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Huomio, huomio!

Päivin viimeinen turinointi pj:nä

Relevanssin nykyinen toimituskunta vetäytyy pikkuhiljaa taka-alalle, ja siksipä onkin
perinteisten kiitosvuodatusten aika. Eli pyytäisimmekin ystävällisesti, josko muutamat
henkilöt saapuisivat hetkeksi seuraksemme
parrasvalojen loisteeseen. Markku, Päivi,
Reijo, Riikka, Satu, Soile sekä Ulla: kiitokset että olette jakaneet hengentuotoksenne
kaikkien kanssa ja näin mahdollistaneet
Relevanssin nousun tuhkasta kerta toisensa
jälkeen. Kiitokset kaikille niille nimeltä mainitsemattomille henkilöille joiden kuvamateriaalia olemme joko luvallisesti tai luvatta
hyödyntäneet. Kiitokset ja pahoittelut myös
teille jotka olette naamatauluinenne lehtemme sivuille päätyneet – yleensä täysin
vasten tahtoanne. Erityskunniamaininta korvaamattomalle tukihenkilöllemme Ilkalle:
ajoittain olet joutunut toimimaan meille
sekä vasempana että oikeana kätenä. Kärsivällisyytesi on ihailtavaa. Niin, ja luonnollisesti kiitokset joka ikiselle tätä lehteä
lukeneelle. Mukavaa, että olette olemassa!

Hallitusvuosi on kääntymässä kohti loppua ja on aika tehdä pieni yhteenveto vuoden

Tulevana vuonna Indexin pää-äänenkannattajaa ohjastavatkin Marjaana Lahola
ja Anna Koskela. Toivotamme heidät
lämpimästi tervetulleiksi paikallemme!

tapahtumista. Tämän vuoden hallitukseen saatiin yllätysmäärä uusia tulokkaita, ja mikä
parasta, osa heistä aikoo jatkaa toiminnassa ensi vuonnakin. Indexin riveissä on jälleen
tapahtunut jos jonkinlaista. Jo perinteeksi muodostuneet etapit; palautepäivät, tutustumisilta, kevätkokous, Letonniemen syysretki jne. järjestettiin rutiinilla. Lisäksi Index vieraili Kemiran tietopalvelussa, museossa, teatterissa ja tehtiinpä kaksi kotimaan excuakin;
Tampereelle kanssaopiskelijoiden vieraaksi ja Helsinkiin seminaariin. Helsingin reissusta voit lukea lisää tästä lehdestä. Ensi vuoden hallituksessa on siis sekä vanhoja että
uusia naamoja. Toiminta jatkuu kuten ennenkin, vaikka osa porukasta lähteekin jo joko
maille kaukaisille tai vähän lähemmäksi. Itselleni tämän hallitusvuosi on viimeinen ja meinaapa olo olla hieman haikeakin. Mutta aikansa kutakin, ja katse tulevaisuuteen! Indexin
vaiheita tulee varmasti seurattua, vaikkei enää aktiivisesti toiminnassa olekaan mukana.
Ensi vuonna Indexillä on luvassa juhlavuosi, sillä ainejärjestömme täyttää pyöreät
20 vuotta! Siinä on juhlan aihetta, ja vuosijuhlien ajankohdaksi on suunniteltu marraskuuta. Enpä malta olla lisäämättä vielä tähänkin pientä rekrytointi-ilmoitusta.
Jos olet kiinnostunut järjestelemään vuosijuhlia, ota yhteyttä hallitukseen. Markkusedän suunnittelemien kirjastotätipaitojen suosion vuoksi voinemme syödä vuosijuhlissa muutakin kuin makaronia ja näkkileipää, eli juhlien rahoitus on ainakin kunnossa.

Kustantaja:
Informaatiotutkimuksen jaos

Tätä kirjoittaessani on taivaalta ryöpsähtänyt ensimmäinen kunnon
satsi lunta ja maisema alkaa näyttää kovin talviselta. Joulukin
alkaa jo puskea päälle, eli toivottelen kaikille opiskelijoillemme,
henkilökunnalle ja muille lukijoille oikein mukavaa joulunaikaa
ja juhlavaa uutta vuotta 2008 jo nyt. Ja kaikki te, joihin olen
opiskeluaikanani tutustunut, oli ilo tavata teidät!

Painopaikka:
Oulun yliopistopaino

Päivi hiljenee, mutta vain tämän palstan osalta,
Riikka jatkaa ensi vuonna.

Kansi: Maikki Multas, kuvassa: Elina Partanen, Jenni Pekkarinen

-Päivi Pajala, pj

- Maikki & Suvi
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Reissun päällä
jälleen

Teksti ja kuvat: Päivi, Satu & Soile

Tämän vuoden toisen kotimaahan suuntautuneen ekskursion kohteena oli
pääkaupunkimme Helsinki. Helsingin yliopistolla järjestettiin 5. lokakuuta
Kirjasto- ja informaatioalan oppimispolut-seminaari, jossa puhui myös Indexin
koulutuspoliittinen vastaava Soile Manninen. Lisäksi kävimme tutustumassa
Valtiovarainministeriön tietopalveluun.

