Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 2/2006

Työnämme ja ilonamme
Työllistymisen teemasivut 4-11

Indexin keväässä
Vaihtarikuulumisia
Alankomaista

Laskiainen
Italialainen illanvietto
Palautepäivät Virpiniemessä

Sisällys
RELEVANSSI LAINAA

Indexin kuulumisia:
Lisää liksaa

3

Kokemuksia työelämästä:
Humanistien työllistymispäivät

4-6

Kenelle harjoittelutukea riittää?

7

Koulukirjastoston maailmaa
Työelämän aakkoset

“Vapaa-aika ilman kirjoja on yhtä kuin
kuolema ja elävän ihmisen hauta.”
[Lucius Annaeus Seneca]

8-9
10-11

Kirjaseikkailu-runo

11

Ajankohtaista kirjastoalalla:
Kirjasto- ja kunnallishallinnon koulutus

12

Hernekeittopävänä mäkiriehassa:
Indexin laskiainen

13

Italia a´la Index:
kevätkokous ja saunailta italialaisittain

14

Keväthangilla Virpiniemessä:
kevään palautepäivät

15

Pieni opaskirja Liedeniin, ja vähän
Hollantiinkin:
vaihtokokemuksia Alankomaista.

16-19

Mullistava tiedonhakujärjestelmä

20-23

Infotaulu

Seuraavaan Relevanssiin tulevat kirjoitukset ja muut aineistot voi lähettää
sähköpostilla osoitteeseen:
satuhyvo@paju.oulu.

24

2

Toimitus ja taitto:
Satu Hyvönen
Kirjoittajat tässä numerossa:
Markku Kesti
Satu Salmela
Liisa Jäppinen
Kaisa Tolonen
Päivi Pajala
Jaana Kivilahti
Hanne Niemistö
Kustantaja:
Informaatiotutkimuksen jaos
Painopaikka:
Oulun yliopistopaino

Lisää liksaa!
Satuinpa saamaan käsiini hiihtolomalla alamme perusteoksia viime vuosituhannen alkupuolelta, nimittäin Helle Cannelinin Kirjastonhoidon opas vuodelta 1922. Kokonaisuudessaan teos oli melko huvittavaa luettavaa lainausetiketteineen ja muine tarkkoine sääntöineen,
jotka olivat virkasisartemme sekä -veljiemme arkipäivää vielä hetki sitten.
Sen sijaan kasvoilleni ei noussut hymyä kirjastonhoitajien palkkausta koskevan luvun
kohdalla, pikemminkin päinvastoin. Oli vaikeaa uskoa, että teoksen kirjoittamisesta oli
todella lähes sata vuotta, niin tutulta Cannelinin sanat kuulostivat: ”Toinen tärkeä seikka
on kirjastonhoitajien palkkaus. Se aika on ohi, jolloin henkisestä työstä ja varsinkin kansanvalistustyöstä katsottiin voitavan vaatia palkatta tehtäväksi. Nyt ylisenä periaatteena on se,
että missä todella tämänlaatuinen työ halutaan järjestää säännölliselle ja tukevalle pohjalle,
siellä on siitä kohtuullinen palkka maksettava.” Ironisesti en voinut ajatella muuta kuin, että
kuinka paljon vielä on matkaa parempiin palkkoihin, jos samaa asiaa on ajettu jo satakunta
vuotta lähes tuloksetta?
Historiallinen takaumani hiihtolomalla siis toikin minut yllättävän ajankohtaisen asian
äärelle. Jos olette vierailleet viime aikoina esimerkiksi Suomen kirjastoseuran Internetsivujen keskustelupalstalle tiedätte miten vilkkaana keskustelu käy UPJ-asian ympärillä. Samoin
kunnallisella puolella odotetaan jännityksellä, tuoko kuntauudistus muutoksia myös palkkaukseen. Ja onhan alamme surkea palkkaus kestosuosikki myös opiskelijoiden keskinäisessä ajatustenvaihdossa. Ollaan siis sellaisen asian äärellä, joka yhdistää meitä kaikkia
alan opiskelijoita ja työntekijöitä, vai yhdistääkö se meitä todella? Mitä minä tai sinä
opiskelijoina olemme tehneet paremman tilipussin eteen, jos valittamista ei lasketa? No,
ehkä opiskelujen lomassa on hankalaa löytää aikaa alan paremman palkkausjärjestelmän
lobbaukselle, mutta vaihtoehtojakin on.
Yksi melko yksinkertainen ja jonkinasteisen oman passiivisuuden salliva vaihtoehto on
ammatilliseen etujärjestöön tai ammattiliittoon liittyminen. Itse olen alati alitajuisesti
tietoinen siitä, että minun pitäisi/ kannattaisi/ kuuluisi liittyä johonkin etujani ajavaan
ammattiliittoon. Silti en ole jäsenenä yhdessäkään, vaikka
tiedän, että juuri ne ajavat parempia palkkoja ja ilman liittoja
olen pulassa työttömyyden sattuessa tai kun kohtaan ongelmia työelämässä. Ainainen valitusvirteni huonosta palkasta
ei tuo minulle parempaa palkkaa, se ainoastaan saa sukulaiset ja ystävän kyllästymään aiheeseen. Eli jos pelkän
valittamisen sijaan haluat oikeasti tehdä asialle jotakin, kannattaa muistaa, että joukossa on aina enemmän voimaa.
Muistatteko televisiossakin pyörineen erään ammattiliiton
mainoksen, jossa todettiin, että se vaan kuulostaa uskottavammalta, kun satatuhatta ihmistä sanoo saman asian
yhdessä ääneen: lisää liksaa!
Satu Salmela, pj
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TYÖLLISTYMINEN

