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Juu, tiedän kyllä että pian tulee loskaa ja
jääpuikkoja taivaan täydeltä, eikä rakkaista
muuttolinnuistani ole enää tietoakaan. Mutta
entäs sitten? Jos lomapäivänä sataa, suunnatkaamme kirjastoon hengenravintoa hakemaan. Tai jos työpaikka sattuu sijaitsemaan
kirjastossa (mikä lienee yleistä lukijakuntamme keskuudessa), valitkaamme museo.
Pimeä tulee aikaisin siksi jotta voisimme
valaista kotimme kynttilöillä.
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ääneen myös eräs jo työelämään loikannut
Indexin ikijäsen ja Relevanssin luottohenkilö...
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siispä kaikkea hyvää alkaneelle lukuvuodelle, käytävillä törmäillään!

Tervetuloa, fuksit!

Syksy saapui jälleen rytinällä kun elokuun helteet muuttuivat nuhruiseksi sateeksi ja lämpötilakin putosi kymmenillä asteilla. Syksy on kuitenkin pimenevistä illoistaan huolimatta
(tai niiden takia) ahkeroimisen aikaa ainakin useimmilla opiskelijoilla, masentua ei ehdi eikä
kannata. Uusille tulokkaille syksy on ehkä jännittävämpi kuin aiemmin aloittaneille luentosalin penkkien kuluttajille, mutta kaikille on tiedossa muutoksia ja kiireitä – pänttäämistä ja
opintopisteiden hamuamista. Fukseille uutta asiaa tulvii päivittäin ja välillä ei ehkä tiedä,
mitä tai ketä uskoisi. Mitä minä olenkaan tullut opiskelemaan? Mitä sivuaineita kannattaa
ottaa? Missä luentosalit ovat? Kysymyksiä riittää, mutta vastauksiakin on tarjolla. Pienryhmänohjaajat ovat fuksien turvana koko syksyn ja muukin ainejärjestöporukka tarjoaa varmasti apuaan. Myös muiden vanhempien opiskelijoiden puoleen kannattaa kääntyä, tuskin
hekään karkuun juoksevat.
Opiskeluvuodet ovat elämän parasta aikaa, niin monet sanovat, enkä kyllä tätä kiistä. Uusia
tuttavuuksia solmii helposti ja akateeminen opiskelu on melko vapaata. Toisaalta opiskelu
on myös rankkaa puurtamista ja kukkaronnyörien kiristelyä. Opiskelun ohella on kuitenkin
tehtävä muutakin, jottei ankara arki ala ahdistaa liikaa. Oiva tapa tutustua uusiin ihmisiin on
ainejärjestötoiminta. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö Index ry:n jäseneksi
pääset kertaluontoisen jäsenmaksun maksamalla. Jäsenenä saat osallistua mukaviin tapahtumiin, joissa tapaat kanssaopiskelijoita ja saat edustaa Indexiä opiskelijariennoissa tyylikkään
harmaissa haalareissa. Hallituksessa on ensi vuodelle tilaa, ja jos pestit loppuvat, niitä keksitään lisää. Kaikille riittää varmasti hommaa, mutta kenenkään ei tarvitse
kantaa suurta vastuuta yksin. Ainejärjestötoiminnassa oppii ryhmätyötaitoja, ja todistus toimimisesta aktiivina on varmasti eduksi
tulevaisuudessa työpaikkoja hakiessa.
Toivotan siis kaikki uudet opiskelijamme lämpimästi tervetulleiksi paitsi opiskelemaan informaatiotutkimusta, myös Indexin
jäseniksi sekä hallitustoimintaan!
Päivi Pajala, pj

-Suvi
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Infon uudet kasvot 2007
Syksyn Relevanssin tehtävänä on myös perinteisesti esitellä uudet informaatiotutkimuksen opiskelijat. Tänä vuonna 13 innokasta opiskelijaa aloitti taipaleensa yliopiston mutkaisilla käytävillä ja seuraavassa esittelemme heistä
muutaman. Pyysimme opiskelijoita vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

Teksti ja kuvat: Maikki Multas

3. Lottovoitto ja oma trooppinen saari… tai
pingviinien ruokinta Etelänavalla.. tai.. Niin
no, en tiedä.

Minna Koskela, 19, Reisjärvi.
1. Harrastan liikuntaa kävellen ja pyörällä.
Katson paljon elokuvia ja kirjoitan.

Kaki Lau, 18, Oulu.

2. Löysin alan lukion opinto-oppaasta ja
hain tänne. Eli melkein vahingossa tänne
päädyin.

Nimi, ikä, asuinpaikkasi
1. Kerro itsestäsi! Harrastuksia?
2. Miten päädyit opiskelemaan informaatiotutkimusta?
3. Tulevaisuuden suunnitelmasi?

1. Olen Hong Kongista kotoisin oleva
pieni ja positiivinen tyttö. Peruskoulun
kävin Kempeleessä, josta kipitin Ouluun
lukioon. Sieltä valmistuin keväällä 2007.
Yliopiston alkamisen lomassa aloitin myös
tanssiharrastuksen. Alku näyttää heikolta,
mutta toivon mukaan loppua kohden
rytmitaju paranee… Aikomuksena on liittyä
johonkin yliopiston harrastejärjestöön.

3. Tulevaisuus on vielä aikalailla auki, ja
oikeastaan ihan kiva niin.
Liisa Läspä, 21, Veteli.

Anna Nyberg, 23, Tornio.

Emilia Brusin, 20, Kempele.

1. Olen huumorintajuinen pohjoisen tyttö.

1. Ainoa pysyvä harrastukseni on lukeminen,
muut harrastukset vaihtelevat tiheään.

2. Onnen ja sattuman kautta.

2. Löysin alan sattumalta.

3. Suuret ovat suunnitelmani. Kirjat ja
kirjastot kiinnostavat.

3. Maisteriksi ja töihin, tai lisää opiskelua.

1. Pidän kaneista, kissoista sekä vanhoista
elokuvista ja brittikomedioista. Anime ja
mangakin kiinnostaa.

2. Sattumalta.

2. En päässyt opiskelemaan englantia
Oulun enkä Vaasan yliopistoon. Pääsin
työnharjoitteluun Vetelin kirjastoon,
jossa kiinnostuin kirjastoalasta. Olen aina
pitänyt lukemisesta ja tuttujen ja perheen
mielestä sovin hyvin kirjastotyöhön.
Harjoittelun jälkeen hain Oulun yliopistoon
informaatiotutkimukseen ja Seinäjoelle
kirjastoalan koulutusohjelmaan.

