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Jälleen uusi vuosi on pyörähtänyt käyntiin.
Tänä vuonna se on tuonut mukanaan paitsi
uudenvuodenlupauksia rikottaviksi, myös
uuden toimituksen Relevanssiin. Vanhat
Relevanssin toimittajat ovat luovuttaneet valtikkansa eteenpäin meille, Anna Koskelalle
ja Marjaana Laholalle.
Anna on infon kolmannen vuoden opiskelija.
Olen toiminut tätä ennen vuoden päivät Indexin liikuntavastaavana. Luontainen siirtymä
johti Relevanssi-vastaavaksi. Olen 24-vuotias kissaihminen ja harrastan lukemista ja
liikuntaa eri muodoissa. Olen rauhallinen ja
vähän höpsö.
Marjaana on puolestaan 20-vuotias fuksi.
Olen aiemmin tehtaillut lehtijuttuja OAMK:
n journalismin opiskelijana, joten innostus
kirjoittamiseen toi minut Relevanssiin pariin.
Olen pirteä (joskus ylipirteä) ja iloinen, ja
pidän vähän kaikesta kulturellista lukemisesta näyttelemiseen.

Toimitus ja taitto:
Marjaana Lahola
Anna Koskela
Kirjoittajat tässä numerossa:
Riikka Huotari
Veera Kovalainen
Terttu Kortelainen
Reijo Valta
Teresa Savolainen
Marjaana Lahola
Anna Koskela

Olemme vastaanottaneet tehtävän ilolla
ja innostuksella. Odotamme mielellämme
kaikkien halukkaiden juttuja Relen sivuille.
Tervetullutta on kaikki mahdollinen runoista
kirja-arvostelujen kautta matkapäiväkirjoihin. Tämänkertaisesta Relestä löytyy muun
muassa uuden hallituksen esittely, tunnelmallinen novelli sekä mielenkiintoinen matkakertomus Kroatiassa järjestetystä infoalan
konferenssista.

Kustantaja:
Informaatiotutkimuksen jaos

Terveisin Marjaana ja Anna

Painopaikka:
Oulun yliopistopaino
Kansien kuvat: Marjaana Lahola
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Aloittamisen vaikeudesta
Tässä se taas on − uusi alku. Alkoi uusi vuosi,
lukukausi, uudet kurssit ja uusi pesti puheenjohtajana. Kaikkien näiden lisäksi alkoi myös
uusi palstanpitovastuu. Edeltäjäni tällä pjpalstalla ovat ottaneet tavaksi kommentoida
jotain ajankohtaista tapahtumaa tai vallitsevaa säätilaa. Mistä minä aloitan, kun mitään
ihmeellistä ei ole tapahtunut ja sääkin on jo
loputtomiin jauhettu aihe?

on huonokin alku. Huonokin alun lopussa voi
se sananlaskun kiitos seisoa.
Voisinpa nyt sanoa, etten päässyt tässä jutussani alkua pidemmälle, mutta onhan tämäkin alku palstailulleni. Ensi kerraksi yritän
keksiä hyvän aloituksen. Teen lopuksi vielä
aloitteen. Tutustukaa Indexin tapahtumatarjontaan ja tulkaa mukaan toimintaan. Siitä
voi alkaa esimerkiksi uuden kaveripiirin syntyminen tai uusi harrastus. Aina kannattaa
aloittaa.

Suomalainen sananlaskukin sanoo: Alku
aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo. Toivottavasti seisoo tämänkin jutun lopussa.
Joka tapauksessa alku on aina jollain tapaa
vaikea. On vaikeaa aloittaa uudessa opiskelupaikassa tai työssä. Opiskelijan on yleensä
vaikeaa aloittaa tenttiin lukeminen. Kurssien
aloittaminen on aina sekavaa ja hankalaa.
Kaikki on epäselvää ja koko kurssi saattaa
tuntua turhalta ja työläältä. Itselleni tämän
pj-palstan pitämisen aloittaminen on miltei
vaikeampaa kuin puheenjohtajan saappaisiin
astuminen. Enhän minä ole mikään kirjailija.
Miten minä osaisin kirjoittaa jotain nasevaa
ja mukavaa lehden alkuun? Säätilat ja ajankohtaiset tapahtumat on todettu ja tiedotettu
niin monessa paikassa, ettei niistäkään edes
keksi mitään uutta sanottavaa.