tunnettu Marita. Nykyinen helsinkiläinen kertoili uudesta työpaikastaan konsulttiyrityksen
kirjastossa, ja me vielä opiskelevat kuuntelimme korvat höröllä. Kirjastojakin on monenlaisia,
ja mitä yllättävimmissä paikoissa! Tosin tämäkään kirjasto ei ole niitä perinteisiä, sillä suurin
osa aineistosta on niin ikään elektronista.
Perjantaina koittikin reissun kohokohta (ainakin Soilelle) eli seminaari, joka alun perin
innostikin järjestämään matkan. Aiheena oli siis kirjasto- ja informaatioalan koulutus ja sen
kohtaaminen työelämän kanssa. Pohjustuksena opetusneuvos Annu Jylhä-Pyykönen selvitti
alan koulutustilanteen Suomessa. Emeritaprofessori Annikki Järvinen esitteli teoreettisen
mallin työssä oppimisesta ja sen vaikutuksista sekä opiskelijaan että työyhteisöön.
Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjastosta, Marja-Liisa Vilkko-Hämäläinen Helsingin
kaupunginkirjastosta ja Kirsi Tuominen VTT:n Tietoratkaisuista puhuivat siitä, minkälaista
osaamista tulevaisuuden työntekijöiltä odotetaan. Ja osatahan pitäisi melkein mitä vain;
johtamista, kulttuurien kohtaamista, tietotekniikkaa, opettamista, asiakaspalvelua, kieliä… ja
kuten Soile totesikin seuraavassa puheenvuorossaan, opiskelijoita saattavat hurjilta kuulostavat
vaatimukset säikäyttää. Yksi ihminen ei kuitenkaan kaikkea voi osata, mutta positiivisella
asenteella ja oppimishalulla voi päästä pitkälle. Työpaikkailmoituksia ei ehkä aina kannata
lukea kovin tarkkaan, sillä usein halutunlaista superihmistä ei mistään löydykään.
Lounastauon jälkeen suunvuoron sai vielä Heli Saarinen Rovaniemen kaupunginkirjastosta.
Hänen puheessaan tuli esille alamme hankala tilanne; syrjäseuduille, esimerkiksi Lappiin, on
vaikeaa saada koulutettua työvoimaa, kun taas kasvukeskuksissa työvoimasta on ylitarjontaa.
Tämä näkyy myös täällä Oulussa. Koska paikkakunnalla on kaksi saman alan oppilaitosta, on
taisto vähäisistä työpaikoista kiivasta.
Iltapäivällä käytiin vielä paneelikeskustelu, johon myös yleisö osallistui innokkaasti. Kaiken
kaikkiaan seminaari herätti paljon ajatuksia näin opiskelijan näkökulmasta. Kirjasto- ja
informaatioala on hyvin kummallinen ala: monipuolinen kuin mikä, mutta arvostus
ei

Helsingissä Indexiä edustivat Päivi, Riikka, Soile, Satu, Anna, Jaana, Elina sekä Henna.

Etelään matkaaviin juniin pakkautui keskiviikkona ja torstaina yhteensä 8 Indexin jäsentä.
Ensimmäinen virallinen ohjelmanumero oli Senaatintorin kupeessa sijaitsevaan Valtiovarainministeriön tietopalveluun sekä valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston kanslian yhteisen
Linnan kirjastoon tutustuminen. Äärimmäisen mukavat ihmiset esittelivät meille tietopalvelun
työtehtäviä, ja kiertelimme tutkailemassa tiloja. Kirjoja ei Linnan kirjastoa lukuun ottamatta
paljoa pyöritellä, vaan tietopalvelussa suuri osa työstä keskittyy elektronisten asiakirjojen
välittämiseen valtion virkamiehille. Linnan kirjastossakin ollaan nykyisin tekemisissä enemmän elektronisen aineiston kanssa. Paljon tuli asiaa, eikä kaikkea enää muistakaan, mutta
kaikin puolin tietopalvelusta jäi positiivinen kuva uutta oppimaan pyrkivänä työyhteisönä.
Torstaina kävimme vielä porukalla syömässä ja mukaan liittyi myös Indexin entisenä pj:näkin
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välttämättä ole
sitä
mitä
toivoisi. Kuten Soile puheessaan
totesi, ihmiset eivät tiedä
opiskelualastamme juurikaan ja
kun lipsauttaa kirjasto-sanan,
alkaa ihmettely; ”Pitääkö sitä
opiskellakin?”. Kyllä pitää, niska
limassa, ja kaikesta tulisi tietää
kaikki. Onneksi työnantajien
puolelta tuli kannustaviakin
viestejä; he kaipaavat osaavia
ihmisiä
mutta
osaamisen
kehittämisen ei tarvitse loppua
siihen, kun opiskelutodistus on
kourassa.

Nuijien taisto

Teksti ja kuva: Riikka & Päivi

Indexin nuijanheiluttaja vaihtuu taas vuodenvaihteessa.
Tässä entisen ja tulevan puheenjohtajan kiperät
kysymykset toisilleen.

Päivi kysyy, Riikka vastaa:

2. Jäätkö muistelemaan kaiholla vuosiasi ainejärjestöaktiivina?
Kaihollapa hyvinkin. Mutta ikuisesti ei voi opiskella eikä olla ainejärjestön hallituksessa,
Indexin jäsenyyshän ei onneksi pääty koskaan.
3. Oletko kokenut epäonnistuneesi jossain tilanteessa puheenjohtajana?
Kokouksissa on välillä tullut sählättyä oikein urakalla ja asioita unohtunut, ja asioista
muistuttaminenkin on usein unohtunut. Mutta emmepä me mitään suurensuuria mokia ole
onnistuneet tekemään. Tai ollaan pidetty ne hyvin salassa..
4. Anna huippuvinkki eli yhden tai kahden lauseen testamentti tulevalle pj:lle (eli
minulle).

