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Relevanssin pääkirjoituksia on yleensä voinut
kuvata monella sanalla, mutta ”virallinen”
on hyvin harvoin kuulunut kyseiseen
sanavalikoimaan. Nyt Rele joutuu kuitenkin
ottamaan kantaa aika lailla virallisempiin
asioihin kuin yleensä: Pikku otus nimeltä lama
– jota, saanen huomauttaa, ei saa ruokkia, se
voi nimittäin purra – nimittäin tuli, näki ja
ilmeisesti vei jotain myös yliopistolta. Rahan
läheisyydessä viihtyvä tuhoeläin on näköjään
niin ärhäkkä, että se on onnistunut saamaan
aikaan kuohuntaa jopa Relen toimituksessa.
Kuten olette saattaneet huomata (tai
olla
huomaamatta),
tähän
saakka
Relevanssin kustantajaksi on aina merkitty
informaatiotutkimuksen jaos. Tilanne voi
kuitenkin nyt olla muuttumassa. On esitetty
ehdotus, jonka mukaan oppiaine ja Index
pistäisivät ainakin tämän vuoden ajan
Relevanssin kustannukset puoliksi – puolet
vuodesta maksajana olisi oppiaine, toisen
puolen pulittaisi Index.

Toimitus ja taitto:
Marjaana Lahola
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Kirjoittajat tässä numerossa:
Elina Partanen
Marjaana Lahola
Liisa Jäppinen
Anna Häkkilä
Teresa Savolainen
Anna-Maija Huhta

Tätä kirjoitettaessa päätöstä suuntaan tai
toiseen ei ole vielä tehty. Olisiko ratkaisulla
lehteen myös sisällöllisiä vaikutuksia, sen
saamme ehkä aikanaan nähdä. Muutos olisi
joka tapauksessa suuri. On hyvin mahdollista,
että jos Index ryhtyy maksamaan osaa
lehdestä, myös mainokset tulevat ennen
pitkää lehden sivuilla tutuiksi. Toisaalta
tällöin lehteä voisi ehkä tosiaan kutsua
opiskelijoiden lehdeksi.

Kustantaja:
Informaatiotutkimuksen jaos
Painopaikka:
Oulun yliopistopaino

Aika näyttää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
Elämme mielenkiintoisia aikoja.
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Muuttuuko maailma?
Taloudellinen taantuma ja taantunut työllisyystilanne. Vai uusi yliopistolaki ja sen yhteyteen maalaillut kauhuskenaariot.. Kumpi
huolestuttaa sinua enemmän?

täällä tulevat varmasti muuttumaan. Kaikesta
ei kukaan jaksa ottaa selvää, kaikessa ei voi
yksi ihminen olla aktiivisesti mukana, eikä
näin ole tarkoituskaan. On kuitenkin tärkeää
olla jossain määrin kiinnostunut siitä mitä
ympärillä tapahtuu, muutokset kun vaikuttavat tavalla tai toisella jokaisen opintoihin
ja elämään. Ja vaikka muutokset eivät vaikuttaisikaan juuri sinuun, eikö esimerkiksi
maksuton koulutus ole asia, joka koskettaa
varmasti jokaista ilmaisen korkeakoulutuksen saanutta?

Vastaus riippuu mitä luultavimmin siitä,
missä vaiheessa opiskeluja olet. Jos gradusi
on viittä vaille valmis ja työmarkkinoille
siirtyminen siintää suunnitelmissasi keväämmällä, olet todennäköisesti jo menettänyt
muutamat yöunet tulevaa työuraasi ajatellen.
Jos taas olet miettinyt tutkijanuraa yliopistolla tai olet vasta aloittanut opintosi ja perillä
asioista, odotat varmasti jännittyneenä miten
uusi yliopistolaki mahdollisesti tulee vaikuttamaan tutkimuksen ja opetuksen laatuun ja
määrään rahoituksen ja uuden hallintojärjestelmän myötä.

Mutta kukas opiskelijan mielipidettä kysyy?
Kuka meitä kuuntelee? Paras keino vaikuttaa opintojen sisältöön on yksinkertainen
– palautteen antaminen. Erityisesti pienen
oppiaineen hyvä puoli on se, että jokaisella
on mahdollisuus edistää asioita ja vaikuttaa
palautteen ja osallistumisen avulla. Myös
osallistuminen yleiseen keskusteluun ja vaikuttaminen etujärjestöjen, kuten ylioppilaskunnan, ammattiliiton tai oman ainejärjestön
kautta on mahdollista ihan jokaiselle opiskelijalle.

Huoleen on syytä, sitä en kiellä. Huolehtimisen sijaan, tai ainakin lisäksi, voi jokainen
kuitenkin tehdä oman pienen osansa tilanteen parantamiseksi. Valmistumassa olevia
en osaa neuvoa kuin etsimään läheltä ja
kaukaa - jos mahdollista vaikka ulkomailta
asti -, hankkimaan lisäkokemusta vaikkapa
järjestö- tai harrastustoiminnasta ja osa-aikaisista töistä sekä panostamaan vielä viime
metreillä siihen mistä todella on kiinnostunut
– tuleva työ voi löytyä hyvin yllättävästäkin
paikasta. Myöskään kansainvälistymiseen ja
kielitaitoon panostaminen ei varmasti mene
hukkaan: vaihtoon lähteminen ei siis ole
ollenkaan huono ajatus, vaikka se hieman
opintoja saattaakin viivästyttää. Valmistumisen jälkeisestä työttömyysjaksostakaan
ei kannata masentua, koska se on tällä hetkellä valmistuneiden arkipäivää niin kovin
monella muullakin alalla.
Myös yliopistomme ja opiskeluolosuhteet

Ja sehän muuttuu – maailma siis. Meillä on
kuitenkin kaikki eväät pysyä mukana muutoksen pyörteissä; elää, oppia ja nauttia
muutoksen mukanaan tuomista mahdollisuuksista.
Elina,
Indexin uusi
puheenjohtaja
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Uusi hallitus äänessä
Olen Elina Partanen,
Indexin uuden hallituksen
PJ ja kolmannen vuoden
informaatiotutkimuksen
opiskelija. Hallituksessa
tehtäväni on pitää kokonaisuus hyppysissä ja
ainejärjestön pyörät pyörimässä eli huolehtia että tärkeät asiat käsitellään kokouksissa, tapahtumia järjestetään ja
toiminta yleensäkin pysyy virkeänä. Puheenjohtajana myös edustan ainejärjestöä erilaisissa tilaisuuksissa, kuten tulevilla OYY:
vuosijuhlilla, ja pyrin edistämään yhteistyötä
ja suhteita muihin ainejärjestöihin ja yhteistyötahoihin.