Kokemuksia työelämästä
Humanistien työllistymispäivät 2006

ja paljon jäi vielä sanomattakin. Siksikin
Index haluaa tarjota vielä kaikille opiskelijoillemme mahdollisuuden hyötyä Nooran ja
Janin työelämän tietämyksestä ja vinkeistä.
Eli jos et jostakin syystä päässyt työllistymispäiville kuuntelemaan mielenkiintoisia esitelmiä seuraavassa muutamia
opiskelijoiden kysymyksiä ja luennoitsijoiden vastauksia tule-vaa työelämäämme
koskien.

Satu Salmela
Humanistien työllistymispäiviä vietettiin
tänä vuonna keskiviikkona ja torstaina
15-16.3 teemalla ”Älä ole paperimies,
hanki töitä”. Kahdelle päivälle oli jälleen
kerran koottu mielenkiintoisia luennoitsijoita sekä esitelmiä kaikilta humanistisilta
aloilta, työelämän edustajilta ja sidosryhmäyhteisöiltä. Pääosassa olivat kuitenkin jo
valmistuneiden ja työllistyneiden opiskelijoiden puheenvuorot, jotka lienevät työllistymispäivien parasta antia.

1. Mitä taitoja/opintoja/tietoja
työelämässä arvostetaan tällä hetkellä
alallasi?
2. Mihin nykyisten alan opiskelijoiden
kannattaisi opinnoissaan erityisesti keskittyä?
3. Alan palkkaus? Mielipiteitä siitä?
4. Vastaako koulutus työelämän vaatimuksia?
5. Onko työ palkitsevaa ja mistä pidät
työssäsi eniten? Kuvaile normaali työpäiväsi?