3. Onhan niitä…
Taru Tanska, 20, Oulu.
1. Aika suuri osa vapaa-ajastani menee
tietokoneen ääressä. Syksy, musiikki ja
ystävät ovat myös rakkaita asioita.
2. Puutarhatalouden opiskelu ei oikein
ottanut tulta alleen ja jostain keksin hakea
tänne. Toistaiseksi ainakin vaikuttaa hyvältä.

3. Haluaisin päästä töihin kirjastoon.

3. No jos nyt ensin saisi nämä opiskelut
kunnolla käyntiin..

Marjaana Lahola, 20, Kalajoki.
1. Olen innostunut vähän kaikesta
kultturellista, eli näyttelemisestä, tanssista,
kirjoittamisesta ym. Jos kukaan muu ei saa
mitään sanotuksi, niin minä kyllä hoidan
puhumisen :)

Relevanssin toimitus toivottaa uusille fukseille kovasti onnea opintielle sekä tietysti
mielenkiintoisia vuosia informaatiotutkimuksen parissa!

2. Päädyin tänne enemmän tai vähemmän
sattumalta. Alitajunnalla saattoi olla jotain
tekemistä asian kanssa. Tai sitten ei.
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KIRJASTOPÄIVÄT 2007		

Teksti ja kuvat: Suvi Julkunen

Kirjastoväki koolla
kesäisessä Kuopiossa
Suomen kirjastoseuran kahden vuoden välein
järjestämiä Kirjastopäiviä vietettiin tänä
kesänä Kuopiossa, ja paikan päälle onnistui
soluttautumaan myös neljä iloista Indexin
edustajaa. Sää oli Pohjois-Savon sydämessä
sanoinkuvaamattoman hieno, eikä myöskään kirjastopäivien anti tuottanut merkittäviä pettymyksiä kenellekään. Ohjelma oli
jakautunut kolmelle päivälle, ja käsitti mm.
luentoja, illanviettoja, tutustumisvierailuja
sekä monenkirjavaa oheisviihdettä. Luentojen lomassa tapahtumapaikan aulassa oli
mahdollista tutustua eri näytteilleasettajien
toimintaan ja tietoiskuihin, sekä erityisesti
Indexiä viehättäneeseen ilmaismateriaaliin.

koskaan. Merkittäviä tehtäviä nykyaikaiselle
kirjastolaitokselle on mm. toiminta syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kulttuurien välisen
kanssakäymisen lisäämiseksi. Myös tiedon
määrän kasvun myötä laajentunut tehtäväkenttä asettaa uusia haasteita alalle. Kirjastolaitoksen menestys ja kilpailukyky perustuvat
jatkossa pitkälti sen tärkeään osaan luovan
talouden perustana.

Osallistujia kirjastopäivillä oli tänäkin
vuonna useita satoja. Kaiken vilskeen ja hyörinän keskellä jopa indexläisille yritettiin alan
yritysten myyntiedustajien toimesta kaupata
mm. kaikkein moderneinta kirjastoteknologiaa. Heräteostoksilta kuitenkin tiettävästi
vältyimme, vaikka hienoltahan massiivinen
lainausjärjestelmä olohuoneessa näyttäisikin
- siitä ei liene epäilystäkään.

Työministerin roolissaan Cronberg nosti
esille erään kirjastoalaa vaivaavan keskeisimmän epäkohdan: palkkatason parantaminen
on välttämätöntä, jotta alan houkuttelevuus
saataisi kasvamaan ja riittämättömän henkilöstömäärän ongelma näin helpottumaan.
Cronberg kehottaakin kirjastolaisia pitämään
rohkeasti enemmän meteliä itsestään. Teuvo
Pakkalaa lainaten Cronberg kutsuu kirjastoa
psyyken apteekiksi: ”kirjastot kiinnittävät
ihmisen elämään, ja voivat jopa muuttaa
elämän.”

Keskiviikko: Les feuilles mortes ja
psyyken apteekki
Keskiviikon avajaisohjelma pyörähti käyntiin Suomen Kirjastoseuran puheenjohtajan,
ministeri Tarja Cronbergin puheen myötä.
Cronbergin mukaan kirjastohenkilöstö on
tämän hetken yhteiskunnassa tärkeämpi kuin
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Tilaisuuteen liittyvien näyttelyjen avajaisissa
väkeä oli viihdyttämässä intiimillä, chansonhenkisellä lauluesityksellään tapahtuman
taiteellinen johtaja Jorma Uotinen. Avajaisten päätteeksi oli vuorossa pirteän punaisten
avajaismaljojen kilistelyä, sekä vapaata näyttelyissä vaeltelua.

Torstai: tunnelmaa linja-autossa
Torstaiaamuna oli ennakkoon ilmoittautuneille luvassa tutustumisvierailu Varastokirjastoon. Myös me indexläiset pakkasimme
itsemme toiveikkaina yhteen kolmesta kyyditykseen varatuista busseista. Luonnollisesti onnistuimme valitsemaan juuri sen
kulkupelin jonka moottori petti muutamassa
minuutissa, ja näin myös matkamme hyytyi
lähimmän moottoritien varteen. Vara-auton
odottelu ei kuitenkaan mieliä masentanut
taikka tunnelmaa latistanut, pikemminkin
päinvastoin. Varastokirjaston ystävällinen
henkilökunta malttoi odottaa viimeisenkin
seurueen paikalle ennen esittelyn ja tutustumiskierroksen aloittamista.

Avajaishulinoiden jälkeen keskiviikon varsinaisena teemana oli pienten kirjastojen
aseman muuttuminen kuntarakenteiden
uudistuksen myötä, sekä kirjastoalan seudullinen yhteistyö. Paikalla aiheesta olivat
luennoimassa Lapinlahden ja Varpaisjärven
kuntien yhdistettyjen kirjastopalveluiden
sekä Joensuun ja Kymenlaakson seutukirjastojen edustajat. Esityksissä korostui yhteistyön myönteiset vaikutukset mm. aineiston
parempaan saatavuuteen, joustavampiin
palveluihin ja ammatillisen osaamisen vahvistumiseen. Kuntarajat ylittävän yhteistyön
kautta kirjastoilla on myös paremmat mahdollisuudet vastata tulevaisuuden mukanaan
tuomiin lukuisiin haasteisiin.

