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Ihmiselämä etenee kuin puun juurakko tai
sen oksasto kiemurrellen välillä ehkä hieman
jopa päämäärättömän näköisesti eteenpäin.
Matkamme koostuu tapahtumista, sattumuksista, päätöksistä, valinnoista, arjesta ja
ilmiöistä. Muutoksen tuulet puhaltavat elämässämme aina ja kaikkialla vaikka emme
sitä huomaisikaan. Isot ja pienet valintamme
vaikuttavat joka kerta siihen mihin juurakkomme menonsa suuntaa tai mihin oksastomme nuoret varret etenevät.
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Perustamme päätöksemme aikaisempiin
kokemuksiimme. Erään dokumentin mukaan
tämän lisäksi päätöksiimme vaikuttavat kyky
ennustaa tulevaa sekä ennakointikyky. Oletko
koskaan joutunut tilanteeseen jossa väistät
autoa viime hetkellä suojatietä ylittäessäsi
tai tunnet saavasi jonkin sortin etiäisen siitä
mitä seuraavalla hetkellä tulee tapahtumaan?
Tutkimuksen mukaan ihon sähkönjohtavuuskyky lisääntyy riippuen tulevasta, sen vaikuttavuudesta omaan elämäämme sekä sen
vaikuttavuudesta tunteisiimme. Voimmeko
siis olettaa että ihmisillä on kyky ennustaa ainakin omaa lähitulevaisuuttaan, tietää
ennalta jotain mitä ei ole vielä tapahtunut?
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Muutoksen tuulet puhaltavat taas tänäkin
vuonna, toisilla rauhallisen kesätuulen tavoin,
toisilla taas myrskylukemissa. Teemme päätöksiä ja valintoja, joista jokainen enemmän
tai vähemmän vaikuttaa elämämme polkuun.
Ovatko nämä kaikki vain sattuman summaa
vai pystymmekö alitajuisesti tietämään jo
ennalta pienen palan tulevasta?

Kustantaja:
Informaatiotutkimuksen jaos
Painopaikka:
Oulun yliopistopaino

Hannariikka

Kansi: Hannariikka Korsu
Ilmoitustaulu: Jenni Pekkarinen
2

Kaikki päättyy joskus…
Olin jännittynyt ja täynnä odotusta, kun syksyllä 2003 astelin ensimmäistä kertaa Jyväskylän yliopiston päärakennukseen saliin
C1. Myöhemmin samainen sali tuli hyvin
tutuksi tenttisalina, mutta sillä kertaa meidät
uudet opiskelijat vasta toivotettiin siellä tervetulleiksi yliopistoon. Tilaisuuden lopuksi
pienryhmäohjaajat keräsivät ryhmänsä ja
lähdimme kohti kirjallisuuden laitoksen
rakennusta Athenaeumia.

Ympyrässä meidän piti alkaa keskustella
vieruskaverin kanssa, jotta voisimme esitellä hänet koko ryhmälle. Minun kaverikseni valikoitui Osku. Hän oli Lieksasta. Hän
oli tullut Jyväskylään vasta samana aamuna
ja oli vielä enemmän pihalla kaikesta kuin
minä. Se lohdutti hieman. Esittelyissä selvisi,
että emme olleet ainoita, jotka eivät tienneet
mitään muuta Jyväskylän asuinaluetta kuin
sen missä itse asuimme tai mihin olimme
muuttamassa. Moni oli myös ensimmäistä
kertaa Jyväskylän kampuksella.

Tuota ensimmäistä päivää muistellessa tunnen
lievää haikeutta. Silloin kaikki oli vielä auki.
Kaikki mahdollisuudet olivat käyttämättä.
Siitä päivästä eteenpäin minun on viiden ja
puolen vuoden ajan pitänyt tehdä valintoja,
jotka ovat ajaneet minut nyt vihdoin siihen
pisteeseen, että olen tehnyt viimeisen lopputentin kirjallisuudesta ja alkukeväällä valmistun maisteriksi. Useimpien kohdalla se
tarkoittaa sitä, että opinnot on saatu päätökseen. Minä olen kuitenkin myös informaatiotutkimuksen opiskelija, mikä tarkoittaa sitä,
että opintoni jatkuvat vielä koko kevätlukukauden.
Palaan nyt kuitenkin vielä hetkeksi siihen
aurinkoiseen syyspäivään, kun menin ensimmäistä kertaa saliin C1. Salissa ei ollut
ketään tuttua, koska en tuntenut ketään koko
kaupungista. Istuin vain sattumanvaraisesti
johonkin. Kun pienryhmäohjaajat keräsivät
meidät kirjallisuudenopiskelijat mukaansa,
tunnelma oli hieman vaivaantunut ja kummastunut. Kukaan ei oikein osannut aloittaa
keskustelua ja meitä vietiin vauhdilla kuulemma toiseksi kodiksemme muodostuvaan
”omaan” rakennukseemme. Meille tarjottiin
pullaa ja mehua, joita monikaan ei jännitykseltään halunnut syödä, ja meidät istutettiin
ympyrään.

Osku oli tullut Jyväskylään
vasta samana aamuna ja oli
vielä enemmän pihalla kuin
minä.

