspoliittinenvastaava osallistuvat myös informaatiotutkimuksen opetuksen suunnittelemiseen
OKTR:n (opetuksen kehittämis työryhmä)
jäseninä. Meille saa tulla siis avautumaan,
jos joku opinnoissa mättää.
Toivon kovasti, että kevään tapahtumissa näkyy niin uusia kuin vanhojakin
Index-kasvoja, ja että Indexistä on nyt ja
tulevaisuudessa sekä iloa että hyötyä kaikille
jäsenilleen. Aamen.
Aurinkoisin kevätterveisin
Pia
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Indexin uuninlämmin
hallitus 2011 extravaganza
Indexin uuden hallituksen jäseniä kuumoteltiin paljastamaan itsestään ratkaisevia tietoja, jotta vihollisvaltion tiedustelijat saisivat pitää työnsä. Onneksi
osa murtui. Esitetyt kuumotukset olivat seuraavanlaiset:
1. Nimi, opiskeluvuosi, nykyiset, menneet ja mahdolliset (toive-)
pestit hallituksessa, sivuaineopinnot, harrastukset
2. Ootko tykänny? Vaikuttaako siistiltä (uudet tyypit)?
3. Mitä oot oppinu? (Hallituksessa, elämässä, opinnoissa)
4. Pelekääkkönää pimiää?
5. Lempi-informaatioelläimesi? Lempijäätelösi? Miksi?
6. Jos ylläsi olis kirous, millainen kirous?
7. Erityisosaamisesi ja unelma-ammattisi
8. Menovinkkisi keväälle!
1. Olen Pia, toisen
vuoden opiskelija
infolla. Yliopistomaailmassa olen
tosin haahuillut jo
vuodesta 2002 eli
olen ns. ännännen
vuoden opiskelija.
Viime vuonna
debytoin Indexin
hallituksessa toimimalla bilevastaavana ja tänä vuonna olen
khalifina khalifin paikalla
eli pj. Vaikka ensi vuonnakin olisi kiva
jatkaa Indexin hallituksessa missä tahansa
pestissä, joudun todennäköisesti jättämään
hallitusurani tähän kauteen, sillä 10-vuotisen
projektin loppu häämöttää ja tarkotus olisi
valmistua viimeistään alkuvuodesta 2012.

3. Hallituksessa on oppinut tuntemaan
ihania ihmisiä, tekemään kompromisseja,
tarttumaan
hetkeen ja arvostamaan korruptiota. Muilla
elämänaloilla korruptio ei oo yhtä ok.
4. En oikeastaan. Oon ite aika ‘’pimiä’’ ja
ois aika hullua pelätä itteään :D
5. Tieto-puhveli. Minä ja tietopuhvelit
tykätään kaikista jätskeistä, koska jätski
vaan on niin hyvää. Oikeastaan kaikki
epäterveellinen on melko hyvää, ja jotkut
terveellisetkin jutut on hyviä. Ihme kyllä.
6. Luulen, että mut onkin todella kirottu.
Voisin veikata, että kirouksia on useampia.
Ainakin mulla on varmaan se ‘’tykkäänkaikesta-epäterveellisestä’’-kirous ja sitten
sammakko-kirous. Sammakoita tulee aika
usein suusta ja joskus näytän myös sammakolta.

2. Oon semi-uusi, mutta tykännyt olen kyllä
kovasti. Index = pefletti!
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koska se osaa puhua veden alla. Lempijäätelö on minttusuklaa, koska se on parasta.

7. Olen hirmuisen hyvä tekemään suunnitelmia ja muuttamaan niitä hetken
kuluttua, kun keksin uusia suunnitelmia,
jotka vaikuttavat entisten suunnitelmien
toteuttamiseen.
Unelma-ammatti on vissiin suunnittelija.

6. Että päähäni olisi liimattu eräänlainen
sivupeili, josta näkisin naamani kaikissa
tilanteissa. Prometeuskaan ei suostuisi
vaihtamaan osia.

8. Kaikki Indexin kekkerit! Pysykää kuulolla
ja tulkaa joukolla iloittelemaan!!!

7. Erityisosaaminen liittynee kirjalliseen
ulosantiin ja kielitaitoon. Unelma-ammatti
löytyy informaatio- ja viestintäalalta.

