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tavaraa Relevanssissa. Unhoittakaa siis
kaikki kainostelu ja turha itsekritiikki, ja
jakakaa ajatuksianne opiskelutovereidenne
kesken. Relevanssi kaihtaa sensuuria, joten
kaikenlainen kirjoittelu aiheesta ja toteutustavasta riippumatta on tervetullutta. Olisipa
hienoa, jos saisimme lehteemme vaikka ihka
oikean mielipidepalstan....
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Terveisin: Satu H

INDEXIN KUULUMISIA

Kaikkien opiskelijoiden Index!

Presidentinvaalien alla mediassa vilisivät sanat äänestysprosentti, kannatusluku, vaaliinnokkuus, suosio… Kannatusta ja osallistumista on viime aikoina pohdittu myös
Indexin riveissä. Ainejärjestötoiminta on kaikkien opiskelijoiden yhteinen asia ja
olemassa kaikkia opiskelijoita varten, silti vain valitettavan pieni osa opiskelijoista
ottaa osaa heitä varten järjestettyihin aktiviteetteihin. Missä on siis vika? Onko
syy alhaiseen kannatukseen opiskelijoissa vain ainejärjestössä ja sen toiminnassa?
Yksinkertaista ja selkeää vastausta tähän kysymykseen tuskin löytyy, mutta tänä
vuonna Indexin hallitus on päättänyt tarkistaa omia toimientapojaan korkeampien
kannatuslukujen toivossa.
Index linjaa vuoden 2006 toimintasuunnitelmassaan yhdeksi painopisteeksi opiskelijoiden ja ainejärjestön suhteiden lähentämisen entisestään, johon ollaan tarttumassa
monin toimenpitein. Yhdessä laitoksen kanssa on haettu myös opetuksen kehittämisen
määrärahaa opintojen ohjaukseen ja tuutoroinnin kehittämiseen. Meidän puoleltamme
hallituksesta siis löytyy yritystä haastaa teidät informaatiotutkimuksen opiskelijat
mukaan opiskelijatoiminnan kehittämiseen, nyt olisi teidän vuoronne ottaa haaste
vastaan!
Kaikista aktiivisista toimistamme huolimatta emme tietenkään voi pakottaa ketään
mukaan ainejärjestön toimintaan. Jokaisen on itse päätettävä, millaisen omasta opiskeluajastaan haluaa rakentaa. Haluaisimme kuitenkin muistuttaa, että opiskeluajan ei
ole tarkoitus olla pelkkää pänttäämistä! Ahkeran opiskelun kääntöpuoli on toisiin
opiskelijoihin tutustumista, yhdessä tekeminen, tapahtumat, illanvietot sekä ekskursiot… Kaikki se mieleenpainuva aika,
hyvät neuvot, ajatustenvaihto ja ystävyyssuhteiden luominen, joka ulottuvat aina
opiskeluajasta työelämään saakka. Ja tähän
kaikkeen sinulle mahdollisuuden tarjoaa
oman oppiaineesi ainejärjestö Index! Keväälle Indexin riveissä on tiedossa paljon
mukavia tapahtumia, jonne toivotamme
kaikki opiskelijat tervetulleiksi!

Satu Salmela,
Indexin puheenjohtaja
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Hallitus vastaa Indeksistä ja kysymyksiin
Relevanssi kysyi järjestösankareiltamme
muutaman kysymyksen. Lue ja ihastu.
1. Toimenkuvasi Indexissä?
2. Kuvaile itseäsi?
3. Miten käytät päiväsi?
4. Mottosi?

Uusi toimintavuosi ja uudet aktiivinaamat.
Näitä tyyppejä saa hätyytellä, jos tulee
Indexille asiaa. Kaikkiin hallituslaisiin saa
yhdellä kertaa yhteyden sähköpostilla, kun
laittaa osoitteeksi:
index.hallitus@lists.oulu.

aikaiseksikin… Opiskelujen lisäksi aikaa
kuluu oman koiran (Oulun ainoan valkoisen
rottweilerin) kanssa sekä harrastusten
parissa, joista liikunta lienee mieleisin.

Satu Päivi Hannele
Salmela
Puheenjohtaja
2. vuosikurssin
opiskelija
1. Puheenjohtajan
vetää läpi hallituksen
kokoukset, valmistelee niihin esityslistat
ja delegoi hommia eteenpäin. Indexillä
pj. on myös parina vuotena ollut ainejärjestön edustaja humanistisessa killassa,
jossa minäkin olen tänä vuonna. Samoin
voi oman aktiivisuutensa puitteissa osallistua jos jonkinlaisiin toimikuntiin ja
järjestöihin yliopiston sisällä. Pj. on usein
myös se henkilö, joka saa eniten yhteydenottoja ainejärjestöä koskien, joten aika
paljon ajasta kuluu sähköposteihin vastaillen. Puheenjohtajan toimenkuva riippuu paljolti omasta halusta ja innosta
tehdä, eli voi päästä hyvin vähällä jos
haluaa, mutta innostunut hallituslainen
voi saada paljonkin aikaan.
2. Huumorintajuton, tiukkapipoinen,
yhteistyökyvytön… Kaikkea mitä tulevat
työnantajat voivat toivoa!
3. Tälle keväälle läsnäoloa vaativia
opintoja yliopistolla on aika vähän,
joten päivät kuluvat pääasiassa itsenäisen
opiskelun parissa. Vielä kun saisi jotain

4. Laiska kerralla selekänsä katkasee, virja
käy viisi kertaa.
Päivi Pajala
Koulutuspoliittinen
vastaava
3. vuosikurssin
opiskelija
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1. Kopona toimin
lähinnä opiskeluun liittyvien asioiden parissa.
Minulta voi kysyä
neuvoja, jos jokin asia askarruttaa mieltä.
Kopo järjestää palautepäivät keväisin ja
syksyisin.
2. Iloinen, eläinrakas ja mukavuudenhaluinen. Tarvittaessa voin olla myös melko
tehokas ja määrätietoinen...
3. Nyt keväällä aikaa kuluu mm. historian
luennoilla ja tenttikirjojen parissa. Myös kaikenlainen liikunta, lukeminen ja elokuvat
kuuluvat päiväjärjestykseen.
4. Eipä minulla varsinaista mottoa ole,
mutta yksi hyvä ehdokas voisi olla seuraava:
“Erehtyminen on inhimillistä, mutta suureen
möhläykseen tarvitaan tietokone”.

