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Kevät se tulla jollottaa, ja on taas aika kantaa
Relevanssi painosta kiltishuoneeseen jaettavaksi. Auringon helottaessa ihanasti kirkkaalta taivaalta monien opiskelut alkavat
olla tältä keväältä mukavasti pulkassa. Toivottavasti opintopistesalkkuun on kertynyt
riittävästi painoa - vähintäänkin ne Kelan
vaatimat!
Vielä ennen kesälaitumille karkaamista on
tietenkin yksi etappi jäjellä. Vappua vietetään
jälleen tänäkin vuonna (aivan, niin kuin aina
ennenkin) 1. toukokuuta, ja ainakin joidenkin
kohdalla viikko lisää molempiin suuntiin...
Toivottavasti munkit, simat ja serpentiinit
löytyvät jo varastosta!
Kansainvälisyys on täällä Pohjolan perukoillakin yhä ajankohtaisempi aihe. Käytävillämme liikuskelee paljon vaihto-opiskelijoita,
ja oululaisetkin ovat löytäneet tiensä Oulunsalon lentokentän ulkomaanterminaaliin.
Toinen Relen toimittajistakin on onnistunut
saamaan matkakärpäsen pureman. Jos tilanteesi on sama, tämä lehti on sinua varten!
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Kirjat ne kuuluu kirjastoon
Taas se tapahtui: Löysin kirjastosta etsimäni
kirjan, vaikken löytänytkään. Löysin siis sen
tietokannasta, muttei sitä fyysisenä opuksena
ollutkaan missään. Miksi niin täytyy aina
tapahtua minulle, kun tarvitsen etsimääni
kirjaa? Toisin sanoen tahdon sen kirjan.
Tuntuu, että jos en nyt saa sitä kirjaa, niin
räjähdän. Mikään ei auta – kirjatta on lähdettävä kirjastosta, vaikka sitä tuli varta vasten
hakemaan. Edes pahoittelevan kirjastotädin
ilme ei pysty lohduttamaan.

itsekäs että haluaisi pitää ne itsellään. Syytän
nyt siis jotain tuntematonta, vaikkakin kirja
saattoi olla vain hetkellisesti hukassa, jos
vaikka joku kirjastotäti oli käärinyt siihen
voileipänsä mennessään retkelle. Ainakin
röllien maailmassa niin on käynyt, ja mikä
voi tapahtua Röllille, voi tapahtua kenelle
tahansa.
Lopuksi pahoittelen sitä, että otsikkoni saattoi saada joidenkin päähän soimaan epämiellyttävän mutta hypnoottisen kappaleen, jota
ei ehkä koskaan pysty mielestään poistamaan. Jos se ei saanut soimaan mitään, ole
iloinen. Kiitos kuitenkin hyvästä otsikosta
oudon kappaleen tekijälle, jota en jaksa enkä
halua ruveta tarkistamaan, etten vain joutuisi
kuuntelemaan kyseistä biisiä jälleen kerran.
Sen levittäminen voisi kuitenkin saada jotkut
typerykset tajuamaan, minne ne kirjat (etenkin kirjaston kirjat) kuuluvat. Pahoittelen silti
otsikossa olevan lauseen kongruenssivirhettä,
joka ei ole siis minun syytäni.

Yleensä haluni saada jokin kirja ei liity tenttikirjoihin. On vain saatava joku romaani
nyt heti luettavaksi. Viimeksi minulla oli
kyseinen pakkomielle, kun halusin lukea
Oscar Wilden Dorian Grayn muotokuvan. En
saanut ”muotokuvaa” mistään, koska koko
kaupungin sillä hetkellä ainutta kirjastossa
paikalla olevaa kappaletta ei löytynytkään.
Minä halusin sen. En voinut ajatella muuta.
Odotin pari päivää, hermostuin ja ostin sen
itselleni käydessäni keskustassa.
Dorian Grayn muotokuva oli tylsä ja sen
lukeminen on edelleen kesken, mutta se ei
ole tässä nyt pääasia, vaan se että kirjastosta
varastetaan kirjoja. Se on käsittämätöntä,
koska kirjasto on kaikille avoin ja ilmainen.
Kuka varastaa kirjoja omasta tai kaverinsa
hyllystä? Ei kukaan (ainakin toivon niin).
Sekin olisi viisaampaa kuin varastaa kirjaston hälyttimillä ja tarroilla varustettu laitos,
joka syyttävästi osoittaa olevansa kirjaston
omaisuutta joka kerta kun sitä katsoo. Silti
se piti viedä. Toivottavasti se, joka varasti
minulta mahdollisuuden lainata Dorian
Grayn muotokuvan halusi yhtä kovasti lukea
sen kuin minä. Toivoisin, että hän tajuaisi
kirjojen kuuluvan kirjastoon, eikä olisi niin