1. Anna Ruth,
toinen opiskeluvuosi yliopistolla,
viime vuonna
Indexin projektija kv-vastaava.
Olisin halunnut
olla viime vuonna
kulttuurivastaava, mutta
minut syrjäytettiin julmasti. Sen
seurauksena aloin opiskella taloustieteitä ja
ryhdyin talousvastaavaksi. No ei vaineskaan,
en ottanut TaTKista kuin yhden kurssin,
sivuaineena kulttuuriantropologia. Harrastuksina on Index, vaihtelevat liikuntareippailut, lukeminen ja keikoilla ravaaminen.

8. ”Just BILEET!”
Asiasanat (YSA): katarsis, kirjallisuus,
kirjoittaminen -- luovuus, matkailu -identiteetti, opiskelijaelämä -- yliopistot
-- Oulu, rock -- elämäntapa, tiede --kehitys,
tiedonkulku -- demokratia, vanhat metsät,
ystävät
1. Nimi on Aira Pohjanen, opiskelen kolmatta vuotta, ja
olen tänä vuonna
Indexin
projektivastaava
ja lisäksi mukana
Humanistisessa
killassa. Olen
ollut Indexissä
eka
sihteerinä ja sen
jälkeen talousvastaavana.
Sivuaineena
opiskelen ja olen opiskellut
kirjallisuutta, markkinointia ja elokuvatutkimusta. Tolliakin yritin, mutta itku tuli.
Harrastan lukemista (kuinka persoonallista)
ja joskus käyn jumpassa.
2. Olen aika rakastunut Indexiin.

2. Talousjutut on tähän mennessä ihan jees.
Uudet tyypit on siistejä ja vanhat vähintään
yhtä siistejä.
3. Olen oppinut, että hallituksessa on varsin
mahtavia tyyppejä. Jos käytännön asioita
ajatellaan, niin kokoustoiminnot ja yhdistyslaki ovat tulleet huomattavasti tutummiksi.
Elämästä olen oppinut yhtä jos toistakin.
4. Pelekään, mutta katson silti kauhuelokuvia ja pelekään entistä enemmän.

3. Olen hallituksessa peuhatessa oppinut
oikeastaan kaikenlaista pöytäkirjoista ja

5. Lempi-informaatioelläimeni on delfiini,
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talousaarvioista ja tilinpäätöksistä ja muusta
mielenkiintoisesta (?). Lisäksi olen
oppinut suunnistamaan Oulussa ja yliopistossa kun olen kaikenlaisiin kissanristiäisiin
kutsuja saanut.

elokuvat, kirjat, bakteeri, oliiviöljy, olut,
siilit, Merijärvi, juomalaulut
1. Antti Karjalainen, toinen vuosi meneillään
sekä opinnoissa että Rele-mestarina. Kirjallisuutta ja sosiologiaa siinä sivussa. Kuuntelen musiikkia,
soitan soittimia,
luen, kirjoitan.

Tällä hetkellä tuntuu, että elämässä ei ole
tullut opittua paljoakaan. Kasvaako sitten
aikuiseksi ja vastuulliseksi kun valmistuu?

2. Lehden taittaminen on hubaa,
ja Index on
mainio porukka.

4. Pelekään. Pelekään myös Predaattoria.
5. Tähän pitää varmaan vastata, että siili,
koska niiden faktoista on tullut informoitua
kaikkia. Lempijäätelö on tiikerijäätelö.

3. Lehden taittamisen lisäksi
olen pikku hiljaa
oppimassa myös
lukemaan sähköpostiviestejä. Elämästä olen
oppinut sen, että oman kehon kuivattaminen
on parasta.

6. Aika varmasti onkin, koska vuoden sisällä
on hajonnut kaksi kovalevyä ja kolme
pyörän
lukkoa ja vaikka mitä muuta. Aika kamala
kirous olis jos sanois vahingossa ääneen
kaiken
mitä ajattelee, koska oon aika aggressiivinen
kun esimerkiksi pyöräilen ja ajattelen
kaikkea pahaa kaikista kanssaliikkujista,
jotka matelee keskellä tietä ja tekee typeriä
ohituksia.

4. Pelekään huomista.
5. Dromedaari. Se on kertonut minulle
kaiken, mitä tarvitsee tietää selviytyäkseen.
6. Sulamiskirous. Tämä tarkoittaisi sitä, että
olisin pelkkää sulaa mössöä, jonka kaikki
toiminta on gravitaation armoilla.