Leena Tuomala
Talousvastaava
2. vuosikurssin
opiskelija

vuorot päätyvät lopulta liiallseen sekavuuteen.
3. Vapaa-aikani kulutan pääosin mytologioihin ja kaunokirjallisuuteen perehtymällä.
Lukemisen ohella yritän kehittyä paremmaksi muusikoksi, mistä asuintoverini ei
luullakseni liiemmin nauti.
4. Etsi valoa olemisen
pimeyteen.

1. Tähän mennessä en
ole vielä paljoakaan
(tappiota taikka tulosta)
ehtinyt saada aikaan
hommassani rahakirstun
vartijana. Hoidan Indexin talousasioita eli
käytännössä maksan laskut ja teen hankintoja, esim. kahvia, sokeria ja pahvimukeja.
Indexin menot ja tulot merkitsen tilikirjaan.
Vuoden lopussa talousvastaava tekee tilinpäätöksen ja seuraavan
vuoden talousarvion, mitkä ovat toivottavasti yhtä helppoja juttuja kuin luottokortin ja verkkopankin käyttö...
2. Kärsin tuskallisesta päätöksentekovaikeudesta, enkä osaa valita tähän kohtaan
sopivaa vastausta. Riittäköön kuvaukseksi
minusta :P
3. Opiskellessa ne tällä hetkellä kuluvat.
4. Elämä on kierrätystä!

Sari Hiltunen
Kulttuuri- ja projektivastaava
4. vuosikurssi
2. Rauhallinen, iloinen,
sosiaalinen ihminen. Helpostilähestyttävä.
Rillipää runotyttö, hiukset ovat yleensä vaaleat (tällä hetkellä kylläkin punertavat)
3. hmm... riippuu päivästä. Luennot, kaverit,
humustelu, poikaystävä, kotitehtävät ja liikunnalliset harjoitteet (yritän käydä jollain
tunnilla kerran viikossa) täyttävät päiväni. Ja
tietenkin kulttuuri:). Parina iltana viikossa
minut löytää yliopiston pääkirjaston tiskin
takaa.
4. Ylitä itsesi.

Ville Salminen
“Verkkoherra” eli
internetvastaava
1. vuosikurssin
opiskelija
1. Ylläpidän
ainejärjestön kotisivuja,
mikä käytännössä tarkoittaa lähinnä tapahtumakalenterin ajan tasalla pitämistä.
2. Olen innokas musiikinharrastaja ja pöytälaatikkorunoilija, introvertti, joka viihtyy
yksinäisten puuhien parissa, ja ystävien
kesken sunnuntaisosiologi, jonka puheen-

Jaana Kivilahti
Varapuheenjohtaja ja
tiedotusvastaava
2. vuosikurssin
opiskelija
1. Olen Indexin hallituksen varapuheenjohtaja ja
tiedotusvastaava, eli toimin kokouksissa
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Jatkuu seuraavalla sivulla

puheenjohtajan sijaisena ja oikeana kätenä
sekä vastaan ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta kaikille indexiläisille ja myös
Indexin yhteistyötahoille.
2. Olen naispuoleinen ihmishenkilö, jolla
on silmälasit ja ruskeat hiukset. Hiusten
väri saattaa joskus muuttua vaalemmaksi,
mutta uskoisin, että olen silti tunnistettavissa. Luonteeltani olen iloinen, reipas,
tunnollinen, tarkka, määrätietoinen (lue:
itsepäinen), luotettava ja huumorintajuinen.
Mielestäni ne ovat ainejärjestötoimintaan
hyvin sopivia luonteenpiirteitä.:)
3. Päiväni kuluvat tällä hetkellä töissä ja
opiskellessa. Olen neljä päivää viikossa
töissä koulukirjastossa ja yhden päivän
viikossa saan viettää ikäisteni kanssaopiskelijoiden kanssa yliopistolla. Illat
vietän pääasiassa kotosalla akkuja lataillen.
Jos kouluhommat eivät ole rasitteena ja olo
on energinen, saatan piipahtaa uimahallissa
tai istua iltaa kavereiden kanssa yleishyödyllisen ja sivistävän keskustelun merkeissä
(lue: jonninjoutavaa höpötellen).
4. Elämääni on tähän mennessä ohjannut
sanonta: Kohtele muita kuten toivoisit itseäsi
kohdeltavan.

4.Elämä on juuri niin hauskaa kuin siitä itse
itsellesi teet =)
Satu Hyvönen
Relevanssivastaava
4. vuosikurssin
opiskelija
1. Toimin tämän
kädessäsi olevan
läpyskän kätilönä, eli
taitan, toimitan ja
kerään juttuja. Lehden
synnytykseen tarvitaan teidän indexiläisten
apua, eli avautukaa, kirjoittakaa juttuja sana on vapaa.
2.Pieni ja ihan mukava, seurallinenkin toisinaan.
3. Nukkuen pitkälle aamua, syöden, opiskellen, ja mahdollisesti elämästä nauttien.
Toisten ihmisten seurakin on aina välillä tervetullutta, eli käytän päivääni myös kyläillen
teehetkien parissa, lauantaisin tuulettumassa
jne.
4. Jos ei ole ihan pakko, älä tee mitään
sellaista, mikä tuntuu vastanmieliseltä tai
suorastaan vittumaiselta - koskaan.

Anna Häkkilä
Sihteeri
1.vuosikurssin
opiskelija
1. Sihteeri, pöytäkirjojen laatiminen
2. Joskus rauhallinen,
joskus taas menevä... sopivasti sekaisin
kumpaakin. En varmaan kuitenkaan
tarpeeksi aktiivinen, joskus laiskottaa =). Ja
Huumorintajua kyllä löytyy :).
3. Päiväni kuluvat opiskelun merkeissä ja
kavereiden kanssa tulee paljon touhuttua
kaikenlaista kivaa. Luen myös paljon ja
räpläilen kannettavaani.
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Rachel Australiasta,
allekirjoittanut
ja skandinaapuri Åsa
Ruotsista.>

MEILTÄ MAAILMALLA

Travel Diary:

Greensboro, North Carolina, USA
Eveliina Viippola
Terveisiä vaan täältä meren takaa. On
aika uskomatonta, että puolitoista kuukautta
on jo kulunut! Aika tuntuu yhtä aikaa
venyvän ja kiirehtivän. Toisaalta koen, että
juurihan tänne tultiin, mutta toisaalta taas
vaikuttaa siltä, että täällä olisi viettänyt jo
monia kuukausia. Koko ajan riittää tekemistä, niin että harvoin ehtii pysähtyä
miettimään päivien juoksua ja kuitenkin
jokapäiväiset asiat ovat jo sen verran rutinoituneet, että olo täällä tuntuu kotoisalta.