Riikka, joka haluaa kiittää sitä ujoa kirjastosetää, joka epätoivoisesti yritti löytää
epätoivoiselle asiakkaalle Dorian Grayn
muotokuvan.
Riikka, Indexin puheenjohtaja
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Satumainen vaihto
Ihmeelliset vaihto-opiskeluseikkailuni Afrikassa

Tieni kohti Afrikan ihmeitä alkoi hahmottua
keväällä 2007 Knowledge Managementin
intensiivikurssin kautta Oulun yliopistolla,
kun vieraileva luennoitsija Hilda Kruger Stellenboschin yliopistosta sai allekirjoittaneen
intoutumaan ajatuksesta vaihto-opiskelusta
vielä näin opintojen loppumetreillä. Takana
on nyt liki kolmisen kuukautta Afrikan
elämää ja hetkeäkään ei kaduta, että vaihtoon
tuli lähdettyä. Pikemminkin ajatukset askartelevat siinä faktassa, että vaihtoon lähteminen, mielit sitten minne tahansa, pitäisi olla
kaikille pakollista! Ei tällaisia kokemuksia
ja niiden hyötyjä voi kenellekään edes täysin

sanoin kuvata, ne pitää itse kokea!
Viime vuoden puolella alkoivat siis sekalaiset
matkajärjestelyt vaihtopuolivuotisen hyväksi,
ja sukulaisten sekä ystävien ennakkoluuloisesta kauhistelusta matkakohteen valintaa
kohtaan into maisemanvaihtoon oli suuri.
Lisäpuhtia lähtöön toi myös ainutlaatuinen
opiskelumahdollisuus, sillä onhan Stellenboschin infonlaitos erikoistunut nimenomaan knowledge managementiin. Ja niin
sitten vihdoin tämän vuoden tammikuussa
lentokone vei tämän satumaisen matkaajan niinkin kaukaiseen maailman kolkkaan
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kuin Etelä-Afrikkaan, aivan Kapkaupungin
liepeillä sijaitsevaan Stellenboschin yliopistokaupunkiin. Pääasiallinen opinahjo
paikan päällä on Department of Information
Science - Centre for Knowledge Dynamics
and Decision Making. Vuoden 2008 ensimmäiseksi lukukaudeksi minut kelpuutettiin
seuraamaan Honours programme in SocioInformatics, jonka lisäksi tarkoitus on tehdä
mahdollisuuksien mukaan muita sekalaisia
opintoja sekä pieniä harjoittelupätkiäkin niin
taidemuseolla kuin kirjastossa.

Tekeminen, näkeminen ja kokeminen eivät
täältä maan kolkasta tosiaan ihan heti lopu.
Opiskelun ohella arkeaan voi rikastaa erilaisilla päiväreissuilla, joista tarjontaa löytyy
joka lähtöön. Kapkaupungin kaduilla voi
shoppailla itsensä uuvuksiin, kierrellä museoita ja vetäytyä nauttimaan loppuillasta
viihtyisän hämyisille jazzklubeille Long
Streetille. Luonnosta kiinnostuneille löytyy
vuoria patikoitavaksi, vesiputouksia, koskimelontaa, vuorikiipeilyä, maastopyöräilyä…
Enemmän elukoista kiinnostunut voi bongata
bingviinejä Bouldersissa, ottaa osaa haisukellukselle tai lähteä valasjahtiin ja luonnollisesti se safari ja Afrikan Big 5 on jokaisen
vierailijan tähtäimessä. Ehdoton must-juttu
on myös jos ei nyt aivan oppia, niin ainakin
kokeilla surffaamista monituisilla, toinen
toistaan kauniimmilla hiekkarannoilla. Ja
jos ei vieläkään ole riittävän extremeä, niin
aina voi lähteä kiertämään rannikon kaunista
Garden Routea ja hypätä vaikka pää edeltä

Takana on nyt liki kolmisen
kuukautta Afrikan elämää ja
hetkeäkään ei kaduta, että
vaihtoon tuli lähdettyä�.

Stellenboschiin saavuttaessa Suomen talven
keskeltä Etelä-Afrikassa vietettiin kuuminta
kesäaikaa, lämpötila saapumisen aikoihin
hipoi kesän lämpöennätyksiä reilusti yli
30 asteessa, joten sopeutuminen pimeän ja
kylmän keskeltä aurinkoistakin aurinkoisempaan keliin kesti joitakin toveja. Sen sijaan
koti-ikävä tai tylsyys ei ole päässyt yllättämään, niin mahdottoman, käsittämättömän,
uskomattoman paljon täällä riittää tekemistä!
Stellenboschin pluspuolia esim. viereiseen
Kapkaupunkiin verrattuna on, että paikka
on pienehkö ja Afrikan mittakaavassa turvallinen, mutta lähellä kaikkea. Kaupungista
löytyy omasta takaa erittäin hyvä kulttuuritarjonta, mahtavia ruokapaikkoja sekä baareja,
museoita sekä gallerioita, musiikkia, urheilua sekä ah niitä viinitiloja! Stellenboschan
on Etelä-Afrikan kuuluisimpia viinialueita,
yksin tämän kaupungin alueelta tiloja löytyy
yli 300, joissa viinin saloihin pääsee perehtymään suomalaisittain naurettavan ����������
halvalla.
Bai lekker!
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Bloukrans Riverin sillalta maailmanennätysbenjihypyn 216 metriä!