Tuosta pienestä esittelykierroksesta ryhmähenkemme alkoi muodostua. Me kaikki
tulimme eri puolilta Suomea ja me olimme
erilaisia, mutta meitä yhdisti kirjallisuus.
Myöhemmissä tapaamisissa saimme tietää
tarkemmin myös omasta ainejärjestöstämme
Opuksesta, joka myös yhdisti meitä kaikkia,
koska se oli meidän oma järjestömme. Osa
meistä löysi tiensä Opuksen kokouksiin ja
sitä kautta myös hallitukseen. Minusta tuli
ensimmäisenä opiskeluvuotenani Opuksen
rahastonhoitaja ja toisena varapuheenjohtaja.
Se tuntui tärkeältä.
Edelleen ainejärjestötoiminta on tärkeää
minulle, vaikka sekä yliopisto että oppiaine
on vaihtunut. Haikein mielin sen kuitenkin joudun nyt jättämään seuraaville, koska
ensi syksynä en enää todennäköisesti ole
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yliopisto-opiskelija. Toivon etten ole, koska
nyt on aika mennä eteenpäin. Minun on aika
jättää ainejärjestökuviot myös siksi, että olen
mielestäni siihen osani antanut. Minulla ei
ole enempää annettavaa viiden hallitusvuoden jälkeen. Uusi hallitus pystyy paremmin
uudistamaan järjestöä, ettei sen toiminta ala
kuivua tai kiertää yhtä ja samaa rataa. Tietyt
rutiinit ja toistuvat tapahtumat ovat paikallaan, mutta joka vuosi pitäisi pystyä keksimään myös jotain uutta. Uudet ihmiset ja
uudet kujeet ovat siis mielestäni edellytys
menestyksekkäälle ainejärjestötoiminnalle.

Lokakuussa kolme Indexin rohkeaa
edustajaa otti ja pakeni Oulun ja
Pohjois-Suomen subarktisia oloja ja
suuntasi sen sijaan Etelä-Suomen
jalojen lehtipuiden katveeseen. Tämän
urhean teon kunniaksi tarjoamme seuraavassa lukijoille matkakertomuksen
kolmessa osassa.
1. etappi Tampere – UDK 40 vuotta

Uusi hallitus on valittu ja tahdon toivottaa
heille onnea ja jaksamista ensi vuodeksi.
Toivon myös, että informaatiotutkimuksen
opiskelijat kävisivät ahkerasti Indexin järjestämissä tapahtumissa. Vuosi 2009 on Indexille täynnä mahdollisuuksia.

UDK:n 40 ikävuoden kunniaksi vietettiin
vuosijuhlia Tampereen Vanhalla Haulitehtaalla lokakuun 18. päivä. Näistä pippaloista
alkoikin sitten kolmen indexiläisen Annan,
Satun, ja Soilen reissuputki. Tampereella
Indexiä oli lisäksi edustamassa vuoden 2009
puheenjohtajamme Elina. Satun kanssa läksimme kohti Tamperetta perjantaina, Elina
tuli omia reittejään, ja Annakin saapui kaupunkiin muutamaa tuntia ennen pippaloitten alkua lauantaina. Satun kanssa kävimme
hieman katsastamassa Tampereen perjantaiiltaa, mutta eipä siellä ihmeitä näkynyt. Lauantaina metsästettiin vielä rakkolaastareita
ja närästyslääkkeitä apteekista sekä mahalääkettä (Alkosta). Muistimme jopa ostaa
UDK:lle lintu-aiheisen onnittelukortin, sillä
Index lahjoitti sisarainejärjestölleen muutaman kanasen jostakin maankolkasta. Korttia
rustailtiin kahvikupposen ääressä kahvilassa,
jossa emme osanneet ”toimia” tai sitten tarjoilija ei osannut. Illalla sitten serkkupoikani
kuskasi kolme juhlamekkoihin sonnustautunutta ladya juhlapaikalle Pispalaan, ja Elinahan siellä meitä jo odotti.

Koska joulu on jo lehden ilmestyessä mennyt,
en toivota hyvää joulua vaan onnellista ja
täynnä tapahtumia olevaa uutta vuotta. Kiitän
kaikkia ihania indexiläisiä näistä hallitusvuosista ja kaikesta mitä niihin on liittynyt.
Elina jatkaa ensi vuonna.
Riikka, Index Ry:n puheenjohtaja

Juhlapaikkana Vanha haulitehdas oli erittäin
tunnelmallinen, vaikka nimestä ei välttämättä uskoisi. Kyllähän siellä katossa roik4
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maailmaa, ja pahennetaan krapulaa.

kui jotain haulien tekemiseen liittyvää, mutta
illan aikana ei kyllä valjennut mitä ne olivat.
Samassa pöydässä Oulun köörin kanssa istui
Tampereen informaatiotutkimuksen laitoksen
henkilökuntaa ja muita silmää tekeviä. UDK:
n puheenjohtaja Erkka lausui tervetuliassanat
ja UDK:n tytöt lauloivat tervetuliais-/onnittelulaulun. Syömisen, jutustelun ja kahvittelun välillä kuultiin erinäisiä puheenvuoroja.
Vanhat UDK-aktiivit muistelivat menneitä
vuosikymmeniä, ja vilahtipa puheissa jopa
kiivas ainejärjestökokous 1970-luvulta, jolloin itse Vesa Suominen oli valittu UDK:n
puheenjohtajaksi tiukan äänestyksen jälkeen.
Politisoitunut vuosikymmen on näkynyt
vahvasti UDK:n toiminnassa aiemminkin,
ja opiskelijoiden asiaa on ajettu eteenpäin
ponnekkaasti vasemmistolaisessa hengessä.
Nykyisissä poliittisissa tuulissa ei taida olla
kehumista, mutta yhteishengen kohottajana
ja opiskelijoiden yhdistäjänä ainejärjestö
toimii edelleen. Siellä tutustaan elinikäisiin
ystäviin, tuleviin kollegoihin, parannetaan

