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Hei ihanat ystäväiset!

Uusi vuosi, uusi hallitus

Vuosi 2007 on täten pyörähtänyt käyntiin trooppisten kaatosateiden ja hyytävien paukkupakkasten myötä. Lähes yhtä
monipuolinen on myös tuoreen Relevanssin sisältö. Luvassa on tärkeää faktaa niin
oikeuslähteiden
luotettavuudesta
kuin
Indexin taannoisista pikkujouluistakin.

Uusi – tai ei ehkä enää niin uusi – vuosi on taas käynnissä ja Indexin kohdalla tämä merkitsee jälleen uuden hallituksen toiminnan käynnistymistä. Tänä vuonna hallitus on ennätysmäisen suuri, joten mikäpäs tässä ollessa innokkaan konkkaronkan nuijana. Suuri kiitos
fukseillemme, joita uudessa hallituksessa on peräti viisi. Liekö sitten viimevuotisen tuutorointiprojektin vai muuten vain aktiivisen fuksiporukan ansiota, että tällainen ryntäys hallitustoimintaan alkoi heti ensimmäisenä opiskeluvuonna. Indexin tulevaisuus on siis taattu sen
jälkeen, kun meitä vanhempia hallitustoimijoita uhkaa jossain välissä valmistuminen.

Tämän numeron myötä palvelukseen astuvat uudet relevanssittaret Maikki ja Suvi.
Tästä eteenpäin lehteä on siis kursimassa
kokoon kaksi reipasta tehotyttöä, mikä ei
suinkaan tarkoita laadukkaampaa lopputulosta, vaan pikemminkin kaksinkertaista
kaaosta ja katastrofia. Vuoden vaihduttua
marssii esiin myös uudistunut hallitus, eli
omituisten otusten kerhon kirjava kasvokavalkadi on lehtemme sivuilla ihailtavissa.
Kiitämme kaikkia kirjoittajia! Myös
uusia kirjoitustaitoisia ihmisiä kannustamme astumaan rohkeasti kaapista ulos!
– Maikki & Suvi

Toimitus ja taitto:
Suvi Julkunen ja Anna-Maija Multas

P.S. Erityisen lämpimät kiitokset ja syvät
kumarrukset
edeltäjällemme
Sadulle
hienosta työstä Relevanssin parissa!

Kirjoittajat tässä numerossa:
Markku Kesti
Satu Salmela
Päivi Pajala
Ulla Vilppula
Kustantaja:
Informaatiotutkimuksen jaos

Seuraavaan Relevanssiin tulevat
kirjoitukset ja muut aineistot voi lähettää
sähköpostilla osoitteeseen:
multas@paju.oulu.fi

Painopaikka:
Oulun yliopistopaino
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Talven selkä on jo taittunut (mikäli Vilkunan Vuotuista ajantietoa on uskominen) ja kevät
tulee enemmän tai vähemmän keikkuen. Näinä muutamina talven kuukausina on kuitenkin
haalittava muutamia opintopisteitä ja siinä sivussa kannattaa osallistua myös kaikkeen siihen
mukavaan toimintaan, mitä Index tänä keväänä järjestää.
Esimerkiksi kevätkokous ja sen yhteydessä järjestettävä illanvietto vievät meidät niiiin
ihanalle 80-luvulle. Silloin on siis luvallista, ja jopa trendikästä, pukeutua neonväreihin ja
olkatoppauksiin ainakin yhden illan ajan. Kevään palautepäivillä ruoditaan syksyn opetusta
ja yritysvierailulle suuntamme tällä kertaa Kemiran tietopalveluun. Vastavierailu Tampereen
sisarjärjestömme luokse tapahtunee myös myöhemmin keväällä ja Tampereella tutustumme
ainakin Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituuttiin ja tietenkin etelämpänä majaileviin lajitovereihimme. Kiltahuonekahveja järjestetään perinteiseen tapaan kerran kuussa.
Vaikka hallituksen pääluku koetteleekin tänä vuonna kiltahuoneemme tilojen kestokykyä, mukaan kokouksiin ovat tervetulleita aivan kaikki Indexin jäsenet! Ja muistathan ainejärjestömme foorumin, jonka keskusteluja kannattaa seurata
ja jonne kannattaa ehdottomasti käydä rekisteröitymässä.
Osoitehan on http://www.foorumi.info/indexall/.Seuratkaa
myös ahkerasti sähköpostejanne ja Relevanssin ilmoituksia, sillä ainejärjestön tapahtumista löydät aina samanhenkistä juttuseuraa.
Oikein aurinkoista talvea kaikille!
toivottelee uusi pj Päivi
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Hallitus-survey 2007
Vuoden vaihduttua myös Indexin hallitus
koki melkein täydellisen uudistuksen. Siksi
onkin hyvä tutustua uusiin hallituslaisiin
kuvien ja pienen kyselyn avulla. Olkaa
hyvät!

Riikka
varapj.

1. Kuten tittelikin
kertoo, olen puheenjohtajan varahenkilö
eli toimin esimerkiksi puheenjohtajana kokouksessa,
jos varsinainen pj ei
itse pääse paikalle.
Olen siis niin sanotusti puheenjohtajan apulainen.
2. Pitkän harkinnan tuloksena.
3. Pirtsakka, siivousherkkä, saamattomuutta
inhoava eli kaiketi itse aikaava, kirjoja rakastava koiraihminen.
4. Viimeisen vuoden aikana lukemistani
huonoin on Eppu Nuotion Musta, koska se
on todella huono dekkari. Lastenkirjailija
Nuotio siis pysyköön lestissään.