1. Miten aiot pitää hallituksesi kurissa?
Ehkä hallituksen pitäisi pitää enemmänkin minut kurissa, kun olen kokouksissa toivoton
turhanpuhuja eli eksyn aiheesta vähän väliä.

Muistuta talousvastaavaa samasta asiasta useamman kerran säännöllisin väliajoin =), yritä
olla aktiivinen ja delegoida; kaikkea ei ehdi eikä voi eikä tarvitsekaan tehdä itse, vaikka
välillä se siltä tuntuisi. Ja Soilelle on hyvä marmattaa, kun pännii.

2. Mitkä ovat pj-kautesi suurimmat tavoitteet?
Suurin ja ylitsepääsemättömin tehtävä on ainakin tilata ja pakata (taas) paitoja, mutta ehkä
suurin ja virallisin tavoite kuitenkin on saada uusia aktiiveja Indexiin.
3. Mitä lupaat ensi vuoden hallitukselle ja muille Indexin jäsenille?
Lupaan olla olematta vanha jäärä, joka ei suostu mihinkään ja pitää jäykkiä ja virallisia
kokouksia.
4. Millainen pj arvelet olevasi?
Mullahan on jo kokemusta puheenjohtajuudesta Oulun Taiji-seurasta ja sillä puolella ainakin
olen ainakin yrittänyt olla jämy pj, jolla on ohjat käsissä, mutta joka ei kuitenkaan tee
kaikkea mahdollista itse. Jatkan varmaan Indexissä samalla linjalla.

Riikka kysyy, Päivi vastaa:
1. Mikä oli puheenjohtajavuotesi kohokohta?
Mukavimpina jäivät mieleen reissut, eli Tampereen, Kuopion ja Helsingin vierailut. Yksi
kohokohta oli tietysti myös se, kun saimme ensi vuodeksikin toimintakykyisen hallituksen.
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Tasaväkisessä nuijataistossa tuleva nuija Riikka sekä väistyvä nuija Päivi.
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Kirjastotäti uudessa
työpaikassa
- osa II
Kirjaston tätipäiväkirja 29. päivä
Puusilmän voi lopettaa, polttaa tai haudata,
mutta ei korjata. Tämä on tie, totuus ja elämä,
jonka jälleen omakohtaisesti todistin tänään.
Kaksi tyttöä halusi kuunnella samaa levyä
(Meillä on lainattavia, kannettavia cd-soittimia joihin saa kuulokkeet kiinni ja yhteen
saa jopa kiinni kahdet luurit). Minähän aikani
pengottuani kaappia tarjosin tietysti kahta
erillistä soitinta kun vaikuttavista korvistani
huolimatta (Ehkä jopa juuri niistä johtuen!
Toim. huom.) en ymmärtänyt selvällä suomenkielellä esitettyä pyyntöä. Syynä ei edes
ollut se, että olisin häkeltynyt kauniiden silmien katseen alla, vaikka tytöt ihan hauskan
näköisiä olivatkin. En vain ymmärtänyt mitä
suomen kielen avainsanat: Me, kuunnella,
samaa, levyä voisivat tarkoittaa. Töpeksittyäni ensimmäisessä kohdassa minulla olisi
ollut mahdollisuus skarpata, mutta mitä sitä
tyhjää. Annoin siis seuraavaksi tytöille soittimen johon saa kiinni kahdet luurit. Hetken
päästä toinen tytöistä saapui taas tiskille ja
sanoi ettei saa soitinta toimimaan. En saanut
minäkään, joten tasoissa olimme. Päättelin näppärästi, että patterit ovat varmaankin entiset ja menimme työkaverin kanssa
hakemaan uusia takahuoneen kaapista. Siellähän oli kassillinen avaamattomia paketteja joista yksi sai uhrata itsensä kirjaston
maineen palauttamiseksi. Patterit vaihtoon,
mutta mitään ei tapahtunut edelleenkään.
Päättelimme tästä laite on sökö ja rikki eli

Markku Kesti

das kaputt savon murteella. Onneksi toinen
työkavereista muisti, että jossain on jakaja
jolla voi haaroittaa kuulokeliitännän niin, että
samaa laitetta voi kuunnella kaksilla luureilla.
Hän jopa löysi haaroittimen mistä nöyrä kiitokseni. Siinä kun oli hiljainen ilta ja paljon
aikaa, niin availin aikani kuluksi cd-soitinta
ja tutkin missä voisi olla vika. Hieman ennen
lenkkiavainsarjan paikalle hakemista tajusin katsoa pattereita uudelleen. Eiväthän
ne p*******t mitkään patterit olleet, vaan
ladattavat AA-kokoiset akut! Olipas ihme
ettei niistä löytynyt virtaa. Ja jotta nolaus
olisi ollut täydelinen, niin takahuoneen kaapissa oli iso kassillinen tavallisia pattereita ja
kaksi (2) kappaletta ladattavia akkuja, joista
olin onnistunut tupeltamaan ehdolle juuri ne
kaksi (2!!!!) ladattavaa akkua jotka olivat siis
taatusti ainoat cd-soittimeen sopivat akut/patterit koko kaapissa joissa ei siis ollut virran
hiventäkään! Ja kun tämäkään nöyryytys
ei minulle riittänyt, niin päätin jakaa kokemukseni parinkymmenen parhaan kaverini
kanssa, jotta kaikki varmasti tietäisivät kuka
tohelojen kuningas on paitsi syntynyt lypsyjakkaran alla, niin myös päättänyt jäädä sinne
pysyvästi asumaan.
Kirjaston tätipäiväkirja 30. päivä
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Eilen soi puhelin kaiken päivää. Milloin
4H-kerhon täti kaipaili minua ja sitten taas
seurakunnan nuorisokerholla oli kiireistä