7. Erityisosaamistani on nukkuminen, sillä
voin nukkua aina niin paljon kuin haluan tai
huvittaa ilman mitään ongelmia
nukahtamisen tai turhan heräilyn kanssa tai
olla
nukkumatta jos ei kiinnosta. Unelma-ammatti on pokemonkouluttaja.

7. Olen erinomainen unohtamaan ja missaamaan asioita. Vapaaksi kirjailijaksi jättäytyminen tuskin onnistuu, joten voisin isona
olla vaikka missi.
8. Aurinko paistaa kevään aikana useina
päivinä. Käykää vaikka itse katsomassa.

8. Kannattaa käydä kaikissa kivan kuulosissa bileissä vaikka aamulla on
koulua/tentti/töitä/työhaastattelu, hyvin se
mennee :)

Asiasanat: epävarmuus, poikkeava käyttäytyminen, hajoaminen, karvapeite, liskot,
mogulit, seikkailu

Asiasanat: aaltoliike, auringonpurkaukset,
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1. Satu, 1.vuosi,
tapahtumavastaava sivuaineina
kirjallisuus ja
museologia

3. Kantamaan kahvikupin läikyttämättä
puolia sisällöstä matkalle...
4. suattaapi tuo olla tai olla olemattakii...
5. Eläin kissa (siksi)....ja jäätelö: vanilja
tuoreilla mansikoilla
(tarviiko ees selittää?)

2. Kyllä.
3. Kärsivällisyyttä?

6. Heiluvan pöydän -kirous...

4. Yksinäni hieman kyllä.
5. Peura. Mikä tahansa Benin ja Jerryn
valmistama.

7. Nautiskelu kahvihetkistä (heleposti
mennee montakin tuntia
kahvikupin äärellä)... Unelma-ammatti
puolestaan on kirjastonhoitaja :)

6. Lauri Tähkä -kirous, pahin kaikista.

8. Elokuu

7. Oon notkea. Eiköhän ne oo kirjastoalan
hommat ne mieluisimmat.

Asiasanoitus: Pohjois-Karjala, Joensuu,
kissa, kahvi, suklaa,
kynttilät, sininen, muumit, kulttuuri, kirjastot

8. Mene!
ASIASANAT: Helsinki, kirjallisuus, kulttuuri, kielioppi, lapsiperheet, synnynnäiset
sydänviat, ekologisuus, askartelu, vasemmistolaisuus, kirjastot
1. Nimi on Tanja
Nyman ja olen
ekan vuoden
opiskelija. Pesti
hallituksessa on
kulttuurivastaava
ja sivuaineiksini
aion ottaa
kirjallisuuden,
museologian,
kulttuuriantropologian....ainaskin,
vaikka eihän sitä koskaan tiedä, mistä sitä
innostuu...

1. Olen Minna
Pätsi, toisen
vuoden informaatiotutkimuksen
opiskelija.
Nykyinen ja
samalla ensimmäinen hallituspestini on
KoPo-vastaava.
Sivuaineopintoina
tähän mennessä on
viestintä ja elokuvatutkimus + yksi
kurssi humanistisia ympäristöopintoja. Harrastan liikkumista, laiskottelua
ja salaisia mummoharrastuksia (mm. teen
joskus himmeleitä).

2. Jees, kyllähän tuota tykännyt oon...

2. Kyllä olen tykännyt ja vaikuttaa siistiltä.
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Mukavia ihmisiä!

2. Aivan liian kivaa on ollu ja on. Paineet on
kovat, jos yrittää löytää yhtä hienoja harrastuksia työelämän imun viedessä mukanaan
lähiaikoina.

3. Hallituksessa en ole vielä ehtinyt oppia
mitään, odotan kyllä oppivani.
Elämässä yleensä olen oppinut, että silmät
voi krampata, asioilla on tapana
järjestyä sekä kunnollinen tyyny pitää olla.