Pyysimme hallituksen jäseniä vastaamaan
seuraavin kysymyksiin:
1. Tehtäväsi hallituksessa?
2. Miten päädyit informaatiotutkimuksen
opiskelijaksi?
3. Tiivistä itsesi viiteen sanaan.
4. Huonoin lukemasi kirja?
Päivi Pajala, pj.
1. Toimia kokousten puheenjohtajana ja laatia
esityslistat. Pj:n
kontolla on tehtävien delegointi
muille hallituslaisille ja sähköposteihin vastaaminen, pj kun saa
paljon yhteydenottoja ainejärjestötoimintaa
koskien. Ja tietysti Indexin edustaminen erilaisissa tapahtumissa.
2. Olin kirjastossa töissä ja ajattelin, että
tämäpä voisi olla minulle sopiva ala, tai
ainakin jotain sinne päin...
3. Useimmiten iloinen osa-aikakirjastotäti,o
piskelija ja kissaihminen.
4. Huonot kirjat jäävät kyllä lukematta, ellei
niitä jostain syystä ole pakko lukea, kuten
esim. tenttikirjoja. Ja nehän eivät koskaan
ole huonoja, tylsiä ehkä ;)

Hiltunen,

Anna Häkkilä,
Talousvastaava = kirstun vartija :)
1. Pidän tarkasti kirjaa Indexin kaikesta rahaliikenteestä, voitoista ja tappioista :). Tehtäviin kuuluu myös laskutus ym. pankkiasiat,
hankittaviksi päätettyjen tuotteiden ostaminen, tilinpäätöksen
ja
talousarvion
laatiminen, Indexin jäsenrekisterin
ylläpito.
2. Suoritin aikoinani
AMK:ssa
kirjastoalan tutkinnon ja sitäkautta
päädyin jatkamaan
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informaatiotutkimuksen opintoja. AMK:hon
eksyin, koska ala tuntui mielenkiintoiselta ja
olen aina ollut lukutoukka.
3. Hajamielinen, humoristinen, sottapytty,
ikuinen optimisti =)
4. En viitsi tässä sitä mainita, mutta aika
moni tietää sen ;)
Jenni Pekkarinen, sihteeri

viestintää linkkinä opiskelijoiden, henkilökunnan ja yhteistyötahojen kesken ja ilmoittelen kaikesta hallituksen toiminnasta.
2. Se ”oma ala” oli pahasti hukassa opiskeltuani vuoden terveydenhoitoalalla. Kaikki
tietoon ja viestintään liittyvä vaikutti mielenkiintoiselta, joten päädyin informaatiotutkimukseen. Myös mahdollisuus valita
vapaasti sivuaineet oli plussaa:)
3. Sosiaalinen, haaveilija, positiivinen, harkitseva, vilukissa:)
4. Huonot kirjat jäävät yleensä lukematta.
Karvain muisto on jäänyt lukion kemianopuksesta nimeltä Mooli;)

1.
Sihteerinä
toimin ja töihin
kuuluu mm. kokouspöytäkirjojen
rustaaminen.
2. Aika luonnollista reittiä. Olin
pari vuotta lukion jälkeen kirjastossa harjoittelussa ja sen jälkeen oli aika lähteä taas opin
tielle. Löysin sitten itseni informaatiotutkimuksen pääsykokeista. Tämä tapahtui siis
viime keväänä, eli vasta pikku fuksi olen.
3. Hömelö hissukka tai ilokas lörppö.
4. Matt Ridley: Jalouden alkuperä - epäitsekkyyden ja yhteistyön biologiaa. Sain sen
pari vuotta sitten enolta joululahjaksi. Eno
antaa kaikille joululahjaksi divarista ostamiaan (kummallisia) kirjoja, jotka eivät ikinä

Anna Koskela, liikuntavastaava
1. Juups, elikkäs liikuntavastaava ihan vain
laittaa eteenpäin liikuntatiedotteita Indexiläisille.
2. Oikeastaan ”ajauduin” tutkimalla valintaoppaita. Kirjastoissa olen kyllä
aina
viihtynyt,
joten kipinä tuli
ehkä sieltä.
3. Herkkä, ajatteleva, ystävällinen
(ainakin yleensä
=)), filosoiva ja
kulinaristi.
4.
Hmm...taitaapi olla Jane Fondan omaelämäkerta, jota
en saanut koskaan edes loppuun...En kyllä
tiedä, onko se sitten kuitenkaan se kaikista
huonoin, mutta yksi niistä.