asiaa. Työkaveri vinoili, että seudun naiset
ovat olleet niin kauan ilman (Toim. huom.
Ei oma mielipiteeni!), että he repivät minulta
vaikka kirjastotätipaidan päältäni saadakseen
minusta osansa. Iltapäivällä kuitenkin sain
puhelun kirjastotädiltä josta en ollut koskaan
kuullut ja jota en ollut koskaan nähnyt kirjastosta jossa en ole koskaan käynyt. Olivat
vailla kirjastotätipaitoja. Soittaja ei kuitenkaan halunnut repiä paitaa päältäni, vaan
tilata ihan oman ja kaverille kans. Olisi
varmaan pitänyt perustaa oma paitapaino ja
aloittaa tätipaitabisnes ;-p Opastin soittajan
kuitenkin tilaamaan paitansa Indexin kautta
niin kuin muutkin merenelävät tekevät.
Tästä voitaneen päätellä, että merenelävät
ovat ahkeraa ja tyylitietoista väkeä? Päätellen ainakin niistä tätipaitojen myyntiluvuista
joita korviini tänne etelään on tihkunut.

istuu ilman lupaa meidän työkoneemme
ääreen? Eihän meillä ole valtuuksia käskeä
häntä painumaan sinne missä pippurikaan ei
enää kasva, vaan meidän pitäisi soittaa poliisille! ”Haloo! Onko poliisilla? Täällä Hollolan kirjasto. Voisitteko tulla pidättämään tuon
poliisin joka on täällä kirjastossa?...Ei. Ei
hän ole häiriöksi. Hän vain istuu tietokoneen
ääressä eikä päästä meitä koneelle….” Yeah,
right. Voin melkein kuvitella kuinka poliisin
iskuryhmä tukehtuu donitseihinsa kahviossa
tuollaisen soiton jälkeen. Ehkä Orimattilan
sähköasentajat pelastavat tämän päivän.
Kirjaston tätipäiväkirja 32. päivä
Kävin viikonloppuna siskon luona kylässä
Helsingissä. Kotiovelta Kivimiesten luo tunti
ja vartti. Matkalla jossain Mäntsälän jälkeen
joku logiikan sankari soitti puhelua. ”Hei!
Miten mää sulle soitin? Kirsillehän mun
piti soittaa, mutta hei! Olis mulla sullekin
asiaa. Hukkasin kato puhelimeni ja mulla
meni kaikki numerot siinä samalla, sunkin.
Niin, että voisitko antaa sun puhelinnumeron mulle?” Kirjastotädin työssä parkkiintunut pokerinama oli kyllä kovalla koetuksella
hetken aikaa. Helsinki oli kaupunki, mutta
Lintsin vuoristorata oli pakollinen kokemus.
Vasta loppupuolella alkoi vanhus pääsemään oikeaan tunnelmaan. Asiaa auttoi selän
takana kurkku suorana kirkuva viisivuotias
pikkutyttö joka loi aitoa ja oikeaa tunnelmaa.
Kiitos siitä hänelle.

Kirjaston tätipäiväkirja 31. päivä
Ihmisen paras ystävä eli poliisi soitti. Tosin
poliisikoira olisi kai vielä parempi ystävä,
mutta ne kai soittelevat harvemmin kirjastoihin (”Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä”,
mutta ankanpojilla on laulava kissa). Ystävämme poliisi kertoi, että heillä on nippu Hollolan kirjaston kirjoja&levyjä ja hän halusi
tietää voimmeko selvittää kenellä kirjat ovat
lainassa. Oli ilmeisesti työparin se puoli, joka
osaa lukea? Totta kai voimme selvittää, mutta
mitä me saamme poliisille kertoa? Nimen,
joukko-osaston ja sotilasarvon itsestämme
(Allekirjoittanuthan on reservin lusmu käpykaartista), mutta asiakkaista emme kaiketi
ilman oikeuden päätöstä saa kertoa minkään
valtakunnan henkilötietoja. Ehkä sentään
saamme vastata kyllä tai ei, jos poliisi kysyy
onko esine A lainassa henkilöllä B? Ainakin
voimme vastata onko esine A lainassa ylipäätään vai onko se luonnollista poistumaa eli ns.
keskiyön pakkolunastuksia. Ja entä jos poliisi