UDK:ssa on tapana
palkita
”Vuoden
UDK:lainen” hienon
kiertopokaalin
muodossa, ja edellisen vuoden ”kirjastonysvä”
Juha
Riipinen luovutti palkinnon Jaakko Piriselle. Illan edetessä
tervehdyksiä esittävät kaikki mahdolliset tahot, jopa Index.
Bändi soitti tanssimusiikkia (hyvin laaja
käsite), ja kyllähän siinä oli meillä tytöillä
tekemistä, kun hyviä kappaleita tuntui kuuluvan koko ajan. Tosin UDK:n pojat taisivat
olla kainon sorttisia, kun eivät uskaltautuneet
meitä juuri jututtamaan, saati tanssittamaan.
Tanssijalkamme ei vipattanut tällä kertaa yhtä
pitkään kuin joskus muinoin ja majapaikkoihin suunnistimme klo 02 aikoihin. Lähtiessä
luikautimme porukalla Erkan kanssa pihalla
parit juomalaulut, ja ilmeisesti näiden sulosävelten avulla UDK:n porukka oli jaksanut
jorata klo 06-07 asti.
Päästessäni majapaikkaani serkkuni ensimmäinen kommentti ”Ethän sinä ookkaan
humalassa” kertoo ehkä loppujen lopuksi
asiallisesti sujuneista vuosijuhlista. Mitä siitä
juhlimisesta olisi kännissä tullutkaan...
Kiertomatkan tekstit Soile Manninen
Kuvat Satu Salmela
Ingressi Marjaana Lahola
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Nuijalta nuijalle

Nuijanheiluttaja vaihtuu jälleen vuodenvaihteessa. Kartoitetaan siis, mitä
jäi vanhalle puheenjohtajalle käteen
ja millä mielellä uusi puheenjohtaja
lähtee johtamaan Indexin hallitusta.

2. Millainen puheenjohtaja arvelet olevasi?
Uskoisin olevani kommunikoiva, hommien
delegointiin pyrkivä ja avoin uusille ajatuksille. Turhan ankaraa tai muodollista minusta
tuskin saa. Rehellisesti voin luvata myös olevani ainakin joskus myöhässä :)

Riikka kysyy ja Elina vastaa:
1. Mitä odotat tulevalta hallitusvuodelta?

3. Mitä lupaan ensi vuoden hallitukselle ja
Indexin jäsenille?

Tulevaa hallitusvuotta odotan toki innolla
(kauhulla) siis todella innolla ;) Eniten odotan
uuden hallituksen toimijoihin tutustumista,
yhteisten suunnitelmien tekemistä ja toteuttamista sekä iloisia hetkiä opiskelun harmaata
arkea piristävissä riennoissa ja tapahtumissa.
Hiukan kauhulla odotan oman muistikapasiteettini loppumista ja opiskelu-työ-hallitushommat-aikataulujeni suunnittelemista tai
suunnittelemattomuutta.

Lupaan hallitukselleni mukavia hetkiä ja
paljon uutta puuhaa, josta voi joku jopa oppia
jotakin. Indexin jäsenille voin luvata, että hallitus järjestää resurssiensa puitteissa monenlaista toimintaa tulevaisuudessakin. Kaikki
jäsenet ovat myös ehdottomasti tervetulleita
mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa, uusia ideoita ei ole koskaan liikaa!
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4. Kuvaile vuoden 2009 hallitusta kolmella
sanalla.

laisten kanssa. Siinä tutustuu myös muiden
kiltojen ja järjestöjen toimijoihin. Hallituksen jäsenenä pääsee itse suunnittelemaan ja
järjestämään ohjelmaa muille opiskelijoille
ja saa siitä (toivottavasti) kiitosta. Itse olen
kokenut rikkautena myös sen, että saa tietää
yliopiston, oppiaineen ja muiden järjestöjen
asioista enemmän kuin riviopiskelija.

Uudistunut, rento, innostava + Bonuskuvailu:
ennätyksellisen miesvoittoinen
5. Pidätkö hallituksen kurissa nuijalla vai
ilman?
Toivon pitäväni itseni kurissa etten ala ketään
nuijalla mätkimään :D

4. Mitä jäät erityisesti kaipaamaan siirtyessäsi ex-hallituslaisten yhä laajenevaan reserviin?

Elina kysyy, Riikka vastaa:

Yleisesti sitä, että saa kuulua hallitukseen
ja olla sisäpiiriä, joka tuntee paljon ihmisiä.
Puheenjohtajan titteli on ollut kiva. On jotain,
millä itsensä esitellä virallisissa yhteyksissä.
Nyt ei ole enää mitään…paitsi kohta on ehkä
maisteri…

1. Mitä uutta opit Indexin puheenjohtajana?
Soilelle on hyvä marmattaa kun pännii. Päivi
koetti opettaa sen jo ennen pj-kauteni alkua,
mutta huomasin Soilelle marmattamisen
terapeuttisen vaikutuksen vasta vähän aikaa
sitten :) Valitettavasti tätä vinkkiä ei voi siirtää eteenpäin, koska Soilekin jättää hallituksen. Toisaalta toivon oppineeni myös sen,
ettei kaikkea tarvitse tehdä itse. Se oppimisprosessi on tosin vielä hieman kesken.

5. Jaa menestyksesi salaisuus tulevan puheenjohtajan kanssa :)
Menestyksekäs hallitusvuosi on ollut koko
hallituksen aikaansannos eli yksin en henkseleitä paukuttele, mutta pari vinkkiä voin
antaa. Ensimmäinen vinkki on, että kuuntele hallituslaisia ja juttele myös epävirallisesti. Silloin yleensä tulee hyviä ideoita, joita
toinen ei ehkä ole uskaltanut tai huomannut
tuoda esiin kokous- tai muussa virallisemmassa tilanteessa. Toisaalta opit myös tuntemaan hallituksesi, mikä on erittäin hyvä.