Heipä hei, minä olen
Aira ja opiskelen informaatiotutkimusta ensimmäistä vuotta. Toimin
Indexin sihteerinä. Halusin mukaan hallituksen
toimintaan, koska en
harrasta mitään (lukuun
ottamatta
lenkkeilyä,
jota ei ole tullut kokeiltua taas pariin kuukauteen?). Olen tykännyt pestistäni, ongelmia
on tuottanut lähinnä se, että kuulen kaiken
väärin, tai en kuule ollenkaan. Jos kuitenkin
kuulen jotain, en todennäköisesti osaa kirjoittaa sitä. Yritys on kuitenkin kova :).

Ainejärjestötoiminnassa olen mukana, koska
toiminnan kautta pääsee mukaan mahtaviin
tapahtumiin ja tutustuu monenlaisiin ihmisiin. Uskon myös tulevien työnantajien
arvostavan aktiivisuutta järjestötoiminnassa
ja ainejärjestöpestien kautta hankittua kokemusta. Hallitustoimintaan lähdin mukaan
heti ensimmäisenä opiskeluvuonna (2006),
ennen nykyistä PJ-pestiä olen toiminut Indexin tiedotusvastaavana ja kulttuuri- ja projektivastaavana.
Tähän mennessä puheenjohtajan homma
on vaikuttanut sekä haasteelliselta että
innostavalta. Välillä kaoottisenkin informaatiomäärän hallintaan olen pyrkinyt
epäjärjestelmällisen järjestelmällisesti paneutumaan :) Uuden toimintavuoden tapahtumien ja yhteistyökuvioiden suunnittelu ja
toteutus on aina mielenkiintoista. Toivottavasti saamme tänä vuonna myös paljon uusia
indexiläisiä innostetumaan ja osallistumaan
toimintaan ja tapahtumiin!
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Kuka olet?
Noora.
Mitä teet hallituksessa?
Vastaan Indexin talousasioista.
Miksi hallituksessa?
Edellisenä vuonna tulin hallitukseen puolivahingossa ja sen verran mukavaa on ollut
että halusin jatkaa edelleen. Ihania ihmisiä ja
mukavaa puuhastelua. :)
Mitä odotat pestiltä?
Pesti tuntuu aika vastuulliselta kun pitää olla
rahan kanssa tekemisissä, mutta eiköhän se
tästä! Yritän pitää oman ja Indexin pankkikortin erillään ja olla hukkaamatta käteiskassaa. :P
Monesko vuosi hallituksessa/opiskeluissa?
Opiskeluja on takana jo kohta neljä vuotta
(oho). Hallituksessa alkoi nyt toinen vuosi.
Vapaa sana
Tulkaahan mukaan Indexin toimintaan ja
osallistukaa tapahtumiin! Saa myös ehdottaa
jos on mielessä jotain sellaista toimintaa, jota
voisimme indexiläisille järjestää. :)

Olen Petra, 22-vuotias
toisen vuoden informaatiotutkimuksen
opiskelija.
Hallituksessa
olen liikuntavastaava.
Mukaan lähdin sen
vuoksi, koska kaveritkin
lähti. :) Odotan pestiltä
varmaan kaikkein kliseisintä "uusiin ihmisiin tutustumista" sekä
rentoa ja hauskaa meininkiä. Itsestäni voisin
kertoa sen verran, että harrastuksia ovat
lenkkeily, lukeminen ja tällä hetkellä yritän
kovasti pitää lahjaksi saamani bonsai-puun
elossa. :)
Terve! Olen Mikko ja
ensimmäisen
vuoden
opiskelija. Päätin jossain
syksyisissä illanistujaisissa ruveta innokkaaksi
Indexin hallituslaiseksi
ja päädyin lopulta projektivastaavaksi – tässä
tulos. En ole edelleenkään kovin tietoinen miten ja miksi olen ryhtynyt hallitustoimintaan. Kenties sumuisilla
syksyn illoilla oli osaltaan vaikutusta innokkuuteeni ja vanhat hallituslaiset osasivat
käännytyspuheensa! Mukavaa on ollut alun
epäröinnin ja epätietoisuuden jälkeen. Ihmisiin on alkanut pikkuhiljaa tutustua paremmin ja toivoisi hallituksen ulkopuoleltakin
ilmaantuvan lisää aktiivisia indexiläisiä, sillä
oma kuva pienestä ainejärjestöstä pyörii pitkälti hallituksen ja oman vuosikurssin opiskelijoissa. (Käytäviltä olisi mukava tunnistaa
muitakin saman alan opiskelijoita.) Projektivastaavan pestiltä en suuria odottanut, sillä
tarkoitukseni oli alkuun seurailla minkälaista
ainejärjestötoiminta on hallituksesta käsin ja
jälkeenpäin ajateltuna paikka sopi minulle
loistavasti. Pikkutehtävät puuhasteluineen ja
kokouksissa käynti avartaa mieltä. Suurem-