Kirjaston tätipäiväkirja 33.päivä
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Rakastettu johtajamme ilmoitti, että talo
kustantaa ’työasustemäärärahoista’ kirjastotätipaidat kaikille. Taisi herra keksiä kyseisen momentin menoarvioon ihan itse, mutta
meillä on nyt asiat siis niin hyvin ettei edes

paitoja tarvitse ostaa omalla rahalla. Olisi vain
pitänyt hoksata tilata parikymmentä paitaa
kerralla. Seuraavaksi kehittelemään kirjastotäti-housuja ja koko garderoobi menee sitten
työsuhde-etujen piikkiin ilmeisesti :-p

systeemi. Tarkistin koneelta asian ja eihän
meillä ollut olemassakaan Hoitotyön ohjaaminen nimistä kirjaa vaikka nainen oli aivan
varma asiasta. Olisi kyllä Hoitotyön osaaminen tai Ohjaaminen hoitotyössä. Ohjaaminen
hoitotyössä oli hyvä ja kun nainen kuuli, että
se oli Helvi Kyngäksen toimittama teos, niin
voittaja löytyi. Ohjaaminen hoitotyössä oli
jopa paikalla joten nainen lähti hakemaan sitä
mutta palasi hetken kuluttua kun ei löytänyt
mitään. No ei kai ollut löytänyt kun oli katsonut kirjan toimittajan nimen (toim. Kyngäs)
Ja eihän se siellä ollut vaan O:n kohdalla.
Tässä vaiheessa kävin hakemassa kirjan
asiakkaalle itse. Luonnollisesti koko 59.21
hylly on vain hiukan toista hyllymetriä pitkä,
joten kahdesti sen luona käymällä luulisi jo
vahingossa löytävän oikean kirjan. Ehkä se
rfid-tekniikkaan liitetty kirjojen ulostyöntäjä
olisi ihan kiva jotta kun asiakas pääsee edes
viiden metrin säteelle oikeasta paikasta, niin
se kirja tipahtaisi, jos ei varpaille, niin ainakin suoraan käteen. Kunhan vain keksisin
miten estetään vahingot, jos asiakas kirjoittaakin hakusanaksi vain ’Päätalo’ ja lähtee
harhailemaan hyllyjen väliin…

S*****nan venäjänkieliset lahjoituskirjat.
Ainuttakaan ei löytynyt mistään suomen kirjastosta. Tai Lindgrenin Rasmus-brodjagaa
oli, mutta tietysti eri kustantajan painosta,
joten siitä ei paljoa apua löytynyt. Ja tervemenoa translitteroimaan puolalaissyntyisen
venäläisen nimeä… Olisi pitänyt varmaan
olla epäkohtelias lahjoittajalle ja todeta että
meidän kirjastolla on sentään edes alkeelliset
laatustandardit olemassa, vaikka emme olekaan ISO sertifioineet hankintaamme. Tosin
sellainen kommentti olisi luultavasti ulkoistanut asiakkaamme ja hyvä palveluhan se on
kaiken a ja o, joten otetaan lahjoitukset vastaan ja poistetaan ne vähin äänin 2009 syksyllä.
Kirjaston tätipäiväkirja 34. päivä
Sain viimeinkin vaihdettua nimilappuun
oikean tekstin. Markku-setä on jotenkin
paljon kotoisampi ja sopii tätipaidan kanssa
yhteen paremmin kuin se tylsä Etunimi
Sukunimi. Aivan kuin identiteetti olisi ollut
hukassa ja minuus haudattuna koko kuukauden jonka olen töitä täällä tehnyt. Ja
töistä puheen ollen, olisi täällä tylsää ilman
asiakkaita. Yksikin täti kysyi tuossa, että
onko meillä sama luettelointisysteemi kuin
pääkirjastolla. Minä tietenkin siihen sanoin
ajattelematta ja vaistonvaraisesti, että mehän
olemme _pääkirjasto_, joten eiköhän se ole.
Tietenkin rouvan mielestä Lahden kirjasto
oli se pääkirjasto ja me olemme vain sivukirjasto. No, sama täti halusi erästä hoitotieteen kirjaa ja kun ei se löytynyt hyllystä, niin
hän oli vain sillä ajatellut, että meillä on eri

Kirjaston tätipäiväkirja 36. päivä
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Kuka hautasi työpöytäni paperivuoren alle?
Se syyllinen s*****a saa luvan loikata esiin,
jotta pääsen rankaisemaan häntä oikein eiisän kädestä (Kun en ole isä, niin kuinka
voisin rankaista isän kädestä :=0). Minä
pysyin vielä koulujen alkuun saakka oikein
mainiosti tekemään työni pois samaa vauhtia
kun ilmaantuivat työpöydälleni, mutta jo nyt
on pakko priorisoida asiat tärkeysjärjestykseen. 1) Asiat jotka olisi pitänyt hoitaa eilen,
2) Kiireelliset asiat jotka on hoidettava heti, 3)
Tärkeät asiat jotka on hoidettava pikimmiten,
4) Asiat jotka on hoidettava (toivottavasti)
joskus, 5) Asiat joita ei (toivottavasti) tarvitse

hoitaa koskaan 6) Asiat joita en todellakaan
hoida koskaan, 7) Suoraan pitkäaikaissäilytykseen menevät asiat (Siis roskiin heitettävät
ja saman tien unohdettavat). Tietysti, jos vain
tekisin kuten Suomisen Vesa (terkkuja vaan
Vesalle täältä Päijät-hameesta) ja dumppaisin
kaikki suoraan roskiin ja luottaisin siihen että
ne joilla on tärkeää asiaa ottavat kyllä ennen
pitkää yhteyttä…

vastuunsa tässäkin asiassa. Vaikkakaan en
ole ihan varma pitäisikö kirjavinkkauksen ja
kirjastonkäytön opetuksen ohella ottaa kirjastojen ohjelmaan myös Kamasutran alkeet 16
v täyttäneille :p Sama vanha laulu siis jatkuu.
Joko kirjastot rajoittavat ’sopimattoman’
aineiston saatavuutta ja ovat siis sensuurin
kätyreitä tai antavat asiakkaiden lainata kokoelmasta mitä haluavat ja tyytyvät olemaan
pervertikkoja. Sen verran Iltalehden jutusta
vielä, että olivat oikein laittaneet aiheesta
päivän kysymyksen: OTA KANTAA: Pitäisikö kirjoilla olla ikärajat?