Ihmeekseni olen myös ainoa naispuolinen
opiskelija omassa ryhmässäni ;) Sisällöllisesti
opinnot ovat kuitenkin haastavia ja erityisesti
olen tykästynyt täkäläiseen kotimaasta poikkeavaan luennointitapaan ja keskustelevaan
luentokulttuuriin. Monesti olen luennon päättyessä niin haltioissani, että hyvä etten ala
aploodeeraamaan ;) Vaihtelua arkeen tuovat
myös erilaiset suoritustavat. Esimerkiksi
pääsiäisen aikaan Western Capen yliopistolla
järjestetty Knowledge Managementin intensiivikurssi, jolle osaa ottivat NSS-vaihtoverkoston opettajat ja opiskelijat niin Suomesta,
Namibiasta kuin kahdesta Etelä-Afrikan yliopistostakin. Opintointoa tuo tietysti myös
yliopiston erilainen opiskeluympäristö, harvoinpa sitä Suomessa tulee tenttiin kertailtua
palmun juurella, vihreässä kasvitieteellisessä
puutarhassa tai uima-altaan äärellä.

Kaupungista löytyy
omasta takaa erittäin hyvä
kulttuuritarjonta, mahtavia
ruokapaikkoja sekä baareja,
museoita sekä gallerioita,
musiikkia, urheilua sekä ah
niitä viinitiloja!

Rauhaisampaakin tekemistä toki löytyy, hermojaan voi lepuuttaa sitten taas vastapainoksi
opintojen parissa. Oman laitokseni kurssitarjontaan olen ollut erittäin tyytyväinen, joskin
työmäärää per kurssi on melko vaativa.
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kana kodista sekä
tutusta ja turvallisesta totutusta.
Lopputuloksena
on kokemusta ja
rohkeutta, asennetta,
valmiutta
lähteä ja selviytyä
mistä vaan, mennä
vaikka sen kuuluisan harmaan kiven
läpi, jos tarve
vaatii. Ja jos siltä
näyttää, ettei sen
kiven läpi päästä,
niin laatia sitten
suunnitelma
ja
strategia B, jolla
se este siitä jotenkin siirtyy! Hassuahan se on, miten jotkin
asiat pitää tulla toteamaan aina näin kauan
kotoa saakka, vaikka samat rakennuspalikat
ovat olemassa siellä kotonakin.

Monesti olen luennon
päättyessä niin haltioissani,
että hyvä etten ala
aplodeeraamaan!

Kertomisen arvoisia tarinoita vaihdosta ja
kuvia näytettäväksi kokemuksista täällä Stellenboschissa löytyisi vaikka koko Relevanssin vuosikerraksi, mutta ehkäpä tässä riittävä
maistiainen opiskelijanelämästä täältä. Lisää
satumaisia kertomuksia ja kurkistuksia siihen,
millaisia kokemuksia Afrikan vaihdosta on
kertynyt, voi seurata epävirallisen virallisen matkablogin kautta osoitteessa www.
satumainenmatkaaja.wordpress.com. Mutta
varoituksen sana jo nyt, jutuista ei kannata
etsiä virallista sävyä tai järjen häivää, tarkoitus on lähinnä kirjoitella ylös kokemuksia
kauas jääneille tutuille ja myös itselle muistoksi. Mainittakoon kuitenkin varoituksena,
että blogissa mainituilla henkilöillä on todellisuuden kanssa täysi tekeminen!

Vaan sanoinkuvaamattoman kauniiden maisemien ja unohtumattomien hetkien, muistojen lisäksi vaihtoajasta jää toki käteen jotakin
muutakin, joka kantaa elämässä eteenpäin
muutenkin. Jokainen vaihdossa ollut tietää
mitä, mutta silti sitä on niin vaikeaa toiselle
ihmiselle selittää. Lukuisien ja toivon mukaan
elinikäisten uusien ystävyyssuhteiden lisäksi
se maailma avartuu kyllä sen ennakkoluulottomankin silmissä niin ettei mitään rajaa!
Varsinkin täällä Etelä-Afrikassa, joka on
nimensä mukaisesti todella sateenkaarikansakunta vähemmän kunniakkaan menneisyytensä varjossa. Täällä itsensä voi voittaa niin
fyysisesti vaikka kapuamalla Pöytävuorelle
kuin henkisesti sopeutumalla uuteen monikulttuuriseen yhteiskuntaan kaukana kau-

Satu Salmela
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My experience as an
exchange student
of information studies at University of Oulu
study in a different environment, learning a
bit of the great Finnish culture, to experience
new leisure activities such as skiing, Sauna,
Ice hole swimming just to mention but a
few. It has really been a good learning experience altogether.