pia projekteja ei ole tiedossa, mutta käsittääkseni jotain pientä toimintaa on tulossa
kevään aikana.
Elämä kirjastotätien keskellä on ollut kuluvan vuoden aikana hämmentävää ja miespuolisena välillä tuntee itsensä hieman
karvajalaksi vai miten se vertaus menikään.
Nyt meillä on onneksi kaksi miespuolista
hallituslaista ja Tanelin kanssa onkin käyty
monet henkevät keskustelut kirjastotädeistä
ja indexin tulevaisuudesta. Jatkoa aiheesta
saattaa joskus ilmaantua tuleviin Relevansseihin. Tiivistettynä ensimmäinen vuosi on
tuonut kourallisen uusia kavereita ja uusia
menoja. Odotan innolla tulevaa kevättä ja
hallituskautta. Kevät tuonee tullessaan ahkeraa opiskelua illanviettoja unohtamatta.
Hei! Elikkä olen Jenni
ja tämän vuoden hallituskokoonpanossa
hoidan koulutuspoliittisen vastaavan eli kopon
pestiä. Nyt lähti käyntiin
omalta kohdalta kolmas
hallitusvuosi ja mukana
olen siksi, että tämä on
mukavaa hommaa ja tulee osallistuttua kaikenlaiseen toimintaan mihin ei muuten tulisi
otettua osaa. Ja onhan nuo muut tyypit myös
ihan ok porukka. ;)
Odotan pestiltä ainakin sitä, että pääsen
paremmin perille oman alan opintoasioista ja
tähän mennessä onkin jo moni asia selkeytynyt. Varsinkin tulevan Opsun suunnittelussa
mukana oleminen oli aika mielenkiintoista.
Kuten hallituksessakin niin opinnoissa
minulla on myös menossa kolmas vuosi ja
pari olisi näin ollen vielä edessä. Mutta eipä
mulla muuta kun aurinkoista kevään jatkoa
kaikille! :)
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Huomenta päivää.
Nimi on Taneli
Kolppanen ja hallituspestinä on varapuheenjohtajan
toimi. Näin fuksivuotenaan tällaiseen
uljaaseen asemaan
päätyy ainoastaan
jonkin ärhäkkäämmän juoman saattelemana. Jälkeenpäin
olenkin kuullut että vpj:n paikka on tullut
ansaittua jossain epämääräisissä painiotteluissa Indexin hienojen vuosijuhlien jatkoilla…. Niin tai näin, nyt sitä sitten tässä
vastuullisessa asemassa ollaan. Itseäni voisin
kuvailla tällaiseksi haaveiluun sortuvaksi
kiltiksi pojuksi, joka ei tavallisesti tahdo
kenellekään pahaa. Intohimonani on kirjahyllyjeni täyttäminen ja vaihtelevalla nopeudella niiden läpikäyminen. Hallitusuraltani
odotan kokouksissa silmät kiinni istuskelua
ja hyviä taikka huonojakin syitä kaikenlaisiin
illanviettoihin. Tarpeen vaatiessa, tai toimeliaan puheenjohtajamme määrätessä, olen
tietysti innokas myös jotain tekemäänkin.
Järjestömme hyvinvointi on minun hyvinvointiani. Ikuisuuksia sitten, eli muutama
kuukausi takaisinpäin, julistimme viattomina
fuksipoikasina projektivastaavamme kanssa
nostavamme Indexin vielä nousuun ja kukoistukseen. Tänä vuonna opiskelijaelämän rankkuus on iskenyt ikävästi päälle, ja krooninen
laiskuus on vienyt suurimmat innostuksen
rippeet ja suunnitelmiemme juuret. Tästä
huolimatta noissa aamuyön ajatuksissa on
potentiaalia. Index kukoistukseen! Voin
myös luvata pitäväni jokaisen kirjastosedän
puolia tässä ilkeitten ja villien kirjastotätien
täyttämässä ainejärjestössä.

Olen Taru Tanska ja
hoidan tiedotus- ja
nettivastaavan
pestejä. Hallitukseen tulin
koska järjestötoiminta
kiinnostaa ja kuulin,
että hallitukseen kaivattaisiin lisää väkeä
edellisten valmistumisen lähestyessä.
Toimin hallituksessa vasta ensimmäistä
vuotta ja pestit ovat olleet oikein sopivat.
Tykkään hommastani ja tiedottajana olen
jopa hämmentävän usein perillä siitä, mitä
tapahtuu. Tai ainakin luulen niin. Ehkä.
Kuka olet?
Minna Koskela, toinen
Relevanssi-vastaava.
Olen alunperin kotoisin Reisjärveltä, muutin
kaksi
vuotta
sitten
Ouluun
opiskelujen
perässä.
Mitä teet hallituksessa?
Olen toinen relevastaava, eli käytännössä
vastaan siitä että Relevanssi menee painoon
ja siitä kaikille luettavaksi. Työhön kuuluu
lehden taitto, toimitus ja tottakai myös juttujen kinuaminen muilta Indexläisiltä :)
Olen vasta aloittanut toimessa, joten tätä kirjoittaessani olen vasta opettelemassa kuinka
kaikki oikeasti toimii.
Mitä odotat, miltä on vaikuttanut?
Odotan pestiltä uusia haasteita ja lyhyesti
vain kaikkea kivaa. Tähän mennessä kaikki
on vaikuttanut aika lailla siltä kuin ajattelinkin, eli ihan hauskalta hommalta.
Monesko vuosi?
Tämä on ensimmäinen vuoteni hallituksessa,
toinen opiskeluvuosi infon puolella ja yliopistossa yleensäkin.
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Hei! Nimi on Marjaana
ja Rele-vastaava on toimenkuva. Harhailen yliopistolla toista vuotta ja
relejournalistin hommia
olen tehnyt ensimmäistä
puolivuotista
lukuun
ottamatta alusta lähtien.
Lehden taiton lisäksi
eniten työtunteja vie juttujen kerääminen muilta
Indexin jäseniltä, joihin näppituntuman
perusteella sovellan sopivasti jaoteltuna sekä
keppiä ja porkkanaa että uhkailua, lahjontaa

ja kiristystä.
Olen myös informaatiotutkimuksen puolivirallinen vastarannankiiski, jota ei suoraan
sanottuna paljon tippaakaan kiinnosta tämän
alan opiskelu ja joka istuisi tälläkin hetkellä
mieluummin Jyväskylässä tai Tampereella
journalistiopintoja tekemässä. Minut tunnistaa yleensä sekalaisista kirkasvärisistä
huiveista, joita omistan enemmän kuin laki
sallii, ja sekalaisista hulluista ideoista, joita
yritän myydä myös muille – yleensä vaihtelevalla menestyksellä. Lisäksi haluan matkustaa maailman ympäri 80 päivässä.