3. Hallituksessa vähintään yhtä paljon kuin
opinnoissa, ainakin elämästä. Ja ihmisistä.
Organisointitaitoja, kokouskäytäntöjä,
muiden päälle puhumista, huonoja juttuja,
tapahtumanjärjestämistä, tiedotukseen ja
markkinointiin liittyviä juttuja, tiimityötaitoja, yhdistystoimintaan liittyviä juttuja,
kalenterin täyttämistä ja noudattamista,
aamuun asti valvomista, opiskelijaperinteitä,
verkostoitumista, ihmisten innostamista,
vastuun kantamista ja jakamista, maailmanparannuksen perusteita ja hyvän ryhmähengen arvostamista.

4. Riippuu pimeän laadusta mutta yleensä en
pelkää.
5. Lempi-informaatioeläimeni on metsän
viisas pöllö. Lempijäätelöni on
minttu, mutta ei se semmoinen missä on
kuivia suklaahippuja. Koska pöllöt
ja minttu on raikkaita.
6. Laiskuuden, saamattomuuden ja päättämättömyyden kirous.
7. Osaan jongleerata ja unelma-ammattini
on talonrakentaja.

4. Ehottomasti. Yksin, ulkona. Pienenä.
Metsässä. Kauhuleffan jälkeen. Ja Noidan
käsikirjan lukemisen.

8. 17.4. on Palmusunnuntai. Sitten kaikki
virpomaan!

5. Hienoin informaatioelläin on varmasti
ystävällinen lumileopardi tai lohikäärme,
koska niillä täytyy olla sellaista tietoa, jota
ei löydy guuglettamalla. Lempijäätelö on
sellainen minttukrokanttijäätelö, jota ei enää
kaupoista saa.. Ben&Jerry´sin purnukat
on myös aika vahvoilla. Seuraavaksi aion
maistaa Laitilan kotijäätelön Baileys-jätskiä

1. Elina Partanen,
toinen Relevanssin päätoimittajista ja Indexin
liikuntavastaava.
Hallituspestien
historia kattaa
Indexin osalta
tiedottajuuden,
kulttuuri- ja projektivastaavuuden,
puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan pestit ja kaksi varapienryhmäohjaajan kautta, joista olen erityisen
ylpeä. Ehkä olisin voinut koetella hermojani
myös talousvastaavana, mutta ehkä parempi
Indexin kannalta että en siihen hommaan ole
missään vaiheessa ruennut.

6. Kirous muuttaisi minut tuhkaksi, jos astuisin yliopistoelämän ulkopuolelle ja jättäisin
opiskelijajärjestöt ja -juhlat taakseni – olisin
siis ikuisesti tuomittu viettämään 8-päiväistä
vappua ja vaappumaan Humuksesta kiltahuoneelle ja takaisin ”asioita hoidellen”.
7. Erityisosaamiseni taitaa kallistua
viestintä-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitojen puolelle, myös ennakkoluulottomassa ideoinnissa ja neuvottelussa saatan
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Fuksihaastis

onnistua. Parhaat puoleni ovat lapsenomainen ja herkästi innostuva mieli, sekä
turnauskestävyys ja asteittain huononeva
huumori.

Oletko sinäkin viettänyt unettomia
öitä ihmetellen, millaisia infon uudet
fuksit ovat? Tässä hieman helpotusta
pohjattomaan tiedontarpeeseen.

Unelma-ammattini on yrittäjä. Tietysti
omistaisin niin menestyneen ja monialaisen
yrityksen, että voisin tehdä mitä milloinkin
mielisin ja delegoisin kaikki oikeat työt ne
paremmin osaaville. Ja palkkaisin tietysti
firman täydeltä ihan uskomattoman mahtavia ihmisiä! Varaa ja aikaa olisi toki järjestää
hienoja virkistyspäiviä ja rakennella toimistolle liukumäkiä, japanilaisia puutarhoja ja
joogastudioita..

Näin kysyttiin:
1. Kerro itsestäsi
2. Miten päädyit nimenomaan informaatiotutkimuksen opiskelijaksi?
Ovatko opiskelut vastanneet odotuksia,
oletko tykännyt?

8. Pukeudu Lumikin omenaksi Disney-sitseille ja teinimutanttikilpikonnaksi Indexin
kevätkokoukseen (pizzaa tarjolla!). Muista
myös käyttää äänioikeuttasi eduskuntavaaleissa.