Tänä vuonna informaatiotutkimuksen
oppiainetta ja omaa työllistymistään esittelivät Noora Valkonen, kirjastonhoitaja
Kempe-leen kaupunginkirjastosta sekä Jani
Sassali, informaatikko Oulun yliopiston tiedekirjasto Telluksesta. Persoonallisten, hauskojen sekä kokemuksen syvällä rintaäänellä
puhuneiden Nooran ja Janin kanssa esitelmille varattu tunti vierähti kuin siivillä

Noora Valkonen, kirjastonhoitaja Kempeleen kaupunginkirjastosta
1. Mitä taitoja/opintoja/tietoja työelämässä arvostetaan tällä hetkellä alallasi?
Kirjastoihin mahtuu valtavasti erityyppisiä
tehtäviä ja ne vaativat omanlaistaan osaamista. Oma kokemukseni keskisuuresta
yleisestä kirjastosta on, että työpaikalla
arvostetaan tietysti ammattiosaamista (jota
kertyy opinnoista ja työelämässä) mutta

myös sellaisia taitoja kuin laaja-alaisuutta,
joustavuutta, kykyä suunnitella ja priorisoida
tehtäviä kiireessä. Paineen- ja rutiiniensieto
helpottaa omaa ja työkavereiden elämää.
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Opinnoista arvostetaan ammatti/alanopintojen lisäksi (kyllä, joutuessa luetteloimaan
työssä ”aikuisten oikeasti” sitä näkee onko
vesan luennoilla käyty!) Janinkin mainit-

semaa pedagogista suuntautumista ja atk-taitoja. Tärkeintä
on kuitenkin kyky ja halu
oppia uutta. Mitä enemmän jo
tietää, sitä helpommin oppii
lisää ja pystyy näkemään
merkityksiä toiselle aivan
rutiiniluontoisessa työssä.

innokasta hakijaa ei heti
viilata linssiin.
Työssä on
sitten mahdollista miettiä
mihin tällä palkalla rupeaa.
Jos pyydetään
luennoimaan,
siitä on mahdollista saada
luentopalkkio. Miten pitkälle kirjaston on vain
tarjottava henkilöstöresurssejaan ulkopuolisille yhteistyön nimissä ilman minkäänlaista lisäkorvausta?

“Yleisessä
kirjastossa ei niin
merkillistä kiinnostuksen
kohdetta olekaan,
ettei huomenna joku
asiakas kysyisi
aineistoa
siitä.”

2. Mihin nykyisten alan
opiskelijoiden kannattaisi
opinnoissaan erityisesti keskittyä?
Vilpittömästi suosittelen keskittymistä
siihen, mikä tuntuu itselle läheiseltä. Jos
haluaa kirjastoon töihin, voi hämmentäviä
informaatio-opintojakin toki suunnata oman
kiinnostuksen mukaan. Yleisessä kirjastossa
ei niin merkillistä kiinnostuksen kohdetta
olekaan, ettei huomenna joku asiakas kysyisi
aineistoa siitä. Työnhakumielessä papereissa
näyttää hyvältä jo mainitut pedagogiset ja
atk-opinnot, luulen että myös viestinnän ja
kirjallisuuden lukijat saavat sympatiaa osakseen.

4. Vastaako koulutus työelämän vaatimuksia?
Olen tyytyväinen omaan koulutustaustaani,
johon kuuluu käytäntöä palvelevat ammattikorkeaopinnot ja tuore maisterin tutkinto,
joka taas toi syvempää näkemystä ajatteluuni ja lisää valmiuksia alan keskusteluun.
Nykyisellä koulutuksella tunnen pystyväni
hyvinkin vaativiin ja monipuolisiin kirjastoalan töihin. Samalla jäi halu opiskella vielä
vähän lisää...

Ihanteellista olisi, jos opiskeluaikaan kuuluisi myös mitä tahansa alan työkokemusta.
Mielestäni myös järjestöaktiivisuus on hyväksi. Vastuunotto ja mm. pöytäkirjan kirjoittamisen taito ovat hyödyllisiä. Kaikki siis
toimimaan ainejärjestöissä!
3. Alan palkkaus? Mielipiteitä siitä?
Palkkaus on huono. Tämä ei ole mielipidekysymys. On syytä tuntea palkkauskäytäntöjä ja työehtosopimukset niin nuorta
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5. Onko työ palkitsevaa ja mistä pidät
työssäsi eniten? Kuvaile normaali
työpäiväsi?
Normaaliin työpäivään mahtuu sekä rutiiniluontoista työtä, että hyvin luovaakin suunnittelua ja ideointia. Aamu alkaa hyllyttäen,
usein on edessä myös satutunti tai luokka-