Tänne lähteminen kyllä hirvitti melkoisesti aluksi, kunhan ensin pääsi yli siitä
huumasta, että koittaa jotain aivan uutta.
Monet kerrat hakuprosessin päättymisen
ja varsinaisen lähtemisen välissä ehdin jo
syvästi katua päätöstäni. Jättää nyt koti,
ihmiset, oma elämä taakseen! Mitä kummaa
hulluutta… Prosessi kuitenkin rullasi eteenpäin paperitöineen, viisumien hankkimisineen ja laskujen maksamisineen kunnes olin
tullut sijoittaneeksi jo useita satoja euroja
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lähtemiseen. Siinä vaiheessa perääntyminen
alkoi tuntua olemattomalta vaihtoehdolta.
Joten annoin vain ajan kulua ja hoidin tarvittavat toimet, päätellen, että kunhan aika
tulee, niin kaipa minä osaan siihen koneeseen kävellä ja lentää pois. Kuten sitten
teinkin, vastahakoisesti. Luullakseni tämä
jännitys ja - suoraan sanottuna - pelko on

Perille Greensboroon saavuin seuraavana
päivänä itkua niellen, turhautumisesta ja
nälästä kiukkuisena. Kukaan ei ollut tullut
vastaan lentokentälle. Aloin mietiskellä
paluulipun päivämäärien muuttamisen
kustannuksia.
Puolen tunnin etsimisen jälkeen taksikuski
viimein löysi asuntolani.
Annoin tottumattomasti
liikaa tippiä ja astuin
sisään tavaroitani raahaten. Koetin saada kasvoilleni edes tyynen
ilmeen, hymystä en
uskaltanut uneksiakaan
siinä mielentilassa, missä
olin. Vietin kolme minuuttia asuntolani aulassa
ja katso! Ihme tapahtui.
Lämmin tunne huljusi
pitkin kehoa enkä voinut
lakata väläyttelemästä
hampaitani joka
suuntaan. Unohdin sateen
New Yorkissa, unohdin,
että inhoan ravintoloita
ja hyväksyin lounaskutsun. Ja, ennen kaikkea, unohdin paluulippuni. Olin tullut merentakaiseen kotiin.
Juttelin muutamalle australialaistytölle ja
David ehdotti, että syötäisiin thaimaalaisessa. Nyökyttelin päätäni.

melkoisen tyypillistä kaikille ensikertalaisille. Minun kohdallani tilanne oli vieläpä
sellainen, että opiskelunikin olen suorittanut
kotikaupungissani, joten tämä oli ensimmäinen varsinainen ”irtiotto”. Täällä minulla
ei ollut odottamassa minkäänlaista verkostoa
tai tukipilaria, sillä matkaan lähdin yksikseni
ja toinen täällä olevista suomalaisvaihtareista, Heikki, ei ollut minulle entuudestaan
tuttu.
Matka olikin loppuvaiheessa melko
stressaava väsymyksen, nälän ja jännityksen
vuoksi. Sinä ainoana yönä, jolloin yövyin
New Yorkissa, satoi kaatamalla eikä kukaan
puhunut minulle kolmea sanaa enempää.
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Ehkäpä en voi koskaan täysin käsittää,
mikä vastaanotossani oli niiiin tervetulleeksi
toivottavaa. Muistan vain, että yhtäkkiä
tajusin - Tomin hymyillessä ja kysellessä
matkasta, puhuessa Suomesta, Oulusta; Davidin kantaessa tavaroita huoneeseeni; australialaistyttöjen vertaillessa matkakokemuksia
kanssani; AnnLisen brasialaisaksentin kaikuessa - että aurinko paistoi ulkona ja minua
odotti seikkailu. Thairuoka maistui taivaal-

liselta.

Ihmiset eri tapoineen ja käyttäytymisineen
ovat kaikki tasapuolisen ystävällisiä ja
vastaanottavaisia. Olemme kaikki samassa
tilanteessa, joten ystävystyminen on todellisen helppoa. Siteet muovautuvat uskomattoman vahvoiksi uskomattoman äkkiä, kun
ihmisten kanssa viettää useita tunteja joka
päivä. Lisäksi me tarvitsemme toisiamme,
sillä olemme vieraalla maaperällä, erossa
siitä, mihin tavallisesti turvaudumme. Turvaudumme siis toisiimme.

Kunhan kaikki oli ruokittu ja huoneet
saatu välttävään kuntoon, kokoonnuimme
yksitellen, väistämättömästi, ilman mitään
suunnitelmia, takaisin aulaan. Istuimme
nojatuoleilla ja sohvilla ja juttelimme kevyesti. Tarkkailimme ovea. Uusia ihmisiä
saapui kutakuinkin tasaisena virtana. Jännityimme oven avautuessa, katselimme läpi
pakolliset paperityöt ja odotimme. Olimme
hiukan varovaisia, mutta hymyilimme aidosti ja rehellisesti kun jokainen heistä
viimein lähestyi, kuka nopeammin kuka
hitaammin. Kyselimme ja vaihdoimme
nimiä, maita ja vuosilukuja. Tarkkailimme
silmiä ja käsiä ja meistä kaikista tuli ystäviä.
Samoin kävi seuraavana päivänä ja sitä
seuraavana. Kukaan saapujista ei jättänyt
lähestymättä eikä kukaan tarkkailijoista jättänyt hymyilemättä.

Tunnen todella olevani kotona, kutsumme
I-Housea (Internationa House, jossa kaikki
vaihtarit asuvat sellaisten amerikkalaisten
kanssa, jotka ovat pyytäneet päästä asumaan
tänne) ”kodiksi”. Suomi-ikävä iskee harvoin. Viiden kuukauden jälkeen ehdin
viettää siellä vaikka loppuelämäni. Tällä hetkellä elämäni on täällä.
Lämpimiä terveisiä kaikille sinne! Jos
lähtemisen ajatus yhtään kutkuttaa, suosittelen ajattelemaan asiaa vakavasti!

Tänne tuleminen oli elämäni paras päätös.
Asun kulttuurien sekamelskassa ja se on
mahtavaa. Kuulen päivittäin noin puolta
tusinaa kieltä, hyvinä päivinä kymmentä.

Eve

<Keilaamassa eka
kertaa elämässä.