Elina Partanen,
tiedotusvastaava
1. Tiedotan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, matkoista,
retkistä, työpaikoista, kokouksista ja kaikesta mahdollisesta mukavasta
kaikille infon opiskelijoille. Hoidan myös

Jatkuu >
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Satu Salmela, projekti -ja kiltavastaava

Soile Manninen, kopo-vastaava

1. Liikuskelen yliopiston syvissä
vesissä
ja
varjoisilla
käytävillä
nimikkeellä
projekti- ja
kiltavastaava.
Projektivastaavan
toimenkuvaan kuuluu hoitaa erilaisia sekalaisia
projekteja sekä avustaa toiminnan toteuttamisessa, minkä lisäksi kyseinen henkilö
hoitaa mm. killan avustusanomukset. Kiltavastaavan osalta taas edustan Indexiä Oulun
yliopiton humanistisessa killassa, jossa
toimin edelleen killan sihteerinä ja Akavan
erityisalojen yhteyshenkilönä.
2. Lukioaikoina opiskelu ja tiedonhankinta
siihen liittyen alkoivat kiinnostaa, tosin
tuli hakuoppaasta täytenä yllätyksenä, että
”todellako tuollekin alalleoikein ihmisiä
koulutetaan?”. Lukion jälkeen mielin lukemaan historiaa, mutta hain Ouluun ammattikorkeakoulun puolelle kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmaan. Amkista valmistuin
kirjasto- ja tietopalvelupuolen tradenomiksi
keväällä 2004 ja saman tien hain yliopistoon
jatkamaan ja sillä tiellä ollaan edelleen...
3. Melkein YSA:n mukainen asiasanoitus:
idearikas, organisointikykyinen, iloinen,
sosiaalinen ja aikaansaava.
4. Harvoinpa sellaisia tulee eteen, siis
oikeasti todella huonoja tai sitten ne jäävät
kirjaston hyllylle. Mutta mietitään hieman
käänteisesti asiaa, Linnunradan liftarin käsikirja. Siis oikeastihan siinä teoksessa ei ole
mitään päätä eikä häntää, mutta se on jo niin
sekava ja mielipuolinen kokonaisuus, että
huonostakin tulee hyvä.

1. Hallituksen eniten massaa omaavana jäsenenä pidän tuota pj. Päiviä kurissa (kts. Relevanssi 4/06). Muun vähäisen jäljelle jäävän
aikanani omistan koulutukseemme liittyviin
asioihin, mitä ne nyt sitten tulevana vuotena
ovatkaan. Palautepäivät kerran lukukaudessa
kuuluvat tähtihetkiini.
2. 4 kk:n eskariaskartelun ja puolentoista
amk-nörttivuoden jälkeen pääsykoepisteillä.
Piti
valita
Oulun infon
ja Joensuun
s u o m e n
k i e l e n
välillä.
Oulussa oli
kämppä ja
kaverit, joten tänne jäin.
3. Uneliaan tolokusti toheltava kaenuulaenen realisti.
4. Katja Kallion ”Sooloilua”. Odotan kauhulla elokuvaversiota.
Sari Hiltunen, kulttuurivastaava
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1. Ilmoittelen
teille kaikennäköisiä kulttuuritapahtumia. Varsinkin
ilmaiset tapahtumat
kiehtovat
meitä
opiskelijoita,
joten
niitä
ainakin on tulossa... Kaikkeen ei kuitenkaan
minuunkaan silmä ja korva yllä, joten kannattaa bongata tapahtumia itsekin esim. leh-

Anna-Maija (Maikki) Multas,
Relevanssivastaava

distä ja ouka.fi tapahtumat linkistä;)
2. Vanha juttu, äiti se oli ensimmäinen joka
sitä ehdotti. ”Kun olet ollut aina kova lukemaan niin miksei...” No, minäpä otin selvää
alasta ja hankin pääsykirjat. Täälläpä sit olen
ja pysyn (vieläkin..)
3. Rauhallinen, sosiaalinen, siro, tavallinen,
elämänmyönteinen
4. Kirjat on hyviä:) Yleensä lopetan kesken
jos ei kolahda. Mut tulee mieleen nuoruusvuosina lukemani Anna-Maija Elosen Tätä
sä haluut. Siitä jäi paha mieli. Toisaalta voi
olla, että olin liian nuori ja kypsymätön käsittelemään sitä. Tarttis lukee uudestaan!

1.
Käytännössä
me
Relevanssivastaavat
emme kuulu
hallitukseen,
toisin sanoen
emme
ole
salkullisia
hallituslaisia.
Tehtäväni on toimittaa Oulun yliopiston
informaatiotutkimuksen
opiskelijoiden
lehteä nimeltään Relevanssi.
2. Opiskelin vuoden Oamk:ssa kirjastoalaa
syystä jota en ole vielä selvittänyt. Alun
perin halusin opiskella yliopistossa suomen
kieltä, mutta informaatiotutkimus oli hyvä
toinen vaihtoehto.
3. Hassunhauska, mutta harvinaisen uppiniskainen pirulainen
4. Hah, keksin tämän kysymyksen enkä
ollenkaan miettinyt osaanko itse vastata
siihen.. Huonoja kirjojahan ei yleensä lueta,
mutta yleistäen sanoisin, että erilaiset elämäntapakirjat ovat useinmiten, ellei huonoja
niin ainakin turhia.

Suvi Julkunen, Relevanssivastaava
1. Olen toinen Relevanssi-vastaava elikkäs
lehtemme toimittaja/taittaja.
2. Aiemmin olen
puuhastellut
taidepuolella
ja
vaatetusalan opintojen
parissa, mikä
osoittautui
ongelmalliseksi
sillä en kuitenkaan ole erityisen luova. Tälle
alalle päädyin,
koska lapsuuden haaveena
oli tulla rikkaaksi, kuuluisaksi ja menestyväksi kirjastonaiseksi. Erityispaino sanoilla
”rikas” ja ”kuuluisa”.
3. Herkkä, haavoittuva, epätasapainoinen.
Säikähtää helposti.
4. Nick Cave: Kun aasintamma näki herran
enkelin. Siis apua, miten puuduttavaa tekstiä...anteeksi kauheasti kaikki Cave-fanit.