Kuopion Varastokirjastohan on se paikka,
jonne säilötään maamme yleisistä ja tieteellisistä kirjastoista tilaongelmien vuoksi siirrettävää aineistoa, ja josta sitä välitetään edelleen asiakkaille kaukolainapalvelun kautta.
Asiakkaita ei varastokirjaston käytävillä siis

Avajaispäivänä puhujakorokkeella vierailivat vuorollaan Tarja ja Jorma.
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Perjantai: Oulun tätejä viedään...
Tietotekniset aiheet olivat keskiössä perjantain ohjelmassa. Tietotekniikka-asiantuntija
Petteri Järvinen pohti esityksessään tiedon
roolin ja välityskanavien muuttumista, sivuten mm. erilaisten Google- palvelujen hyötyjä ja hyödyttömyyttä. Goolgen avulla on
mahdollista hakea perustiedon lisäksi jo
lähes kaikkea mahdollista puhelinnumeroista
satelliittikuviin ja ihmiskasvoihin. Järvisen mukaan Googlelle onkin muodostunut
eräänlainen monopoliasema informaatiotulvan keskellä: esimerkiksi ero hakukoneen ja
internetin välillä ei välttämättä ole kaikille
verkossa liikkujille selvä. Googlenkin resurssit ovat kuitenkin rajalliset, ja esimerkiksi
blogien yleistyminen on tehnyt tiedon määrästä yhä vaikeammin hallittavan.
Myöskään Wikipedia ei ilmiönä ole yksiselitteisen myönteinen, vaikka se aivan uudentyyppistä, aidosti demokraattista tiedon tuotantotapaa edustaakin. Ongelmina Wikipedian kohdalla on mm. mahdollisuus tiedon
tahalliseen vääristelyyn omien tarkoitusperien ajamiseksi, sekä suuret vaihtelut tekstien tasokkuudessa ja laajuudessa. On hyvä
myös pohtia, kuinka laajasti eri ihmisryhmät
ja aihealueet ovat Wikipedian kaltaisessa
avoimessa hankkeessa edustettuna. Kun sirpaletietoa on saatavilla rajattomasti, unohtuu
laajojen kokonaisuuksien merkitys helposti
taka-alalle.

Varastokirjastossa hyllymetrejä riittää...
liiemmin vaeltele, mutta työstä ei silti henkilökunnalla ole puutetta. Kirjaston kaukolainapalvelu on tunnetusti nopeaa ja toimivaa.
Myös kokoelmien kasvuvauhti on huima, ja
kokoelma sisältää mm. koti- ja ulkomaista
kirjallisuutta, aikakaus- ja sarjajulkaisuja,
musiikkiaineistoa, sekä väitöskirjoja kaikilta
aloilta. Tulevaisuudessa siintää myös mahdollisuudet digitaalisessa muodossa olevan
aineiston varastointiin.
Iltapäivällä oli vuorossa katsaus koulun ja kirjaston yhteistyömahdollisuuksiin. Aiheesta
oli keskustelua virittämässä sekä yleisten
kirjastojen että oppilaitoskirjastojen edustajia eri puolilta Suomea. Esitykset sisälsivät
runsaasti kiinnostavia käytännön esimerkkejä tiedonhaunopetuksen toteuttamisesta
kirjastoissa, sekä tietoa lastenkirjastotoiminnasta ja informaatiolukutaidon kehittämiseen
liittyvistä projekteista yleisesti.
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Järvinen muistuttaa kuitenkin, että huolimatta
tiedon kärsimästä lievästä inflaatiosta ei nettitieto itsessään ole muuta informaatiota epäluotettavampaa. Vastuuhan on lopulta aina
tiedon vastaanottajalla. Myös perinteinen tietokirjatieto ja viihdekirjallisuus ovat turvassa
tulevaisuudessakin, sillä elämyksistä ihmiset
ovat valmiita maksamaan.

Ajankohtaisia tekijänoikeuksiin liittyviä
kysymyksiä käsitteli puolestaan tutkija Ilkka
Tuomi. Teknologia ja digitaaliset aineistot
ovat tuoneet muutoksia perinteiseen tekijänoikeusretoriikkaan: esimerkiksi lisenssioikeudet ovat monella tapaa ajamassa tekijänoikeuksien ohi, minkä seurauksena yleisestä
yhteiskunnallisesta kontrollista on siirrytty
kohti kahdenvälisiä sopimuksia, ja ns. ”insinöörien valtaa” tekijänoikeuskysymyksissä.

Tässä koosteessa oli muutamia satunnaisia
poimintoja tapahtuman laajasta ohjelmistosta. Luentomateriaaliin kokonaisuudessaan
voitte tutustua tarkemmin osoitteessa http://
kirjastoseura.kaapeli.fi/etusivu/seura/materiaali.
Loppuhuomautuksena on paljastettava, että
Indexin tädit onnistuivat myös tekemään
tahatonta pr-työtä kuuluisien kirjastotäti-paitojen avulla. Tilauksia ja tiedusteluja sateli
eri kirjastotahoilta ympäri Suomea, ja pääsivätpä indexläiset naamoinensa/paitoinensa
koristukseksi myös muutamaan nimeltä
mainitsemattomaan valtakunnalliseen julkaisuun... lukijoiden tehtäväksi jääköön alan
lehtien läpiseulonta tarkempien yksityiskohtien selvittämiseksi!

Kirjaston rooli tässä tietoyhteiskunnan alati
muuttuvassa kentässä onkin moniulotteinen.
Sitaattioikeuden turvaaminen olisi tärkeää
myös tulevaisuudessa. Yhteisten ja yhteiskunnallisten intressien edustaminen tekijänoikeusasioissa, tietohuollon tuottaminen ja
digitaalisen ajan muistin hoitaminen ovat kirjastolaitokselle mahdollisesti kuuluvia tehtäviä tulevaisuudessa. Valmiita ratkaisuja Ilkka
Tuomi ei kuitenkaan kirjaston tulevaisuuteen
tarjoa, kirjaston olemus ja yhteiskunnallinen
tehtävä on määriteltävä alan omista lähtökohdista käsin kehityksen asettamat haasteet
huomioiden.

Toivon mukaan kohtaamme kirjastopäivien
merkeissä jälleen kahden vuoden kuluttua!
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Suuri kynätesti

Testiryhmä: Päivi, Satu ja Soile

Relevanssin maailman tekniikkaryhmä testaa Kuopion kirjastopäivien suosituimmat mainostuotteet, eli kynät. Arviot eivät liity mitenkään mainostaviin tahoihin, vaan testissä arvioidaan vain ja ainoastaan kyniä. Testissä esiintyviä tuotteita voi havitella itselleen vaikkapa
Indexin järjestämistä arpajaisista syksyn mittaan.

mainostaja + tähdet (1-5)

ulkonäkö

käytettävyys ja jälki

muita huomioita

ATP -

***

Melko tylsä, läpinäkyvä, näkee niksnaksmekanismin

Kohtalainen, melko kevyt. Jälki erittäin hyvää.

Tällä voi kyllä kirjoittaa pitemmänkin
aikaa, kunhan pitelemiseen tottuu.

3M -

***

Paksumpi versio, tyylikäs musta, mutta aika
tavallisen näköinen.