This article is about my experience at the
University of Oulu as an exchange student
studying information studies in the faculty
of humanities. I’m Wilhelm Elinashe Uutoni
an exchange student from the University of
Namibia (UNAM), in Namibia. I’m a graduate of Bachelor of Art in Library Science
and Records Management and my second
major subject was Industrial psychology. It
has been a great exciting experience to come
on the exchange programme to Finland, to

Academic life in Oulu
The courses that I’m doing here ‘Information studies’ is different from the one I have
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done in Namibia by name. At UNAM it is
called in Bachelor of Art in Library science
and Record Management in but the content
and modules are almost similar. In Namibia
the course is under the faculty of Humanities
as here but under the department of Information and Communication Studies. Among
other modules, I have been doing Information behaviour, Information and knowledge
management, Information resources and
evaluation, Current Issues in Communication
Studies: Perspectives on Rhetoric, Persuasion and Effects, Few modules on Northern
literature and films and Survival Finnish.

Despite that I acknowledge the University’s
excellent learning and teaching facilities,
well organised and equipped libraries. I was
impressed on a two week University libraries visits that I had with my colleague Vaida
from Lithuania, of which I would say students here are well served and their information need are satisfied. In addition to good
services I like the system of choices that I
had to choose either to write essays or sit for
the examination for my self studies as well
choices of dates when you want to sit for the
exam, unlike at UNAM where you only have
two examination choices and you have to get
40% in continuous assessments for you to sit
for the exam.

It has really been a good
learning experience altogether.

Recommendations
I would recommend if possible in future,
lecturers to prepare even one lecture in English in two weeks so that exchange student,
could have a chance to meet their colleagues
and share knowledge and interact with each
other. I would also recommend more online
modules for information studies exchange
student.

I have enjoyed these modules very much
although most of the modules especially from
Information studies department are taught in
Finnish so I had to do self studies, which is
quite a lot of work, but I should acknowledge
the great assistance I got from the department
coordinator professor Terttu Kortelainen and
professor Maija-Leena Huotari. Self study
was a challenge to me because although I’m
used to self reading and writing essays back
in Namibia, I have never completed a course
on that basis before. It was also sad that I did
not have a chance to sit in a classroom with
my Finnish colleagues that are doing the same
programme of which I would have loved to
and interact, take part in the discussion with
them and lecturers. However I had a great
time in Northern Literature modules with
other international students, and in Current
issues in communication studies which is an
online module of which I would describe as it
is more of a media and journalism studies.

I would also like to request and invite Finnish
student to come on exchange to UNAM. For
those who are interested, have a look at the
modules that you might be interested to do
in Namibia and they are all taught in English
at
http://www.unam.na/faculties/Humanities2008.doc
For questions, comments on anything regarding this article and for those of you who
would like to know anything about Namibia
my contacts details are: shetunyenga@hotmail.com.
Wilhelm Uutoni
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Miten hallita moraalista
paniikkia?
Huhtikuun alussa Åbo Akademissa tarkastettiin Ralf Kaurasen väitöskirja Seriedebatt
i 1950-talets Finland : en studie i barndom,
media och reglering. Työ kuuluu sosiologian
alaan ja lienee – jos olen oikein laskenut –
neljäs suomalainen väitöskirja sarjakuvista.
Ensimmäinen oli P. A. Mannisen kasvatustieteellinen työ nuorten sarjakuvien tekemisestä, edellinen on myös Turusta, Turun
yliopistoon kulttuurihistoriaan tehty Päivi
Arffmanin Yhdysvaltain underground-sarjakuvia käsitellyt työ. Siinä välissä Vaasassa
väiteltiin sarjakuvien suomentamisesta.

neet ilmaisemaan, mitä ongelmia sarjakuvien
lukeminen tuottaisi.
Tieteellinen ja akateeminen tutkimus pääsi
ratkaisemaan asian. Mitään todisteita sarjakuvien aiheuttamista sosiaalisista tai psykologisista ongelmista ei löydetty. Jotkut lapset
olivat toisia herkempiä, mutta syyt ”epänormaaliuteen” olivat heidän kehityksessään ja
vanhemmuuden ongelmissa. Myös elinolosuhteilla oli merkityksensä.
Mitään todisteita sarjakuvien
aiheuttamista sosiaalisista tai
psykologisista ongelmista ei
löydetty.

Väitös on ajankohtaisempi kuin otsakkeesta
ymmärtäisi. Vuonna 1952 alkanut ja 1960luvun alussa hiipunut sarjakuvakeskustelu
oli argumentaatioltaan samantyyppinen kuin
myöhemmät video-, videopeli- ja vaikkapa
parhaillaan käytävä Internetin (lapsiporno)
suodatuskeskustelu.