vierailu sisältäen tiedonhaun opetusta tai
kirjavinkkausta Lasten kanssa työskennellessä saa välitöntä palautetta ja ilokseni
se on usein positiivista! kirjaston avattua
ovensa, työhön kuuluu asiakaspalvelua ja
ns. sisätöitä, tulevien lastenkirjastotoimintojen valmistelua, aineiston valintaa, erilaisia
arviointi- ja kehittämistöitä. yhteistyötä
tehdään paitsi oman kunnan sisällä, myös
kimpan lastenkirjastotiimiläisten kanssa ja
kansainvälisestikin. näitä suhteita hoidetaan

lähes päivittäisellä yhteydenpidolla ja palavereilla tarvittaessa.
Työnkuva on laaja ja kehittymismahdollisuuksia on. Nautin kirjallisuudesta taiteenlajina ja teen mielelläni töitä sen parissa.
Työjärjestelyt ovat myös aika joustavat.
Halutessaan on mahdollista päästä opintoja virkavapaille, opiskeluun oikein kannustetaan.

Jani Sassali, informaatikko Oulun yliopiston tiedekirjasto Telluksesta
1. Mitä taitoja/opintoja/tietoja
työelämässä arvostetaan tällä hetkellä
alallasi?
Opetustaito, vuorovaikutustaidot, laajojen
kokonaisuuksien hallinta, kyky suunnittelutehtäviin ja toimimiseen projekteissa.

4. Vastaako koulutus työelämän vaatimuksia?
Vaikea kysymys. Periaatteessa työssä oppii
kaikki käytännöt. Yliopisto-opinnot tuovat
syvempää pohjaa/tietoa alalla toimimiselle.
5. Onko työ palkitsevaa ja mistä pidät
työssäsi eniten? Kuvaile normaali
työpäiväsi?
Monipuolinen työ. Hyvin erityyppisiä
tehtäviä. Palkitsevinta ehkä huomata kuinka
oma opetus/opastus auttaa opiskelijoita/
asiakkaita opinnoissaan. Myös tietopalvelussa tulee helposti onnistumisen tunteita.

2. Mihin nykyisten alan opiskelijoiden
kannattaisi opinnoissaan erityisesti
keskittyä?
Riippuu siitä mihin pyrkii. Kursseista ja
opinnoista kannattaa ottaa kaikki mahdollinen irti, vaikka työelämässä oppii kyllä tarvittavia taitoja
3. Alan palkkaus? Mielipiteitä siitä?
Aika huono. UPJ ei näyttäisi vaikuttavan
alan palkkaukseen parantavasti. Kirjastoista
puhuttaessa yliopistossa kuitenkin käsittääkseni parempi tilanne kuin yleisissä
kirjastoissa. Yritysmaailmasta en tiedä.
Luultavasti kuitenkin parempi kuin kirjastossa. Huomion arvoista on kuitenkin se, että
lehtorin ja informaatikon työ on palkkauksen
osalta varsin samalla tasolla.