Kampuksen
rakennuksia.>
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Kirjastonhoitajien valmistuskurssi
Teksti: Reijo Valta
Kirjastonhoitajien akateeminen koulutus Suomessa aloitettiin
vuonna 1971. Mutta jo ennen tätä tarvittiin päteviä ihmisiä kirjastoihin töihin. Yksi varhainen kirjastonhoitajakurssi järjestettiin syksyllä
1920. Nuoren tasavallan hengen ja sivistyksen viljelyä edistänyt
Kordelinin säätiö (toimii edelleen) katsoi, että kunnollista henkeä
ja sivistystä ei saada aikaiseksi ilman päteviä kirjastoammattilaisia.
Kordelinin säätiö päätti rahoittaa kirjastonhoitajia valmistavan
kurssin puutteen poistamiseksi. Oppilaille koulutus oli ilmainen.
Heinäkuun 6. päivä 1920 Uusi Suomi raportoi koulutusjärjestelyistä.
Lehti muutenkin aktiivisesti seurasi nuoren kansakunnan sivistysrientoja, sen sivuilla samoihin aikoihin mm. arvosteltiin loso Eino
Kailan tuore teos.
Uuden Suomen mukaan kurssin opettajakunta oli pääosin saatu
palkattua. Luentoja ja harjoituksia olivat lupautuneet pitämään
monet ajan merkkinimet. Kirjallisuushistorian dosentti, l. toht. V.
Tarkiainen opettaisi kirjallisuustuntemusta, Helsingin kaupunginkirjaston hoitaja l. maist. Uno Therman ulkomaisten kirjastojen historiaa, Kansanvalistusseuran sihteeri, l. maist. Niilo Liakka vapaata
sivistystyötä ja Suomen kirjastojen historiaa, Helsingin yliopiston
kirjaston assistentti l. maist. Emerik Olsoni kirjan historiaa, valmistusta ja sidontaa, Helsingin yliopiston kirjaston assistentti l.
maist. Arno Malin bibliograaa, valtioneuvoston kustannusvaraston
hoitaja, opettaja V. Sippola lasten kirjastotyötä ja Suomen Kirjastoseuran sihteeri l. maist. Helle Cannelin (myöh. Kannila)
luettelointia, luokittelua, lainaliikettä, käsikirjasto- ja lukusalityötä.
Kirjastopolitiikan opettajaa ei vielä heinäkuun alussa oltu saatu
rekrytoitua. Yksittäisiä luentoja koulutettaville olivat lupautuneet
pitämään l. toht. H. F. Soveri (luokitusjärjestelmistä) ja l. maist.
Tyyne Tallgren (nuorisokirjallisuudesta).
Uusi Suomi tiesi kertoa myös, että kursseille oli jo ilmoittautunut
oppilaita, mutta tilaa edelleen oli. Halukkaita ja kiinnostuneita
pyydettiin kirjoittamaan Helle Cannelinille, Helsinki, Länsiranta
4. Itse kurssi pidettäisi 20.9.-20.12.1920. Tästä kurssista kyllä
kesti pitkään, ennen kuin akateeminen koulutus saatiin vakiinnutettua, paljon pidempään kuin jotkut muut samanaikaiset hankkeet.
Esimerkiksi samalla sivulla Uusi Suomi kertoo Jyväskylän Yliopiston perustamisaikeista: Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu
aloitti toimintansa syksyllä 1934.
10

Infolaisten oma

virtuaalifoorumi
Informaatiotutkimuksen opiskelijoilla ja
jo työelämään valmistuneilla on jo tovin
ollut oma reaaliaikainen keskustelukanava netissä, #index-all. Markku Kesti
luonnehtii foorumia e-Humukseksi, virtuaalikahvilaksi, jossa sana on vapaa kaikenlaiselle jutustelulle. Teetä saa omasta
pannusta, sympatiaa verkon välityksellä.

tamia vakiojutustelijoita ja satunnaisia kävijöitä. Mukaan mahtuisi enemmänkin.
Kanavalla puhutaan asiaa, mutta myös
laveasti sen vierestä.
- Asiassa ei ole pakko pysyä, Markku tähdentää ja kertoo, että kanavasta on tullut
enemmänkin vapaa-ajan foorumi.
Alan ihmisten kohdatessa keskustelut
vetävät kuitenkin usein myös opiskeluasioihin. Markku vinkkaa, että kanavaa on kätevä
käyttää myös ryhmätöiden tekemiseen.

Kanavan syntyajatus perustui huolelle
yhteydenpidon katkeamisesta opiskelukavereiden valmistuessa ja muuttaessa eri paikkakunnille. Humuskuppilan keskustelujen
haluttiin jatkuvan paikasta riippumattomina.
Anna Karppinen, Pasi Korkalo ja Markku
Kesti keksivät perustaa kaikille avoimen,
informaatioalan ihmisiä ja opiskelijoita
yhdistävän foorumin. Nyt kanavalla on muu-

- Kanava on kaikille avoin, helppo ja
halpa tapa kommunikoida, Markku summaa
ja toivottaa kaikki tervetulleiksi keskustelemaan.
Satu Hyvönen

Näin irkki pelittää
Jos irkkaaminen ei ole entuudestaan tuttua,
kanavalle voi liittyä helposti esimerkiksi
IRCNetin web chatin kautta:
http://webchat.xs4all.nl/cgi-bin/ircnet/
irc.cgi

tämätöntä se ei ole. Irkissä saa esiintyä
incognito halutessaan.
5) Format-valikosta voit valita selaimen
ulkoasun.
6) Character set kenttään kannattaa kirjoittaa ISO 8859-1 ennen kuin klikkaa login.
Välttämätöntä tämä ei ole, mutta perusasetuksilla ääkköset eivät näy oikein ;=)

1) Kirjoita Nickname-kohtaan mitä nimeä
haluat keskustelussa käyttää.
2) Channel-kohtaan kirjoita #index-all
3) 1-2 riittää, mutta kannattaa klikata
advanced-linkkiä ja esille tulee pari ruutua
lisää, joista tärkein on Character set.
4) Realname-kohdan voit jättää ennalleen.
Jos haluat, voit kirjoittaa tähän etunimesi,
sukunimesi, tai koko nimesi, mutta vält-

Täydellisempiä ohjeita ja irkkiasiakasohjelmia saa oheisista linkeistä:
http://www.unessa.net/irc/
http://irc-galleria.net/irc-opas.html
http://www.mirc.co.uk
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Lähde Konferenssiin
Ruud Bruyns esitti 14 vuotta sitten Itäja Länsi-Euroopan kirjasto- ja informaatioalan opiskelijoille yhteistä symposiumia,
jossa nämä voisivat tutustua toisiinsa ja
saisivat tilaisuuden kokemusten vaihtoon
ja yhteistyömahdollisuuksien miettimiseen.
Ajatus on kantanut tänne saakka. Tänä
vuonna Tallinnan symposiumissa osanottajia
oli 26 maasta yli 300 ja kokousjulkaisussa
on lähes 500 sivua. Bobcatsss järjestetään
vuosittain EUCLIDin suojeluksessa (European Association for Library and Information Education and Research) ja
järjestelyistä vastaavat yhteistyössä informaatiotutkimuksen opiskelijat kahdesta
maasta, tänä vuonna Tanskasta ja Virosta.

tarjoaa tarkoituksenmukaisen ympäristön.
Esitelmät inspiroivat kehittelemään ajatuksia, joiden vaihtamiseen on järjestetty riittävästi sosiaalista ohjelmaa ja paikkoja tähän
tarkoitukseen, esim. Tallinnan kokouksessa
“virallinen Bobcatsss pub”.