Vähän liian tuhti pitempiaikaiseen käyttöön.

Sisällä oleva teippi kätevä, ehkä tätä ei
ole kirjoittamiseen tarkoitettukaan..

Kirjavälitys -

****

Näistä paras, ihana vihreä pehmusteosa.

Pehmuste helpottaa kirjoittamista, kärki
napakka eli jälkikin siistiä.

Pehmusteosasta plussapisteitä, tätä kaipaisin jos menisi hukkaan.

Opintoluotsi -

**

Läpinäkyvä ja tylsä tämäkin, lentävän lehmän
kuva onneksi piristää.

Äärettömän kevyt, melkein liian kevyt. Jälki
oikein sievää.

Pitempiaikaisessa kirjoitusmaratonissa
tämä voisi viedä voiton.

Jyty -

***

Ihan hieno harmaan ja punaisen yhdistelmä.

Muste tulee vähän huonosti, kun on käyttänyt
jonkin aikaa. Ei siis pärjää kestävyydessä.

Ei kannata purkaa osiksi, kokoaminen voi
osoittautua luultua hankalammaksi…

Kumula (lyijytäytekynä) -

****

Vihreän ja valkoisen yhdistelmä, melko
tavallisen oloinen.

Lyijy ei ole katkennut kertaakaan! Todella
hyvä kirjoittaa.

Ainoa miinus, että tästä ei löydy pientä
pyyhekumia päästä.
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Selvyyttä opiskelijapäivystäjän arkeen?
Kaivattu Akavan kannanotto vihdoin täällä!
Viime keväänä saatiin vihdoin valmiiksi
informaatiotutkimuksen
opiskelijoiden
riveissä hartaasti odotettu kannanotto opiskelijapäivystäjien asemasta oululaisissa kirjastoissa. Ammattijärjestöjen ja ainejärjestömme Indexin yhteistyöstä alkunsa saaneen
julkilausuman toivotaan tuovan helpotusta
opiskelijapäivystyshommia tekevien informaatiotutkimuksen opiskelijoiden arkeen,
joka tuntuu kirjavien käytäntöjen sekamelskassa toimivan välillä viidakonlakien mukaisesti.

yksipuolinen muuttaminen, palkkojen vaihtelu sekä poikkeukset erilaisten lisien ja korvausten maksamisessa. Epäkohdat tuntuivat
sekä opiskelijoista että ainejärjestöstä käsittämättömiltä, onhan kyseessä pieni ala, jolla
palkat eivät muutoinkaan ole suuren suuret.
Miksi siis sortaa alalle pyrkijöitä ja lannistaa
vasta alaa aprikoivia opiskelijoita? Ongelmaksi koettiin myös se, että opiskelijoiden
mahdollisuudet puuttua mainittuihin epäkohtiin ovat heikot. Kukapa haluaisi pilata omat
työmahdollisuutensa valittajaksi leimautuen,
kun tilalle tulijoita on jonoksi asti?

UDK:n tutustumisretki Oulun yö

Kannanoton syntyhistoria johtaa juurensa
2006 alkaneesta yhteistyöstä alamme ammatillisten ja aatteellista järjestöjen kanssa.
Tuolloin Akavan erityisalojen alainen
Kumula pyrki lähempään yhteistyöhön Indexin sekä laitoksemme kanssa, minkä seurauksena Oulussa järjestettiin syksyllä 2006
työelämäseminaari. Jo etukäteen seminaaria
varten kerättiin opiskelijoilta heitä askarruttavia työelämää koskevia kysymyksiä, jolloin opiskelijapäivystäjien hankala tilanne
nousi esille selvästi. Päivystäjien tilanne eri
kirjastoissa (yliopisto, ammattikorkeakoulu
ja kaupunginkirjasto) oli selkeästi eriarvoinen, sekä epätietoisuutta ja käytännön ongelmia herättävä.
Konkreettisimpina ja räikeimpinä epäkohtina nousivat esille kirjallisten työsopimusten
puuttuminen ja tästä seurannut työehtojen

Kannanotossa muistutetaan työnantajaa mm.
siitä, että työsuhteen ehdoista ja toimenkuvasta on sovittava työntekijän kanssa aina
työsuhteen alkaessa. Työsuhteen ehdot on
annettava työntekijälle kirjallisena. Työtehtäviä ja toimenkuvaa ei työnantaja myöskään
voi yksipuolisesti yhtäkkiä muuttaa, ellei
muutoksista neuvotella ja sovita opiskelijapäivystäjän kanssa.
Opiskelijapäivystäjän palkkaus voi Akavan
Jaakko Korpisaaren mukaan vaihdella riippuen mm. siitä, minkä organisaation ylläpitämässä kirjastossa päivystäjä työskentelee,
sillä eri kirjastoissa noudatetaan eri työehtosopimuksia ja näissä on palkkauksesta erilaisia käytäntöjä. Tämän vuoksi yleistä ohjetta
opiskelijapäivystäjän palkkauksesta on

Seminaarin seurauksena ainejärjestö sai lupauksen tarkemmasta selvityksestä ja tuesta
opiskelijoiden kannalta tärkeään asiaan liittyen. Nyt tuo kannanotto on tuotu ilmoille,
minkä seurauksena keskustelua on käyty,
sekä kiitoksia saatu runsaasti. Akavan Erityisalojen kannanotto on toimitettu niin Oulun
yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun kuin
Oulun kaupunginkirjastonkin ylimmälle johdolle. Lisäksi kannanotto lähetetään tiedoksi
eri kirjastojen akavalaisille luottamusmiehille, jotka neuvovat työpaikoilla kirjaston
työntekijöitä työsuhteen ehtoihin liittyvissä
asioissa. Kannanotto ja sen kylkiäisenä saatu
ohjeistus kirjastoalan opiskelijapäivystäjille
ovat nähtävillä Indexin kiltahuoneella sekä
nettisivujen kautta.
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mahdotonta antaa. Akavan neuvo opiskelijapäivystäjille on ottaa palkka-asioissa yhteyttä
oman kirjaston luottamusmieheen tai ammattijärjestön palkkaneuvontaan, jolloin voidaan
selvittää oikea palkkaus tapauskohtaisesti.
Toivottavasti kannanotto on riittävä ele työnantajan puoleen asioiden muuttamiseksi.
Lisää tukea tärkeälle asialle on kuitenkin
luvattu, elleivät asiat muutu.
			

Satu Salmela

Välineitä kokoelman
arviointiin

Kirjastotäti uudessa
työpaikassa - kaksi ensimmäistä kuukautta

Raine Wilén – Terttu Kortelainen.
Kirjastokokoelmien kehittämisen ja arvioinnin
perusteet: teoria, menetelmät, käytäntö.
Helsinki: Yliopistopaino 2007. 195 s.