2. Jos voisit muuttaa jotain (pj-kaudellasi)
näin jälkikäteen, mitä muuttaisit?
Delegoisin enemmän. Aika usein olen tehnyt
itse, että säästyisin tehtävän selostamiselta
ja delegoimiselta ja odottelulta, että homma
tulee tehdyksi. Olisi kannattanut silti selittää,
delegoida ja odotella, vaikka se useimmiten
vie enemmän aikaa.
3. Kuvaile
puolia.

hallitustoiminnan

Toinen vinkki on, että täytyy käyttää keppiä
ja porkkanaa, että jotain tulee tehtyä. Lempeästi piiskataan siis porukka tekemään ja
tarjotaan palkkiota työstä tavalla tai toisella.
Jos kukaan ei piiskaa, ei kukaan myöskään
tee mitään.

parhaita

Hallitustoiminnassahan ei juuri huonoja
puolia olekaan. Ensimmäisenä tulee mieleen,
että siitä saa uusia ystäviä, kun joutuu olemaan tiiviisti tekemisissä muiden hallitus-

Teksti Elina Partanen, Riikka Huotari
Kuva Riikka Huotari
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olisiko tarvetta markkinoida näkyvämmin?
Päivän aikana kuulimme miten INA on ollut
vaikuttamassa mm. alan palkkaukseen ja tunnettuvuuteen Tieteentekijöiden liiton sisällä.
Tämä ei kuitenkaan näy esimerkiksi opiskelijalle, joten kehotimme järjestöä pitämään
näistä aikaansaannoksista enemmän ääntä.
INA ja KUMULA ovat menneinä vuosina tarjonneet yhteisiä pullakahveja opiskelijoille,
mutta aika hiljaista on ollut jäsenrekrytoinnin suhteen. Viime keväänä alkoi kuitenkin
tapahtua, kun yhteistyö Kumulan kanssa lähti
uusin voimin liikkeelle. Opiskelijoiden keskuudessa nämä värväystapahtumat yleensä
keräävät muutenkin toimintaa osallistuvaa
porukkaa, mutta miten tavoitetaan suuri
enemmistö? Tietenkin työpaikoilla. Aktiiviset rivijäsenet ovat ammattijärjestöille hyvä
markkinointi- ja tiedotuskanava, ja toivottavasti tämä osataan hyödyntää tulevaisuudessa.

Ja Suomen turné jatkuu...
2. pysäkki Helsinki - Informaatioalan
Akateemisten seminaari
Mitäpä sitä turhaa liian kauaa Oulussa vanhenemaan, kun Helsinki kutsuu. Tällä reissulla
kyseessä oli alamme yhden ammattijärjestön, Informaatioalan Akateemisten, syysseminaari 24.10, jonka perään INAlaiset
jäivät pitämään syyskokoustaan. Reissuun
lähti tällä kertaa kolmen ”vakiomatkustajan”
lisäksi Noora, Riikka, Jaana ja Hannariikka.
Samalla suunnalla on ollut tiettävästi myös
muita indexiläisiä Helsingin kirjamessujen
innostamana, mutta heistä ei ole sen tarkempaa näkö- tai kuulohavaintoa. Matkaan
lähdettiin torstaina ja perjantai-aamuna valloitimme Pasilan. Syysseminaarissaan INA
oli erityisesti halunnut huomioida meidät
opiskelijat, eli mahdolliset tulevat jäsenet.
Ammattijärjestöissä väki alkaa vanhenemaan,
ja jäsenrekrytointiin on alettu satsaamaan
entistä enemmän. INA kutsui opiskelijat
Helsinkiin jo kesäkuun alussa, ja uusi kutsunsa syyskuun alussa, sillä ilmeisesti emme
kesälomahuumassamme muistaneet asiaan
mitenkään reagoida. INA korvasi matkamme
sekä tarjosi seminaariin osallistujille ilmaiset liput Helsingin kirjamessuille. Ilmeisesti
yhdistelmä oli toimiva, sillä opiskelijoita oli
paikalla runsaasti Oulusta ja Tampereelta,
lieneekö ollut joku Turustakin.

Toivoimme ammattijärjestön osallistuvan
myös alamme profiilin kohotukseen, sillä
vanhakantaiset käsitykset pitävät yllättävän
sitkeästi pintansa. Alamme on todella sirpaleinen, sillä eri ammattijärjestöjen lisäksi
on aatteellisia järjestöjä, jotka myös toivovat aktiivisia jäseniä toimintaansa. Usein
samat ihmiset toimivat monissa eri järjestöissä, mutta eihän aika voi riittää kaikkeen.
Alamme on myös jakautunut aika selkeästi
tyyliin yleiset kirjastot - korkeakoulukirjastot – tietopalvelut. Toiminnan blokkiutuessa
alamme ei välttämättä pysty saavuttamaan
sellaisia etuja kuin isoissa järjestöissä on
mahdollista. Yhteistyön vähäisyyteen eräänä
syynä on kuulema palkkauskysymys. INA
ajaa tietopalvelualan ja yliopistokirjastojen
työntekijöiden asiaa, ja näillä sektoreilla
palkkaus on yleistä puolta parempi. INA on

Mutta tunnetusti ilmaisia lounaita ei ole, ja
tälläkin kertaa itse Manninen ja Salmela
uhrautuivat pitämään pyydetyn opiskelijapuheenvuoron aiheesta ”Miksi juuri minä
liittyisin INA:an?”. Puheenvuorossamme
lähdimme ensiksi liikkeelle siitä, ettei monikaan alallamme edes tiedä mikä INA on;
8

irtautunut kunnallisen puolen kirjastonhoitajista 1990-luvulla (?) eikä paluuta yhteen
ilmeisesti ole.

INA on myös suositellut, ettei kirjastonhoitaja tai kirjastoamanuenssi -nimikkeitä enää
käytettäisi, sillä työnimikkeenä ne eivät anna
oikeanlaista kuvaa nykyisestä kirjasto- ja tietopalveluammattilaisen toimenkuvasta. Tämä
puolestaan vaikuttaa yleiseen mielikuvaan
alastamme ja sitä kautta myös alan palkkaukseen. Olisimme mielellämme kuulleet
mitä mieltä ollaan esimerkiksi yliopistokirjastoissa käytettävästä ylikirjastonhoitajanimikkeestä, mutta aika loppui kesken, kun
kysymysvuoroani käsi pystyssä odotin.