Kaurasen mukaan 1950-luvulla käyty keskustelu toisaalta leimasi sarjakuvat ”roskaksi” ja
toisaalta saattoi alulle lapsuutta ja nuoruutta
koskevan tutkimuksen.

Ensimmäiset varsinaiset sarjakuvalehdet
alkoivat ilmestyä 1949 Sarjakuvalehden johdolla (ilmestyi 1963 saakka). Lehtien määrä
pysyi pienenä ja vaihtelevana, kunnes 1953
nousi kymmeneen. Sisällöllisen sopivuuskeskustelun virittivät Gordon Jim (1953), Kilroy
(1953-1954), Kädet ylös (1953-1955), Seikkailusarjat (1952-1956) ja Tex (1953-1965).

Kymmenvuotinen keskustelu ei johtanut
Suomessa lainmuutoksiin tai alan sisäisiin
säännöksiin, kuten esimerkiksi Isossa-Britanniassa tai Yhdysvalloissa. Se ei kuitenkaan
ole merkki hallinnon toimettomuudesta.

Kuten lehtien nimet kertovat, huoli oli villiin
länteen liitetystä väkivallasta ja mustavalkoisesta, epärealistisesta maailmankuvasta.
Huolissaan olevat eivät kuitenkaan pystyneet
ilmaisemaan, mikä näissä teemoissa olisi niin
ongelmallista. He eivät uskottavasti pysty10

Kaurasen viitekehyksenä tutkimuksessa
on foucaultilainen hallintotapa, hallinnalle
otollinen ilmapiiri (governmentality). Suomalainen 1950-luvun sarjakuvakeskustelu
saatiin käytyä läpi ilman, että moraalisessa
paniikissa olisi säädetty vaikutuksiltaan voimakkaita ja järjettömiä lakeja. Moraalista
paniikkia kyettiin käsittelemään asiallisesti

ilman, että yhteiskuntaan syntyi huonoa hallintoa tai hallitsemattomia säätelyn muotoja.

Nenä kirjassa

Lasten ja median suhteista siis täytyisi keskustella, avoimesti, vaatien perusteluita väitteisiin. Jos uskottavia perusteluita ei löydy, ei
ole tarvetta lainmuutoksiin.

Kirja- sekä
elokuva-arvosteluja ja muuta
sekalaista.

Stay
Psykiatri Sam Foster (Ewan McGregor) saa
potilaakseen parikymppisen Henry Lethamin
(Ryan Gosling), joka paljastaa aikovansa
tehdä itsemurhan kolmen päivän kuluttua.
Niinpä Fosterille jää vain muutama päivä
aikaa estää potilaansa aikomukset. Samalla
hänelle itselleen alkaa kuitenkin tapahtua
outoja asioita. Hänen tapaamansa ihmiset
ovatkin kuolleet jo kauan sitten, samat asiat
tapahtuvat monta kertaa, ja vaikuttaa siltä
kuin Henry osaisi nähdä tulevaisuuteen.

Jos Internetin sisällöistä ja suodatuksen
perusteista olisi voitu 2000-luvun Suomessa
asiallisesti ja avoimen hallintovalmistelun
merkeissä keskustella, niin luultavasti olisi
päädytty samankaltaiseen ratkaisuun kuin
1960-luvun alussa sarjakuvien suhteen.
Toisaalta täytyy muistaa, että sarjakuvat
omalta osaltaan pelasti televisio. Tämä
uudempi media vei huolestuneiden, säätelyä
vaativien huomion ja sarjakuvat saivat jäädä
rauhaan.

Vaikka elokuvassa olisi ainekset kauhuleffaankin, Stay ei vie katsojaltaan yöunia.
Aiemmin esimerkiksi Finding Neverlandin
ja Monster’s Ballin ohjannut Marc Forster
vie katsojansa psykologisen trillerin omituisiin harhaisiin tilanteisiin, jossa katsojalta
vaaditaan sohvalla lojumisen lisäksi myös
aivotyöskentelyä. Tarpeeksi tarkkaavaiset
katsojat palkitaan elokuvan lopussa, kun kaikessa alkaa ehkä olla jotain järkeäkin. Ehkä.