Näin vastattiin:
Marja Niska
1. Mie olen entisiä pohjosen tyttöjä, asunut
Oulussa kuitenkin jo 4 vuotta. Asustelen
aviomieheni kanssa ja kotona pyörii neljä
gerbiiliä pahvia pureskelemassa. Jyrsijöiden
lisäksi harrastuksiin kuuluvat käsityöt,
laulaminen, pianon sekä muutaman muun
soittimen rämpyttely ja tietysti lukeminen.
Syksyn mittaan sain innostuksen mm. zumbaan ja siellä on tullut säännöllisen epäsäännöllisesti käytyä.
2. Oma toiveammatti on ollut pitkään
hukassa ja sitä mietiskellessä opiskelin luokanopettajaksi. Muutama vuosi työelämässä
selkiinnytti omia haaveita sen verran, että
opiskelin informaatiotutkimuksen perusopinnot verkko-opintoina töiden ohessa
ja vähitellen kasvoi halu jatkaa opintoja.
Opiskelumotivaatio onkin korkealla ja opinnot
ovat syksyn mittaan edistyneet melko
mukavasti.

Asiasanat (YSA)
Aamiaiset
Aurinkoenergia
Elämäkaari – Elämänmuutokset
Hyvinvointi – Liikunta – Elämänlaatu
Jakaminen – Rakkaus - Parisuhde
Koira – Dalmatiankoira
Matkailu - Kokeminen
Mielihyvä – Sosiaaliset suhteet
Purukumi - Xylitoli
Rentoutus – Uni / Jooga / Lukeminen
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vähäiselle),
satunnaisen (ja vaihtelevalla menestyksellä
tapahtuvan) ristikoiden ratkaisemisen sekä
ulkoilun. Lempijuomani on ehdottomasti
KAHVI, joten humuksessa on tullut tunteja
vietettyä. Lempimusiikkikanavani on
ylex,lempieläin kissa.
2.Olen vuoden 2009 abiturientti, ja välivuosia kertyi yksi kappale, jonka vietin
Joensuun seutukirjastolla työharjoittelussa.
Siitä se sitten lähti. Informaatiotutkimusta
päädyin opiskelemaan kiinnostuksestani
kirjastoalaaa kohtaan, sillä "isona" haluaisin
työskennellä kirjastossa. Tähän astisistani
opinnoista olen kyllä tykännyt, ja ala tuntuu
omalta.

Hannu Savilaakso
1.Elikkäs nimeni on Hannu Savilaakso
ja olen kotoisin alunperin Siilinjärveltä,
mutta olen asunut Oulussa lähes koko
elämäni. Aikaisemmalta koulutukseltani
olen tietotekniikan insinööri joksi valmistuin Oulun seudun ammattikorkeakoulusta
viime vuonna. Koin kuitenkin viimeistään
työelämässä ohjelmistosuunnittelijana,
että se ei ollutkaan sopivin ammatinvalinta
mentaliteettini kannalta. Säilyttääkseni
mielenrauhani tarvitsin muutosta. Tutustuin
tietohallinnon tehtäviin kuten dokumentaatioon töissä ja sain siitä kimmokkeen hakea
tänne keväällä.
2.Olen pitänyt opiskelusta valtavasti tähän
mennessä, erityisesti kirjallisuuden opinnoista, jonka valitsin yhdeksi sivuaineekseni. Olenkin aina pitänyt taiteista ja ne
kuuluvat osaksi harrastuksiani. Harrastan
muun muassa piirrustusta, maalausta, satunnaista rämpyttelyä kitaralla, lukemista sekä
myös lenkkeilyä ja hiihtämistä.

Satu Korte
1. Heippa! Oon Satu ja oon vanha ja mulla
on 2,5-vuotias tytär, Anni. Helsingistä olen
kotoisin, mutta oon Oulussa asunut jo pian 8
vuotta. Harrastan lukemista, erinäistä
luovaa näpertelyä ja relaatioita. (http://hyotynen.kapsi.fi/relaatiot/)
2.Kirjastoala on kiinnostanut "aina", siispä
info oli aika selvä valinta. Hyvin olen
viihtynyt, varsinkin seura on mitä mainiointa!

Anniina Glad
1. Olen Anniina, 26 vuotias, ja olen alun
perin Kärsämäeltä kotoisin, mutta olen
asunut vähän siellä sun täällä. Harrastuksiin
kuuluu lukeminen, musiikin kuuntelu ja
piirtely.
2. Päädyin opiskelemaan informaatiotutkimusta ihan vaan sen vuoksi, että olen ollut
paljon kirjastoissa töissä ja päätin nyt vihdoin ja viimein opiskella alaa. Tähän mennessä olen tykännyt opiskelusta yliopistossa.