Kirjaston tätipäiväkirja 37. päivä
Sjutton också! Koskaan ennen ei ole asiakas
näin mua solvannut. Tänään puhelimessa
soittaja väitti, että olen varmasti savolainen!!!
Johan vähemmästäkin kunnianloukkauksesta
on haastettu henkilöitä kaksintaisteluun (en
voinut haastaa soittajaa kun hän oli nainen) ja
Alpo Rusi olisi haastanut oikeuteen valtion,
Supon ja soittajan sekä kirjoittanut traumaattisesta kokemuksestaan kirjan ja myynyt elokuvaoikeudet Renny Harlinille.
Päivän Iltalehdessä oli muuten juttu: Seksiä,
huumeita ja väkivaltaa lapsille (http://www.
iltalehti.fi/uutiset/200708286513971_
uu.shtml). Joku huolestunut moraalinvartija
kukkahattuhenkilö oli tajunnut viimeinkin
(!), että lapset voivat lainat kirjastosta arveluttavaa aineistoa. Jutussa esimerkkinä mainittu piirroskuvitettu Kamasutra, jonka tyttö
oli lainannut, oli siis edustamassa kirjaston
seksiä lapsille -ohjelmaa. Kamasutransa
lukeneet tietävät, että teos on enimmäkseen
aika kuivakka (ellei sitten arvosta vanhahtavaa intialaistyylistä runollisuutta) ja sen
sisältämä seksiopetus tulisi kuulua peruskoulun oppimäärään (ja kaiketi se teoriassa kuuluukin, koska se on perinteisesti aina ohitettu
’ajanpuutteen’ vuoksi). Ja moniko uskoo,
että alle 10 v muksut löytävät Kamasutran
spontaanisti kirjastosta? No, jos kukaan muu
ei asiasta huolehdi, niin kyllä kirjasto kantaa

Onhan se aika outo juttuidea, että yhdeksän
vuoden ikäinen kersa viitsisi mennä edes
selailemaan aikuisten hyllyjä pornon löytämisen toivossa. Tarvitaan jo aika visto mielikuvitus, että moinen tulee edes mieleen. Sitä
paitsi olisivat laittaneet lapset edes etsimään
kunnon rytinää, eikä mitään Kamasutra pliisuilua. Stewart Homen 69 tapaa käyttää kuolKamasutransa lukeneet
tietävät, että teos on
enimmäkseen aika kuivakka
ja sen sisältämä seksiopetus
tulisi kuulua peruskoulun
oppimäärään
lutta prinsessaa olisi ollut jo ihan aikuistakin
ajoittain hikoiluttavaa tavaraa, Home kun on
ihan oikeasti pervompi kuin känninen katolinen pedofiilipappi pyhäkoululasten seksivalistuksen antajana. Iltalehden keskustelusivuilla oli ainakin yksi lukija muuten huomauttanut, että samalla logiikalla pitäisi myös
Iltalehti poistaa kirjastoista ja kioskeista:-p
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Ehkä on parempi jättää tämä aihe ja katsoa
itseään peilistä. Tosin poikamiehen ainoa
peili kun on huonosti tiskattu Hackmannin

haarukka, niin tulos on ennustettavissa kuin
suomalaisurheilijan menestys arvokisoissa.
Ei homma toiminut, kun (lisää tähän suosikkiselityksesi). Parhaani minäkin selitin,
mutta enpähän mitään tajunnut asiasta alun
perinkään. Lapset ja erotiikka näyttävät aina
kiinnostavan ja aina saa hämmästellä mistä
kaikesta ihmiset jaksavat kiihtyä. Tai ihmiset
ja minä, sillä onhan tässä tullut jo avauduttua
aiheesta;-p Kirjastotätisetä has left the building.

katu-uskottavuutta perjantaiöistä nakkikioskilla asiointia varten. Lopulta alennuin kysymään pyöräliikkeestä neuvoa. Kaksi minuuttia, hieman kuuntelua ja pari koeajoa ja setä
haki työkalun ja kiristi etukampia hivenen.
Maksoin nöyrästi huollosta kuusi euroa ja
ostin vielä pyöränhuoltotarvikkeita lievällä
ylihinnalla kiitokseksi. Ehkä ensi kerralla
osaan korjata vian itse ja toteutan kansallista
miehisen itsetunnon kohotusta omalta osaltani.