”…never let the truth get in the way of a good
story.” [Daria : Is It College Yet?]

”Jos ei ole kokoelmaa, ei ole kirjastoa”, aloittaa Raine Wilén tuoreen kokoelmien arviointia käsittelevän teoksensa. Käyttäjänä näkemykseen on helppo yhtyä: miksi muutoin ylipäätään kirjastossa kävisin? Teoksen motiivi
on siis selvä: henkilökunnan tulisi olla erityisen tietoinen siitä, mitä heidän hyllyistään tai
kauttaan löytyy.
Raine Wilén esittelee tieteellisille kirjastoille
kattavasti keinoja kokoelmien arviointiin,
alkaen teorian ja käytännön kohtaamisesta.
Alimmalta ja ylimmältä hyllyltä lainataan
vähemmän, ja kuutta teosta kymmenestä ei
lainata kertaakaan tai vain kerran. Vanhempi
kirja lähtee lainaajan mukaan harvemmin
kuin uusi. Vaikka näkökulma liittyy tieteellisiin kirjastoihin, samat pohdinnat palvelevat
myös muita kirjastoja.
Miten siis olisi mahdollista hankkia sellaista
aineistoa jota käytettäisiin, ja mikä taas joutaisi jo pois kokoelmista? Wilén korostaa
dokumentoidun tiedon hankintaa käyttöön
liittyen. Intuitio tai tiskillä kerrotut anekdootit eivät sellaiseksi riitä.
Menetelmien kirjo on moninainen. Wilénin
esittelemistä keinoista löytyy varmasti sopiva
jokaiseen kirjastoon. Terttu Kortelainen esit14

telee teoksen lopussa myös info- ja webometrisiä keinoja muun muassa internetin kautta
käytettäväksi hankitun aineiston arviointiin.
Useimmissa kirjastoissa ei ole kirjoitettua
hankintapolitiikkaa lainkaan, tai jos onkin,
niin se ei ole ahkerassa käytössä. Suurin
ongelma tässäkin kohtaa on se, ettei tiedetä
kattavasti mitä kokoelmiin jo kuuluu.
Wilén esittääkin, että kokoelmien tarkoitus pitäisi miettiä kokonaan uudesta näkökulmasta. Kokoelmien kehittäminen ei voi
tarkoittaa pelkästään valintaa ja karsintaa.
Kokoelmien kehittäminen tulee muuttumaan
tavalla, jota on vielä vaikea – kuten tulevaisuuden suhteen usein on – ennustaa. Wilénin
ja Kortelaisen teoksen avulla voi kuitenkin
kartoittaa mahdollisia suuntia, sekä saada
keinoja ja menetelmiä omien kokoelmien
hallitsemiseen.
Reijo Valta

Päivä 1
Varovaista työpaikkaan tutustumista. Teen
itselleni kirjastokortin (ja parille lomalaiselle
kun tulevat vaivaamaan kesken opetustuokion). Varaan uuden Potterin ja muistan kaiholla tehneeni sen jo kerran Ouluun, sniff.
Käyn syömässä lähiravintolassa kebabit.
Karseeta saapasnahkaa, paljonkohan kotiinkuljetus Göremestä maksaisi? Valtakunta ja
puoli hevosta Göremestä! Minulle annetaan
avain. Täytynee mennä etsimään ovi johon
se sopii. Ylirasittumisen välttämiseksi lähden
hyvissä ajoin kotiin heti työsopimuksen allekirjoituksen jälkeen mukanani tusina kirjastotätipaita tilausta.

Kun ryhdyin kokoamaan Relevanssiin lyhyttä
(!) koostetta kirjastotädin ensimmäisistä päivistä uudella paikkakunnalla uudessa virassa,
ymmärsin kirjoittaneeni kahdessa kuukaudessa yli kaksikymmentä sivua sähköpostia
kavereilleni. Pyydänkin siis nöyrästi anteeksi
niiltä joiden sähköpostin olen roskalla tukkinut ja yritän vahingosta viisastuneena olla
lyhytsanaisempi. Tarinan alkua tuntemattomille kerrottakoon, että laitoin toukokuun
viimeisellä viikolla sisään työhakemuksen
Hollolan lastenosaston erikoiskirjastonhoitajaksi. Kun tavallisilla hakemuksilla ei
ollut tullut edes haastattelukutsua, rääpäisin
kasaan kahdeksan sivun sarjakuvan ja laitoin
kestoloton sisään. Toukokuussa kertoivat,
että paikka olisi sitten minun ja heinäkuussa
pakkasin reput ja rensselit ja matkustin Lahteen, jonka naapurikunta Hollola on. Tämä
on tarina ensimmäisistä työpäivistäni ja hyvät
lukijat, tämä tarina on (melkein) tosi. - - -

Töiden jälkeen lista hankittavista esineistä
lyhenee samalla kun lompakko ohenee.
Yritän varata aikaa pesutupaan, mutta poltan
hihani ja tilaan saman tien netistä uuden
pesukoneen. Halpa hinta säästetyistä hermoista. Löydän viisi vuotta sitten kadonneen
kirjan joka ei kumma kyllä löytynyt pakatessani tavaroita Oulussa.

Yritän matkustaa sunnuntaina polkupyörä
mukanani Oulusta Lahteen, mutta käy ilmi
että VR:llä on kyllä maksullinen pyöränkuljetuspalvelu mutta a) joudut itse viemään
pyörän junaan, vaihtamaan sen junasta toiseen ja vastaanottamaan sen pääteasemalla;
b) Pyörää ei voi kuljettaa kuin Tampereelle
asti, koska lähijuniin ei oteta pyöriä lainkaan ja c) muita vaihtoehtoja ei ole. Siis saan
maksaa siitä, että saan pyöräni Tampereen
asemalle. Ei tule kauppoja. Pyörä jää Ouluun
rautatieaseman seinustalle ja isäpuoli lupaa
selvittää menisikö se Matkahuollon kautta
rahtina.