Päivän aikana kuulimme myös muita esityksiä. Tilaisuuden avasi Suomen ylioppilaskuntien liiton Tuomas Viskari, joka tarkasteli
ammattiliittoon liittymistä sosiologisesta
näkökulmasta. Opiskelijan näkökulmaa yliopistokirjastoihin toi filosofian opiskelija
Ilja Lehtinen. Hän korosti puheenvuorossaan
mm. pienten laitoskirjastojen tärkeyttä, sillä
kirjastosta voi parhaassa tapauksessa olla
opiskelijalle toinen koti, varsinkin humanistiopiskelijalle. Lehtisen toiveet kodikkaista pienistä kirjastoista ovat valitettavasti
mennyttä aikaa, sillä Helsingissä ja meillä
Oulussakin kirjastoyksiköt muuttuvat entistä
isommiksi. Lehtisen jälkeen oli meidän Indexin tyttöjen vuoro, ja sitten koittikin ruumiin
ravitsemisen hetki. Iltapäivän puolella esitel-

Sinnemäki ei varmasti
ossaa Kaenuun murretta ja
Satulla on paremmat sääret
kuin Tuomiojalla, joten
luulen meidän jättäneen
lähtemättömän jäljen
paikallaolijoiden mieliin�.
tiin INA:n uusia palkkasuosituksia. Jos INA:
an liittyminen takaisi minulle sellaiset lähtöpalkat kuin taulukoissa esitettiin, liittyisin
heti. Epäilen kuitenkin vahvasti, että harvan
maisterin lähtöpalkka meidän alallamme on
2700 €, vaikka sitä suositeltiin jo kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Palkkataulukon
luvut saivat kommentteja myös INA:n jäsenistöltä, mutta kannattaa huomioida, että
suositukset koskivat pääasiassa yksityisellä
puolella työskenteleviä tietoammattilaisia.
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Tämän jälkeen puhumassa piipahti Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja Eeva Rantala,
joka kertoi yleisesti yliopistouudistuksesta
ja sen vaikutuksista yliopistokirjastoihin.
Kahvituokiolla juttelimme Tieteentekijöiden liiton asiamiehen Marketta Honkasen
kanssa yleisesti alamme asioista ja imagosta,
ja jotainhan sille tarttis tehdä. Honkanen
kommentoi puheenvuoroamme tilaisuudessa
aktiivisesti ja jutellessamme hän kertoi, ettei
ole aiemmin edes ajatellut alamme sirpaleisuutta. Kahvittelun jälkeen puhujanpöntön
valloitti Jarmo Saarti. Hänen puheenvuoronsa käsitteli yliopistolain uudistusta yliopistokirjaston johtajan näkökulmasta. Hän
nosti esiin myös muita yliopistokirjastojen
tulevaisuuteen vaikuttavia seikkoja, jotka
olisi hyvä huomioida esimerkiksi kirjastojen
strategisessa suunnittelussa. Näitä ovat esimerkiksi aikuis- ja eläkeläisopiskelijoiden
määrän kasvaminen, kansainvälistyminen,
lobbaaminen, tekijänoikeudet ym. Osa asioista oli tuttua herran puheenvuoroja ja kirjoituksia lukeneille, mutta ehkäpä ne joku
päivä menevät vielä jakeluun niillekin, jotka
päättävät yliopistokirjastojen rahoituksesta
ja toiminnasta. Saartin puheenvuoro oli varmasti seminaarin ajatuksellisesti antoisimpia
ja omasta mielestäni selkein esitys mitä olen
yliopistolain uudistuksesta kuullut. Tämän
jälkeen INA:laiset jäivät pitämään syysko-

koustaan, ja me opiskelijat lähdimme omille
teillemme. Meitä muistettiin kirjamessulippujen lisäksi energiasäästölampuilla, joiden
kuorta koristi INA:n uusimman kampanjan
”Sytytkö työstäsi?” -teema.

kirjatarjouksiin aivan omaisuuksia mennyt,
mutta mukaan tarttui ainakin uusi sarjakuvatuttavuus nimeltä Malinen.
Seminaari oli uusia ajatusuria aukova, ja
uskon, että valaistumista kokivat muutkin
kuin minä. Ja saimmehan me tosiaan ne
energialamput. Tilaisuuden alussa kerrottiin
kuinka aiempina vuosina näissä syysseminaareissa on ollut hyvinkin nimekkäitä puhujia, kuten Anni Sinnemäki ja Erkki Tuomioja.
Mutta Sinnemäki ei varmasti ossaa Kaenuun
murretta ja Satulla on paremmat sääret kuin
Tuomiojalla, joten luulen meidän jättäneen
lähtemättömän jäljen paikallaolijoiden mieliin.

Kirjamessuilla itse kukin kävi kun sen parhaaksi näki. Satu ja minä vierailimme messuilla lauantaina, Indexin tytöt vierailivat
messuilla jo perjantaina. Väenpaljoudesta
huolimatta jaksoimme Satun kanssa messuhulinassa useamman tunnin, ja minäkin
pääsin kuvaan kahden suuren idolini, Fingerporin Heimo Vesan sekä Wagnerin (se Viivin
sika) kanssa. Pojat olivat hieman puisevia,
mutta mitäpä se haittasi. Rahaa ei onneksi

mutta siitä vain selvittiin yöpymispaikkaan.
Olin reippaana tyttönä tutustunut Turun
ruokaravintelitarjontaan, ja suuntasimme
Kerttuun. Sehän olikin varsin oiva valinta,
ja vaikka jallupullat jäivät tilaamatta, tyhjin
vatsoin ei tarvinnut tyttösten lähteä. Sitten