Eilen muuten kaupan kassa (sic) kysyi, että
missä mun kirjastotätipaita on… Ainakin
yhteen ihmiseen paitani on tehnyt vaikutuksen kirjaston ulkopuolellakin…

Työ on tylsää puuhaa. Siinä tulee hiki,
vapaa-aika menee ja joutuu alistamaan oman
luovan kykynsä riistoökyporvarisikakapitalistien ikeen alle. Keskeneräisiä töitä pursuaa
joka kaapista ja kun toimialueeseeni kuulu
parikymmentä päiväkotia, kymmenen alaastetta, suomen suurimpiin kuuluva yläaste
ja lukio joiden kaikkien kanssa pitäisi hoitaa
yhteistyötä, satutunneista, vinkkausten kautta
kokouksiin ja tiskivuoroja ja aineistonvalintaa ja luettelointiakin piisaa, niin töissä alkaa
olla ajoittain aika kiire. Ja työtä pitäisi vielä
suunnitella ja kehittää. Eihän tässä ehdi kehittää edes ongelmia kun työt painavat päälle.
Ja kun kaikki on uutta, niin aikaa menee tietysti paljon enemmän kuin rutiinihommien
hoitamiseen. Kysymys kuuluukin, että miksi
ihmeessä minulla on kaiken aikaa töissä niin
kivaa, että tekee mieli nauraa?

Kirjaston tätipäiväkirja 39. päivä
Polkupyöräily on iloinen asia. Satulassa saa
raitista ilmaa, terveellistä liikuntaa ja mieli
virkistyy. Tai siis voisi saada. Muuton jälkeen polkupyörä on kitissyt kuin uhmaikäinen tenava kaupan karkkihyllyllä. Lievästi
huvittavaa niille, jotka katselevat huoltajien
tuskaa ja poistuvat ostoksineen kuulaaseen
syysilmaan. Hollywoodin c-luokan kauhurainaa niille jotka joutuvat elämään asian kanssa
24/7. Aina sopivasti ravisteltuani pyörää,
kitinä on lakannut muutamaksi päiväksi
tullakseen takaisin kuin Kauniit ja rohkeat
parhaaseen katseluaikaan, yhtä varmasti ja
yhtä sietämättömänä. Olen tässä muutaman
viikon aikana hajottanut pyörääni osa kerrallaan atomeiksi koska suomalaisen miehenä
olemisen suorituspaineisiin kuuluu osata
korjata mekaanisten laitteiden pikkuviat
itse. Takavaihtajan purkaminen ei auttanut,
siirsipähän puoli kuutiota rasvaista törkyä
pyörästä käsiini. Etuvaihtajan irrotuksella oli
yhtä vähän vaikutusta. Ketjun vaihto tuli tarpeeseen, mutta ei se juuri kitinää vähentänyt.
Sainpahan jotain kättä pidempää, jolla saa

Kirjaston tätipäiväkirja 41. päivä
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Salpausselkä – Suomen suurin maauimala?
Tähän tulokseen olen tullut kuluneiden viikkojen aikana. Tänäänkin kastuin työmatkalla
perusteellisemmin kuin kertaakaan viimeiseen viiteen vuoteen uimassa. Se, että en ole
käynyt uimassa kuuteen vuoteen ei muuta
olennaisesti tilannetta. Tai ehkä kuusi vuotta
lillumista tauotta rantavedessä kalansyöttinä
voisi rypistää hipiääni enemmän. Ainakin

hiukset olisivat kastuneet enemmän, ellei
sitten joku olisi ystävällismielisesti parturoimassa hiuksiani kaislikossa. Ja jos kyseinen
parturi olisi lisäksi ollut nainen ja meillä olisi
synkannut, niin olisiko silloin voinut sanoa,
että Kaislikossa suhisee? Tai tietysti homotkin (plus muut seksuaalivähemmistöt) voivat
suhista kaislikossa ja luultavasti osa suhi-

Työ on tylsää puuhaa. Siinä
tulee hiki, vapaa-aika menee
ja joutuu alistamaan oman
luovan kykynsä riistoökyporvarisikakapitalistien ikeen
alle