Anna Ruuska,
nettivastaava
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1. Sähköpostilistojen
ylläpito ja web-sivujen päivittäminen.
2. Ison mutkan
kautta.
3. Usein hajamielinen
ja joskus änkyrä.
4. Brian Aldiss:
Kasvihuone. Klassikko ja mielenkiintoinen
maailmanlopun visio, joka on pilattu ärsyttävillä hahmoilla.

Kirjavinkkaajan talvisesta
Kirjastotätinä sitä on tottunut, että ihmiset
pyytävät mitä omituisimpia asioita ja odottavat vastausten löytyvän kuin apteekin
hyllyltä. Monesti toki löytyykin, mutta kun
killan puheenjohtaja kysyi, josko minä suostuisin ohjelmanumeroksi SILOn puurojuhlaan, oli ensimmäinen ajatukseni paeta paikalta kirkuen. Ei se vinkkaaminen niinkään,
mutta kun töissä sai latoa paria vinkkausta
viikossa muksuille, niin mistä löytyisi ideaa,
aikaa ja energiaa vinkata puurojuhlan yleisölle. Suostuin lopulta tietäen hyvin, että jo
tomaattien kilohinta joulukuussa estäisi yleisöä tarttumasta tähän perinteiseen mielipidevaikuttamisen metodiin. Vinkkauksen esitän
tässä, kuten sen vinkkasinkin. Hakasulkeissa
[ ] on kommentteja vinkkauksen kulusta ja
hieman myös vinkkauksen eteen tehdystä
taustatyöstä.

lyhyesti kaksi kaunokirjallista teosta, jotka
ovat koskettaneet [No, ainakin olen koskettanut molempia henkilökohtaisesti ] minua
henkilökohtaisesti ja toivon, että pystyn saamaan myös teidät vakuuttuneeksi niiden
lukemisen tärkeydestä.
Henkilökohtaisesti olen hiukan pettynyt Finlandia-palkinnon menevän vuodesta toiseen
toisen luokan kirjallisille kyvyille. Mutta
niinhän se usein on, että suuret mestarit harvoin saavat ansaitsemaansa tunnustusta elinaikanaan. Toivottavasti tässä esittelemäni
teokset saavat osakseen ansaitsemansa huomion sitten edes postuumisti. Mutta eteenpäin sanoi mummo hangessa, kuten huono
jääkiekkokommentaattori sanoisi.[Minulla
on kuulemma taipumusta sortua liioitteluun
ja ylisanoihin. Kateellisten panettelua, sanon
minä!]

Johdanto

Pieni kirjastofilosofia
– tunnustuksellista
kirjastonhoitajuutta etsimässä

Iltaa. Olen MK ja minulta on toivottu pientä
presentaatiota tähän tilaisuuteen. Käytän
tilaisuutta päästä ääneen, koska kirjastonhoitajana olen hiljainen, harmaisiin pukeutuva
nutturapää enkä siis voi toteuttaa eksentrisiä
ambitiojani työaikana. [Krhmm, ei kysymyksiä tästä aiheesta, kiitos] Siksi olenkin
lisännyt normaaliin työasuuni tämän tonttulakin osoittaakseni, että kyllä kirjastotäditkin
ovat joskus värikkäitä persoonallisuuksia.
[Tonttulakki oli mallia, jossa pieni valkoinen pompula loikkii pitkän punaisen jousen
päässä. Silmälaseissani oli muuten punaiset
lettinauhat koristeena. Kiitos Sadulle koristelustani. Lettinauhat olivat tosin omani.
Lahjaksi saatuja, uskokoon ken tahtoo.
Ystävieni huumorintajun kanssa on joskus
naurussa pitelemistä…] Esittelen teille tässä

Ensimmäinen teos on Suomisen Vesan Pieni
kirjastofilosofia. Tämä teos tulee kulumaan
yhä uusien opiskelijasukupolvien käsissä.
Osin tietysti siksi, että se kuuluu informaatiotutkimuksen tenttikirjoihin, mutta myös
sisältämänsä rikkaan kielen ja kiehtovan
henkilögalleriansa johdosta. Vuoropuhelua
rikastuttavat kertojaminän ohella lukuisat
sivuhenkilöt, dualistinen Descartes, hillityn
hermeneuttinen Habermas ja vallankumouksellinen Marx. Kukin sivuhenkilö täydentää
kertojan kirjastonhoitajuuden sielunmaisemaa osallistuessaan dialogiin omilla puheenvuoroillaan. Eleettömästi ja turhaa draamallisuutta välttäen, silti intensiivisenä etenevä
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sielunmaisemasta
Usein implisiittisiksi jäävät moraaliset maksiimit ja esteettiset paradigmat eivät lannista
kertojaminää. Metadokumentaation eksistentiaalifilosofian eli objektin kulttuurisen
position kohdatessa praktisen ja poliittisen,
kriittisen tunnustuksellisen kirjastonhoitajuuden, nousee tuhkasta modernilla tavalla
rationaalinen kirjastonhoitajuuden subjekti,
joka…[Klassinen tehokeino, hiljalleen tunnelmaa kohottava ja loppuratkaisua petaava
jännityksen tihentäminen. Kuulette varmaan
orkesterin rummutuksen korvissanne?]