Riikka, Indexin puheenjohtaja

Kirjallisuuteen mahtuu varmaankin miljoonia tyylikkäitä aloituksia. Haluaisin keksiä
edes yhden yhtä hyvän kuin esimerkiksi
Väinö Linnan kuuluisa aloitus ”Alussa oli
suo, kuokka ja Jussi” (Täällä Pohjantähden
alla, 1959). En kuitenkaan harmikseni ole
kirjailija, joka tuottaisi loisteliaita alkuja ja
vielä loisteliaampia loppuja. Ehkä minunlaisiani kirjoittajia lohduttaa tieto, että alku se
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Uusi uljas hallitus
Uuden vuoden alkamisen kunniaksi päätimme - jälleen kerran - esitellä Indexin
vaihtuneen hallituksen. Esitimme heille seuraavat kysymykset:
1. Nimesi ja toimenkuvasi hallituksessa?
2. Milloin aloitit hallituksessa, ja miten päädyit mukaan toimintaan?
3. Miten kuvailisit itseäsi?
4. Mikä on parasta hallituslaisena olemisessa?
5. Vapaa sana.
1. Olen Riikka Huotari
ja toimin tämän vuoden
Indexin puheenjohtajana.
2. Aloitin hallituksessa
viime kaudella eli 2007.
Olin silloin varapuheenjohtaja. Päädyin mukaan
ainejärjestötoimintaan
aloittaessani opintoni
vuonna 2003 Jyväskylän yliopistossa. Olin
siellä kirjallisuuden ainejärjestössä Opus ry:
ssä ensin rahastonhoitajana ja sitten varapuheenjohtajana. Kun siirryin opiskelemaan
Oulun yliopistoon, olin ensin vuoden ilman
ainejärjestötoimintaa, mutta syksyllä 2006
taas veri veti takaisin kokouksiin ja minut
valittiin vuoden 2007 hallitukseen.
3. Olen useimmiten melko rauhallinen ja
iloinen, mutta hermostumaan minut saa toisten ihmisten saamattomuus. Inhoan asioiden
lykkäämistä, koska mikään ei paina enempää
kuin tekemättömät työt. Olen hyvin itsekriittinen, siisteydestä pitävä ja nettisivujen
teosta innostunut koiraihminen. En voisi elää
ilman miestäni, koiriani, muuta perhettäni,
ystäviäni, kirjoja ja karkkia.
4. Parasta on se, että tutustuu jatkuvasti
uusiin ihmisiin. Toiseksi parasta on, että
pysyy kärryillä yliopistomaailman kuvioista
eli tietää asioista paljon enemmän kuin niin

sanottu riviopiskelija. Kolmanneksi parasta
on päästä järjestämään opiskelijoille erilaisia
tapahtumia.
5. Muistakaa, että Index ei ole vain hallitusta
vaan kaikkia informaatiotutkimuksen opiskelijoita varten. Ilman jäsenistöä ei ole Indexiä. Älkää siis arkailko tulla mukaan Indexin
toimintaan!
1. Anna Häkkilä, varapuheenjohtaja ja talousvastaava, eli tartun
nuijaan Riikan estyessä
sekä hoitelen hallituskuluja :)
2. Aloitin 2006 sihteerinä, johon minut huijattiin humalluspäissäni
pikkujouluissa..
3. Hajamielinen hassu tuuraaja =)
4. Se, että on saanut tutustua mukaviin uusiin
ihmisiin ja saanut paljon hyviä ystäviä sekä
nähnyt yliopisto-opiskelun toisenkin puolen.
Vanhempiin opiskelijoihin tutustuminen on
myös auttanut opinnoissa eteenpäin, he ovat
auttaneet tarvittaessa. Pelkän opiskelun merkeissä tutustuminen jää helposti vain oman
vuosikurssin opiskelijoihin. Lisäksi illanvietot ym. tapahtumat piristävät opiskelu-arkea.
5. Alakuloisesta perseestä ei tule iloista
pierua :)
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1. Eli olen Pekkarisen
Jenni ja jatkan hallituksen sihteerinä.
2. Aloitin vuonna 2007
ja toimintaan päädyin
mukaan sattuman, mielenkiinnon ja hyvän
ylipuhunnan yhteisvaikutuksesta.

3. Tohelo mikä tohelo. OYS:ssa/YTHS:llä
tavataan!
4. Aivan mielettömät hallituskaverit (itse
kukin voi tulkita miten tahtoo).
5. Muistakaa, että kukaan ei tule kotoa hakemaan! Ja “Rintämäkeläiset” äkkiä dvd:lle.

1. Noora Hirvonen,
Indexin
tiedotusvastaava.
2. Aloitin hallituksessa
vuoden 2008 alusta.
Mukaan eksyin Häkkilän Annan suostuttelemana.
3. Vaihtelevasti vähän

3. Olen tällainen tavis. Aika pliisu, mutta
joskus ihan räväkkäkin. En osaa kuvailla
itseäni.
4. Parasta on ollut se, että on oppinut tuntemaan oman vuosikurssin lisäksi myös
vanhempia infon opiskelijoita. Myös kaikki
yhteisesti järkätyt illanvietot ja tapahtumat
ovat olleet hauskoja.
5. Kehotan kaikkia joita yhteinen hauskanpito muiden opiskelijoiden kanssa kiinnostaa lähtemään mukaan hallitustoimintaan tai
ainakin osallistumaan kaikille infolaisille järjestettyihin tapahtumiin. :)

vaikka minkälainen.
4. Hallitustoiminnan kautta on saanut tutustua moneen mukavaan ihmiseen!
5. “Kyllä te vietätte elämää! Korjaatte, puuhaatte ja hypitte aamusta iltaan. Mokoma
hosuminen voi olla vaarallista. Johan sitä
masentuu kun vain ajatteleekin kaikkia niitä,
jotka tekevät työtä ja raatavat, ja mitä hyötyä
siitä muka on. Eräs sukulaiseni luki trigonometriaa tuntokarvansa lerpalleen, ja kun hän
oli oppinut kaiken, tuli Mörkö ja söi hänet
suuhunsa. Joopa joo, Mörön vatsassa hän
sitten lojui niin erinomaisen viisaana!”
-Juksu, Muumit :)