Mikko Rantanen
1. Olen Mikko Rantanen ja kotoisin
Kurikasta. Harrastuksiini kuuluu elokuvien
katselu, musiikin harrastus (soittaminen ja
kuunteleminen), sekä tietenkin lukeminen.
2. Kesätyöt ja harjoittelujakso kirjastossa
innoitti minua hakemaan opiskelemaan
informaatiotukimusta, sekä olen aina ollut
kiinnostunut kirjastoalasta.

Tanja Nyman
1. moi:) Olen Tanja Nyman, ja tulen
Joensuusta Itä-Suomesta. Täytin 20 vuotta
syyskuussa. Harrastuksista voi kai mainita
lukemisen (vaikka se on nyt jäänytkin aika
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Kommentteja viime aikoina
lukemistani höpöistä ja
vähemmän höpöistä
kirjoista
Marion Zimmer Bradley: Avalonin
usvat (1986)
Koska opiskelu ja elämä yleensäkin on
joskus raskasta, höpöjen kirjojen lukeminen
on paikallaan aivojen nollaamiseksi. Kuten
nimestä ehkä voi päätellä, Avalonin usvat
-romaanissa haahuillaan kuningas Arthurin
ajan Britanniassa. Teoksessa keskeisessä
asemassa ovat taruston naiset ja heidän
kulissientakainen valtansa miehiin. Aiheena
on kristinuskon ja druidiuskon välinen
kamppailu uskovista, uskonnollinen valta
ylipäänsä sekä kristinuskon aiheuttama
maailmankatsomuksen mullistus, joka
heijastuu suuren (ja universaalin) äitijumalatarkultin väistymiseen ja sukupuolten lisääntyvään epätasa-arvoistumiseen. Samalla
kuvataan Britannien kansojen taistelua
meren takaa vyöryviä valloittajakansoja vastaan. Määräävimmäksi elämän ohjenuoraksi
romaanin maailmassa nousee synnintunto
ja velvollisuus, joihin jopa druidiuskoiset
joutuvat sopeutumaan.

pyhiksi arvonmerkeiksi, jotka edustavat
eurooppalaisesta mystiikasta tuttuja neljää
elementtiä. Vaikka romskussa on väistämättä
uuspakanallista romantisointia mukana,
mielestäni kirjoittaja on kuitenkin pyrkinyt
ymmärtämään todellisia maailmankatsomuksen muutoksia, joita yhteisöjen
kulttuureissa tapahtui tehokkaaseen ruoantuotantoon siirtymisen, yhteiskunnallisen
monimutkaistumisen, vallan keskittymisen
sekä siitä seuraavan uskonnollisten instituutioiden voimistumisen seurauksena. Kirjassa
ei onneksi esitetä pakanoita hyviksinä ja
kristittyjä pahiksina, vaikkakin tuttu neuroottinen ja vallanhimoinen pappihahmo on
tässäkin teoksessa paikalla. Avalonin pakanapapittaret ovat samanlaisia vallankäyttäjiä
ja etuoikeutettuja yhteisönsä jäseniä kuin
kristittyjen piispatkin. Eikä äitijumalatarkulttikaan kirjailijan tulkinnan mukaan
täysin kadonnut maailmasta, vaan sai uuden
muotonsa Neitsyt Mariassa. Tai ainakin
katolilaiset saivat. Ja tietenkin vaarattomana
kuohittuna light-versiona.
Ps. Kuningatar Gwenhwyfar eli Guinevere
on muuten tässä kirjassa täysi biaaaatch!
(Mutta onhan hän sentään kauniimpi kuin
kaikki muut yhteensä!)

Tarustosta tutut esineet, kuten Graalin malja
ja maaginen Excalibur-miekka tulkitaan
romaanissa mielenkiintoisesti Jumalattaren
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Petri Vehmanen: Tehokas kustannushallinta (1997)
Taloustieteissä toimijana on rationaalinen
päätöksentekijä. Rationaalisuus tarkoittaa
sitä, että toiminnassa tähdätään aina maksimaalisen voiton saavuttamiseen.
Syy siihen, että voiton kerääminen koetaan
tärkeäksi on kuitenkin pelkästään emotionaalinen tai intuitiivinen. Mihin rahat
halutaan kuluttaa? Miksi kannattaa olla
enemmän rahaa kuin välitön tarve vaatii? No
kyllähän jokainen järkevä ts. rationaalinen
ihminen sen tajuaa!