juoni pyrkii pelastamaan kriisiin ajautuneen
kirjastonhoitajuuden käsitteen.[Kun olin jo
hyvissä ajoin etukäteen ilmoittanut tämän
olevan toinen vinkattava kirja ja tyylilajin
olevan kaunokirjallisuus, niin tiesin kyllä
kaivavani omaa hautaani, mutta kunnon kirjastotäti vinkkaa ihan mitä tahansa. Siispä
piti keksiä jotain yleisön hämmentämiseksi,
ettei se huomaa omaa hämmennystäni.]
Kirjassaan Vesa pyrkii dokumentoimaan
ja määrittelemään kirjastonhoitajuuden ja
dokumentaation praktis-kielellissemioottisena intentiona ja konstruoimaan sen kulttuuria reproduktoivana monihermeneuttisena pedagogisena prosessina. [Haluaako
joku yrittää lukea tuon ääneen yleisön edessä
harjoittelematta? En suosittele. Parikymmentä ääneen lukukertaa on välttämätöntä.
Tosin vinkkaus kuin vinkkaus paranee harjoittelemalla.] Vaatimattomana tavoitteena
on konstruoida kirjastonhoitajuutta sellaisen
kulttuuri-, yhteiskunta-, ja ihmiskäsityksen
puitteissa joka konstituoidessaan yhteiskuntaa, voi pyrkiä tekemään itsensä todeksi.
Tietystikään tähän jaloon päämäärään ei voi
pyrkiä ankaran loogisen johtamisen kautta,
vaan vain tunnistettavissa ja käsitettävissä
olevien asiayhteyksien kautta. Kirja etenee
keskustelusta toiseen, kunkin vuoropuhelun
kuljettaessa tarinaa eteenpäin ja syventäen
osaltaan teeman käsittelyä ja vuorollaan
uudet keskustelijat liittävät oman sanomansa
edellä sanottuun siten, että uusi synteesi tuo
pelastavan kirjastonhoitajan eksplisiittisen formuloinnin aina hiukan lähemmäksi.
[Useat vinkkarit lukevat kirjasta aina jotain
ääneen, mutta minusta kirjan tunnelman
tavoittaminen on olennaisempaa.]

Niin. Luonnollisestikaan en paljasta tätä
jännittävää loppuratkaisua teille. Jos haluatte tietää millainen hyvä kirjastonhoitaja
nousee esitettyjen teemojen kautta pelastamaan dokumentaation ja metadokumentaation, lukekaa toki tämä kirja. [Ja sitten juuri
kun grandé finalé on oven takana, lyödään
kirja kiinni ja luodaan yleisölle selittämätön
kaiho, jonka voi tyydyttää vain lukemalla itse
kirjan. Tosin laitos, tai ainakin Vesa, toivoo
tätä kirjaa luettavan ilman vinkkaustanikin.
Onhan tosiaan kyseessä tenttikirja ]
Toinen vinkkaus
Äskeisen teoksen jälkeen haluaisin esitellä
jotain hiukan kevyempää, sillä huolimatta
teoksen proosallisesta kauneudesta on se
paikoitellen perusteellisen argumentaationsa
johdosta hiukan raskasta luettavaa. [Yleensä
teos on tapana esitellä vinkkauksen alussa,
mutta minulla on syyni pimittää tietoa.]
Toinen esittelemäni teos on modernin lyhytproosan mestariteos. Jo useana vuonna se on
ollut akateemisen yhteisön kestosuosikki ja
kiihkeiden debattien kohde Shakespea9

remainitaan usein silosäkeen mestariksi,
mutta tässä teoksessa viestin loppuun saakka
hiottu muoto ja sisällön kantava syvyys
yhdistävät vuosisataisen perinteen modernin kilpailuyhteiskunnan tulostavoitteellisuuteen haastaen kaikki menneet lyriikan ja
proosan mestarit. Tämä siitä huolimatta, että
teoksen tiukasti perinteen rajoittama muoto
on pysyvä kuin japanilainen teeseremonia.
Proosallisena, mutta syvästi poeettisena ja
silti vailla pateettisuuden häivääkään tämä
teos ei tingi vähääkään informatiivisuudestaan. Jokainen sana suorastaan tihkuu merkityksiä ja yhteiskunnallista sanomaa. [Taisin
mainita jo aiemmin, että minua on syytetty
liioittelusta? Tämä todistaa, että olen todellisuudessa vaatimaton ja kielelliseltä ilmaisultani täysin kykenemätön tekemään kunniaa
tekstille joka sen todella ansaitsisi. Pahoit-

teluni, yritän jatkossa vinkata puisevampia
tekstejä.]
Vaikka tämä mestariteos on vain noin sadan
sanan mittainen, on vaikea uskoa että siihen
latautunut niin paljon merkitystä ja syvällisiä nyansseja ja että se aina vuodesta toiseen tavoittaa lukijansa ja koskettaa heidän
syvimpiä tunteitaan. On aina niin koskettavaa nähdä ihmisten liikuttuvan kyyneliin
saakka heidän hartaina lukiessaan näitä
lyhyitä, mutta koskettavia rivejä. [Kyllä.
Minullakin oli pala kurkussa kun luin tämän
ensi kertaa. Ja myös kun vinkkasin sen ensi
kertaa. Aikuisyleisön tavassa istua hiljaa ja
kohteliaasti mihinkään reagoimatta on jotain
pelottavaa. Heittelisivät vaikka niitä tomaatteja, vaikka ne ovatkin joulukuussa niin
pahuksen kalliita!] Kuinka he yhä uudestaan
syvän liikutuksen vallassa ojentavat tekstiä sukulaistensa ja ystäviensä nähtäväksi
ja kuinka tekstin lumoava tenho ja hiotun
muodon yhteisvaikutus saavat kyyneleet
kihoamaan silmiin karskeimmillekin lukijoille. [Sniff.]