Twisteriä
ylioppilaskunnan juhlaviikolla
Index repäisi ylioppilaskunnan vuosijuhlaviikolla pistämällä lipaston aulaan
pystyyn uutukaisen Twister-pelinsä.
Ainakin naapurissa Anne-nukkea elvyttäneet lääketieteen opiskelijat innos-

tuivat kokeilemaan, kuinka hankaliin asentoihin
pystyisivät vääntäytymään – oli pelaamisen syynä
sitten kokeilunhalu tai palkkioksi saatavat karkit.
Indexin ständi oli pelin ansiosta niin houkutteleva,
että sai paikalle myös Kalevan toimittajan kuvaajansa kanssa. Index olikin ehkä koko tapahtuman
näkyvin kilta, minkä lisäksi markkinointikin oli
viereisen Humanistisen killan ukulelekonsertin ja
ilmaisen kahvin ansiosta kunnossa.
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Been there, done that
Yhdeksän urheaa indexiläistä suuntasi tammikuun lopussa Etelä-Eurooppaan, Portugaliin. Portviinin syntymäkaupungissa koettiin pakollisen symposium-osallistumisen
lisäksi myös muunlaisia seikkailuja.

turistit vielä joutuisimme kokemaan. Pääruoaksi sai valita joko kalaa tai porsasta. Tarjoilija kyllä kutsui kalaa kalamariksi, mutta
tässä vaiheessa kenenkään sahajauhokanisteri ei ilmeisesti pyörinyt täydellä teholla. Ja
ruokahan paljastui aivan liian myöhään mustekalaksi. Eihän siinä sinänsä mitään ihmeellistä ollut, aivan taivaallista mustekalaakin
on varmasti toki olemassa, mutta uskoisin,
että koko seurue pysyttelee tämän jälkeen
vähintään metrin etäisyydellä kaikesta mustekalaan viittaavastakin. Minun lautaselta se
varsinainen herkkupala sitten löytyikin. Ihan
kokonainen olio kaikessa karmeudessaan lonkeroineen ja imukuppeineen päivineen. Siinä
sitä sitten ihmeteltiin. Ja minäkö olen vannonut, että mitään en syö, josta vielä näkee
miltä se on elävänä
näyttänyt. Lisäksi
mustekalan seassa
oli makkaran palasia ja koko setti oli
paistettu rasvassa
lähes syömäkelvottomaksi.

Normipäivä Portossa
Silmäys portugalilaiseen ruoka- ja
alkoholikulttuuriin
Tässä lyhyt katsaus siitä, miten koimme portugalilaisen ruoka- ja alkoholikulttuurin Bobcatssss konferenssimatkallamme Portugalin
Portossa. Yhteen lauseeseen voisi tiivistää,
että portugalilainen ruoka ei aiheuttanut kuolausreaktioita, eikä sen kummemmin kutkutellut yhdenkään konferenssimatkaajan
makuhermoja ainakaan positiivisessa mielessä. Huonoja puolia ruuissa oli kastikkeiden
puute, hirmuinen rasvan (ilmeisesti öljyn)
kanssa lotraaminen sekä salaattien etikkaisuus. Ruoat eivät siis sisältäneet lainkaan
kastikkeita vaan olivat pääasiassa rasvassa
loppuunsa
käristettyjä eli toisin
sanoen aiheuttivat
nielemisvaikeuksia.

Ensimmäinen ruokailumme ulkona
ravintolassa
oli
suoranainen fatal
Yliopistoruokaierror. Ravintola oli
lujen jälkeenkään
kyllä ihan viihtyisä
ei kyllä voltteja
ja annoksen hinheitelty. Annoktakaan ei tiehensä
set olivat samoin
säikäyttänyt. Kuudella eurolla sai Mustekalaa, nam. Reissun ensimmäinen ruokailu kuivia ja joka päivä
ruokana oli ainakin
sieraintensa
alle osoittautui varsinaiseksi makuelämykseksi.
alkuruoan, pääruoan, jälkiruoan sekä viinin. kanaa ja riisiä. Positiivista oli ainoastaan se,
Tässä vaiheessa emme vielä olleet lainkaan että annos sisälsi alkukeiton, pääruoan, jälkitietoisia siitä, mitä me pahaa aavistamattomat ruoan sekä sämpylän. Kammottavin kokemus
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Porton valloittajat Anna, Minna, Taru, Elina, Marjaana, Liisa, Satu, Hannariikka ja Jenni
taustallaan Douro-joki, silta ja mystiseksi jäänyt hieno rakennus.
näistä eväistä oli ehdottomasti viimeisenä päihtyneet tarpeeksi ja pysyvät vielä suurin
päivänä jälkiruokana ollut räkää eli limaista piirtein baarijakkaralla. Poistumaan asiakeritettä muistuttava soossi. Tätäkään aterioin- kaita ei siis kehoteta. Epäilen vahvasti, että
tia tuskin kukaan meistä on ripustanut muis- tämä systeemi ei toimisi Suomessa. Noin 25%
tojen kultaisiin raameihin. Loppujen lopuksi ihmisistä jopa saattaisi asua ravintoloissa, jos
kuitenkin joku mielenvikainen jopa innostui ne olisivat läpi vuorokauden avoinna. Jotkut
anniskelupaikat avaavat ovensa jo aamukahostamaan portugalilaisen keittokirjan.
deksalta, joten valistuneen alkoholin suurkuluttajan ei tarvitse odotella seuraavan paikan
aukeamista kuin tunnin jos sitäkään. SeuraaTarjoilija kyllä kutsui kalaa
van normipäivän saattaa siis aloittaa vaikka
kalamariksi, mutta tässä
valkoviinipullollisella lähikuppilassa :).
vaiheessa kenenkään
sahajauhokanisteri ei ilmeisesti
Omasta mielestäni reissu oli ruoan mausta
pyörinyt täydellä teholla.
ja koostumuksesta huolimatta kaikin puolin
antoisa ja tapahtumarikas. Saimme myös
luotua uusia hyödyllisiä linkkejä ympäri
Sen sijaan portugalilaista alkoholikulttuuria ämpäri Eurooppaa. Lopuksi vielä piiskaan
voisimme ylistää vaikka viimeiseen hengen- selkään nykyisiä ja uusia Indexin jäseniä,
vetoon asti. Viiniä saa kaupasta jopa eurolla jotta saisimme järjestettyä myös tulevaisuutai sitäkin edullisemmin, jos ei ole laatutietoi- dessa yhtä mahtavia ekskursioita. See you in
nen asiakas. Baaritkin pitävät ovensa avoinna Parma next year.
aamukuuteen saakka ja sitäkin kauemmin jos
asiakkaat (huom. suomalaiset) eivät kukon- Teksti:Anna Häkkilä
lauluun mennessä ole (omasta mielestään) Kuvat: Marjaana Lahola
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korttelin ympäri, jos asiakas etupenkillä ei
tiedä tarkalleen, minne on menossa. Myös
pakoautoksi kiesi on paikallaan, mikäli tulee
kiire karistaa ylimääräisiä normipäivänviettäjiä kannoiltaan.