Päivä 3
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Varovaisen alun jälkeen työntekoon siirtyminen sujui mukavan helposti ja pehmeästi.
DVD-valintalistat ehdin käydä läpi kahvin
ja lounaan välissä. Valintaa helpotti silmäys
budjettiraameihin. Näillä määrärahoilla hankinnan voisi ulkoistaa jollekin veroparatiisisaarelle, hankinnat voi jättää väliin sielläkin.
No ei niin paha tilanne sentään ollut etten
ehtinyt korjata muutamia korvaamattomia
puutteita kokoelmassa. Koska olen ainoa
äänivaltainen osakas kirjaston nuortenosaston hankinnoissa, oli parin oman suosikin

tilaaminen helposti perusteltavissa. Ainakin
yksi tyytyväinen asiakas on varmistettu.
Tietysti olisi pitänyt arvata, että kun työt
menevät putkeen, niin omat asiat painavat ohituskaistaa pitkin suoraan tiilimuuriin äänennopeudella. Puhelin päätti alkaa sekoilemaan
ja hukkailee verkkoa miten sattuu. Kuitenkin
johdonmukaisesti siten, etten onnistu soittamaan mihinkään. Onneksi työpuhelin on
keksitty. Postikin toimii, tavallaan. Pankki oli
lähettänyt uuden kortin. Ihan kiva, mutta tietysti lähipostiksi olivat valinneet Oulun residenssiä lähinnä olleen paikan. Netistä löytyi
ko. paikalle kaksi vanhentunutta numeroa
eikä yhtään toimivaa. Eikä pelkoa sähköpostiosoitteesta. Pankin puhelinpalvelu on niin

tuloilmoituksen palautus isännöintitoimistoon
ja parin paperin palautus vuokranvälittäjälle.
Toivottavasti päivän kiintiö epäonnea on
jo täynnä tai päädyn taatusti kaltereiden
taakse…

nitojan joka on muuten samanlainen kuin
muilla paitsi isompi ja kauniin musta. Ehkä
tämä tästä alkaa suttaantua.

ihana tuo teidän uusi poika’.” Turha toivo,
en kyllä ala etsimään pomolle treffiseuraa.
Hakekoon itse omat deittinsä!

Kirjaston tätipäiväkirja, päivä 5

Kirjaston tätipäiväkirja 16. päivä

Päivä 4

Perjantaina töiden jälkeen kipaisen Lahden
keskustan Matkahuoltoon polkupyörääni
hakemaan. Matkahuolto oli tosiaan sitä
mieltä, että polkupyörät ovat niin hankalia
kuljetettavia että ne laskutetaan 30 kg painon
mukaan. Lisäksi laskuerittelystä kävi ilmi,
että Matkahuolto veloitti minulta 63 senttiä
pyörääni kuljettaneen bussin lisääntyneestä
bensankulutuksesta! Kun kaatosateessa pyöräilin asunnolleni ylös Salpausselän rinnettä,
niin olin huolestuttavan onnellinen. Jos tällainen viikon mittainen päähän potkiminen
tuntuu hyvältä, niin olisi varmaan viisainta
käydä ostamassa piikkilankaa saunavihtatarpeiksi tyydyttämään salattuja masokistisia
taipumuksiani. Onneksi välillä ei ollut kuin
yksi mäki, tosin se olikin sitten neljä kilometriä pitkä.

Onneksi on jo maanantai. Perjantai-iltojen
autius näyttää olevan universaali ja yhteinen
ominaisuus kaikille kirjastoille. Niskat kipeytyvät nuokkumisesta ja ainoastaan etäinen
kuorsaus takahuoneesta kertoo edes jonkin
elollisen olevan talossa tiskissä nuokkuvan
virkailijakaksikon lisäksi. Nukahtamista
välttääksemme alamme suunnittelemaan kirjaston sisälle sopivaa sisäpeliä joka pitäisi
kesäperjantaina mielen virkeänä. Pitkälle
käytävälle tiskin taakse sopisi mukavasti
pitkä hiekkalaatikko, jossa voisi ottaa mittaa
työkavereista petankkimatsissa. Toki pallojen hiljainen tupsahtelu hiekkaan voisi olla
vielä unettavampaa kuin toimettomuus, joten
päätämme hylätä ajatuksen. Toisaalta pubitikkataulu sopisi mukavasti seinälle ja kun
lähin patio on vain kymmenen metrin päässä
kirjastosta, niin oikeaan tunnelmaan luulisi
pääsevän helposti. Hylkäämme tämänkin
ajatuksen sillä taulusta pompahtelevat tikat
voisivat vaarantaa sattumalta väärään paikkaan eksyneen rollaattorikansan terveyden.
Päädymme lopulta tuttuun ja turvalliseen
mölkkyyn. Siinä on sopivasti kolinaa karistamaan unihiekat silmistä ja suomalaiskansallisena lajina se on vain roomalaisten kisajärjestäjien töppäilyä, jos joku ranskalainen
turisti saa mölkystä osuman.

jumissa, etten pääse edes jonottamaan joten
se siitä. Kokeillaan huomenna uudelleen.
Kun koitin tilata verotoimistosta uutta verokorttia, niin verotoimiston omilta sivuilta löytyvä puhelinnumero on poistettu käytöstä! Ja
uusi numero on, yllätys yllätys, niin tukossa
etten pääse edes jonottamaan. Onneksi verotoimisto tarjoaa mahdollisuuden tilata uuden
verokortin netistä. Päivän saldo huomioiden
hämmästyn kun palvelu toimii.

Perjantai ja 13. päivä. Oikein lupaava päätös
kuluneelle viikolle. Kuin tilauksesta liikkeestä soitetaan, että tilaamani pesukone olisi
valmiina tuotavaksi vaikka heti. Kun sanon
olevani töissä, lupaa kuljetuspalvelun täti,
että voimme tuoda sen koneen tietty myös
maanantaina. Ainoat kellonajat jolloin kuljetuspalvelu toimii on tosin 10-14…wtf? Entäs
työssäkäyvät ihmiset? Pitääkö heidän ottaa
puoli päivää vapaata, että voivat olla vastaanottamassa konetta? Ihan vertailun vuoksi
ostamani kirjahylly luvattiin tuoda illalla
neljän jälkeen vaikka kuljetuspalvelu lopettaa varsinaisesti päivän kierroksensa yhteen
mennessä. On olemassa palvelua ja palvelua.
Enkä muuten saanut vietyä isännöintitoimistoon mitään tuloilmoitusta eilen. Paikka oli
kolmen viikon kesälomalla ja postilaatikko
johon sinä aikana muuttaneiden tuloilmoitukset voi jättää, oli naapurikunnassa! Hyvää
päivänjatkoa vain ja silleen… No onneksi
työt alkavat sujua. Vanhan näyttelyn purku
ja uuden pystytys sujuu pikavauhtia ja suurin
osa tavaroistakin alkaa löytyä. Tosin huomaan
työpöytäni nitojan menneen keskiyön pakkolunastusten mukaan Mikä-mikä-maahan.
Pistän lapsen karuselliin ja haen kesälomalla
olevan kollegan pöydältä itselleni nitojan
siksi aikaa, että saan oman.