Jared Diamond: Romahdus. Miten
yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai
menestyä (2005)
Jared Diamond esittää teoksessaan viiden
seikan viitekehyksen, joka hänen mielestään
on vaikuttanut tunnettujen yhteiskuntien
romahdusten taustalla. Nämä viisi seikkaa
ovat ympäristön vauriot, ilmastonmuutos,
vihamieliset naapurit, ystävälliset kauppakumppanit sekä yhteiskunnan reaktio
ympäristöongelmiin. Diamond käyttää
esimerkkeinä muuan muassa nykypäivän
Montanaa, Australiaa ja Kiinaa sekä
menneistä yhteiskunnista Pääsiäissaarta,
mayoja ja viikinkien siirtolaisasutuksia.
Diamond on siis rinnastanut menneiden ja
nykyisten yhteiskuntien ongelmat, mutta
tuo myös esiin eroavaisuudet: tietyissä
suhteissa romahduksen riskit ovat pienemmät kuin aiemmin, toisaalta taas suuremmat.
Nykyaikana eduksi ovat teknologia sekä
tiedonkulun nopeus ja tehokkuus, moderni
lääketiede ja tieto menneisyyden yhteiskunnista. Vaaraksi puolestaan ovat globalisaa-

tion ja teknologian kielteiset vaikutukset
sekä väestönkasvu. Diamondin luettelemat
hyödyt eivät kuitenkaan päde läheskään
kaikkien maailman yhteisöjen tapauksessa.
Rikkailla länsimailla olisi nämä edut
puolellaan, mikäli ilmastonlämpenemisen
aiheuttamien ympäristöongelmien takia
syntyisi maailmanlaajuinen kriisi. Toisaalta
moni pohjoisella alueella sijaitseva jälkiteollinen maa on täysin riippuvainen muualla
tuotetusta ruoasta ja halvan työvoiman
maiden alkutuotannosta, joten niillekin
koituisi vakavia ongelmia. Tämä voisi johtaa
erilaisilla resursseilla, kuten peruselintarvikkeilla, makealla vedellä, öljyllä ym. keinotteluun ja kiristämiseen, mikä puolestaan
todennäköisesti aiheuttaisi aseellisia välienselvittelyjä. Suurien alueiden aavikoituminen johtaisi massiivisiin pakolaisvirtoihin,
mistä seuraisi lisää vaikeuksia. Mikään
edellä luetelluista uhkista ei sinällään ole
sellainen, etteikö jokin yhteiskunta menneisyydessä olisi kohdannut vastaavaa.
Erityisen vaaralliseksi nykytilanteen tekee
väestömäärä ja globaalin talousjärjestelmän
haavoittuvuus.
Hyvin yksinkertaistetusti ajatellen
ympäristön ja yhteisöjen kannalta tuhoisaa
on se, että ihmiset ovat liian rikkaita ja että
ihmiset ovat liian köyhiä. Rikkaat kuluttavat
valtaosan yhteisistä resursseista oman mukavuutensa vaalimiseen. Köyhät puolestaan
pyrkivät hankkimaan elantonsa keinoilla,
joiden seuraukset ovat todennäköisesti
ikäviä (ase-, ihmis- ja huumekauppa,
ympäristörikoksia tekevät teollisuusyritykset, erilaisten kemikaalien ja ympäristöä
rasittavien toimintamallien käyttö ruoantuotannossa).
Maalaisjärjellä ajateltuna on selvää, ettei
talouden, väestön ja kulutuksen jatkuva
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kasvu voi kestää loputtomasti. Tieteellinen tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä,
miten ilmasto on muuttunut ja mitä näistä
muutoksista seuraa. Asioihin ei kuitenkaan tahdota reagoida. Onko tilanne ollut
sama niissä valtakunnissa, jotka ovat
romahtaneet? Onko ihmisen määräävin
ominaisuus maksimaaliseen voittoon
pyrkiminen, talouskielellä ”rationaalinen
päätöksenteko”, vai mikä on syynä siihen,
että tuhoisien kehityskulkujen suuntia ei
ole pystytty muuttamaan?

ja tekosyy sille, että voin vain tässä
jeesustella ja syödä lihaa ja käydä päivittäin suihkussa (joskus jopa kahdesti!).
Mielestäni on kuitenkin suuri ero siinä,
nautitko luomujuureksia itse kudotussa
juuttipaidassasi kommuunin viihtyisässä
keittonurkkauksessa, jos kaikki muutkin tekevät niin vai jos kukaan muu ei
vaivaudu tekemään samaa. Kuten Hannibal Lecter tähän sanoisi: ”We covet what
we see every day.”