Ralf Kauranen. Seriedebatt i 1950-talets Finland : en studie i barndom, media och reglering. https://oa.doria.fi/handle/10024/36501

Stay (2005) on erittäin visuaalinen elokuva,
täynnä taitavia kamerakikkailuja ja vihjeitä.
Valitettavasti kaikki tämäkään ei aivan saa
aikaan ahaa-elämystä elokuvan loppuratkaisun aikana, vaan luultavammin tunnin
verran sen jälkeen, jos silloin vielä jaksaa
juuri nähtyä pohtia. Tämä onkin muuten
vahvan elokuvan ainoa huono puoli. Joka
tapauksessa Stay on kokeilemisen arvoinen
pätkä, varsinkin jos sattuu pitämään todella
oudoista elokuvista.
Marjaana Lahola

Reijo Valta
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Koulunpenkiltä veronmaksajaksi
puhuta, mutta innostuksen onkin lähdettävä
itsestä. Innokkaana lukijana ja lapsellisella
mielellä varustettuna ihmisenä koen olevani
kotonani juuri tällaisessa työssä. Ja usein ne
lapsetkin ovat ihan kivoja, vaikka niistä olenkin kuullut kauhujuttuja…

Niin siinä sitten kävi, että iso G vihdoin ja viimein valmistui ja paperit ilmestyivät käteen.
Monen vuoden opiskelurutiinien jälkeen oli
edessä työnhaku. Tämä prosessi osoittautui
melkoiseksi vuoristoradaksi, välillä mieli
oli erittäin luottavainen: kyllä minä työpaikan saan! Välillä hurjat hakijamäärät paikkaan kuin paikkaan meinasivat masentaa.
Kyllä tämän alan ihmisiä riittää, itsekin hain
lähes jokaiseen avoinna olleeseen paikkaan
ympäri Suomen, ja aina riitti kanssakilpailijoita, ainakin kymmeniä, jos ei satoja. Te,
joilla tämä vaihe on edessä, toivotan onnea!
Voi kuulostaa kliseeltä, mutta sitä tarvitaan.
Tietenkään 15 vuoden työkokemus, kuuden
kielen täydellinen hallinta ja tietokonenerous
eivät ole haitaksi.

Paljon on siis muuttunut, mutta
se ei muutu, että tehtävässä
kuin tehtävässä tulee tulla toimeen ihmisten kanssa.
Rutiinit uusiksi
Opiskelijana aikataulujaan voi rukata sen
mukaan, miten luennot ja tenttiin lukemiset
itse järjestää. Harvoinpa tuli herättyä aamuseitsemältä opiskellessa, nyt sitä on tapahtunut myös sunnuntaisin. Olenkohan tulossa
vanhaksi vai olenko vain töissä? Opiskeluajan ainejärjestökiemurat ym. ovat nyt vaihtuneet erilaiseen organisointiin: minkähän
tarinan ensi viikon satutunnilla lukisi ja miten
saisi murrosikäiset lukemaan? Paljon on siis
muuttunut, mutta se ei muutu, että tehtävässä
kuin tehtävässä tulee tulla toimeen ihmisten
kanssa, kysellä ja opastaa, kyseenalaistaa ja
uskaltaa puhua. Ja lastenkirjastotyössä esiintymisinnokkuudestakaan ei ole haittaa, joskaan mikään laulajan tai näyttelijän veroinen
viihdyttäjä ei tarvitse olla. Unirytmin muuttumisen lisäksi on ollut ihan mukava totutella
siihen, ettei välttämättä tarvitse ostaa leipää
alennuksesta. Vaikka kunta-alan palkat ovat
mitä ovat, enkä niihin tässä kummemmin

Minulle kävi kuitenkin onnellisesti - kolmannen työhaastattelun jälkeen. Suunta siis kohti
Etelä-Pohjanmaata ja aakeita laakeita, ainakin vähäksi aikaa.
Markku-sedän kollega
Työurani tähän mennessä pisin pesti liittyy siis
lasten- ja nuortenkirjastoon. Olen Markkusedän tavoin erikoiskirjastonhoitaja. Erikoisen kirjaston? Ei vaan, erikoisuutena on juuri
se, että vastuullani ovat lapset ja nuoret sekä
koulujen, päiväkotien ym. yhteistyö. Tähän
olen aiemmin valmistautunut lastenkirjastotyökurssilla sekä alkuvuoden kirjavinkkausprojektilla kotikonnuillani. Lastenkirjastotyö
on haastavaa, mutta erittäin mukavaa ja palkitsevaa. Yliopisto-opinnoissa ei paljon kirjavinkkauksesta tai muusta tämänkaltaisesta
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puutu, tuntuu säännöllinen kuukausipalkka
opintotuella kitkuttamisen jälkeen juhlalliselta.
Mitä opinnoista jäi käteen?
Näin lyhyen työ”uran” jälkeen en ehkä ole
vielä oikea henkilö arvioimaan sitä, miten
koulutus on vastannut työelämän tarpeisiin.
Paljon on jäänyt opittavaa työpaikallekin,
mutta ne ovat lähinnä käytännön asioita. Tieteellinen koulutus antaa laajan perspektiivin
asioihin. Oman graduni aihe liittyi tähän nyt
tekemääni työhön, joten siitä on ollut apua.
Kannattaa siis valita opinnäytetyön aihe huo-

Nenä kirjassa

Kirja- sekä
elokuva-arvosteluja ja muuta
sekalaista.