Symposiumin teemana oli tänä vuonna
Information, innovation, responsibility: The
Information professional in the network
society (2006). Yli 50 esitelmään tai
posteriin sisältyy aiheen käsittelyä niin
pienten kirjastojen, Internet -palveluiden
kuin mentoroinnin ja muunkin verkostoitumisen näkökulmasta. Esitelmäjulkaisu on
laitoksen kokoelmassa.

Hyvin merkittävä asia missä tahansa konferenssissa on saada oma työ kansainvälisen
kollegakunnan kommentoitavaksi. Se auttaa
suhteuttamaan omaa työtä muualla tehtävään
tutkimukseen. Konferenssista voi myös
löytyä kollega, jota aidosti kiinnostaa juuri
sama kysymys kuin mitä itse olet tutkimassa. Hän voi olla alamme opettaja, tutkija
tai opiskelija. Joka tapauksessa on hieno
tunne löytää ihminen, joka on törmännyt
juuri samanlaisiin ilmiöihin - ja ongelmiin.

Tässä erityisesti opiskelijoille suunnatussa
konferenssissa on hyvä pitää ensimmäinen
esitelmänsä ulkomailla. Huomattava osa
puhujista on samassa tilanteessa: pitämässä
ensimmäistä esitelmäänsä ulkomaalaiselle
yleisölle, vieraalla kielellä. Bobcatsssissa
huomattava enemmistö puhuu äidinkielenään jotakin muuta kieltä kuin englantia, joka on kokouskieli.

Symposiumin ohjelmassa oli osan aikaa
kaikille yhteisesti suunnattuja esitelmiä tai
posteriesitelmiä, toisinaan taas esitelmät
jakautuivat teemoittaan viiteen rinnakkaiseen istuntoon, joista yksi oli työpajan luonteinen. Esitelmistä pitivät osan opiskelijat,
osan opettajat, osa oli valmistettu opettajien
ja opiskelijoiden yhteistyönä. Suurimmassa
osassa tekijöitä on enemmän kuin yksi.
Symposiumin tarkoituksen mukaisesti
tärkeintä on tutustua muissa maissa samaa
ainetta opiskeleviin nuoriin, joille Bobcatsss

Esitelmäsi ilmestyy symposiumin proceedingsissa: saat julkaisun! Suosittelen lämpimästi omille opiskelijoillemme tähän
symposiumiin osallistumista. Esitelmän ei
tarvitse olla valmiiksi saatu tutkimus, vaan
se voi hyvin liittyä tekeillä olevaan työhön.
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Jokainen konferenssin järjestäjä tekee
oman näköisensä tapahtuman. Bobcatsssin
erikoisuus näyttää olevan mahdollisuus
askarrella ennakkoinformaatiosta jotakin:

Teksti: Terttu Kortelainen
sion; networking.
- Marketing management: mm. public relations, customer relationship management.
- ICT solution: marketing online services.
Annetut otsikot on syytä ymmärtää laajasti:
niiden alla voi käsitellä hyvin monen
tyyppisiä asioita. Symposiumissa on myös
työpajoja ja mahdollisuus pitää posteriesitelmä. Järjestäjinä toimivat saksalaisen
Stuttgart Media Universityn ja tsekkiläisen
Charles Universityn informaatiotutkimuksen
opiskelijat. Call for papers on ilmoitustaulullamme, samoin konferenssin teemaa
koskeva pidempi teksti. Symposiumin omat
sivut ovat osoitteessa www.bobcatsss.nu.

Tallinnan kokouksen tiedotteesta sai pöydälleen kalenterin, Prahan
ennakkotiedotteesta voi askarrella laatikon
(ks. ilmoitustaululla).
Symposiumin puhujat saivat Budapestissa
pullollisen Unicumia ja t-paidan. Ryhmäesitelmien puhujista kaikki saivat omansa.
Tallinnassa puhujaa muistettiin kauniisti
pakatulla kuohuviinipuollolla ja suklaalevyllä. Tämä on aika harvinainen käytäntö
konferensseissa.
Kokouksen järjestelytehtävissä toimivista
suurin osa on opiskelijoita, joskin opettajillakin on aktiivinen rooli. Opiskelijat toimivat istuntojen puheenjohtajina ja juontajina
ja iltaohjelman järjestäjinä. Opiskelijanäkökulma on vahvasti esillä koko tapahtumassa ja heitä on enemmistö osanottajista.

Toivon vahvaa oululaisedustusta Prahan
Bobcatssss -symposiumiin.
Lisätietoja:
Bobcatsss (2006). The annual BOBCATSSS
symposium. Information, Innovation, Reliability: The Information Professional in the
Network Society. Tallinn 2006. [viitattu
1.2.2006.]. Saatavilla www-muodossa:
<http://www.bobcatsss.nu/>.

Seuraaava Bobcatsss järjestetään Prahassa, Tsekin tasavallassa 27. - 31.1.2007.
Sen teema on Marketin of Information
Services, joka on jaettu seuraaviksi alateemoiksi:
- Human factor: mm. marketing the profes-

Tärkeitä päivämääriä

Prahan Bobcatssss -symposiumiin:
15.9.2006 abstraktin lähettäminen (pituus max 400 sanaa).
1.10.2006 tulee tieto esitelmän hyväksymisestä.
15.11.2006 on lähetettävä esitelmän lopullinen teksti.
Laitokselta saa kommentointiapua tiivistelmän ja esitelmän
laadintaan. Jos tarpeen, sellainen voidaan tehdä myös
yhteistyössä.
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Information, Innovation,
Responsibility: The Information
Professional in the Network
Society. The 14th Bobcatsss
Symposium, 31 January - 1
February 2006, Tallinn, Estonia. Proceedings. Ed. by Jane
Kjertmann Jesnen, Kristien
Hagen Thomasen, Marie-Lousie Westring Sorensen ja
Thomas Bjorn Sarp Hansen
ja Laurits Thomas Rasmussen.
Tallinn 2006.