Matkailuvinkkejä Portoon
Tässä jutussa käsittelen Portossa liikennöintiä muutamien peruskäsitteiden avulla, jotka
muodostuivat erityisen merkittäviksi matkamme aikana, ja joita ilman excursiomme
ei olisi ollut sellainen kuin se oli. Selitykset
avainsanoihin niille, jotka eivät matkalle
mukaan päässeet, löytyvät tekstin lopusta.

Julkisilla Portossa pääsee myös, jos on tarpeeksi kärsivällinen odottelemaan bussia
sateessa ennalta määrittämättömiä aikoja.
Metroakin testasimme, ja myös sillä pääsi
kätevästi eteen- ja taaksepäin. Huolimatta
kulkuvälineestä, seurasi matkantekoamme
kuitenkin aina Valvova Silmä*****, monesti
useampikin. Valvovan Silmän alaisena taittuu matka kuin matka mukavasti, eikä vaalea
turisti koskaan tunne olevansa yksin.

Portoon saavuimme Frankfurtin kautta Ryanairin siivin. Jokaisella lennolla kapteeni
suoritti laskut ja erityisesti nousut* erittäin
mallikkaasti, ja taisipa yksi neljästä lennosta
olla jopa etuajassa. Lentomatkustamisen
turvallisuudentunnetta lisäsivät koneen keltainen muovisisustus sekä Alberto-niminen
hintelä mutta sympaattinen stuertti, jonka
mukaan nimettiin myöhemmin myös matkaseurueen konttoripullo**.

Nämä vähäiset perusasiat mielessä ei ammattilainen mene metsään Portossakaan. Myös
ensi vuonna Parmaan matkaavien kannattaa
ottaa vaikka jo etukäteen selvää kiesiajelun
kannattavuudesta ja konttoripullojen hinnoista, sekä muistaa, että italialainen Valvova
Silmä on ehkä portugalilaistakin tarkkaavaisempi!

Valvovan silmän alaisena
taittuu matka kuin matka
mukavasti, eikä vaalea turisti
koskaan tunne olevansa yksin.

Liisa Jäppinen
Portossa liikkumiseen on useita vaihtoehtoja. Vaikka monet nähtävyydet ja kaupat
sijaitsivat vain kävelyetäisyydellä keskustan
hostellistamme, sateisesta säästä johtuen ei
kävely aina ollut se miellyttävin vaihtoehto
liikehtiä. Kun siis tennareiden sisällä oleviin
muovipusseihin tulee reikä, valitsee ammattilainen*** alleen kiesin****. Kiesillä ajelu
on Portossa kohtalaisen halpaa, mikäli on tarpeeksi kykenevä selvittämään kuljettajalle,
mihin ollaan menossa. Monet kuljettajat eivät
puhu englantia, eikä heidän suuntavaistonsa
ole välttämättä taksimatkaajille se kaikkein
edullisin. Kiesillä ajaessa kannattaa siis pitää
aivot matkassa, koska kuskit ajelevat mielellään myös muutamia ylimääräisiä kierroksia

*Nousu: Mukava tunne mahassa tai päässä, riippuen
siitä, mikä nousee ja minne.
**Konttoripullo: Matkalla ensisijaisen tärkeä väline
melkeinpä tilanteeseen kuin tilanteeseen, kuten huuhtelemaan alas matkanteosta aiheutunut ärsytys, tai antamaan puhtia uuteen aamuun/päivään/iltaan. Kuuluu
ammattilaisen (ks. alla) perusmatkatavaroihin.
***Ammattilainen: Valistunut alkoholin suurkuluttaja
tai esimerkiksi tietoasiantuntija.
****Kiesi: Taksi. Portossa taksin saa parhaiten esimerkiksi baarimikon tilaamana.
*****Valvova Silmä: Tuijottava, usein miespuolinen
natiivikansalainen. Valvova silmä seuraa häpeämättömästi vaaleahiuksisia, erityisesti pitkiä naisihmisiä,
minne he ikinä menevätkin.
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Liisan seikkailut Ihmemaassa
Teresa Helsingin kirjamessuilla

Helsingin vuotuiset kirjamessut järjestettiin
viime vuonna 10. kerran, tällä kertaa lokakuun loppupuolella, juuri sopivasti syyslomaviikon aikana. Olen suunnitellut kyseisille
messuille lähtöä yhtä
kauan kuin messuja on
pidettykin, ja viimein
pääsin
toteuttamaan
tämän unelmani. Kiersin
messuilla useana päivänä
eri ystävien kanssa, ja
nautin olostani suunnattomasti. Messujen lisäksi
Helsingin reissulla tutuksi
tulivat Luonnontieteellinen museo sekä Ateneum
– todellinen pidennetty
kulttuuriviikonloppu oli
siis kyseessä.

(kuten oikeaan narikkaan kotiin lähtiessä!)
Päivän päätteeksi mukaan ei ollut tarttunut
juuri mitään konkreettista, ainoastaan paljon
tunnelmia.