3. etappi Turku - Kirjasto- ja informaatioalan oppimispolut 2
Ei kahta reissua ilman kolmatta, eli Anna,
Satu ja ite Manninen suunnistivat vielä marraskuun alussa seminaariin Turkuun ”Kirjasto- ja informaatioalan oppimispolut 2
polttopisteessä alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot”. Tällä kertaa pääasiallisena
aiheena oli ylemmän AMK-tutkinnon ja yliopisto-opintojen vertailu.
Paikalla oli paljon opiskelijoita, pääasiassa
Turun AMK:sta ja Åbo Akademista. Ylempää amk-tutkintoa ei vielä ole ”meidän”
alallamme suoritettu, mutta suunnitteilla on
kolmen amk:n Turun, Seinäjoen ja Oulun
yhteinen opetusohjelma, josta sitten valmistuisi maistereihin verrattavia ylemmän
amk-tutkinnon suorittaneita tradenomeja.
Reissuun lähdettiin taasen keskiviikkona, ja
junamatka sujuikin rattoisasti. Tampereella
junaa vaihtaessa törmäsimme vielä sattumalta UDK:n Erkkaan, joka oli muiden UDK:
laisten kanssa lähdössä teatteriin Helsinkiin.
Turkuun päästessämme ilta jo todella pimeä,
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suuntasimme sinne minne kaikki kirjastolaiset nykyisin taitavat Turussa suunnata, eli
uuteen pääkirjastoon. Ja kyllähän se oli hieno
paikka. Julkisivultaan se tosin muistutti kyllä
kovasti Oulun kaupunginkirjastoa. Lastenosasto näytti todella mukavalta ja erilaiselta.
Varsinkin lattiaan istutetut ikkunat pienoisrakennelmineen olivat hauska keksintö. Sulkemisaika oli lähellä, joten ehdimme tehdä
vain pikaisen kierroksen, mutta ehkäpä sitten
kesän 2009 Kirjastopäivillä ehdimme vielä
käydä ihmettelemässä pidemmän tovin.
Sitten suunnistimme Vares-kirjojen innoittamana Uuteen Apteekkiin, sekä brittiläistyyliseen Old Bankiin. Täytyy todeta, että Turussa
on olutravintoloiden ja laatuoluiden ystäville
paljon tarjottavaa, joten suosittelen varaamaan aikaa näillekin. Näimme illan aikana
myös erään hökötyksen, jonka päättelimme
olleen alkulähteen sanonnalle ”Pitäkää kioskinne!”.

Kekki opetusministeriöstä. Kekki esitteli
yleisesti alamme koulutusta, ja hän esitteli
myös erilaisia diagrammeja alan eläköitymisestä. Näiden tilastojen mukaan työelämästä
on lähtenyt kohtuullisen paljon väkeä, mutta
paikkoja ei ole tullut läheskään vastaavaa
määrä auki. Keskustelussa pohdittiinkin, onko
alamme työllisyydestä annettu kuva hieman
vääristynyt. Kekin keskeinen viesti liittyi
kirjastojen johtajuuskysymykseen, ja hän
peräänkuulutti reipasta johtajuutta. Asia on
kuitenkin hankala, sillä johtajia harvemmin
kasvaa koulunpenkillä, ja harva meistäkään
yliopistoissa opiskelevista muistaa sellaista
seikkaa, että ylemmän korkeakoulututkinnon
mukana me saamme pätevyyden toimia kirjastonjohtajina ja kirjastotoimenjohtajina. Ja
itse asiassa me olemme niitä ainoita, joilla
on siihen pätevyys. Että HERÄTKÄÄ tähän
ihmiset!
Kekin jälkeen koulutusjohtaja Juha Kontio
otti tilan haltuun, ja esitteli mahdollista
ylemmän AMK-tutkinnon rakennetta. Esitystä katsellessa heräsi paljon kysymyksiä,
mutta onneksi Kontio oli yleisöä aktivoitumiseen kannustava luennoitsija. Saimme
punaiset ja vihreät post-it-note -laput, joista
punaiseen lappuun kirjoitettiin mitä haasteita ylemmällä
amk-tutkinnolla on, ja vihreään lappuun vastaavasti mitä
mahdollisuuksia. Itse taisin
laittaa pari asiaa per lappu,
mutta Satu kirjoitteli pientä
tihrustusta laput täyteen.
Kontion jälkeen samankaltaisia asioita pohtivat Eero
Sormunen Tampereen yliopistosta ja Gunilla WidénWulff Åbo Akademista.

Torstaiaamuna suunnistimme reippaina
aamupalan jälkeen jopa oikeaan bussiin
ja selvisimme Kupittaan ICT-talolle seminaariin. Päivän avasi Kirjastoseurojen neuvottelukunnan puolesta Tuula Ruhanen, ja
ensimmäisenä auditorion eteen astui Kirsti

11

Tätä kaikkea seurasi opiskelijan näkökulma, jonka tänä

vuonna kertoi Maria Nummela Tampereen
yliopistosta. Maria on opiskellut myös Turun
AMK:ssa kirjasto- ja tietopalvelupuolella,
joten hänellä on omakohtaista tuntumaa mitä
hyvää ja huonoa molemmissa opinahjoissa
on. Marian puheenvuoro oli todella hyvä ja
piristävä poikkeus päivän ohjelmatarjonnassa. Hän toi esille paljon samankaltaisia
asioita, joista on ollut täälläkin opiskelukavereiden kanssa puhetta. Esimerkiksi miten
AMK:hon hakee moninkertainen määrä
opiskelijoita, ja sinne on yleensä vaikeampi
päästä opiskelemaan tätä alaa kuin yliopistoon. AMK-opiskelijat ovat yleensä myös
motivoituneempia, ja sitoutuneet enemmän
työskentelemään tällä alalla. AMK:n puutteita ovat tietysti ns. akateeminen vapaus
ja sivuainemahdollisuuksien puute, eivätkä
AMK- opinnot ainakaan vielä tässä vaiheessa
pätevöitä johtotehtäviin. Monille ylenemisen
rajat voivat työelämässä vastaan yllättävän
äkkiä. Lisää Marian ajatuksista voitte lukea
Verkkarin (HY:n kirjaston henkilöstölehti)
numerosta 08/08. Tämä puheenvuoro herätti
myös eniten keskustelua. Paikalla olleet ItäSuomen lääninhallituksen ja Lapin lääninhallituksen edustajat kertoivat mm. karusta
todellisuudesta työmarkkinoilla. Itä-Suomessa esimerkiksi ei laiteta paikkoja julkiseen hakuun tai edes auki, koska ylemmän
tahon mielipide on, että ei niihin kukaan hae
nytkään, koska ei ole aiemminkaan hakenut.
Lapissa taasen pienten pohjoisten kuntien
kirjastojohtajien paikkojen avautuessa hakijoita on ollut keskimäärin 2/virka.