Työpäivä pitää sisällään kovasti palavereita
(tellus selkeä tiimiorganisaatio: asioita
tehdään yhdessä). Sitten ehkä lyhyt opetus
tai opetukseen valmistautuminen. sähköpostiin vastaamista ja kirjojen sisällönkuvailua. Työ kirjastossa on todellakin
yllättänyt positiivisesti. Hurjasti haasteita ja
kiirettä yli oman tarpeen.
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Kenelle harjoittelutukea riittää?
Työharjoittelussa oleva informaatiotutkimuksen opiskelija saa tavallisesti palkakseen
vain ilon ilmaisesta työnteosta. Valtio ja kunnat työllistävät yleensä ilmaiseksi ja laitoksen myöntämää harjoittelutukea on tarjolla harvalle. Harjoittelun tukikuukausien
määrä ei kohtaa tuen tarvetta:
- Vuosittain noin kahden kymmenen opiskelijan harjoittelu tapahtuu työnä. Siihen
nähden jaossa oleva raha on tarpeettoman pieni, Vesa Suominen kertoo.
Tänäkin keväänä kahdestakymmenestä tuen hakijasta vain kuusi opiskelijaa sai osuuden 15. kuukauden tukipotista, jossa kuukauden arvo on reilut tuhat euroa.
Harjoittelutuen myöntämiseen vaikuttavat
ensisijaisesti opiskelijan opintoviikkojen tai
-pisteiden kokonaismäärä sekä informaatiotutkimuksen opintojen määrä. Mitä
enemmän on opintosuorituksia, sitä todennäköisemmin saa tukea. Myöntämisperuste
suosii laajojen tutkintojen tekijöitä, minkä
voi ajatella olevan ristiriidassa yliopiston
tavoitteen kanssa lyhentää opiskelijoiden tutkintoaikoja.
- Tuen myöntäminen perustuu logiikkaan,
jonka mukaan tukea annetaan niille, joiden
valmistumista työharjoittelun tekeminen
eniten edistää, Vesa Suominen perustelee
viitaten opiskelijoihin, joiden tutkinnosta
puuttuu lähinnä vain harjoittelu.

vuosittaisesta tukipotista. Tukikuukaudet
jaetaan noin puoliksi pääaine- ja sivuaineopiskelijoiden kesken.
- Yleensä kaikkien opintojen kertymä
suosii sivuaineopiskelijoita ja informaatiotutkimuksen opintojen kertymä pääaineopiskelijoita. Vähintään puolet kuukausista
myönnetään kuitenkin aina pääaineen
työharjoitteluun, Suominen sanoo.
Vaikka harjoittelu on opinnoissa pakollinen, se ei vaikuta harjoittelutuen
kohdentamiseen yliopiston sisällä. Tuen
määrään ei vaikuta sekään, että humanististen alojen harjoittelupaikat ovat pääsääntöisesti palkattomia. Alan julkisen sektorin
työpaikoissa harvemmin ollaan avokätisiä:
- Valtiolla on lähtökohtana, että opiskelijalle
ei makseta ja kunnissa se on muuttunut
lamasta lähtien ikävällä tavalla itsestään
selvyydeksi, Suominen miettii.

Tuen myöntämisperusteet voisivat olla
toisenlaisetkin. Suominen kertoo, että osa
opiskelijoista on joskus toivonut tuen
reilumpaa jakoa niin, että useampi opiskelija
saisi tukea. Nykyisen kokoisen tukipotin
jaossa se merkitsisi myös tuen pienentymistä
sitä saavaa opiskelijaa kohden. Tukipotista
ei voi lohkoa pienempiä summia työharjoittelun kuluihin, kuten matkustamiseen, sillä
tuki on tarkoitettu vain opiskelijan palkan
maksamiseen.
Koska aineopintojen harjoittelu on pakollista myös sivuaineopiskelijoille, kilpailevat
he pääaineopiskelijoiden keralla samasta
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Oulun yliopiston kirjaston ja kaupungin
kirjaston kanssa neuvotellaan vuosittain
kaksi harjoittelupaikkaa molempiin kirjastoihin periaatteella, että laitoksen harjoittelutuesta maksetaan puolet palkasta ja
kirjastot maksavat toisen puolen. Suominen
kehottaa näihin kirjastoihin haluavia miettimään vaihtoehtoisia harjoittelupaikkoja,
sillä harjoittelijoita ei oteta enempää kuin
sovitut kaksi kirjastoa kohden.

Koulukirjaston maailmaa
Jaana Kivilahti

ulkoisten puitteiden kehittäminen sekä tiedonhankinnan ja -hallinnan opettaminen
oppilaille. Erityisesti kirjallisuuden opettamisen uudistaminen on ollut tärkeä osa
opetussuunnitelman kehittämisessä.