Kansankodissa kaikki on paremmin
will borrow the human items for a 45 minute
chat in the library’s outdoor cafe.”

Ruotsissa kaikki on toisin. Myös kansankodin kirjastossa. Jos ette usko, niin lukekaa
itse.

Tuo 45 minuutin laina-aika on tosin
melkoinen pikalaina. Olisi epäilemättä
todennäköistä, että useilla asiakkailla olisi
kiinnostusta myös yölainoihin. Pitkäaikaislainathan eivät ole missään tapauksessa
kirjastojen toiminta-ajatuksen mukaisia.
Aineistot on hankittu kaikkien halukkaiden
käytettäväksi. Myöskään myöhästymismaksuista artikkelissa ei puhuta mitään. Tässäkin
vastuu aineiston palauttamisesta säilyy luonnollisesti asiakkaalla. Mahdolliset lainan
uusinnat voinee myös lainattava nimike
suorittaa (Mikäli tämä on 18 vuotta täyttänyt). On tosin vähintäänkin hiukan hankala dilemma kirjaston kannalta, voiko
aineisto itse uusia itseään, mutta tämän
toiminnon voinee tässä yhteydessä rinnastaa
lainojen automaattiuusinnaksi. Erityisen
suosittujen nimekkeiden varausjonot kasvavat epäilemättä yli kirjaston suosituksena
pitämän kolmen kuukauden, mutta tämän
kaltaisen huippukysynnän tyydyttämiseksi
ovat kirjastojen mahdollisuudet rajalliset
aineiston ominaislaadun takia. Lisäkappaletilaukset eivät tule valitettavasti kysymykseen.

[http://www.abc.net.au/worldtoday/content/
2005/s1440066.htm]
Mistä on kysymys? Mistä linkissä on kysymys? Eihän tämä ole digitaalinen käsijulkaisu, jossa linkkiä voisi seurata ja lukea
mitä sen takaa löytyy. Lyhyesti: Ruotsissa
kirjasto on ryhtynyt lainaamaan ihmisiä.
Malmön kirjasto on tehnyt uuden aineistopoliittisen aluevaltauksen ja tuo asiakkaidensa ulottuville aivan uudentyyppisen
aineistolajin, ihmiset.
Onhan se radikaali ajatus, että kirjastoissa
tarjottaisiin lainalle uskonnollista multimedia ihan livenä. Tai että kirjasto paitsi
tarjoaisi aineistoa etnisille vähemmistöille,
myös tarjoaisi etnisiä vähemmistöjä asiakkailleen. Journalistien ottaminen mukaan
kokoelmaan herättää useita eettisiä kysymyksiä. Ovatko kansankodin kirjastot
avaamassa ovensa likasanko- ja lööppijournalismille?
Kuten Emma Jolliff reportoi mainitussa
World Todayn artikkelissa: “ No longer
will a visit to southern Sweden’s Malmo
library be restricted to borrowing conventional items such as videos, educational aids
and, of course, books.
A homosexual, an Imam, a Muslim woman,
a gypsy and a journalist will be among nine
people available for members of the public
to borrow this weekend. Easy to locate
within the Dewey Decimal System, lenders
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Aineiston turmelemistapauksissa kyseeseen tuleva korvaushinta on epäilemättä
mielenkiintoinen määritettävä. Jokainen
nimeke on omalla tavallaan ainutlaatuinen.
Erityinen ongelma tästä aiheutunee mieslainaajille. Onhan kirjasto suhtautunut kautta
historian erityisen tuomitsevasti aineiston
kastelemiseen ja kirjasto on (lähes) aina katsonut kastellun aineiston turmeltuneeksi ja
asiakkaan siten korvausvelvolliseksi.

Teksti: Markku Kesti

tahdissa.

Hyllytys on myös melkoinen dilemma.
Mihin hyllyluokkaan tuollainen aineisto
pitäisi hyllyttää? Ja kuinka sisällönkuvailu
tulisi suorittaa? Mihin MARC-formaatin
kenttiin tiedot tallennetaan ja kuinka mahdolliset liiteaineistot (lapset yms.) ilmoitetaan. Olisihan se toki mielenkiintoista
luetteloida ja sisällönkuvailla elävää
aineistoa. Siinä olisi kova pohtiminen
pitäisikö joku nimeke määritellä luokkaan
59.41 kuuluvan hieronta ja hoito-oppaan
liiteaineistoksi[Liite: 1 hieroja, mies]. Vai
olisiko parempi luetteloida laina luokkaan
73.9134 [Nykyajan kuvanveistotaide]? Tietysti luonteva valinta voisi olla 71.7 [Performanssit], mutta sen verran tuo ihmisten
välinen yhteiselo on joskus henkimaailman
hommia, että luokka 15.9 [Okkultismi. Spiritismi. Henkimaailma] voi olla lopultakin
ainoa vaihtoehto. Tietysti myös musiikkiaineistoksi kuvailu voisi tulla tietyin ehdoin
kyseeseen, onhan kauniimpaa sukupuolta
verrattu toisinaan ainakin harppuun. Luokkaan 59.35 [seksologia] aineiston sijoittaminen voisi olla kirjaston julkisuuskuvan
kannalta ongelmallista mahdollisesta osuvuudestaan huolimatta.
Ja aineiston tarroitus ja leimaus sitten.
Mitähän Suomen laki mahtaa sanoa rd tai
vastaavien tunnisteiden lisäämisestä elävään
aineistoon ja kuinka nidetunnisteet tulisi
sijoittaa? Otsaanko? Pitäisikö käyttää tarraa
(huono kiinnitys) vai tatuoida viivakoodi
(mahdolliset varastetut kirjastonimekkeet
olisi helppo tunnista ja niiden jälleenmyynti
ja asiaton käyttö voitaisiin estää). Pelkkä
leima pysyy elävässä aineistossa huonosti ja
mahdolliset kirjaston leimat tulisikin
tatuoida tai varautua uusimaan kulumisen