1. Mannisen Soile ja
vastaan
hallituksessa
pääasiassa koulutukseen
liittyvistä asioista. Muutakin teen tarvittaessa
(tai kun kukaan muu ei
rupea tai ilkeä). Olen
myös ainejärjestömme
epävirallinen laskisanko,
eli minulle avaudutaan aiheesta kuin aiheesta
(Kts. Relevanssi 4/2007). Kuuntelemisesta
en mene takuuseen. Edustan Indexiä myös
Humanistisessa killassa Jennin kanssa.
2. Aloitin aika myöhään eli vuonna 2007
ja ex-pj. Päivi on hyvin vahvasti osallisena
tässä asiassa. Olin kyllä 1. opiskeluvuodesta
(2003) lähtien monenlaisissa kissanristijäisissä mukana ja pienryhmäohjaajanakin,
mutta varsinaiselle hallitustoiminalle lämpenin aika myöhään.

1. Elina Partanen, nykyisen
hallituksen kulttuuri- ja
projektivastaava. Vastaan
Indexin kulttuuritapahtumista ja projektivastaavan
ominaisuudessa mm. avustusanomusasioista.
2. Aloitin hallituksen tiedo-
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tusvastaavana syksyllä 2007. Mukaan lähdin,
koska halusin täytettä ansioluetteloon ja
arvelin hallituspestin tuovan tullessan uusia

tuttavuuksia ja erilaisia tapahtumia. Toiminta
ei myöskään kuulostanut liian muodolliselta
ja tunnelma kokouksissa vaikutti rennolta.
3. Olen tällä hetkellä 2. vuoden (potentiaalinen ikuinen) opiskelija, rakastan aurinkoa,
eläimiä, unta, lomailua ja hyviä bileitä :)
4. Mukavat hallituslaiset ja hauskat illanvietot.
5. Olisi hienoa saada lisää indexiläisiä
mukaan yhteiseen toimintaan ja tapahtumiin.
Toiveita tulevan vuoden kulttuuririennoista
saa minulle lähettää: tuulipar@paju.oulu.fi

Infopaketti
Index ry netissä
Tiesitkö, että Indexillä on myös nettisivut?
Vaikeahkon osoitteen http://www.student.
oulu.fi/~index/ takaa löytyy muun muassa
kuvia menneistä tapahtumista, ajantasainen
kalenteri tulevista tapahtumista, vanhat Relevanssi-lehdet useamman vuoden ajalta sekä
infoa kirjastotädeiksi haluaville abeille.

1. Olen nettivastaavanne
Suvi, toimenkuvanani on
Indexin
verkkosivujen
päivitys sekä postituslistojen ylläpito.
2. Toista vuotta on tämä
emäntä Indexin hallituksessa mukana, ja
nähtävästi olen viehtynyt näihin toimihenkilötehtäviin. Viime kaudellahan päänimekkeeni oli Relevanssi-vastaava. Toimintaan
minut veti luontainen tarpeeni sekaantua
kaikenlaiseen järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan.
3. Olen tyhmä ja kiltti. Hymyilen liikaa ja
käytän järkeäni liian vähän.
4. Parasta hallitustoiminnassa on iloiset ihmiset ja kiltahuoneen kokoustelut kahvituksineen. Pidän siis erittäin paljon sekä iloisista
ihmisistä, kokouksista että kahvihetkistä.
5. Tässä kohtaa tahtoisin toivottaa iloa, valoa
sekä linnunlaulua kaikille tutuille ja tuntemattomille!

Lisäksi sivuilta löytyy myös foorumi, joka
on jäänyt viime aikoina harmillisen vähälle
käytölle. Olisiko aika herätellä foorumi
uudelleen henkiin? Foorumin kautta asiat on
helppo tiedottaa muille, mutta vain jos sitä
käytetään! Nyt siis kaikki indexiläiset suuntaamaan indexin webbisivuille!
Tervetuloa myös Indexin kiltahuoneelle
osoitteeseen HU380.

Kuva: Riikka Huotari

Kysymykset: Anna Koskela
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Laskiaisriehaa Reikunmäessä
Laskiaistiistaita
juhlistettiin
jälleen perinteiseen tapaan
Raksilan Reikunmäessä, kun
teekkareiden
mäenlaskurieha
potkaistiin käyntiin. Koneinsinöörikillan järjestämä kisa oli
samalla
hyväntekeväisyyden
asialla tukiessaan Leinonpuiston
erityiskoulua. Kolmen hengen
joukkuiden
Standard-kisassa
mäkeä laskettiin alas ahkioilla,
ja voittajaksi selviytyi KN klubi.
Indexiltä ei valitettavasti tänä
vuonna ollut kisassa mukana
joukkuetta, mutta muutama
innokas info-opiskelija oli kuitenkin hakeutunut mäenvarteen
kisaa seuraamaan.