Jos kurkistat sisään koulukirjaston
ovesta, voit nähdä joukon iloisia oppilaita
tekemässä ryhmätöitä. Osa heistä on syventynyt tutkimaan tietokirjoja ja osa etsii
tottuneesti tietoa Internetistä. Nämä tiedonhallintataidot on mahdollistanut Oulun kouluissa muun opetuksen kehittämisen ohessa
vuosina 2002-2004 toteutettu Tietoyhteiskunnan koulukirjasto -hanke.
Yksi hankkeeseen osallistuneista kouluista
oli Oulunlahden koulu, jossa hankkeen
tärkeinä osina nähtiin kirjallisuuden opettamisen kehittämisen lisäksi koulukirjaston
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Oulunlahden koululla uusia ideoita kirjallisuuden parissa työskentelyyn ovat olleet
muun muassa pari- ja ryhmälukeminen sekä
kirjojen läpikäyminen ääneen lukemalla.
Lukemisen jälkeen kirjan sisältöä käsitellään
parin kanssa tai ryhmissä. Oppilaiden
keskuudessa suosituin tapa on kuitenkin
vapaasti valittavat kirjat. Useimmat lapset
löytävät itselleen helposti luettavaa, mutta
ne, jotka kokevat etsimisen vaikeaksi, voivat

pyytää apua opettajalta tai kirjastonhoitajalta. Mutta paras apu tuntuu olevan oma
luokkatoveri, joka osaa suositella lukemiaan
hyviä kirjoja.

Mutta mukavaa oli ja ryhmätyöt saatiin
valmiiksi.
Oppilaat lainaavat kirjastossa kirjoja joko
kirjaston lainausautomaatilla tai sitten minä
lainaan heille kirjat omalla koneellani.
Saimme kirjastoon kuukausi sitten uuden
tietokoneen lainausautomaattiin ja se toimii
kuin unelma verrattuna vanhaan koneeseen,
jonka toimivuuden kanssa sai taistella lähes
päivittäin. Silloin ne työpäivätkin tuntuivat
jotenkin tympeämmiltä - liekö tein töitä
enemmän lainausautomaatin kuin oppilaiden

Oulunlahden koulukirjastossa
kaunokirjallisuuden etsimistä on helpotettu
esimerkiksi värikoodeilla, joiden avulla
jokainen luokkataso löytää itselleen helposti
ja nopeasti sopivaa luettavaa. Koululla
on myös vieraillut kirjavinkkareita, jotka
ovat jättäneet oppilaille vinkkilistoja heidän
ikäisilleen sopivista kirjoista. Näistä listoista
voi vinkkauksen jälkeen hakea apua kirjojen
valinnassa.
Olen nyt saanut seurata oppilaiden toimintaa Oulunlahden koulun kirjastossa
kolmen kuukauden ajan. Olen ilahtunut
suuresti siitä, kuinka oppilaat ovat selvästi
ottaneet kirjaston osaksi jokapäiväistä koulunkäyntiään. He vierailevat välituntisin
kirjastossa lukemassa uusia lehtiä ja
tarkistamassa sähköpostinsa joltakin kirjaston kuudelta oppilaskoneelta. Joskus he tulevat vain tervehtimään kirjastonhoitajaa ja
kyselemään, että mitä uusia kirjoja kirjastoon on tulossa. Heitä tuntuu myös suuresti
kiinnostavan se, että minä opiskelen kirjastoalaa yliopistossa.
Oppilaat käyttävät kirjastoa paljon myös
oppituntien aikana. Tällöin he lainaavat
kirjoja lukutunnille tai tekevät esitelmiä
ja ryhmätöitä joko opettajan johdolla tai
itsenäisesti. Olen usein apuna tiedonhaussa
etsimällä oppilaiden kanssa heidän tiedontarpeisiinsa sopivaa tietoa kirjoista ja Internetistä. Joskus olen hakenut tietoa yhtä aikaa
ainakin viiteen ryhmätyöhön, joiden aiheina
oli muun muassa piispa Henrik, musta surma
ja Kiinan syntyhistoria. Silloin tietokirjallisuuden hyllyt tyhjenivät historian kirjoista
ja niitä kahlattiin läpi tunti jos toinenkin.