Toisena messupäivänä
tilanne olikin sitten jo
ihan toinen. Lähdin messuille heti aamusta hyvin
varustautuneena: laukku
tyhjänä,
lompakko
täynnä,
shoppailufiilis
päällä ja mieli avoimena
kaikelle uudelle. Ei liene
siis yllätys, että perjantaipäivä messuilla meni
todella nopeasti. Laukku
täyttyi kuin huomaamatta
ja päivän saatossa myös
kädet tulivat täyteen eriMessuilla oli olo alusta
laisia kasseja ja pusseja
asti kuin sillä kuuluisalla
– kaikki täynnä kirjoja
Liisalla
Ihmemaassa. Isot hampaat ja hankala nimi – Giga- tietysti. Kirjojen lisäksi
Aivan varmasti otsaani notosaurus Carolinii.
pusseihin löysivät tiensä
olisi voinut leimata sanat ”turisti, ensi kertaa lukuisat ilmaiseksi jaetut kirjanmerkit, erilaikirjamessuilla”, sen verran pyöreäsilmäi- set kortit, esitteet, lehdet ja muu ilmaiskrääsä
senä messualuetta kiersin. Kaikki oli isoa ja jota tuollaisissa paikoissa aina jaetaan.
ihmeellistä, ja minunkaltaiselleni bibliofiilille paikka oli kuin henkilökohtainen taivas; Kirjamessujen kanssa yhtä aikaa Helsingin
kirjoja oli joka puolella, ja niistä sai puhua messukeskuksessa järjestettiin myös Viini,
samanhenkisten ihmisten kanssa vaikka ruoka & hyvä elämä -messut, jonne pääsi
loputtomiin. Ensimmäinen messupäivä, tors- samalla lipulla kuin kirjamessuillekin. Pertai, meni yhdessä vilauksessa ja muistikuvat jantaina kävin myös näihin messuihin tutuskyseiseltä päivältä ovat yhtä isoa sekamels- tumassa pintapuolisesti – toisin sanoen kävin
kaa: lukemattomia värejä, ihmisvilinää, tuok- maistiaisissa maistelemassa kaikenlaista
suja ja tungosta. Ja niitä kirjoja, loputtomiin, hyvää syötävää ja juotavaa. Mieleen jäivät
pöytä ja loossi toisensa perään. Messualue etenkin monenlaiset kivennäisvesimaistiaituntui valtavan isolta, ja kartankin avulla oli set, puhumattakaan herkullisista jäätelöistä ja
välillä vaikea suunnistaa oikeaan suuntaan lukuisista erilaisista suklaista. Myös viinien
11

maistelu olisi pientä korvausta vastaan ollut
mahdollista, mutta jätin tämän väliin. Kirjat
olivat messujen pääkohta minulle, ja vaikka
viini, ruoka & hyvä elämä -messut olivat
nekin mielenkiintoiset, olivat ne minulle
lähinnä lepokeidas ja paikka ladata akkuja
kirjamessuja varten.

mäksi aikaa kuuntelemaan, toiset ohitin vain
muutaman minuutin kuuntelun jälkeen.
Lauantainpäivä alkoi elämäni ensimmäisellä
visiitillä Helsingin Luonnontieteelliseen
museoon. Aika kului sielläkin vikkelään erilaisia näyttelyitä ihmetellessä. Elämän historia -näyttelyn dinosaurusten luurangot ja
luolamaalauskopiot olivat erityisen vaikuttavia, ja Suomen luonto -näyttely oli kaikessa
tuttuudessaankin erittäin mielenkiintoinen
ja lisäksi kaunis ja sen vuoksi viihdyttävä.
Luut kertovat -näyttely oli myös mielenkiintoinen, mutta suoraan sanottuna välillä
varsin karu…ainakin allekirjoittaneen mielestä. Esimerkiksi helmipöllön luuranko oli
sen näköinen, että minua ihmetyttää miksi
kauhuelokuvien tekijät eivät ole sitä vielä
tajunneet ottaa yhdeksi
efektiksi elokuvissaan.
Se oli oikeasti melko
karmiva, hui! Vaihtuvana näyttelynä oli
museon ja museorakennuksen historiaan
perehtyvä Kirahveja
kimnaasiassa.

Perjantaina mieleen jäivät esityksistä etenkin
Johanna Sinisalon ja PMMP:n kirjojen esittelytilaisuudet ja niihin kuuluvat haastattelut.
Muutoin päivän saaliina oli valtava kasa kirjoja (ja kirjanmerkkejä sekä muita oheistuotteita), muutama Fazerin uusi suklaalevy jotka
sorruin ostamaan ruoka & viinimessuilta,
paljon ihania muistoja ja muutama valokuvakin.

Erilaisia esityksiä ja
esittelyitä kirjoista ja
kirjailijoista oli valtavan paljon päivittäin,
ja alun perin minulla
oli tarkat suunnitelmat että kuuntelen
ainakin tuon esityksen, ja tuon ja tuokin
kuulostaa mielenkiintoiselta. Minulla oli
etukäteen suunnitel- Mauri Kunnaksen signeeraukseen kuuluu Museoreissun jälkeen
päivä jatkui jälleen
tuna joillekin päiville luonnollisesti myös pikku kuva.
lähes minuuttiaikataulu esitysten suhteen. kirjamessujen parissa. Messukeskukseen
Lopulta kävi kuitenkin niin, että kokonaisuu- päästyäni kiitin onneani siitä, että olin tehnyt
dessaan kuuntelin vain muutaman esityksen tärkeimmät ostokset sekä messuihin tutustukoko messujen aikana, ja niistäkin ainoastaan misen jo kahtena edellisenä päivänä. Lauankaksi ennalta suunniteltua. Huomasin nimit- taina messuhalli oli nimittäin aivan tupaten
täin varsin pian, että lähes kaikki esitykset täynnä ihmisiä – joka on paljon sanottu,
olivat tavalla tai toisella mielenkiintoisia ja varsinkin kun minusta tuntui että ihmisiä oli
jos kuuntelisin ne kaikki, en mitään muuta valtavasti jo torstaina ja perjantaina! Viikonehtisi tehdäkään. Joten päädyin lopulta kuun- loppu oli kuitenkin vielä lisännyt porukan
telemaan pätkiä sieltä ja toisia täältä samalla määrää, ja messuilla liikkuminen olikin laukun surffailin ympäri messualuetta. Välillä antaina jatkuvaa ihmisvilinässä pujottelua ja
pysähdyin jonkin esityksen kohdalla pitem- satunnaisia anteeksipyyntöjä. Päätin varsin
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nopeasti, etten jäisi messuille lauantaina pitkäksi aikaa, mutta kuitenkin viihdyin siellä
sinäkin päivänä yli kaksi tuntia. Tämä aika
kului lähinnä kortteja kirjoittaen ja esityksiä
kuunnellen.
Lauantaina olivat molemmat ennalta suunnittelemani esitykset, jotka todella menin
kuuntelemaan ja joista en olisi jäänyt pois
mistään hinnasta. Ensimmäinen oli Harry
Potter -kirjojen suomentajan, Jaana KapariJatan tilaisuus, jossa Kapari-Jatta kertoi työstään suomentajana ja erityisesti Pottereiden
suomentamisesta kaikkine vaikeuksineen ja
hienouksineen. Esittelyssä oli tietysti myös
Kapari-Jatan Potter-suomennoksista kirjoittama kirja ”Pollomuhku ja Posityyhtynen”. Toinen esittely oli Mauri Kunnaksen
tilaisuus, jossa Kunnas kertoi uusimmasta
teoksestaan ”Herra Hakkaraisen seitsemän
ihmettä”. Molemmat olivat todella jännittäviä puolituntisia, josta sain paljon uutta tietoa
niin itse henkilöistä kuin heidän työstäänkin.
Kunnas myös signeerasi kirjojaan haastattelun jälkeen, ja minäkin ostin tuon uusimman
opuksen lahjaksi siskoni lapsille – signeerauksen kera tietysti. Kunnas paitsi kirjoitti
nimikirjoituksensa kirjaan, myös piirsi siihen
pienen kuvan, joka jollain tavalla liittyi sig-