Standard-kisassa mäki piti ensin laskea alas
ja kiivetä sen jälkeen takaisin huipulle pulkan
kanssa.

Modified-kisassa teekkarit laskivat mäen alas itse
tekemillään laskuvälineillä,
joten luovaa hulluutta oli
luvassa alusta lähtien. Laskuvälineinä toimivat muun
muassa sauna, tankki, sängynpatja ja muuta sekalaista.
Eräs mielenkiintoisimmista
laskuvälineistä oli varsin
ajankohtainen ”alas ajettava” Kemijärven tehdas
kyydistä lentelevine teekkareineen. Voittajaksi selviytyi
loppujen lopuksi Prosessikillan Finnairin lentokone,
joka selvisi myöhästelyistä
huolimatta kunniakkaasti
Reikunmäen pohjalla sijaitsevaan lämpimään etelään.

Kilpailun riehaa parhaimmillaan.
Teksti ja kuvat: Marjaana Lahola
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Bob ja kissat Kroatiassa

BOBCATSSS on kansainvälinen vuosittain
järjestettävä kirjasto- ja informaatioalan
konferenssi. Erityisen BOBCATSSSista
tekee se, että järjestelyt suoritetaan kahden
tai useamman eurooppalaisen oppilaitoksen yhteistyönä opiskelijavetoisesti. Konferenssin hassuhko nimi on peräisin vuodelta
1994, jolloin järjestettiin ensimmäinen koko
Euroopan kattava tapahtuma Budapestissa.
Nimi koostuu tuolloin tehdyn yhteistyösopimuksen osapuolten (informaatioalan opinahjot Budapestista, Oslosta, Barcelonasta,
Copenhagenista, Amster-damista, Tampereelta, Sheffieldista, Stuttgartista ja Szombathelyista) nimien alkukirjaimista, joten

nimenomaan ilveksistä tai maatyökoneista
haaveilevien ei kannata vaivautua paikalle.
Tämän vuoden BOBCATSSS-konferenssi
järjestettiin 28.-30.1. Zadarissa, Kroatiassa
kroatialaisten ja saksalaisten opiskelijoiden yhteistyön tuloksena. Allekirjoittanut
sai mahdollisuuden matkata paikalle esittelemään posteriaan, joka käsitteli yo:n kirjastolle tehtyä projektiselvitystä e-kirjojen
käytöstä.
Zadar, Adrianmeren helmi
Koska niin kotikaupunkimme Oulu kuin
määränpää Zadarkin sijaitsevat laajemmin

Zadarin vanha kaupunginportti.
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vien serbijoukkojen piirittämänä.
Konferenssiohjelmaa
Tänä
vuonna
BOBCATSSSin teemaksi oli
määritelty
”providing
access to information for
everyone”.
Konferenssiohjelmiston lukuisissa
luennoissa,
puheissa,
workshopeissa ja posteriesityksissä
teemaa
käsiteltiin monipuolisesti
eri näkökulmista. Esille
tulivat aiheeseen liittyvät

Merelle ei pääse hiihtämään.

tekniset, poliittiset, sosiaaliset ja taloudelliset
näkökannat esittäjinään niin opiskelijat kuin
professoritkin. Esitysten taso oli hyvin vaihteleva, mutta kaiken kaikkiaan hyvä ja mielenkiintoinen. Esimerkiksi IFLAn presidentti
Claudia Lux pohti keynote speachissaan
kirjastonhoitajuutta, ja erityisesti alan arvostusta tai arvostuksen puutetta. Luxin viesti
meille tuleville kirjastoalan ammattilaisille
oli selvä: Lopettakaa turha valitus palkoista,

katsottuna melko lailla periferiassa, matkustaminen oli vaativaa puuhaa. Neljä lentoa
per suunta välillä olemattomilla ja välillä
piinaavan pitkillä vaihtoajoilla flunssaisena
ja kuumeessa oli mielenkiintoinen kokemus.
Viehättävä Zadar ja mahtava konferenssi
olivat kuitenkin tietysti kaiken kärsimyksen
arvoisia!
Noin Oulun kokoinen Dalmatian pääkaupunki Zadar sijaitsee Adrianmeren rannikolla välimerellisellä ilmastovyöhykkeellä.
Tammikuussa lämpötilat eivät toki yleisesti
salli talvitakitonna liikkumista eikä merivettä
kannata testata muuten kuin lämpöpuvussa,
mutta kesäkuukausina kaupunki ja rannikon
edustan kauniit saaret täyttyvät aurinkoa palvovista turisteista. Zadarin vanha kaupunki
lukuisine pikkukujineen ja keskiaikaisine
rakennuksineen on erittäin kaunis ja kotoisa.
Ympäristön lievästi rapistuneen näköisistä
betonirakennuksista voi ehkä vielä aistia
sodan jälkitunnelmia: Kroatian itsenäisyyssodan aikoihin Zadar oli useiden kuukausien
ajan kaupungin satamaa itselleen havittele-