Entä pitäisikö rap-tähdet ja poliitikot varustaa Explicit Lyrics-leimoin? Vai olisiko
pelkkää hurskastelua sijoittaa Esko Ahon
otsaan Parental Advisory -tarra. . Kirjasto
tarvitsee ehdottomasti
imagonkohotuskampanjaa. Ja kuinka uuden
aineistolajin olemassaolosta pitäisi tiedottaa? Riittäisikö aineiston tunnetuksi tekeminen suusta suuhun menetelmällä ja
luottaa positiivisen asiakaspalautteen levittävän tietoa asiakaskunnan keskuudessa.
Toisaalta nykyisessä markkinayhteiskunnassa kirjastojen oletetaan segmentoivan ja
markkinoivan palvelujaan markkinatalousyhteiskunnan muiden laitosten ja liikeyritysten tavoin. Jonkin tylsän toimintaleffan
mainoskatkolla kun tulisi mainos, jossa kirjastonhoitaja esittelee uutta
hierontaopaskirjojen liitemallistoa tai monikulttuurista multimediapakettia tärkeällä ja
totisella äänellä:” Sitä olet mitä luet” samalla
kun kuvaruudun täyttäisi treenattu adonis
tai upea mallineito? Päälle lopputekstit
Eläväkirjasto.!
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Nykyisen markkinatalousorientoituneen
yhteiskunnan aikana kirjaston ei kannata
jättää näin erinomaisia markkinointikeinoja
käyttämättä. Siitäkään huolimatta, että odotettavissa on populismisyytöksiä. Kirjastojen
on seurattava aikaansa tässäkin suhteessa ja
kyettävä vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin ja odotuksiin. Kirjastot ovat ottaneet
ennenkin ennakkoluulottomasti uusia tallennemuotoja käyttöön ja tässähän ei ole
edes kyse uudesta tallennemuodosta, vaan
jo kauan saatavilla olleen materiaalin toimittamisesta asiakkaiden ulottuville.

MAAILMALTA MEILLÄ
suomalaiseen ilmastoon totuttelu. Alkujärkytyksen hälvettyä hän on haltioissaan
valkean talven kauneudesta. Jää vie suorastaan jalat alta ja lumi maistuu kerrassaan
suussa sulavalta. Hiihtämään hän toivoisi
vielä pääsevänsä.

- Kuolenko minä, oli Etelä-Afrikasta
Ouluun opiskelijavaihtoon matkaava
Sandra Visser miettinyt ennen Suomeen
tuloaan.
Nyt Sandra, tuttavallisemmin Sandy, on
ollut Oulussa kolmisen viikkoa.
- Nyt selviän mistä vain, hän sanoo tammikuun huippupakkasten jälkeen.

Sandy on innoissaan tavatessaan suomalaisia informaatiotutkimuksen opiskelijoita,
sillä vaihtaripiireistä hän ei ole löytänyt
oman alansa juttuseuraa. Johannesburgista
kotoisin oleva Sandy opiskelee kirjastotiedettä University of Western Capessa,
Etelä-Afrikassa. Tutkinto valmistaa muun
muassa kirjastonhoitajan tehtäviin, ja
työllistyä voi kirjastoihin tai pieniin yrityksiin. Sandyn koulutus ja urapolku eivät

Oulun yliopiston Informaatiotutkimuksen
jaoksesta opiskelijavaihtopaikan saaneella
Sandyllä ei paikkaa vastaanottaessaan ollut
käsitystä Suomen talven julmuudesta. Afrikan talvi ei pakkaslukemille yllä, ja vain
kerran elämässään Sandy oli kokenut lumisateen. Puhuttavin vaihto-opiskelun tuoma
muutos Sandyn elämässä tuntuukin olevan
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Kirjastotiedettä
opiskeleva
Sandra Visser
saapui talviseen
Ouluun EteläAfrikasta 16. tammikuuta.

Etelä-Afrikasta
Ouluun opiskelemaan informaatiotutkimusta
teiden olevan kuitenkin muuttumassa. Vanhakantaiset ajatukset kirjastonhoitajan työstä
kirjojen konemaisena lainaajana ja palauttajana kaipaavat tuuletusta - meillä ja näköjään
maailmallakin.

ainakaan äkkiseltään vaikuta poikkeavan
kovin merkittävästi omastamme. Opiskelijoidemme sisäänottomääristä hän yllättyy.
Omassa yliopistossaan hän arvioi vuosittain
aloittavan noin 10-15 uutta alan opiskelijaa,
mikä on sikäli vähän, että pelkästään
Cape Town yltää väkiluvussaan lähes koko
Suomen mittoihin. Kaikkiaan Etelä-Afrikan
valtiossa asustaa noin 44,5 miljoonaa
ihmistä.

Sandy antaa vielä matkailuvinkkejä EteläAfrikkaan - “pöytävuori” on kuulemma
pakko nähdä. Hän keskustelee liikenteestä,
kerrospukeutumisesta, asumusten rakenteesta, köyhyydestä, suomalaisen ruuan hintavuudesta ja tietokoneen oston harkinnasta
- kolme tuntia. Sandy on mukava ja huumorintajuinen tyttö,
kannattaa tutustua.
Informaatiotut- Kiitos hei hei,
kimuksen jaoksella
Sandy sanoo
on kuluvana
suomeksi
keväänä vaihtohyvästellessään.
opiskelijana myös
Jelena Saikovic Liettuasta.

Kirjastoalasta Sandy kiinnostui työskennellessään pienessä kristillisen koulun yhteydessä olevassa kirjastossa. Alan opintoja
hän on suorittanut yliopistossa nyt parin
vuoden ajan, ja tehnyt työtä samanaikaisesti.
Suomessa hän on ajatellut suorittaa kolmen
kuukauden työharjoittelunsa. Tarkoituksena
olisi ahertaa puolet ajasta yliopiston kirjastolla ja toinen puolet yleisessä kirjastossa.
Sandy on ylpeä kirjastoalan uravalinnastaan,
vaikka arvelee, ettei alaa arvosteta Afrikassa
sen ansaitsemalla tavalla. Hän uskoo asen-

NÄYTTELYT
Rinascimento Virtuale – Palimpsestit virtuaalikirjastoon -näyttely esittelee kaikki
Euroopan maat kattaneen kolmivuotisen
tutkimushankkeen tuloksia. Hankkeessa
kreikankieliset palimpsestikäsikirjoitukset
muunnettiin luettavaan muotoon ja saatettiin
kaikkien tutkijoiden saataville.

Bibliotheca Alexandrina – the Revival
of the Ancient Library of Alexandria
-näyttely esittelee Aleksandriassa Egyptissä
vuonna 2002 avattua uutta kirjastoa, joka
jatkaa muinaisten kuuluisien Aleksandrian
kirjastojen perinnettä.