Yksi asia sentään osui kohdalleen. Eilen
kirjastosta lainaamani sateenvarjo (Meillä
on 18 lainattavaa sateenvarjoa, aineistolaji:
esine, ei luokkaa tai asiasanaa. Korjaan
luetteloinnin puutteet paremmalla ajalla.)
tuli tarpeeseen kahteen kertaan. Eilen kun
satoi töistä lähtiessä ja tänään töihin tullessa.
Huolestuttavaa on tosin se, että jo toisena
työpäivänä olen sortunut kastelemaan
kirjaston omaisuutta :-p Jäljellä olisi vielä

Oi onnea pyörä on saapunut Matkahuoltoon!
Tosin Matkahuolto oli jostain syystä saanut
päähänsä, että pyöräni rahtipaino olisi ollut
30 kg ja haluaa laskuttaa sen mukaan…
Pyörät ovat kuulemma niin hankalaa rahtia,
että ne laskutetaan korkeamman painoluokan
mukaan. Olisi pitänyt täyttää runkoputket
elohopealla Oulussa. Olisi ollut jotain mitä
kanniskella Matkahuollon porukoille. Lisäksi
kollega oli tilannut lisää nitojia ja saan oman

”Kun tavallisilla hakemuksilla ei
ollut tullut edes haastattelukutsua,
rääpäisin kasaan kahdeksan sivun
sarjakuvan ja laitoin kestoloton
sisään. Toukokuussa kertoivat, että
paikka olisi sitten minun.”
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Sain nimikyltinkin. Viallisen tosin sillä kyltissä lukee Markku Kesti eikä Markku-setä.
Asia vaatinee toimenpiteitä, mutta missä on
tarrakirjoitin?
Kirjaston tätipäiväkirja, päivä 8
Kävin töiden jälkeen testaamassa yhden työkaverin vinkin paikasta josta voisi löytyä
takaiskuventtiili. Takaisku tuli, mutta ei
vesiperää. Löysin sokeripalat, nippusiteitä ja
muuta aina tarpeellista.

Kirjaston tätipäiväkirja 19. päivä

Ensimmäinen iltavuoro. Kesäilta on hiljainen
täälläkin. Asiakkaita käy vähän, mutta sentään enemmän kuin Paterniemessä kesätorstai-iltaisin. Ehtiipä tutustua uutuuksiin sekä
Ellan, että Risto Räppääjän verran. Hyviä
olivat, kyllä näitä kelpaa vinkata. Pomo oli
iltavuoron toinen puolikas ja hän tuli jossain
välissä sanomaan minulle että:” En tiedä mitä
sää oikein lepertelit tuolle mummulle, mutta
lähtiessään hän supatti mulle, että ’Onpas

Kirjastotätipaita näytti tehonsa jälleen. Kävin
töiden jälkeen omassa lähikirjastossani, eli
Lahdessa Kärpäsen kirjastossa ja otin itselleni kirjastokortin ihan harrastuksen vuoksi.
Kirjastonhoitaja ei edes halunnut nähdä
henkkareitani, kirjastotätipaidassa oli henkilöllisyystodistusta riittävästi:p Enpä varmaan
tule paljoa käyttäneeksi Lahden korttiani,
mutta olenpa ainakin asiakkaana kirjastossa.
Ja jos olisin kirjaston katolla katsomassa
17

koulun pihalla käytävää pesäpallo-ottelua,
voisin olla jopa kärpäsenä Kärpäsen katossa
katsomassa kun lukkari tekee kärpäsen Kärpäsen kentällä.

vaihtaa ennen syyskuun puoliväliä joten
lienee parasta kaivaa joku hölmö idea aivojen
syväjäädytysosastolta ja pistää pystyyn joku
hölmö koulunaloitusnäyttely. Auts.

Kirjaston tätipäiväkirja 20.-22. päivä

Kirjaston tätipäiväkirja 24. päivä eli
kuinka savun hälvettyä tarkastamme
kytkennät

Tällä kertaa hieman asiaa luetteloinnin ihmemaasta. Tutkin joutessani hieman kirjasarjojen luettelointia ja olin vähällä purskahtaa
itkuun kuin pappansa eilen hukannut pikku
tyttö. (Tyttö löysi kuulutukseni avulla vaarinsa ja minä löysin mielenrauhani kohtuullisella meditoinnilla.) Siitä huolimatta, että
saman sarjan ensimmäinen osa oli kentässä
440 muodossa osa: 1 ja toinen osa kentässä
248 muodossa osa 2. Kentät vaihtelivat kuin
kolikolla heitettynä ja numerointina oli sarjan
nimen perässä vaihtelevasti milloin kolmas
osa, milloin osa 3 tai 3. osa. Myös pelkkää
numeroa esiintyi ja oltiinko osakenttien valinnassa oltu johdonmukaisia? Heh heh, ei nyt
luulla luuta lihaksi, sama kolikonheitto jatkui
läpi koko luetteloinnin. Ja kuin pisteeksi
sermin takana työskentelevä musiikkiosaston vastaava erikoiskirjastonhoitaja kertoi,
että hän sai juuri valmiiksi kymmenen vuotta
kestäneen luettelointiprojektinsa…voi pyhä
helvi sentään (vanha oululainen sananlasku),
onko tässä edessä kaikkien muiden kiireiden
ohessa kymmenen vuotta päinpersauksuuksien korjailua? Keskitetyssä luetteloinnissa
voi olla sittenkin jotain järkeä.
Näyttelyitä? “Badges? We
�������������������
ain’t got no...
stinking badges! �������������������������
[http://en.wikipedia.org/
wiki/Stinking_badges]” Totta kai meillä
pitäisi olla näyttelyitä. Kunhan minä vain
suunnittelen ja toteutan ne. Siispä tuumasta
toimeen ja sähköpostia lähilastentarhoille ja
yleensä kaikille lasten kanssa tekemisissä
oleville. ”Kun et itse ehdi tai muuten vain
laiskottaa, teetä työ muilla ja kerjää kunnia
itse. (vanha asvalttiviidakon sanonta)” Tällä
kertaa tärppää 4H-kerhosta. Syyskuulla on
kansallinen ympäristöviikko ja 4H-kerho
on innokas päästessään tekemään kirjastoon
näyttelyn. Nykyinen näyttely pitänee tosin
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Olipa kerran ihan normaali työpäivä. Tavallinen iltavuoro alkoi tavallisella työpaikkakokouksella ja sääkin oli mitä ihanin. Aurinko
paistoi ja Mikko Alatalo ei laulanut. Hieman
poistoja ja luettelointihommia tiskivuoroja
odotellessa ja kaikki näytti mainiolta. Sitten
maailma pimeni.
Joku rasvakoura amis-asentaja oli sekoittanut suurjännitejohdon (110kV) virtapiuhan
ja maakaapelin, big deal. Ensin paloi piuha,
sitten paloivat asentajien kulmakarvat, sitten
paloi metsä, sitten kärähtivät suurjännitevarokkeet koko Päijät-Hämeessä, seuraavaksi paloivat asennusryhmät pomon hihat,
ja lopuksi paloi asiakkaiden pinna. Paitsi
tietysti me kirjastossa suhtauduimme stoalaisen tyynesti siihen, että yhteys palvelimeen oli poikki ja korjaaja mukaan vasta
aamusella tiedettäisiin onnistuisiko päivän
kannan palautus vai ei. Ihan varotoimenpiteenä keräsimme pikavauhtia kaikki päivän
aikana kertyneet palautukset jemmaan ihan
varmuuden vuoksi. Koska yhteyttä palvelimeen ei ollut ja automaatti (eivätkä virkailijapäätteet! Toim. huom.) toimineet, emme
voineet palauttaa mitään lainoja, vain koota
ne pinoiksi tiskin taakse. Emme saaneet
siis myöskään mitään uusittua. Asiakkaiden
uudet lainat muistiin notepadiin jotta ne voitaisiin tallettaa sitten seuraavana päivänä tietokantaan.
Luonnollisesti netti ei toiminut, ei meillä eikä
asiakaspäätteillä joten meidän netti ja tiedonhakukoneemme olivat kauniita tilataideteoksia. Useimmat asiakkaat ymmärsivät jo
neljännen kerran jälkeen, että lause ”Meillä
ei toimi netti täällä muuten tänään.” tarkoit-