neerattavan kirjan aiheeseen. Oli aika hienoa
nähdä todellinen taituri työssään – miten joku
voikin muutamalla hassulla kynänvedolla
saada aikaiseksi niin hienoa jälkeä!
Lauantai jäi lopulta viimeiseksi messupäiväkseni, joka oli ehkä hyväkin juttu ajatellen kotiin kuljetettavien kirjojen valtavaa
määrää jo kolmen päivän messuilun jälkeen. Sunnuntaina ei yksinkertaisesti enää
aika riittänyt messuihin, koska Ateneumin
taidemuseon näyttelyssä vierähti aika kuin
huomaamatta japanilaista taidetta ihaillen.
Iltapäivällä oli jo ehdittävä kotijunaan ja
sitä ennen piti toki vielä pakatakin kaikki ne
messujen maailmasta mukaan lähteneet kirjat
ja muu krääsä. Selkä oli lopulta kotiin päästyäni aivan tulessa matkalaukkujen (eli kirjojen) kantamisesta ja olo oli väsynyt, mutta
erittäin onnellinen ja tyytyväinen. Neljän
päivän reissulta saldoksi jäi lopulta yhteensä
lukematon määrä kirjoja (oikeasti, en uskaltanut niitä laskea, mutta suurehkon (kaverilta
lainatun) matkalaukullisen verran niitä oli),
valtava määrä (yhteensä 154 kpl) valokuvia
sekä paljon ihania muistoja!
Teresa Savolainen

Uusi yliopistolaki
Mikä, miten, miksi?
täjien mielestä nyt on aika muuttaa perusteellisesti yliopistojen taloudellista rakennetta ja
näin kehittää Suomen yliopistojen kansainvälistä kilpailukykyä. Päätin selvittää mistä
uudessa yliopistolaissa on oikeastaan kysymys.

Syksyllä 2009 voimaan tuleva ja vuoden
2010 alussa täyteen toimintaansa yltävä uusi
yliopistolaki on herättänyt paljon keskustelua niin opiskelijoiden kuin yliopiston henkilökunnankin keskuudessa. Edellinen, vuonna
1997 säädetty laki on aikansa elänyt ja päät13

paremmin kehittää strategisia päämääriään tutkimuksen osalta joka taas selventää
yliopistojen keskinäistä työnjakoa erikoistumisen osalta. Sitä, keitä nämä ulkopuoliset jäsenet mahdollisesti olisivat, ei
opetusministeri Virkkunen huomannut
mainita.

Mikä?
Eduskunnan uuden opetusministerin,
Henna Virkkusen mukaan uusi yliopistolaki on toiseksi paras asia mitä Suomen
opetukselle ja sivistykselle on tapahtunut
yliopistojen perustamisen jälkeen. Torstaina 19. Helmikuuta pitämässään tiedotustilaisuudessa Virkkunen totesi lain
tuovan toivottua muutosta niin yliopiston
taloudelliseen rakenteeseen kuin henkilöstöhallintoon, mutta olevan myös tärkeä
Suomen tulevaisuudelle kilpailukykyisen
tutkimuksen kehittämisen avulla.

Muita lain mukanaan tuomia muutoksia
ovat esimerkiksi yliopistohenkilökunnan
virkojen muuttuminen työsuhteiksi, työntekijöiden kelpoisuusvaatimusten määrittelyvastuun siirtyminen yliopistoille sekä
uusien säätiömuotoisten yliopistojen muodostaminen. Uuden lain myötä opiskelija
voi ottaa vastaan yhden opiskelupaikan
lukukaudessa, ennen rajoitus koski koko
lukuvuotta. Lain ohessa otetaan myös
käyttöön viisivuotinen lukukausimaksukokeilu erillisissä maisteriohjelmissa.
Kokeilu koskee pelkästään EU/ETA
–maiden ulkopuolisia opiskelijoita ja sen
rinnalle rakennetaan hakijoille tarkoitettu
stipendiohjelma.