Neljä lentoa per suunta
välillä olemattomilla ja välillä
piinaavan pitkillä vaihtoajoilla
flunssaisena ja kuumeessa oli
mielenkiintoinen kokemus.

huonosta imagosta ja arvostuksesta! Puhumisen ja voivottelun sijaan tarvitaan oikeita
tekoja, jotta imago saadaan nousuun. Itselleni ei tosin Luxin puheesta avautunut se,
mitä vaadittavat teot oikeastaan käytännössä
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Infopaketti

ovat, joten olemme arvostuksinemme jälleen
lähtöpisteessä.
Rankan luennoilla istumisen vastapainoksi
konferenssiohjelma sisälsi myös kiitettävän
määrän sosiaalisia tilaisuuksia, kuten ekskursioita paikallisiin kirjastoihin sekä iltajuhlia.
Virallisen ohjelman ulkopuoliset tapahtumat
olivatkin oiva tapa suorittaa verkostoitumista, jota ilman nykypäivänä ei yksikään
alallaan etenemään halajava pärjää. Koska
olin reissussa yksinäni ilman maanmiesten
tukea, ulkomaisia juttukavereita tuli löydettyä varmasti enemmän kuin mitä olisi porukassa matkatessa tullut.
Tervemenoa Portoon!
BOBCATSSS polkaistaan käyntiin jälleen
ensi vuoden tammikuun loppupuolella. Silloin LIS-väki valtaa Portugalin aurinkoisen
rannikkokaupungin Porton. Portolaisten
kanssa konferenssin järjestelyistä vastaavat
tamperelaiset opiskelijakollegat, joita oli
suuri joukko paikalla myös Zadarissa. Tähän
saakka UDK:laiset ovat keskenään saaneet
vastata suomalaisopiskelijoiden maineesta eri
vuosien BOBCATSSS-tapahtumissa, mutta
asiaan saadaan toivottavasti muutos jo ensi
kerralla. Nyt olisi siis aika myös indexläisten ryhtyä keräämään väkeä ja matkakassaa
kokoon ensi vuotta varten! BOBCATSSS on
tieteellisenä konferenssina erittäin helposti
lähestyttävä ja tunnelmaltaan rento ja suorastaan kotoisa, joten se on mainio kanava
opiskelijoille ja aloitteleville tutkijoille saada
hengentuotteitaan julki. Suosittelen!

USE-2008 – From Information Provision to Knowledge Production
–konferenssi 23.-25. kesäkuuta 2008
Oulussa.
Aineeton pääoma, uuden tiedon tuottaminen
ja informaation hallinta tietoon ja innovointiin liittyvissä prosesseissa ovat ratkaisevia
tekijöitä talouden, kulttuurin ja hyvinvoinnin
kehittämisessä yhteiskunnassamme. Oulun
yliopiston humanistisen tiedekunnan informaatiotutkimuksen oppiaine järjestää tämän
aihepiirin keskeisiä kysymyksiä tarkastelevan kansainvälisen konferenssin USE-2008
– From Information Provision to Knowledge
Production 23.-25. kesäkuuta 2008.

Iso kiitos kuvista UDK ry:n Timo Salolle!

Teksti: Veera Kovalainen
Kuvat: Timo Salo
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Keynote -esitelmöitsijöinä ovat professori
Blaise Cronin, Indiana University, Bloomington, USA ja professori Christine L. Borgman,
University of California, Los Angeles, USA.
Konferenssin ohjelmatoimikunnan jäsenet
ovat kansainvälisesti arvostettuja alan tutki-

ensi kesän konferenssista
joita ja osanottajia odotetaan eri puolilta maailmaa. USE-2008 -konferenssi järjestetään
informaatiotutkimuksen koulutusohjelman
20. ja Oulun yliopiston 50. toimintavuoden
kunniaksi. Tarkempia tietoja osoitteessa
http://www.oulu.fi/silo/use2008/index.html

tai syventävien opintojen kirjatenttien osana.
Tarkempia tietoja konferensseista, niiden
ohjelmista ja saleista:
USE-2008: http://www.oulu.fi/silo/use2008/
Digital Humanities 2008: http://www.ekl.
oulu.fi/dh2008/

Samalla viikolla 25.-29.6.2008 Humanistinen
tiedekunta ja sähkö- ja tietotekniikan osasto
järjestävät Oulussa Digital Humanities 2008
konferenssin. Tämä on vuosittain Euroopassa
tai Pohjois-Amerikassa järjestetävä konferenssi, jonka takana ovat the Association for
Literary and Linguistic Computing ja the
Association for Computers and the Humanities. Tarkempia tietoja tästä konferenssista on
osoitteessa http://www.ekl.oulu.fi/dh2008/
about.html .

Konferensseihin kuuntelijana osallistuminen
on opiskelijoille maksutonta. Tällöin he eivät
saa konferenssimateriaaleja eivätkä osallistumismaksuihin sisältyviä lounaita ja kahveja. Linnanmaan ravintoloissa on kuitenkin
mahdollista lounastaa tavalliseen tapaan.
Opiskelijoille tulee oma ilmoittautumisohje
konferenssien sivuille lähiaikoina.
Opiskelijat voivat myös ilmoittautua konferensseihin ja maksaa ao. maksut, joihin
sisältyy konferenssiaineisto, lounaat, kahvit
ja USE-2008-konferenssin yhteydessä illallinen Maikkulan kartanossa.