seekin. Tai mistä minä mitään tiedän kun en
koskaan käy uimassa. Olisikohan tässä selitys sille, että niin monet ihmiset käyvät niin
usein uimassa? Ei siis sillä, että he olisivat
homoja, lesboja, transuja tai metroseksuaaleja, vaan että he tykkäävät pienestä suhinasta
kaislikossa. Ottaisin asiasta muuten selvää,
mutta nyt on jo niin kylmää, että todennäköisesti siellä laiturin luona suhisevat korkeintaan pingviinit. Hauetkin kuulemma kutevat
keväisin niin. Mutta enhän minä siis työmatkallani ollut kaislikossa kutemassa, vaan siis
kastumassa. En tarkoituksella, vaan sade tuli
luokseni pyytämättä ja yllättäen kuin faksi
pääministerin työhuoneeseen. Aamulla ehdin
jopa hetken iloita, että puolentoista päivän
sateen lotina lakkasi juuri ennen kuin minun
piti lähteä töihin. Kyllä minä vielä jonain päivänä selviän töihin kuivana ja freesinä, mutta
silloin on luultavasti jo lumi maassa.
Hassu yhteensattuma muuten. Enoni antoi
minulle taulun tupaantuliaislahjaksi lievittämään koti-ikävää. Hassua kyllä hän oli valinnut ainoan Oulu-aiheisen taulun jonka oli
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löytänyt ja kuinka ollakaan, taulu oli Hilkka
Inkalan Kakaravaaraa esittävä hiilipiirros.
Enolla ei siis ollut hajuakaan, että Kakaravaaralla on jotain tekemistä oululaisen lastenkirjastotyön kanssa. Nyt voin kotona surffatessa katsella Kakaravaaraa Kakaravaaran
yläpuolella ja jos luonani kävisi lapsivieraita
joilla on ad/hd voisin sanoa, että minulla on
Kakaravaara Kakaravaaran ja Kakaravaaran
yläpuolella olevan Kakaravaaran kanssa ja
jos vielä kyseessä olisi vielä iloisen perhetapahtuman kokeneen oululaisen lastenkirjastotäti kollegan ad/hd tapaus niin sitten minulla
olisi jopa Vaaran kakaran kakaravaara Kakaravaaran ja Kakaravaaran yläpuolella olevan
Kakaravaaran kanssa.
Kirjaston tätipäiväkirja 45. päivä
Hämeessäkin vapaaehtoisten hankinta on
helppoa kuin heinänteko virkkuukoukuilla.
Tänään oli Koulun ja kirjaston yhteistyöryhmän kokous, jossa paikalla olimme minä,
rakastettu johtajamme ja sivistystoimen apulaisjohtaja. Yksikään opettaja ei ollut vaivautunut paikalle, joten heidän mielipiteensä jäi
hivenen ohueksi kokouksessa. Mutta koska
vaikeneminen on myöntymisen merkki ja
ainuttakaan soraääntä ei kokouksessa kuulunut, niin päätimme muodostaa koulujen ja
kirjaston yhteistyöryhmän, jonka vastuuhenkilönä minä istun toistaiseksi kummallakin
puolella pöytää kunnes opettajat saavat vellit
pois housuistaan ja pääsevät liikkeelle. Luulisin pääseväni itseni kanssa sopuun yhteistyösuunnitelman sisällöstä varsin kivuttomasti päinvastaisessa tapauksessa. No onhan
tässä yhden ala-asteen opettajan kanssa jo
käynnissä ala-asteen diplomikirjojen päivittämisestä ja minulla on suunnitteilla jo kaksi
uutta kirjallisuusdiplomia, jotka voisi suorittaa jo olemassa olevien vuosittaisten diplomien lisäksi.

Pikkujoulureportaasi
2007

Oulussa on (taas vaihteeksi) lastenosastolla
pomon paikka auki. Saa olla minun puolestani ainakin toistaiseksi. Täällä saan tehdä
mitä huvittaa kunhan keksin pomolle järkevän tai ainakin järkevältä kuulostavan
meriselityksen tekemisilleni. Joten taidanpa
nauttia vapaudestani toistaiseksi täällä Hollolanhuoneella.
Kirjastotätisetä Hollolanhuoneelta kiittää
lukevaa yleisöä ja poistuu jatkamaan töitään
takahuoneeseen

Teksti ja kuvat: Maikki
Multas

Index Ry:n jokavuotisia pikkujouluja vietettiin tällä kertaa Rakennusmestarien saunatiloissa 22. päivänä marraskuuta. Paikalle
saapui kiitettävä määrä niin uusia kuin vanhojakin Indexiläisiä. Illan ohjelmaan kuului
sääntömääräinen syyskokous, herkuttelua
sekä Annan emännöimä Paska-tietovisa,
joka siis ei ollut erikoisesti nimetty huonolaatuinen visailu, vaan Paska -nimiseen
opukseen perustuva leikkimielinen tietokilpailu. Kysymysten (ja vastausten ;D) erikoisuudesta huolimatta pisteet jakautuivat
tasaisesti ja voittoon ylsikin vain muutaman
pisteen johdolla Sarin ja Anna K:n joukkue.

Ps. ” Lokikirja on laivoilla pidettävä päiväkirja. Lokikirjan alkuperäinen tarkoitus oli
kirjata tasaisin aikavälein laivan nopeus,
josta voitiin päätellä kuljettu matka. Tätä
tietoa tarvitaan laivan sijainnin määrittämiseen navigoitaessa. Nykyään lokikirja sisältää monentyyppistä informaatiota laivan
tai sukellusveneen kulusta, olosuhteista ja
tapahtumista. Lokikirjaan tehdään merkinnät vähintään päivittäin.” [http://fi.wikipedia.
org/wiki/Lokikirja] Näillä eväillä voi vain
arvailla kuinka sameille vesille minun luotsaamani laiva päätyisi :p

UDK:n tutustumisretki Oulun yö

Kekkereillä oli kaiken iloisen joulumeiningin lomassa myös hieman haikeaa tunnelmaa, koska moni vanhoista Indexiläisistä jätti pikkujoulujen myötä jäähyväiset
ainejärjestötoiminnalle. Kiitos siis Satulle,
Päiville ja Sarille sekä Jaanalle ja Leenalle,
jotka ovat jääneet pois toiminnasta jo viime
vuonna. Myös minä vetäydyn lehtihommista vähäksi aikaa, vaikka salainen toiveeni
onkin palata Relevanssivastaavaksi vielä
hamassa tulevaisuudessa. Kiitos siis kaikille lukijoille, kirjoittajille ja tukijoille vielä
kerran, moikataan kun tavataan! -Maikki
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Kuvissa mukana: (Ylhäältä vasemmalta) Anna K, Sanna, Soile, Sini
Marjaana, Anna H., Sari, Päivi ja
Satu

15

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