taa että se netti ei muuten sitten toimi vaikka
kuinka näyttöä tuijottaa. Tiedonhakupäätteet
olivat vielä hämäävämpiä, ne löysivät ihan
normaalisti hakusivun välimuistista, mutta
eihän mikään haku toiminut, joten asiakkaat
vain sitten katselivat sitä tiimalasia näytöllä.
Soittelimme siinä illan mittaan työkavereille
tiedoksi, että aamulla ei kannata sitten tulla
aikaisin töihin kun mitään ei saa palauttaa
eikä hyllyttää ennen kuin tiedämme onko järjestelmän palautus onnistunut. Ai niin, kirjaston kahviautomaatti päätti vähän ennen sulkemisaikaa antaa asiakkaalle kahvit. Kuppi
ei tosin sisältynyt tarjoiluun. Tämähän se
vielä saattoikin sipata!

kalle piti tilata vielä huoltomies joka pienehkön selvittelyn jälkeen totesi, että hätäkytkimet ovat sököinä. Hätäkös tässä, eikun uudet
kytkimet hakemaan, jotta koneet saadaan toimimaan. Päivän aikana huomasimme lisäksi,
että koska eilistä ei ollut koneen mielestä
koskaan tapahtunutkaan, niin kone jatkoi
tarrojen tekoa samasta kohdasta johon se
oli toissapäivänä jäänyt. Joten meillä oli siis
yhdet tiedot tietokannassa, mutta sama viivakoodi kahdessa paikassa. Ja jotta konkurssi
olisi ollut täydellinen, niin kahviautomaatista
ei ollut kupit lopussa, vaan se oli mennyt
(ilmeisesti sympatiasyistä) rikki ja korjausmies saapuisi maanantaina. Ja vikalistaa riittäisi vaikka ja kuinka. Miettikääpä itse mitä
aiheuttaa, jos kirjaston tietokanta hukkaa
yhden päivän _kaikki_ tapahtumat. Ai niin,
eilen oli tosiaan rakastetun johtajamme eli
kirjastotoimenjohtajamme
syntymäpäivä.

Kirjaston tätipäiväkirja 25. päivä
Aamulla kahdeksaksi töihin ja odottamaan
tietoa palvelimen tilasta. Puoli yhdeksältä
meille soitettiin ja luvattiin tieto vartin
päästä. Päätimme mennä varhennetulle kahvitunnille odottamaan tietoa. Kolme varttia
myöhemmin kuulimme, että palvelimella oli
levy hajonnut eilisen sähkövian takia niin
pahasti, että eilisen päivän varmuuskopioita
ei voitu palauttaa, vaan käyttöön oli pitänyt
ottaa toissapäivän kanta. Siispä kaikki eilisen
päivän työt olivat kadonneet. Tosin tämän
varmistamiseen meni vielä toinen kolme
varttia ja pari palvelimen uudeelleenkäynnistystä ja soittoja niin kunnan atk-tukeen, ATP:
lle ja herra ties minne.
Kaikki poistot ja uusinnat ja uudet tarrat
ja ties mitkä, uusiksi. Kaikki eilisen lainat
piti palauttaa. Kaikki eilisen varaukset piti
napata uudestaan. Tietysti eilisen asiakkaat
piti tehdä uudelleen ja koska asiakkaaksiilmoittautumislomakkeessa ei näy kirjastokortin numeroa, niin kaikille joille oli edellispäivänä tehty kortti, piti soittaa ja kysyä
heidän kirjastokorttinsa numero. Muut tiedot
olivat kyllä tallessa. Kaikki edellisen päivän
lainat piti tallettaa tietokantaan. Onneksi palvelin toimi uudelleenkäynnistyksen jälkeen
moitteettomasti. Palautusautomaatti ei tosin
toiminut ja etäkorjausten epäonnistuttua pai-

”Joku rasvakoura amis-asentaja oli sekoittanut suurjännitejohdon (110kV) virtapiuhan ja
maakaapelin, big deal.”
Lahja oli epäilemättä ikimuistoinen. Nyt kun
tuosta viidentoista sekunnin pimennyksestä
on kulunut 26 tuntia, suurin osa sotkuista on
selvitetty ja lopuista on selvitetty missä on
voinut ja on luultavasti myös mennyt jotain
vikaan. Luultavasti suurimman osan virheistä
voi korjata, mutta luultavasti kuluneen puolentoista vuorokauden sotkuja selvitellään
vielä vuosien päästäkin. Esimerkiksi kaikki
eilen tehdyt nettiuusinnat ja -varaukset ovat
tietysti kadonneet bittitaivaaseen. Mainittakoon lopuksi vielä pienenä anekdoottina, että
päivän lehden mielipidepalstalla yksi asiakas tuohtuneena uhkasi irtisanoa tv-lupansa
koska tölsö oli ollut eilen toista tuntia pimeänä ja asiasta oli tiedotettu heikosti…

Jatkuu seuraavassa numerossa..
19

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

PÄIVÄKAHVISEURAA

Syksyn toimintaa
Syyskokous
Kiltahuonkahveja
Museovierailu
Teatteriretki
Pikkujoulu
ym. mukavaa
Seuraa sähköpostiasi ja
foorumia.

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

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