Petos
Taavi Kassilan ohjaama Petos (1988) perustuu 1950-luvun tositapahtumiin. Tuolloin
Helsingissä toteutettiin postiryöstö, josta
vastasi Heimo Hilarius Sorjonen (Paavo
Pentikäinen). Tapahtuma oli näkyvästi esillä
myös lehdistössä.
Elokuva alkaa melko nopeasti elokuvan
päätapahtuman, postiryöstön, kuvaamisella.
Rikoskoplaan kuuluvat neljä henkilöä, joista
kaksi ryöstävät postin, yksi vartioi postin
pääovella ja yksi odottaa pakoautossa valmiina pakomatkalle. Pakoauton kuljettaja,
taksikuski, jää melko pian poliisien haaviin,
mutta muut pääsevät karkuun. Pian koplan
sisällä alkaa ilmetä luottamuspulaa, ja kiinniotettu taksikuski antaa ryöstötovereihinsa
liittyviä tietoja, jolloin myös koplan päätekijä, Hilarius jää kiinni.
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lella, jos vain mielessä on jokin tietty, itseä
kiinnostava aihe! Toisaalta kaikkea oppii,
enkä usko, että ainakaan kaikki työnantajat
olettavat vastavalmistuneen tietävän kaiken
kaikesta. Itselleni kävi niin onnekkaasti, että
päädyin kirjastoon, josta saan varmasti ideoita tulevaankin työhön, siihen vakituiseen
paikkaan, jonka toivottavasti joskus saan. Ja
niinhän se on, kirjastoala muuttuu koko ajan,
paikalleen ei saa eikä voi jämähtää. Opiskelu ei siis oikeastaan lopu koskaan, ei edes
siihen, kun se musta kirja on kansissa.
Päivi Pajala

Elokuva tavoittaa hyvin 50-luvun tunnelman.
Se on toteutettu humoristisella otteella, ja saa
vakavastakin aiheesta hauskan. Rikoskoplan henkilöt ovat koomisia: yksi on viinaanmenevä ja hajamielinen, toinen epävarma
ja pelokas, kolmas rikollisen arkkityyppi,
josta kuitenkin tulee useassa kohdassa esille
hempeä puoli, etenkin koskien hänen naissuhteitaan. Koko elokuva alkaakin komiikanomaisesti Juicen kappaleella Hilarius
hentomielinen.
Elokuva etenee ryöstötapahtuman jälkeen
kuvaten rikostovereiden erilleen johtaneita
teitä. Elokuvassa on hauskoja kohtauksia
ryyppyreissuista sekä vankilapaosta. Nauruhermot saavat todellakin treenausta!
Elokuva ei ylety aivan lempielokuvieni ylimpään kastiin, mutta oli katsomisen arvoinen.
Ja mikä parasta, tämän lystin sain kokea lompakon nyörejä löysentämättä, kiitos ihastuttavan kirjastolaitoksemme!
Anna Koskela

Eikö tekniikka olekin
ihmeellistä?
Oletko koskaan joutunut tilanteeseen,
jossa tietokoneesi alkaa yhtäkkiä
käyttäytyä todella kummallisesti ilman
mitään syytä? Jos olet, seuraava sivu
on juuri sinua varten.

tietokoneeni on muutakin kuin kasa virtapiirejä ja johtoja – se on paitsi itsenäinen
persoona, myös erittäin itsepäinen sellainen,
jonka edessä ovat luovuttaneet niin harrastelijat kuin ammattilaisetkin. Itse asiassa paras
neuvo, mikä minulle on tietokoneongelmien
kanssa taistellessani annettu, on antaa tietokoneelleni nimi.

Varoitus: juttu sisältää törkeää pilantekoa nörttimiehistä, jotka voisivat
luultavasti ratkaista kaikki tietokoneongelmasi viidessä minuutissa.

UDK:n tutustumisretki Oulun yö

Ongelmana on tietysti se, että nimetäkseni
tietokoneeni minun pitäisi tietää, onko se
mies vai nainen. On tietenkin hankala sanoa,
kumpaa sukupuolta yksikään tietokone edustaa, mutta minulla on pieni epäilys oman
koneeni olevan
sitä testosteronin
täyttämää
sakkia. Koneeni
nimittäin
käy
ilmeisesti salaa
pornosivuilla.
Ja mistä tiedän
tämän?
Eräs
ystävällinen
firma
ilmoitti
tästä
minulle
yllättäen internetin aalloilla
surffaillessani.
Kyseinen firma (jonka nimeä en valitettavasti voi kertoa, sillä Relevanssi ei ole mainoslehtinen) kertoi minulle, että kaikista
aikuisviihdesivuista, joilla olen vieraillut, jää
tietokoneeseen näkymättömiä jälkiä! Tämähän oli jo sinänsä melko hälyttävä tieto, mutta
firma jatkoi vielä kertomalla, että kyseiset
tiedot voivat pahimmassa tapauksessa johtaa