Opintopisteitä tarjolla
Kansainvälinen
USE-2008.
From
Information Provision to Knowledge
Production -konferenssi opintosuorituksena
Informaatiotutkimuksen opiskelijat voivat
saada korkeintaan 6 op:n opintosuorituksen
osallistumalla 24.-25.6.2008 järjestettävään
USE-2008 –konferenssiin ja kuuntelemalla
konferenssiesitelmiä sekä kirjoittamalla
niistä esseet. 1 op:n suoritus koostuu kahden
esitelmän kuuntelemisesta ja niihin perustuvasta 5 sivun esseestä. Esseet voivat perustua
paitsi USE-2008 –konferenssin myös Digital
Humanities 2008 –konferenssin esitelmiin.
Jälkimmäinen järjestetään Linnanmaalla 25.29.6.2008. Opintosuorituksen voi käyttää
aineopintojen valinnaiskursseja korvaamaan

Teksti: Terttu Kortelainen
Kuvat: Anna Koskela, Marjaana Lahola
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Henrikin kirjat
Joskus radio-ohjelmia taidemusiikin suurista
säveltäjistä kuunnellessani ihmettelin, miten
musiikkitieteilijät saattoivat tarkasti kertoa
mitä sävellyksiä menneiden vuosisatojen
mestarit olivat kuulleet ja mitä eivät. Nykyinen lähes kaikkialla oleva musiikkitulva
harhautti ajatuksia: ennen radioita ja äänilevyjä musiikkia saattoi kuulla vain konserteissa. Kun saksalaisilla on tapana arkistoida
kaikki hyvin, niin ainakin eri salonkien kausilippujen ostaneiden nimet ovat arkistoista
edelleenkin löydettävissä. Ja näin kauniisti
musiikkitieteilijät voivat päätellä musiikillisten vaikutteiden kulkua.

Pääosa helsinkiläisten kirjallisuudesta oli
muutoinkin kristillistä kirjallisuutta, postilloja, katekismuksia, selitysteoksia. Vuonna
1735 kuolleella Margareetta Kohlbeckilla,
pastori Johan Forsskåhlin puolisolla näkyy
olleen huomattava kirjasto. On paljon kristillistä kirjallisuutta, mutta myös kielioppeja,
antiikin klassikoita, lääketieteen ja käytännön
taitojen oppaita, muun muassa tupakankasvatuksen saloihin opastava kirjanen. Perukirja
omaisuudesta tehtiin 1738.
Grönroosin mukaan nimettyä Henrik-tietokantaa on täydennetty huutokauppaluetteloilla, joita on säilynyt ainakin Helsingin
kaupunginarkistossa. Tietokannassa on teoksia vuoteen 1809.

Hieman samantapaisen hankkeen ajatusten
kulun kartoittamiseksi on Suomalaisen kirjallisuuden seura aloittanut. Tai oikeastaan jatkanut kirjastonhoitaja, kunniatohtori Henrik
Grönroosin (1908-2007) aloittamaa työtä sen
selvittämiseksi mitä kirjoja muinaiset suomalaiset ovat omistaneet (ja lukeneet). Grönroosin kokoamaa aineistoa säilytetään Svenska
litteratursällkapet i Finlandin arkistossa.

Näin käy selville esimerkiksi, että läänin
veromestari Arfvid Carlstedt on laittanut huutokaupaksi 1751 omistamansa Vergiliuksen
kootut teokset (Opera Omnia). Ne osti rouva
Bäckman. Vuonna 1730 raatimies Henrik
Forsman taas yritti kaupata John Locken
teosta, mutta sille ostajaa ei löytynyt.

Grönroosin aineistona olivat perukirjat.
Ennen nykyistä kevennettyä perintöverotusta
ihmisen kuollessa hänen omaisuutensa tuli
kirjata viimeistä pikkulusikkaa ja kalsareita
myöten. Näin myös vainajien omistamien
kirjojen tiedot, tai ainakin nimeke, tulivat
tarkkaan arkistoitua.

Toistaiseksi Henrikissä on tietoja vain helsinkiläisten kirjavarallisuudesta, mutta tulevaisuudessa tietokannan on luvattu laajenevan
myös muihin kaupunkeihin. Ehkä maaseudullekin joskus.
Reijo Valta

Grönroosin työtä on alettu siirtää tietokantamuotoon SKS:n, Helsingin kaupungin
historiatoimikunnan ja Helsingin yliopiston
kirkkohistorian laitoksen tuella. Viimeksi
mainitussa voi sivuaineena opiskella kirjahistoriaa. Monien kirjanomistajien ainoa kirjahan oli juuri Raamattu.

Henrik-tietokanta
http://dbgw.finlit.fi/henrik/
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Nenä kirjassa

Kirja- sekä
elokuva-arvosteluja ja muuta
sekalaista.