supinaa edessämme istuneiden amk-opiskelijoiden keskuudessa. Yleisten kirjastojen
näkökulman antoi Turun kirjastotoimenjohtaja Inkeri Näätsaari, joka suuntasi katseen
tulevaisuuden tuomiin haasteisiin, eikä niinkään vertailut asioita tutkintojen näkökulmasta. Tosiasiassahan kaikenlaisille osaajille
on käyttöä, eikä koulutustaustalla välttämättä
ole niin suurta merkitystä. Kirjastojen olisi
vain kyettävä pitämään kiinni näistä osaajista, sillä heilläkin voi kysyntää muualla.
Viimeinen, amk-kirjastojen puheenvuoro,
sekä loppukeskustelu jäivät meiltä kuulematta, kun tuli kiirus junalle (johon emme
tosin mahtuneet).

Ruokatauon jälkeen pääsi lavalle Turun
kauppakorkeakoulun kirjastonjohtaja Ulla
Nygrén. Yliopistokirjastojen osaamiskarttaan
tukeutuen Nygrén pohti, voiko amk-tutkinto
antaa samanlaisia valmiuksia työskennellä
yliopistokirjastoympäristössä kuin yliopistotutkinto. Aika selkeästi tuli esiin, että ei,
ja tämä näytti herättävän (ymmärrettävästi)

Lisää seminaarista Verkkarissa 08/08:
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2008/08/index.html

Loppusanat
Paluumatkalla laskimme Annan kanssa
olleemme viimeisen kolmen viikon aikana
junassa n. 1 työviikon verran, eli ei se Indexin edustaminen aivan kivutonta hommaa
ole. Mukavaa kuitenkin. Kun reissussa oli
kolme ihmistä, jotka ovat olleen ainejärjestön palveluksessa enemmän tai vähemmän
viimeiset kolme vuotta ja melkein koko opiskeluaikansa, tuli väkisinkin puheeksi mitä
sitten, kun nämä hommat loppuu. Porukalla
on niin monta reissua koluttu ja iltaa vietetty.
Miten sitä osaa ollakaan, kun pitäisi valmistua ja aloittaa ns. normaalin elämän viettäminen. Keskustelumme loppuyhteenveto:
Satu: Itku pitkästä ilosta...
Anna:...ja paksusta!

Seminaarin esitykset tulenevat Kirjastoseuran Kurssimateriaalit-sivuille.
12

Soile Manninen

20 vuotta ainejärjestötoimintaa
Indexin vuosijuhlat
Index ry juhli 20-vuotissyntymäpäiviään 15.
marraskuuta Ravintola Rauhalassa. Indexin hallitus alkoi vastaanottaa tervehdyksiä klo 17. Onnittelemassa kävivät muun
muassa UDK ry, Online, Kumula ry, INA ry,
oululaiset kirjastot ja Oulun yliopiston eri
yhteistyötahot. Index oli pyytänyt muistamaan ainejärjestöä vuosijuhlalahjojen sijaan
lahjoituksilla, jotka ohjattiin Kirkon ulkomaanavun lukutaitoa edistäviin hankkeisiin.
Korttien ja pienten lahjojen lisäksi lahjoituksia tulikin mukavasti ja Indexillä on ilo lahjoittaa lukuintoa maailmalle.
Puheenjohtaja Riikka Huotari toivotti vieraat
tervetulleiksi alkumaljoin, jotka tarjosi BTJ.
Lyhyiden alkusanojen jälkeen Rauhalan keittiömestari esitteli illan menun. Alkuruokana
tarjoiltiin kuohkeaa mustajuurisosekeittoa,
savuporolastuja ja leipätikkuja. Pääruoka
oli vaihtoehtoisesti joko Mestari Matin härkäpaistia tai kermaista fenkolia ja paistettua

13

paprikaa sekä madeirakastiketta, makeaksi
paahdettuja juureksia ja Marskin perunoita.
Jälkiruokana herkuteltiin marja-juustokakkua ja marjakastiketta kahvin ja Kumulan
tarjoaman avecin kera.
Jo ennen vanhan opiskelijan puheenvuoroa
kutsuvieraat intoutuivat laulamaan juomalauluja, mikä vapautti tunnelman keveäksi.
Jarmo Saarti piti vanhan opiskelijan puheen
akateemisen juhlarunon muodossa muistellen omia opiskeluaikojaan. Saartin oivaltavan
runon kautta saimme todeta, ettei opiskelijan
arki ole suuresti muuttunut 20 vuodessa.
Myös vuosientakainen perustamisajatus
näkyy edelleen Indexin toiminnassa ja yhdistää opiskelijoita.
Keveisiin tunnelmiin meitä johdatti laulullaan
Cassiopeian kvartetti, joka viihdytti juhlavieraita rennolla ohjelmallaan juomalauluista
perinteisempään ohjelmistoon. Pääruoan

jälkeen ohjelmassa siirryttiin oppiaineen
tervehdyssanoihin, jotka lausui professori
Maija-Leena Huotari. Puheessaan Huotari
muistutti opiskelijoita verkostoitumisen
merkityksestä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Oppiaine oli iloinen ainejärjestön kehittymisestä ja toivoi näkevänsä
samanlaista aktiivisuutta myös jatkossa.

nukkumaan
tai jatkojen
jatkoille.
Saadusta
palautteesta
ja tyhjien
pullojen
määrästä
päätellen
juhlat olivat
jatkoja
myöten
m a i n i o
kokonaisuus, joita
on kehuttu
ja kiitelty
runsaasti jälkeenpäinkin. Index tahtookin kiittää onnistuneista juhlista kaikkia
juhlien eteen vapaaehtoisesti ahertaneita
ainejärjestöläisiä sekä juhlia sponsoroineita yhteistyötahoja Kumulaa, BTJ:tä,
Suomen tieteellistä kirjastoseuraa, Tietoasiantuntijoita, Suomen kirjastoseuraa
sekä Informaatioalan akateemisia. Erityisesti kiitämme juhlapuhujia ja kaikkia
kanssamme juhlijoita, jotka loivat upean
tunnelman. Nähdään viiden vuoden kuluttua seuraavissa vuosijuhlissa!