kanssa.
Koulukirjastossa on mukava olla töissä.
Saan hyvää käytännön harjoitusta luennoilla
oppimiini asioihin, koska olen yksin vastuussa kirjaston päivittäisestä toiminnasta ja
saan tehdä monipuolisesti kaikkea mahdollista kirjastoon liittyvää hommaa.
Päivääkään en vaihtaisi pois tästä kokemuksesta. Enkä yhtäkään hymyä, jonka olen
oppilaalta saanut.
Lähde:

Tietoyhteiskunnan koulukirjasto. Ossaakko nää aatella?
(2004). Toim. Eeva Kurttila-Matero. Helsinki, BTJ Kirjastopalvelu. 189 s.
Lisätietoa koulukirjastoista:
http://www.edu.ouka./tkk
http://www.ouka./koulukirjasto/intro
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Työelämän aakkoset
Työsopimus kannattaa aina laatia kirjallisena myös kesätöissä ja muissa määräaikaisissa työsuhteissa. Työnantaja ja työntekijä solmivat työsopimuksen työsuhteen
alkaessa. Työsuhteen ehdot määräytyvät
työlainsäädännön, mahdollisen alalla noudatettavan työehtosopimuksen (TES) ja henkilökohtaisen työsopimuksen perusteella.

OSA 1

- työntekijän pääasialliset työtehtävät
- työhön sovellettava työehtosopimus, mikäli
sellainen on
- palkan suuruus ja sen määräytymisen
perusteet sekä palkanmaksukausi
- säännöllinen työaika
- irtisanomisaika
Palkan osalta työsopimukseen kirjataan
peruspalkka eli tunti- tai kuukausipalkka.
Peruspalkka ei saa sisältää ylitöitä, sunnuntaikorvauksia tai muita lisiä. Kesätyöläisen
kannattaa pitää kirjaa työtunneistaan ja
tarkistaa, että palkkalaskelman tiedot ovat
oikein. Työnantajan on annettava jokaisen
palkanmaksukauden yhteydessä kirjallinen
palkkalaskelma.

Työlainsäädäntö takaa työntekijälle
perus-oikeudet. Työsopimuslaissa on sovittu
työnantajan ja työntekijän oikeuksista ja
velvollisuuksista. Lisäksi työsuhteeseen vaikuttavat muun muassa työaikalain, vuosilomalain ja tasa-arvolain säädökset.

Työsopimukseen tulisi kirjata ainakin
seuraavat asiat:
- sopimuksen osapuolet
Työaikalain mukaan enimmäistyöaika on
työnteon
alkamis8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa.
ajankohta
Ylitöiden tekemisestä on aina sovittava
- määräaierikseen työnantajan kanssa. Ylitöihin
kaisen työtarvitaan työntekijän suostumus.
sopimuksen
“Peruspalkka
kesto ja
Yleensä kesätyöntekijä on määräaiei saa
määräaikaikaisessa työsuhteessa. Se sitoo
sisältää ylitöitä,
suuden
molempia osapuolia määräajan lopsunnuntaikorvauksia
peruste (esim.
puun asti, ellei irtisanomisajasta ole
kesätyö)
erikseen sovittu. Työsuhteen päättai muita lisiä.“
- mahdollinen
tyessä työntekijällä on oikeus saada
koeaika
työtodistus.
- työntekopaikka tai jos
Hanne Niemistö
työntekijällä
ts. toiminnanjohtaja
ei ole pääasiallista työntekopaikkaa, selvitys
KUMULA ry.
niistä perusteista, joiden mukaan työntekijä
työskentelee eri työkohteissa
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RUNOUTTA

Kuntien asiantuntijat, KUMULA ry,
on Akavan Erityisalat ry:n toiseksi
suurin jäsenyhdistys. KUMULA on
korkeasti koulutettujen, kunta-alan vaativissa ja vastuullisissa asiantuntija,
johto- ja esimiestehtävissä toimiva
ammattijärjestö. KUMULAn jäsenkunnassa on edustettuja eri tehtävännimikkeitä. Suurimpina jäsenryhminä
ovat kirjastonhoitajat, kirjastotoimenjohtajat, informaatikot, sivistystoimenjohtajat, projektipäälliköt, suunnittelijat
ja osastonjohtajat.