En usko, että kyse on välinpitämättömyydestä tai mielikuvituksen puutteesta, eikä nykypäivänä varsinkaan
tiedon puutteesta, vaan päätöksenteon
karkaamisesta liian kauas. Suurten
ryhmien etuja palvelevien päätösten
tekeminen on äärimmäisen vaikeaa jättiläismäisissä yhteisöissä. Siksi kuluttajavastuu on nyt päivän sana. Yritykset ja
poliitikot sysäävät vastuun pois itseltään
sanomalla, että kuluttajat äänestäisivät
jaloillaan, jos he todella haluaisivat ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla
valmistettuja tuotteita. Tällaiset tuotteet
ovat kuitenkin kalliita ja hankalasti saatavia. Kuluttaminen on ihmisten mielestä
haluttava asia eikä millään taholla ei ole
auktoriteettia säädellä nykyistä ruoantuotantoa ja teollisuutta. Asiat vyöryvät
omalla painollaan ja hinta ratkaisee.
Yksinkertaista ratkaisua tähän ongelmaan
on tietysti mahdotonta keksiä.
Maailmanlaajuinen ekokommunismidiktatuuri? Kuulostaa houkuttelevalta.

Siinä tämän päivän paasaukset.

Nykytilanteessa tuntuu kuitenkin mahdottomalta luottaa siihen, että valtaosa
ihmisistä omasta vapaasta tahdostaan
tekisi kestäviä valintoja. Jonkinlaista
ylhäältä lähtevää painostusta tarvittaisiin.
Tämä voi tietysti olla omaa pessimismiäni
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Terveisin Anna R.
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Kuntien asiantuntijat  KUMULA ry on kunta- ja informaatioalan opiskelijoiden oma
ammattijärjestö
Eikö olisikin hienoa, jos opiskeluaikanasi olisi olemassa sellainen kunta- ja kirjasto-alan
järjestö, joka pitäisi huolen opiskelijoista, ymmärtäisi työllistymiseen liittyviä huolia, rahaasioita, tenttiin lukemisen vaikeutta ja pitkäksi venyneiden jatkojen autuasta väsymystä.
Entä jos tällainen järjestö olisikin, niin mitäpä jos se kutsuisikin joskus opiskelijat tuttuun
kulmapubiin juttelemaan vaikkapa kirjastojen työnäkymistä ja alan palkkauksesta?
Jos se vielä pitäisi huolen palkkauksestasi, valvoisi etujasi, tarjoaisi lomaetuja, bensaetuja,
lakimiespalveluja, uraohjausta ja kaiken tämän jälkeen järjestäisi vielä pari kertaa vuo
dessa erinomaiset bileet?
Tällainen järjestö on, ja me kutsumme Sinut mukaan.
Me KUMULA ry:ssä ymmärrämme opiskelijan kukkaroa ja tiedämme, että järjestön
jäsenmaksut eivät ole päällimmäisenä mielessä opiskelijan taloudessa. Siksi emme
perikään opiskelijoiltamme jäsenmaksua kuin vasta ansiotuloista. Maksat jäsenmaksua ja
kerrytät työttömyysturvaasi vain silloin kun saat ansiotuloa. Mikä parasta, tästä huolimatta
saat kaikki samat edut kuin jo työelämään siirtyneet jäsenemme.
Liity mukaan, helpoimmin se käy verkossa!
www. kumula.fi  opiskelijalle

IRKKAATKO? Piristä Indexin irc-kanavaa läsnäolollasi. Kanava elänyt hiljaiseloa ja talvihorrosta, mutta
juuri sinä voit pelastaa sen lopulliselta nääntymiseltä.
Kirjaudu siis kanavalle #index-all @IRCnet.