Seuraavaksi Rauhalassa siirryttiin stand
up-taikuuden maailmaan Joni Pakasen
johdolla. Yleisön nauruhermoja koeteltiin
taikashown aikana ja saipa muutama juhlavieras myös osallistua temppuihin avustajan ominaisuudessa. Jälkiruoan kadottua
lautasilta siirryttiin nauttimaan kahvitarjoilusta, jonka jälkeen näimme varmasti
teknisesti haastavimman puheen naiselle
miesmuistiin. Markku Kesti oli valmistanut puheen Indexin ihanille naisille powerpoint-esityksen muodossa lainaten Mauri
Kunnaksen Koiramäki-hahmoja. Esityksessä vilahteli useita tuttuja naamoja ja
Markku-Setä keräsi hurjat aplodit.
Ennen kuin juhlavieraat siirtyivät tanssilattialle DJ Ant:n johdolla vapaassa sanassa
puheenvuoron käytti edellisten vuosijuhlien järjestelytoimikuntaan kuulunut Virpi
Halonen. Puheessaan hän muisteli Indexin
toimintaa ja aikaisempia vuosijuhlia sekä
kiitti Indexiä hienojen juhlien järjestämisestä.
Ilmeisesti juhlat olivat erittäin onnistuneet,
koska juhlaväkeä lähti jatkoille Vaaskelaan
Hietasaareen yli odotusten. Paikan päälle
tunnelmalliselle
merenrantahuvilalle
matkattiin tilatakseilla. Pirtissä odottivat
notkuvat pöydät ruokaa ja juomaa. Myös
sauna oli jo lämpimänä. Jatkoilla nautittiin
ruoan lisäksi hyvästä musiikista ja seurasta aina kello viiteen asti, jonka jälkeen
kaikki juhlavieraat olivat siirtyneet kotiin

Teksti Elina Partanen, Satu Salmela, Jenni
Pekkarinen
Kuvat Jukka-Pekka Laitinen
Isänmaata ja ihmiskuntaa varten
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minä sain kaksi kirjettä
toisen Taitemian puuartesaanilinjalta
ja toisen Oulun yliopistosta
minun oli pakko saada ammatti
kun tässä maassa ei humanisti ajattelemalla elä

vastasin Oululle kyllä
tulin opiskelemaan kirjastotiedettä ja informatiikkaa
vasta myöhemmin ymmärsin
että nimen takana oli menossa lihava riita
ja riidan loppuna se
että kirjastotiede hävisi Suomesta
ja informatiikka siirtyi biopuolelle

ensimmäisenä vuotena sairastuin joululomalla
niin että näin kuoleman
kaaduin kotona kissojen hiekka-astiaan loppuun palaneena
kun pyörryin heikkouttani
vaikka olisi pitänyt mennä töihin
ja me perustimme yhdistyksen
jota tänään juhlitaan
että saisimme olla yhdessä
aloimme indeksoida elämäämme
ajaa etujamme
koska opiskelijan etua ei kukaan muu aja
pitää hauskaa yhdessä
koska muuten elämä ei ole elämisen arvoista
oppia toisiltamme
koska se on ainoa oppi
joka jää mieleen
ajalta jonka istuu luokissa
ja odottaa elämän alkamista

meitä oli parikymmentä luokassa
jossa istuimme tunteja yhdessä
kuuntelimme kun Vesat puhuivat
joskus jopa yhteen ääneen
ja yritimme ymmärtää
mitä he sanoivat
miten se liittyi elämään
siihen
että lainaa ihmisille kirjoja
joita he haluavat lukea
illalla kävelin Oulun viimassa
joka repi minulta kasvot verille
markettien kautta Välkkylään
jossa nukuin puolitoista vuotta
ja katsoin elokuvia
mustavalkoisesta televisiosta
joka oli kerhohuoneessa

pitäkää se yhteisyys elossa
etten valinnut turhaan sitä jonka valitsin
niistä kahdesta kirjeestä kaksikymmentä
vuotta sitten
pitäkää toisistanne huolta
muuten meistä ei kukaan huolehdi
anna olla ihmisenä
oppikaa toisiltanne
olkaa yhdessä
eläkää
tehkää isänmaastamme vihdoin
osa ihmiskuntaa
jossa kaikilla on hyvä olla

me olimme köyhiä
niin kuin opiskelijat aina ovat
suuri osa teki toista tutkintoa
tai aineopintoja
että saisi pätevyyden ammattiin
joka oli opiskelijaköyhyyden looginen jatke
rangaistus siitä
että halusi antaa kaikille mahdollisuuden
sivistyä
ja kasvaa ihmisenä

Akateeminen juhlaruno Jarmo Saarti

meillä kaikilla oli velkaa opinnoista
enemmän kuin jaksoimme kantaa
minulla viisikymppiä viikossa elämiseen
eivätkä ne olleet euroja
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ILMOITUSTAULU
Pikkujoulutunnelmia
Indexin pikkujouluista raksamestareiden saunalta
joulukuulta...

IRKKAATKO? Piristä Indexin irc-kanavaa läsnäolollasi. Kanava elänyt hiljaiseloa ja talvihorrosta,
mutta juuri sinä voit pelastaa sen lopulliselta
nääntymiseltä. Kirjaudu siis kanavalle #index-all
@IRCnet.
Indexin www-sivut: http://www.student.oulu.fi/~index/
Hallituksen tavoittaa osoitteesta: index.hallitus@oulu.fi
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