Näyttelyt ovat esillä Oulun yliopiston Snellmanian kirjastossa 31.3.2006 asti.
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Joukostamme poistuneet
eli vuonna 2005 gradunsa tehneet

Vuosi 2005 oli informaatiotutkimuksen jaoksella työteliästä aikaa. Aherruksen tuoksinassa
jalostui painokuntoon peräti 17 gradua, mikä on tämän vuosituhannen tähän asti runsain
saavutus. Alla saavutukseen osallistuneet graduaiheillaan.
Vertailun vuoksi vuosina 2004 ja 2002 kannet sai 16 valmista gradua, vuonna 2003 vain
seitsemän, vuonna 2000 yhdeksän ja vuonna 2001 vain yhden gradun edellisvuotta enemmän
eli 10. Petrattu on!

Kirjastolehden kirjoituksissa vuosina
1908-1921.

Valkonen Noora:
Yhteisöllisyys ja asiakkuus yleisen kirjaston kokoelmassa viiden suomalaisen
kokoelmapolitiikan diskurssianalyysi.

Hinkkanen Heli:
Kirjaston ja koulun yhteistyön muodonmuutos kohti elämyksellisempää kirjastonkäytön opetusta?

Väyrynen Maria-Melina:
SmartLibrary-paikannuspalvelu kirjastonkäyttäjän apuna.

Karppanen Irene:
Luokanopettajakoulutuksen 2. vuosikurssin opiskelijoiden tiedonhankinta
eläytymismenetelmätutkimus.

Yrjänä Minna:
Kokoelman arviointia ammattikorkeakoulukirjastossa opinnäytetöiden lähdeanalyysi.
Arvola Anu:
Kirjaston julkisuuskuvia diskurssianalyysi sanomalehtiuutisista.

Koskelo Tanja:
“Kiinnostus on tärkeintä ja koulutus
on suureksi avuksi” lastenkirjastonhoitajuus ammatillisesta näkökulmasta.

Ekmark Satu:
“Paikalliskulttuurin tietopankki” tapaustutkimus Kempeleen kunnankirjaston
kotiseutukokoelmasta, kotiseutuarkistosta ja kotiseutumuseosta.

Kotiranta Henna:
Suomalaiset skitsofrenia-aiheiset artikkelit 1986-2002 bibliometrinen katsaus
julkaisuemisen kehitykseen ja sen
arviointiin.

Haapanen Aleksi:
“Puoluenäkökohtain on kokonaan
väistyttävä kirjastoista” kirjastojen
puolueettomuus ja ideologinen puhe

Lohikoski Päivi:
Organisaation aineettoman pääoman
uudistuminen tapaustutkimus
tieto-organisaatiossa.
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Lukkarila Saija:
Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys
ja hyödyllisyys tutkimustyön tiedonhankinnan tukemisessa.

tieto-organisaatiossa tapaustutkimus
pohjoissuomalaisessa tuotekehitysorganisaatiossa.
Sirniö Erkki:
Kirjastojärjestelmän vaikutus työtyytyväisyyteen tapaustutkimus Nelinettikirjastoista.

Martinmäki Pertti:
Tietopalvelu muuttuvassa yritysorganisaatiossa.
Minkkinen Heidi:
Strategiaprosessi, toimintaympäristön
luotaaminen, opetussuunnitelman kehittäminen toimintatutkimus Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksella.

Utunen Heini:
Viljelijä tukiviidakossa maatalouden
ympäristötuen hakuprosessi maataloustuottajan näkökulmasta.

Rajakangas Eija:
Aineettoman palkitsemisen kokemukset

KIRJASTOHUUMORIA

Kääpiö ja seitsemän kirjastonhoitajaa
Kääpiö meni kirjastoon jossa oli seitsemän
kirjastonhoitajaa töissä. Ja poikamies kun
oli, päätti hän kokeilla josko saisi illaksi hän
toverin. Trefseuraa kääpiötkin toki kaipaavat, joten ei kun tuumasta toimeen.
- Ensimmäinen kirjastonhoitaja totesi
olevansa lainauskiellossa, joten tällä kertaa
ei valitettavasti käy päinsä. Ei treffejä
kääpiölle.
- Toinen kirjastonhoitaja ilmoitti, etteivät
pätkätyöläiset kiinnosta. Ei siis treffejä edelleenkään.
- Kolmas kirjastonhoitaja luokitteli hänet
takakansitekstien perusteella niin paskaksi
jätkäksi, että treft jäivät tekemättä.
- Neljäs kirjastonhoitaja sanoi, että lainaamiseen tarvitaan oikea kortti. Kääpiön
tapauksessa vähintään Diner’s Club exclusive. Ei treffejä.

- Viides kirjastonhoitaja totesi, että aineistoa
ei yölainata kuin tutkimuskäyttöön tieteellisiin tarkoituksiin. Pakit tuli taas, jotta paukahti.
- Kuudes kirjastonhoitaja totesi olevansa
varattu, mutta tietopalvelussa voisi tehdä
varauksen jonon jatkoksi, jos kääpiö todella
olisi kiinnostunut. Kääpiö saisi kyllä varautua odottamaan hyvin kauan varaustaan.
Suosituimmalla aineistolla kun on erittäin
pitkät varausjonot. Yksin jäi kääpiö taas.
- Seitsemäs kirjastonhoitaja totesi olevansa
normaali heteromies ja tempaisi kääpiötä
nyrkillä päin näköä. Kääpiö sai vain turpiinsa, mutta kääpiön onneksi miehet ovat
vähemmistönä maamme kirjastoissa, joten
turpiin tuli vain kerran.
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INFOTAULU
PALAUTEPÄIVÄT

LASKIAINEN 28.2

Mäenlaskukilpailut
Informaatiotutkimuksen
Reikunmäessä
jaoksen palautepäivät
klo 14 alkaen
maanantaina 20.3 Virpiniemessä.
Lähtö Linnanmaalta klo 9.30.
Ohjelmassa:
kurssipalautteesta keskustelua,
kevyt lounas, saunomista,
ulkoilua, mäenlaskua
PÄIVÄKAHVISEURAA
yms.
Oletko informaationjanoinen,
muuten vain janoinen, jutustelua
kaipaava ja indexiläinen?
Seuraasi kaipaa kaltaisesi.
Käy Kiltiskahveilla
Indexin kiltahuoneelle.

Humanistien työllistymispäivät
15.-16.3
INDEXin www sivut:
http://www.student.oulu./~index/
Hallituksen tavoittaa osoitteesta:
index.hallitus@oulu.