Terry Pratchett – Pojat urhokkaat
Brittiläinen Terry Pratchett on kirjoittanut
avaruudessa uiskentelevan kilpikonnan kilvellä neljän elefantin selässä matkustavasta
Kiekkomaailmasta kirjoja jo vuosien ajan.
Kirjojen tyyli on siis puhdasta fantasiakomediaa – ja hyvin omalaatuista sellaista.
Pojat urhokkaat on neljäs kirja Ankh-Morporkin Kaupunginvartiostosta. Tällä kertaa
kaupunkivaltiota uhkaa sota naapurivaltio
Klatchin kanssa, joten jepareiden täytyy
lähteä ylläpitämään rauhaa aina ulkomaille
asti. Siinä sivussa selviää muun muassa,
miten aasin saa alas minareetista, miksi 71
tunnin Ahmedilla on sellainen nimi, ja voiko
kokonaisen armeijan pidättää.
Vaikka Pratchettin kiero huumori onkin vuosien varrella muuttunut kiltimmäksi, se puree
edelleen yhtä terävästi kuin Rincewindin
Matkatavara. Tällä kertaa irvailun kohteeksi
joutuvat ainakin stereotyypit ulkomaalaisista,
poliisisarjat, politiikka sekä (kyllä vain) Leonardo da Vinci. Kirjan lukeminen vaatiikin
melko paljon keskittymistä, sillä vitsi piilee
usein siinä, mitä jätetään sanomatta.
Vaikka lukijalta meneekin osa lukuajasta
hymähdellessä kirjan huumorille, välillä
huomaa myös oikeasti uppoutuneensa hyvin
kirjoitettuun tarinaan. Vartiostosta kirjoitetut
kirjat nousevatkin selkeästi Kiekkomaailman
parhaimmistoon. Sekalaisessa jepariporukassa on omituista viehätystä, vaikka välillä
tuntuukin että ensimmäisten kirjojen rosvoja
välttelevä Vartiosto oli mielenkiintoisempi
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kuin sen uusi, vastuuntuntoisempi versio.
Jos Vartioston tarinat eivät ole ennestään tuttuja, kiinnostuneen kannattaa mieluummin
aloittaa lukeminen ensimmäisestä Vartioston
kirjasta Vartijat hoi!, sillä aiemmissa kirjoissa
esiteltyjä hahmoja ei enää esitellä uudestaan.
Jos Pratchettin tyyli kuitenkin viehättää,
Pojat urhokkaat on taattua laatua.
Marjaana Lahola
T���������������������
ummien perhosten koti
Dome Karukosken ohjaama “Tummien perhosten koti” (2007) kuvaa lapsuudessaan
traumatisoituneen Juhanin (Niilo Syväoja)
elämää . Juhani on päätynyt moninaisten
vaiheiden jälkeen Saaressa sijaitsevaan poikakotiin, jossa hän asuu eristyksissä muusta
maailmasta muiden ongelmanuorten kanssa.
Elokuva alkaa synkähköllä kuvauksella
Juhanin lapsuudenkodin ilmapiiristä, ja
menneisyyden sekä nykyisyyden tapahtumat limittyvätkin toisiinsa koko elokuvan
ajan. Koko elokuvaa leimaa todella synkeä
yleistunnelma, ja paikoin dramatiikalla on
leikitelty liikaakin: usean henkilön kuoltua
tapaturmaisesti tai itsemurhan kautta alkaa
kissan hengiltä kuristaminen olla jo liikaa
samassa elokuvassa.
Elokuvaan tuo kuitenkin valon pilkahduksen
Juhanin sekä saarella asuvan tytön (Marjut
Maristo) orastava ihastuminen. Yleisilmeeltään elokuva on siis hyvin synkkä, mutta
sopinee hyvin suomalaiseen melankoliseen
luonteenlaatuun. Tyylillisesti elokuva on laadukas ja herättelee todella pohtimaan, miten
erilaisia ihmiskohtaloita maailmaan mahtuu.
Anna Koskela

Talvitarina
kaupunkilaiselle, uutta. Mutta voi, kuinka
hienolta saunominen noiden askareiden jälkeen olikaan tuntunut! Hymy huulillasi muistelet myös matkaasi saunalta pihan poikki
mökille - sekin on jotain, mitä kaupungissa ei
voi kokea; öljylyhdyn heittämää pientä valojuovaa, purevaa pakkasta poskilla saunan
kuumuuden jälkeen, lumen narsketta kenkien
alla, hengityksen höyryämistä...ja lopulta
mökin turvallinen ja tervetullut lämpö.

On pimeä, kylmä talvi-ilta. Olet Lapissa
mökillä viettämässä rentouttavaa lomaa arjen
kiireistä. Mökki on erittäin vanhanaikainen:
siellä ei ole sähköjä, ei juoksevaa vettä. Ruoanlaittoa varten mökkiin on asennettu nestekaasulla toimiva liesi, ja mukavuuden vuoksi
samaisella kaasulla toimiva lämmitin. Kun
aiemmin päivällä saavuit mökille, olit järkyttynyt huomatessasi kuinka puutteellinen sen
varustus oli - ainakin nykypäivän mittapuiden
mukaan. Nyt järkytyksesi on kuitenkin laantunut ja huomaat itse asiassa viihtyväsi täällä
luonnon helmassa, hiljaisuuden keskellä.