harvoin mahdollisuutta. Tätä kirjoittaessani,
valmistelen samalla huomisen työpäiväni
aloittavaa vinkkausta. Tarkoituksenani on
vinkata seiskaluokkalaisille klassikoita ja
aloitan vinkkauksen moponkorjausoppaalla.
Saas nähdä miten opettajan naama venähtää, kun luen oikean kaasuttimen seossuhteen valinnan teknisestä yksityiskohdasta
pienen näytteen. Tai kun vertaan moponkorjausopasta klassikoihin: ”Tämä kirja on
jossain mielessä vähän niin kuin klassikot.
Ei se välttämättä ole hyvä…tai sanotaanko

hauska. Mutta on tässä jotain minkä takia
tätä kannattaa lukea. Sama pätee moneen
klassikkoonkin.” Luulisi tuolla saavan
ainakin yleisön herätettyä unesta. Ainakin
kovasti kirjallinen opettaja pompannee kurkkuuni, kun kehtaan väittää klassikoiden edes
teoriassa voivan olla kuivahkoja. Kannattaa
kuitenkin muistaa, että vinkkaajalle naurava
yleisö osoittaa ainakin yleisön kuunnelleen
sinua. Mädät tomaatit voittavat hiljaisen
apatian koska tahansa.
Markku Kesti

Hyvät kuulijani. Tässä on todellakin luettavaa joka muuttaa elämänne. Osalla teistä
tällainen epäilemättä jo löytyykin kunniapaikalta kirjahyllystä, ellei sitten peräti kehystettynä olohuoneen seinältä. [Tähän väliin
hetki hiljaisuutta lisäämään jännitystä. Ja
vielä hetki. Ja vielä hetki.] Arvoisat kuulijat,
saanko esitellä: TUTKINTOTODISTUS!
Tällaisia olivat jouluvinkkaukseni. Sinänsä
harmillista, että Vesa ei ollut paikalla itse.
Olisi ollut kiva kuulla kerrankin kirjailijan
kommentit vinkkauksesta. Sellaiseen on

< Markku vinkkaa Indexin
pikkujouluissa 2006
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Markku-setä
saa lahjoja
ahkerasta
toiminnastaan
kirjastotätipaitojen
hankinnassa>
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Tiedonluotettavuus ja oikeusturva

Teksti: Ulla Vilppula

-luottaisitko sinä Wikipediaan, jos kyse olisi sinun oikeudestasi?
Opinnoissa sitä voi käyttää hankkiakseen
jostain aiheesta yleiskäsityksen tai tutustuakseen ennalta tuntemattomaan aihepiiriin, jotta myöhemmin osaisi hakea lisää
materiaalia oikeilla termeillä. Käytännössä
sen kuinka paljon luotettavuutta edelly-

Normaalin päivärutiinini tapaan selailin
tänään sähköpostiini tulevan Edilexuutistiedotteen. Järkytykseni oli melkoinen,
kun huomasin otsikon: ”Yhdysvalloissa
keskustellaan
Wikipedian
käytöstä
oikeuslähteenä” (30.1.2007 13:31). Siis että
mitä?

”Tuskin kukaan rakentaa
talonsa kattoa Wikipediasta
löytyvien lujuuslaskelmien
mukaan.”
____________

Tiedonhaun harjoituksissa olen syksyn
aikana kovasti yrittänyt nostaa esille tiedonlähteiden luotettavuutta ja sitä, että nettitietosanakirjat, kuten Wikipedia, ovat hyviä
lähteitä, silloin kun luotettavuus ei ole se
ensisijaisin kriteeri. Se, milloin luotettavuus on keskeinen kriteeri,
määrittyy luonnollisesti tiedon
tarpeen mukaan. Jos kyse
on omaksi huviksi tarkastetusta nimestä
tai vuosiluvusta,
niin Wikipedia
on loistava
tiedonlähde.

tämme tiedolta, määrittelee se, kuinka tärkeää tieto meille on. Onko kyse ”mukava
tietää” tiedosta vai riippuuko oma tai toisen
henki tiedon paikkansapitävyydestä. Tuskin
kukaan (hyvä on: toivottavasti ei kukaan…)
rakentaa talonsa kattoa Wikipediasta löytyvien lujuuslaskelmien mukaan. Silloin on
ehkä kuitenkin aiheellista tarkistaa tieto jostain muualta.
Oikeudellinen
tieto
ja
erityisesti
oikeuslähteet ovat kokonaan omanlaistaan
informaatiota. Se mitä voidaan tai saadaan
käyttää oikeuslähteenä, on herättänyt aika
ajoin laajaakin keskustelua juristien piirissä
ja herättää yhä. Käytännöt vaihtelevat
eri maiden ja oikeuskulttuurien välillä.
Suomessa on yksi ehdoton ja sitova
oikeuslähde, ja se on Suomen Laki. Suomen
lakiin rinnastuvat toki tietyissä oloissa tietyt
direktiivit ja kansainväliset sopimukset,
mutta yleensä nekin on saatettu voimaan
lailla. Ns. heikosti sitovia oikeuslähteitä ovat
mm. oikeustapaukset, hallituksen esitykset,
viranomaispäätökset ja -ohjeet. Toisin kuin
12