Uuden lain suurin muutos on yliopistojen
autonomian lisääntyminen. Yliopiston
tehtävänä on edelleen kehittää kansainvälistä ja kilpailukykyistä tutkimusta ja
opetusta, mutta nyt siihen luvataan opetusministeriön mukaan entistä paremmat
mahdollisuudet antamalla yliopistoille
mahdollisuus hankkia pääomatuloja valtionrahoituksen lisäksi. Virkkunen painottaakin, että tarkoituksena on antaa
ylipistoille mahdollisuus lisärahoituksen
keräämiseen tutkimuksen kehittämistä
sekä yliopistojen omia projekteja varten.
Opiskelijoiden pelkäämä eri alojen eriarvoisuuden kasvaminen ei Virkkusen
mukaan ole mahdollista valtion takaaman
perusrahoituksen turvin.
Myös yliopistojen hallituksen kokoonpanoon ja tehtäviin tulee merkittäviä
muutoksia. Tästedes hallitus muodostuu
vähintään kuudesta, enintään 14:ta jäsenestä, joista puolet valitaan yliopiston
ulkopuolelta. Aikaisemmin muiden kuin
yliopiston henkilökunnan tai opiskelijoiden osuus hallituksesta on täytynyt olla
enintään kolmannes ja vähintään yksi
jäsen. Opetusministeriön mukaan ulkopuolisten jäsenten avulla yliopisto voi
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Miten?
Koko prosessi uudesta yliopistolaista lähti
liikkeelle jo vuonna 2005, jolloin esitystä
uudesta yliopistolaista alettiin rakentamaan opetusministeriön avulla. Opetusministeri Virkkusen mukaan vaatimus
lain muutoksesta lähti yliopistojen professoreilta, jotka jo tuolloin kehittelivät
erilaisia ehdotelmia asian tiimoilta. Uutta
lakiesitystä valmisteltiin vuoden 2008
keväällä ja se lähti lausuntokierrokselle
yliopistoihin seuraavana syksynä. Tuolloin yliopistot järjestivät erilaisia paneelikeskusteluja joissa myös ylioppilaskunnat
olivat mukana. Tänä keväänä hallituksen
esitys uudesta laista viedään eduskuntaan
ja laki pyritään saamaan voimaan 1.9.2009.
Näin yliopistoille annetaan aikaa järjestää
asiansa ja rahoituksensa kuntoon vuoden

2010 alkuun mennessä, jolloin ne aloittavat
uudessa oikeudellisessa muodossaan.

Tampereen ylioppilaslehti Aviisissa (1/09),
että uuden yliopistolain syntymisen taustalla on valtion säästöhalut ja pyrkimys
saada Suomeen kansainvälistymisen merkeissä uusia opiskelijoita veronmaksajiksi
ja työvoimaksi eläköityvän kansankerroksen
tilalle. Kaiken takana on globalisaatio, väestörakenteen muutos ja teknologian kehitys.
Rahojen loppuessa pyritään tekemään rakenteellisia muutoksia, liittoutumaan ja luomaan
suhteita muihin yliopistoihin. Mutta miten
käy perustutkimuksen, kun vaakakupin toisella puolella painavat teknologian innovaatiot ja kilpailukykyinen huippuosaaminen?
Miten käy humanististen tieteiden tai esimerkiksi kasvatustieteiden rahoituksen, jos raha
menee sinne, missä tehdään kansainvälisesti
merkittävämpää tutkimusta?

Oulun yliopistolle tällainen aikataulutus tarkoittaa 20 miljoonan euron rahoituksen hankkimista ulkopuolisista lähteistä vuoden 2009
loppuun mennessä. Ylen Pohjois-Pohjanmaan uutisille (Ylen verkkosivut 18.2.2009)
asiasta kommentoinut rehtori Lauri Lajunen ei usko, että tällaiseen tavoitteeseen on
mahdollisuuksia. Lajusen mukaan nykyisen
taloudellisen tilanteen huomioon ottaen rahat
voitaisiin saada kokoon muutaman vuoden
sisään, jos valtio antaisi lakiesitykselleen
lisäaikaa. Tätä toivovat myös opiskelijat,
mutta hieman eri perustein.
Runsaasti mediakohua synnyttänyt opiskelijoiden mielenosoitus ja sen ohessa järjestetty
Helsingin yliopiston hallintorakennuksen
valtaus perustui pitkälti opiskelijoiden vastustukseen opintojen maksullisuudesta.
Lakimuutoksen ohessa järjestettävä lukukausimaksukokeilu sai opiskelijat barrikadeille,
mutta ehkä kuitenkin liian myöhään. Tätä
mieltä on myös Kalevan uutispäällikkö Erkki
Hujanen yliopistolakia koskevassa kirjoituksessaan (Kaleva 25.2.2009). Hujasen mielestä
niin opiskelijat kuin yliopistojen työntekijät
ovat nukkuneet onnensa ohi jo lain valmisteluvaiheessa. Myös minä voisin todeta: turha
itkeä kun on jo vellit housussa.

Yhtä kaikki, uuden lain voimaantulo on
näillä näkymin väistämätöntä mahdollisesta
lisäajasta huolimatta, eikä sen koommin yliopiston henkilökunta, opiskelijat kuin valtiovallan päättäjätkään osaa sanoa mitä muutos
loppujen lopuksi tuo tullessaan. Ainoa vaihtoehto tilanteessa on odottaa ja katsoa, ja
vasta sitten toimia, jos sille on enää tarvetta.
Muutoksen sanotaan aina tuovan mukanaan
myös jotain hyvää ja niin on uskottava myös
uuden yliopistolain kohdalla. Vaikka lainmuutosprosessi pantiin alkuun taloudellisen
tilanteen huipulla ja päätetään laman korvilla,
voidaan sen silti todeta olevan osa suurempaa yhteiskunnallisen kehityksen jatkumoa.
Nähtäväksi jää miten uudistukset oikeastaan
toteutetaan ja mitä ne todellisuudessa merkitsevät Suomen yliopistoille.

Miksi?
Eräs toinen opiskelijoiden mieltä askarruttanut asia on rahan valta yliopistojen päätöstenteossa. Asettaako uusi pääomitusmalli
tutkimuksen objektiivisuuden kyseenalaiseksi ja mikä on opiskelijan asema ja rooli
yliopiston muuttuessa yhä enemmän yritysmallin mukaiseksi liiketoimintaorganisaatioksi?
Tuomo Tamminen kirjoittaa uusimmassa

Anna-Maija Huhta
Lisää tietoa yliopistolaista, sen tavoitteista ja aikataulusta löydät Opetusministeriön sivuilta: www.minedu.fi
Opiskelijoiden kannanotto: http://opiskelijatoiminta.net/
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