UDK:n tutustumisretkiNytOulun
yöilta aikaa ja pohdit,
sinulla on koko
miten illan viettäisit. Kotioloissa tv olisi jo
auki, tietokone päällä ja radiokin luultavasti
lempiasemalla. Täälläkin olisi radio, mutta
koska se toimii pattereilla, päätät jättää sen
tällä erää rauhaan. Vilkuilet ympärillesi ja
hetken tunnet paniikin oireiden hiipivän selkäpiihisi - eihän täällä ole mitään tekemistä!

Olet juuri tullut saunasta. Hymyillen muistelet puulämmitteisen saunan pehmeitä löylyjä
ja sitä, miten rituaali täällä poikkeaa kaupungin oloista. Veden kanto ja lämmitys, saunapuiden pilkkominen - kaikki se on sinulle,
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Ajatus kuitenkin katoaa mielestäsi, kun silmiisi sattuu sängyn yläpuolella oleva kirjahylly jossa on reilut parisenkymmentä kirjaa.
Astelet hiljalleen kirjahyllyä kohti. Villasukat
jalassasi tekevät askelistasi pehmeät ja äänettömät. Kun lähestyt hyllyä, mietit milloin olet
oikeasti viimeksi lukenut kirjan. Muistat, että
joskus aikoja sitten, nuorempana, nautit kirjoista. Niiden tuomasta jännityksestä, vapaudesta ja kaikista niistä maailmoista joihin
niiden avulla pääsit matkustamaan. Tutkit
hetken hyllyn sisältöä. Kirjoja selaillessasi ja
takakansien tekstejä silmäillessäsi huomaat,
että mökin omistaja on yrittänyt tarjota valikoiman, jossa on jokaiselle jotakin: fantasiaa,
romantiikkaa, seikkailuita, jännitystä, eräkirjoja ja tietokirjoja; hyllyssä on luettavaa niin
lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Valitset
lopulta yhden hyllyn uusimmista kirjoista,
Risto Isomäen Sarasvatin hiekkaa. Se kuulostaa sinusta mielenkiintoiselta, ja ainakin kirjan aihe, ilmaston lämpeneminen, on
hyvin ajankohtainen.
Kävelet takaisin huoneen keskustaa kohti
kirja kainalossasi. Ajattelet ensin, että istahdat lukemaan kirjaa pöydän ääreen. Pöydän
viereen päästyäsi kuitenkin vain lasket kirjan
kädestäsi, ja jatkat matkaasi kohti huoneen
nurkassa olevaa takkaa. Omistaja on huomaavaisesti ladannut takan jo valmiiksi
– sinun ei tarvitse kuin avata pelti ja raapaista
tulitikku, ja pian takassa roihuaa iloinen tuli.
Ihailet hetken aikaansaannostasi; kuuntelet
tulen rauhoittavaa rätinää ja katsot liekkien
loimotusta. Tulitikkuaski kädessäsi kävelet
ympäri pientä mökkiä ja sytytät kynttilät
– seinäpidikkeiden kolme lämpökynttilää ja
pöydällä olevat kaksi pöytäkynttilää. Käyt
pikaisesti ulkona sammuttamassa ikkunan
taakse naulaan jättämäsi öljylyhdyn. Tulet
takaisin sisälle, lasket tikkuaskin pöydälle ja
otat kirjan uudestaan käsiisi. Astelet muutaman askelen matkan takan edustalla olevan
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nojatuolin luo, istut alas ja avaat kirjan.
Jonkin ajan kuluttua havahdut kirjan lumoavasta tarinasta hetkeksi ja käyt lisäämässä
takan hehkuville hiilloksille muutaman puun.
Istahdat takaisin nojatuoliin. Ennen kuin
syvennyt uudestaan kirjan kiehtovaan maailmaan, suljet silmäsi hetkeksi nojaten päätäsi
vasten nojatuolin korkeata selkänojaa. Kuuntelet, kuinka mökin nurkat naksuvat ulkona
olevan purevan pakkasen takia. Kuulet myös
tulen rauhoittavan paukkeen takassa. Suljettujen luomiesi takaakin aistit liekkien kauniin
välkkeen, ja tunnet kasvoillasi niiden tuottaman lämmön. Olosi on hyvä ja rauhallinen.
Arjen kiireet ja huolet ovat kaukana tästä
hetkestä. Avaat silmäsi pieni hymynpoikanen huulillasi. Hetkeä ennen kuin syvennyt
uudestaan kirjan pariin, mielessäsi käy ajatus
siitä, että juuri tämä on sitä mitä kaipasit: takkatuli, kynttilät ja hyvä kirja. Pitkästä aikaa
tunnet olosi oikeasti onnelliseksi. Tässä on
hyvä olla.
Teksti: Teresa Savolainen
Kuvat: Marjaana Lahola, Jarno Juutinen

Vaikka ulkona on vielä talvista, ei
kevätkään enää ole kaukana...
Seuraavaa Relevanssia odotellen
Anna ja Marjaana
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