anglosaksisissa maissa ennakkopäätökset,
olivatpa ne miltä oikeusasteelta tahansa,
eivät ole sitovia, vaan pikemminkin
ohjaavia (O.K. tietyt Euroopan unionin
tuomioistuinten päätökset ovat, mutta se on
eri juttu…). Oikeuskirjallisuus on tunnustettu
oikeuslähde,
mutta
siihen
jokainen
suhtautuu omalla tavallaan ja sieltähän
löytyy tekstiä tukemaan melkein mitä
tahansa laintulkintatapaa. Oikeudellisessa
kielessä puhutaan velvoittavista, heikosti
velvoittavista ja sallituista lähteistä. Näin
siis Suomessa, mutta näkemäni otsikko
koski Yhdysvaltoja. Tästä huolimatta jako
velvoittaviin, heikosti velvoittaviin ja
sallittuihin lähteisiin on sielläkin käytössä.
Tässä jutussa lienee kyse sallituista lähteistä
(puistattaa ajatellakin, että Wikipedia
asetettaisiin
velvoittavaksi
lähteeksi
Yhdysvaltain perustuslain rinnalle).

sinne itselleen suopealla tavalla. Lisäksi
ongelmana on objektiivisuus. Käyttäjiensä
päivittämänä on käytännössä väistämätöntä,
että kirjoittajan omat arvot ja asenteet
heijastuvat jutussa. Aineiston tarkastajan,
jos ei itse ole syvällisesti perillä asiasta
on vaikeaa havaita tekstissä olevia
piiloasenteita. Yhdysvalloissa kun ollaan,
niin on myös varsin kummallista, etteivät
Wikipediaa käyttäneet juristit ole jääneet
pohtimaan Wikipedian varsin tarkkojen
vastuun rajoituslausekkeiden merkitystä.
Yhdysvaltalaiskeskustelussa
on
ollut
Wikipedian täysin hyväksyviä näkemyksiä
ja sen täysin hylkääviä näkemyksiä. On
myös esitetty, että Wikipediaa voitaisiin
käyttää ”pehmeiden” faktojen määrittelyssä.
Edilexin jutussa oli nostettu esimerkki
siitä, että eräässä verotusta koskevassa
tapauksessa Wikipediaa oli käytetty ”juoma”
termin määrittelyssä. Sinällään näyttäisi

Mikä sitten jutussa kerrottiin, että Wikipediaa
oli käytetty lähinnä erilaisten termien
määrittelyyn. Sinällään periaatteessa ihan
hyvä ajatus, mutta miksi tämä on kuitenkin
oikeusturvan
kannalta
epäilyttävää?
Ensinnäkin Wikipediaa voi muokata kuka
tahansa ja koska tahansa. Huolimatta
valvonnasta, ei voi koskaan olla täysin
varma, ettei viimeisintä päivitystä ole tehnyt
joku joka ei ole tiennyt asiasta mitään, joku
joka huvikseen haluaa nähdä, kuinka pian
virheellinen tieto poistetaan tai pahemmassa
tapauksessa tarkoituksellisen haitan tekijä.
Uusia sivuja voidaan myös luoda varsin
helposti, eli jos johonkin oikeudelliseen
juttuun liittyy keskeisesti jokin uusi käsite,
niin äkkiäkös sen Wikipediaan määrittelee

”Puistattaa ajatellakin, että
Wikipedia asetettaisiin velvoittavaksi lähteeksi Yhdysvaltain
perustuslain rinnalle.”
______________
pehmeältä faktalta. Jos kuitenkin määrittely
johtaisi siihen, että 1 000 000€ arvosta
tomaattikeittoa luokitettaisiin ruuan sijasta
juomaksi ja vastaaja joutuisi maksamaan
esim. 20% korkeamman veron sen takia niin,
kyllä kyseessä ainakin omasta mielestäni
on ko. jutun kannalta pikemminkin ”kova”
kuin ”pehmyt” fakta. Tai entä jos olisi
kyse murhaoikeudenkäynnistä ja juristi,
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sen sijaan, että viitsisi avata lakikirjan,
käyttäisi Wikipedian määritystä murhalle?
Pahimmassa tapauksessa syytetyn henki
olisi siitä kiinni.
Murhaoikeudenkäynnissä tämä tuskin toteutuu, mutta joka päivästä elämää lähellä
olevia asioita kyllä. Esim. mitä jos seuraavien termien määrittelyyn ei olisi luottamista
jos niihin liittyviä asioita selviteltäisiin tuomioistuimessa: ”asunto”, ”vuokrasuhde”,
”opiskelija”, ”palkka”, ”työsuhde”, ”opintokokonaisuus”, ”tutkinto”, ”puoliso”…

selvityksissä kannattaisi (Yhdysvalloissakin)
tukeutua luotettavampiin lähteisiin.