En ole koskaan pitänyt itseäni suoranaisena tietokonenörttinä, enkä vähiten sen
takia että se olisi naiselle, ja vieläpä humanistille, suorastaan häpeällistä.
Siitä huolimatta
nykyajan tuulet
puhaltavat siihen
suuntaan,
että
melkein jokainen
teknologiakammoinen
mummokin joutuu jo
hankkimaan tuon
omituisen hökötyksen olohuoneen nurkkaan
jököttämään.
Tuon hienon laitteen, jonka sanotaan niin
kovasti helpottavan elämää. Mutta mistä se
sitten johtuu, että ne ovat koko ajan hajalla?
Oma pöytäkoneeni on tuottanut minulle
tuolla saralla loputtomasti huvia niiden kohta
kahden vuoden aikana, jonka se on nurkassani seisonut. Niinpä olen vakuuttunut, että
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siihen, että avioliittoni on mennyttä, samoin
kuin työpaikkani ja luottokorttini. Eikä tässä
vielä kaikki!
Jos olisin sattunut kuulumaan johonkin edellä
mainituista ryhmistä (naimisissa, töissä tai
muovinen läpyskä, jonka sisällä on näkymätöntä rahaa) voisin nyt helposti ja kätevästi
suojella niitä poistamalla nämä mystiset pornosivujäljet koneeltani lataamalla TÄMÄN
ohjelman (Huomio: Ohjelman asentaminen
saattaa aiheuttaa virustorjuntaohjelman hälytyksen, mutta siitä ei kannata välittää, sillä
ohjelma on täysin turvallinen huolimatta
siitä että firmamme tai ohjelmamme nimeä ei
löydy mistään luettelosta tai tietokannasta.)
Ja kun päätin pitkän harkinnan jälkeen olla
asentamatta tätä mainiota ohjelmaa – en kyllä
muista minkä ihmeen takia – firma ilmoitti
asiasta minulle vielä toisella samanlaisella
viestillä. On se mukavaa kun ihmisistä huolehditaan, eikö vain?
Koneeni nimittäin käy ilmeisesti salaa pornosivuilla.

Ilmoitettuaan sangen päättäväisesti minulle
lähes vuoden verran, että internetiin ei voi
missään tapauksessa päästä ilman kymmenen
minuutin jonotusaikaa ja hakemuksen lähettämistä punaisella fontilla kirjoitettuna ja kolmeen kertaan allekirjoitettuna, tietokoneeni
on nyt päättänyt tehdä täyden takinkäännöksen ja ehdottaa minulle aina tietokoneen
avattuani nettiyhteyden avaamista. (Ja jos
joku TOL:n nörttipoika sattuu lukemaan tätä:
ei, minä en ole koskenut mihinkään asetuksiin). Mikäli epäilykseni pitävät paikkansa,
tämä johtuu siitä että tietokoneeni viettää
kaiken aikansa pelaamalla World of Warcraftia nimimerkin SexyMachine1337 alla. Tai
15

mikäli tietokoneeni on nainen, tuo aika kuluu
ihq-irc-galleriassa ja facebookissa.

Kyseiset tiedot voivat pahimmassa tapauksessa johtaa
siihen, että avioliittoni on mennyttä, samoin kuin työpaikkani
ja luottokorttini.

Tietokoneeni elämänfilosofia on olla aina
yhdellä tavalla viallinen. Yhdellä tavalla, ei
koskaan kahdella tai enemmällä. Ja mikäpäs
minä olen sen elämäntaparatkaisuja pilkkaamaan, varsinkin kun korjaukseen vieminen
on tähän mennessä ainoastaan johtanut siihen
lopputulokseen, että tietokone on palannut
tuttuun nurkkaansa uuden vian kera. Noihin
vikoihin on internet-sekoilun lisäksi kuulunut hiiren hajoaminen ilman mitään syytä ja
tämänhetkinen, eli korvia ja päätä särkevä
vinkuna. Aivan niin, vinkuna. Jopa silloin
kun se ei ole päällä. Itse asiassa kaikkein
pahiten silloin. Niinpä olen päässyt palaamaan nostalgiselle 90-luvulle, jolloin tietokoneet eivät sammuneet itsekseen, vaan ne
piti itse sammuttaa nappia painamalla. Paitsi
että se nappi, jota minun pitää painaa, löytyy
jostain tietokoneen takaa.
Niinpä niin, tekniikka on ihmeellistä ja tekevälle sattuu.
Marjaana Lahola
Kirjoittaja on nettikammoinen humanisti,
joka omistaa jutussa esiintyvän pöytäkoneen.
Hän on myös nähnyt mitä tapahtuu, jos tietokoneen näyttöruutu päättää kääntyä ylösalaisin.

Päiväkahviseuraa
Oletko informaationjanoinen, muuten vain
janoinen, jutustelua kaipaava ja indexiläinen?
Käy KILTISKAHVEILLA!

Relevanssi palaa taas ensi syksynä.
Hyvää kesää kaikille!
terveisin Marjaana ja Anna

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