Pikkujoulujen taikaa…

Lopuksi vielä pieni esimerkki Suomalaisen
lainsäätäjän huolellisuudesta termien suhteen:
eräässä, jo nykyisin kumotussa asetuksessa
oli määritelmä: ”…kun tässä asetuksessa
viitataan kanaan, sillä tarkoitetaan myös
kukkoa”. Voi kunpa kaikki olisivat yhtä
huolellisia…

Indexin
perinteikkäitä
Jaana Kivilahti jakaa illan
pikkujouluja
vieteltiin
pääpalkintoa >
lämminhenkisissä
merkeissä torstaina 30.11 Tetran tiloissa
Oulun keskustan tuntumassa. Pakollisen ja
tuskallisen vuosikokouksen sijaan uusien
hallituslaisten ja toimihenkilöiden valinta
sekä toimintasuunnitelman ja budjetin
esittely ja hyväksyminen sujuivat varsin
kivuttomasti ja ilman alkoholia (myös
ihmisten suostuttelu hallituspaikkoihin)...
Etukäteen
jaetuista
hallituspaikoista
jouduttiin paikoin jopa kisaamaan, niin
paljon oli tänä vuonna halukkuutta mukaan varmasti jäänyt nälkäiseksi. Jouluista
ainejärjestön toimintaan.
Kiitos siitä tunnelmaa luotiin glögin ja torttujen lisäksi
kuulunee vuoden 2006 hallituslaisille ja jouluisen musiikin voimin. Ohjelmassa
heidän hyvälle työlleen uusien hallituslaisten ei tänäkään vuonna ollut jouluisia
rekrytoijina ja toiminnan suunnittelijoina.
yhteislauluja (ellei sitten loppuillasta),
mutta sen sijaan läsnäolijoita viihdytti mm.
Uudessa hallituksessa jatkavat vielä Markku Setä kirjavinkkauksellaan. Sen
jo kuluneelta vuodelta tutuksi tulleet lisäksi oikeat joulutontut muistivat lahjan
allekirjoittanut kilta- ja projektivastaavana, tuoneita opiskelijoita ja kotiin viemisiä
Päivi Pajala nuijanheiluttajana, Anna saattoi mukaansa hankkia myös Indexin
Häkkilä pääkirstunvartijana sekä Sari jouluarpajaisista. Ja jos ei lämmintä henkeä
Hiltunen
kulttuurivastaavana.
Uusia muuten osallistujien rintaan muuten saatu, niin
toimijoita ainejärjestön toimintaan saatiin sitä loi viimeistään saunomismahdollisuus
mukaan kiitettävästi, toivottakaamme Anna, Tetran huikeissa saunatiloissa.
Maikki, Elina, Riikka, Jenni, Suvi ja Soile
lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Loppuillan kulku ja jatkot jääkööt
Uusi ja vanha toimijasukupolvi löysivätkin läsnäolijoiden omien kertomusten varaan.
toisensa kiitettävästi juuri tämän vuoden Sen verran on kuitenkin varmasti varaa
pikkujouluissa. Paikalla oli lukuisia syksyllä paljastaa, että tarjonta oli tiukempaa ja
aloittaneita fukseja, hallituslaisia menneiltä meteli kovaäänisempää. Iltaa jatkettiin
vuosilta sekä jo opintonsa infolla päättäneitä, Oulun yöelämässä jahdin merkeissä, jossa
onhan Idexin jäsenyys nimensä mukaisesti uudet hallituslaiset kera vanhojen kävivät
ikuinen…
kiusaamassa erään baarin henkilökuntaa
useamman palavan ja leiskuvan drinksun
Menoa ja tunnelmaa illan kulkuun toivat tilauksella.
herkulliset tarjoilut, joiden jäljiltä kukaan ei
Satu Salmela

Lähteet:
Yhdysvalloissa keskustellaan Wikipedian
käytöstä oikeuslähteenä [online] [viitattu
31.1.2006]
http://www.edilex.fi/uutiset/
kaikki/13353.html

UDK:n tutustumisretki Oulun yö

Laissa useat termit on yleensä varsin
huolellisesti määriteltyjä, joten kaikissa
tapauksissa termien määrittelyssä ei tarvitse
turvautua ulkopuolisiin lähteisiin. Kuitenkin
jos kyse on ihmisten perusoikeuksiin
liittyvistä seikoista, niin edelleenkin termien

Kirjoittaja toimii lehtorina Oulun yliopiston
suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja
logopedian laitoksella

Nyt myynnissä suuren suosion
saaneita kirjastotäti-paitoja
Kysy lisää Päiviltä
paivipaj@paju.oulu.fi
tai piipahda
kiltahuoneella Hu380
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INFOTAULU
LIIKUNTAVUORO

Keväällä tapahtuu..
Kiltahuonkahveja
Palautepäivät

Indexin ja Communican
yhteinen liikuntavuoro
keskiviikkoisin klo 16.30-17.30
Normaalikoulun yläasteella.
Indexiläiset ovat myös
tervetulleita Suman lentopallovuorolle, joka on samassa
paikassa
torstaisin klo 18.40-19.40.

Kevätkokous + kasarihenkinen illanviettto 21.3
Ekskursio Tampereelle UDK:n
vieraaksi 30. - 31.3
Seuraa sähköpostiasi ja
foorumia.

INDEXin www sivut:
http://www.student.oulu.fi/~index/
Hallituksen tavoittaa osoitteesta:
index.hallitus@oulu.fi

PÄIVÄKAHVISEURAA
Oletko informaationjanoinen,
muuten vain janoinen, jutustelua
kaipaava ja indexiläinen?
Seuraasi kaipaa kaltaisesi.
Käy Kiltiskahveilla