Kirjaseikkailu
Aloitan matkani tanssien,
kirjastoon suunnaten.
Ihmettelen mikä repussani painaa,
vaikken ole vielä ottanut yhtään lainaa.
Selässäni sipisee
Gilbert niskaani suutelee,
häneen olen hullaantunut,
kirjoihin rakastunut.
Yksisarvinen ovella jo odottaa,
sen valkoinen selkä auringossa kimaltaa.
Kotona kirjan aukaisen,
vanhoja kellastuneita sivuja nuuhkaisen,
mutta mikä täällä nyt tuoksuu?
Pepin letut pannulla paistuu.
Kirjan reunaan kurkistan,
Liisan koloon tipahdan,
matka yhä jatkuu,
eteeni ovi avautuu &#8211;
Tylypahkan tarvehuone edessä!
Tarvitsen sen gradun.
- Mutta saatkin smurflta pusun
Tarvitsenkin kahvia.
- Mutta Karvinen ehti sen kahmia
Kotisohvalle palaudun.
kirjanurkkaan hakeudun.
Kirjat ovat lisääntyneet,
kirjavauvoja synnyttäneet.
Ne huutaa...
- Shh! Olkaa hiljaa!
Haluan tämän lukea Sarina
Sillä välin kasvattakaa tarina!

KUMULA ry:hyn voi liittyä jäseneksi
jo opiskeluaikana. Opiskelijajäseneltä
peritään liiton jäsenmaksu, jos työssäoloehto täyttyy eli opiskelija on työssä
vähintään 18 h/viikko (KUMULAn
jäsenmaksu on 1,1% bruttoansiosta
ja se on verotuksessa vähennyskelpoinen). Muussa tapauksessa opiskelijat ovat jäsenmaksusta vapautettuja.
Työssäoloehtoa kerryttää työsuhteessa
tehty työ, jossa työtä on vähintään 18
h/viikko, opetusalalla 8 tuntia/vko. Tarkastelujakso opiskelijalla voi olla jopa
yhdeksän vuotta.
KUMULA ry:n opiskelijajäsenet voivat
tarkistuttaa työsopimuksen ennen sen
allekirjoittamista Akavan Erityisalat
ry:n työsuhdelakimiehellä. Liiton
julkaisemat työsuhdeoppaat tarjoavat
käytännönläheiset perustiedot
työsopimusasioista. Jäsenet voivat tilata
oppaita Akavan Erityisalojen toimistolta. Oppaat löytyvät myös liiton internetsivujen jäsenkanavalta. Lisätietoja
KUMULAsta ja Akavan Erityisaloista
saa www-sivuilta (www.kumula.net &
www.akavanerityisalat.).

Sari&Elina
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Kirjasto- ja kunnallishallinnon koulutus Oulussa 20.-21.3.2006

Ajankohtaista kirjastoalalla
Kaisa Tolonen
Oulussa pidetyssä Oulun ja Lapin läänien kirjasto- ja kunnallishallinnon koulutuksessa tarkasteltiin henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Pääteemoiksi nousivat työ- ja virkasuhteisiin
liittyvät seikat (luennoijina Timo Tammilehto ja Jyrki Ojala), työsuojelu (Lasse Kytömäki)
sekä palkkauudistus (Jyrki Ojala ja Jaakko Korpisaari). Tapahtumaan kutsuttiin ilahduttavasti myös alan opiskelijoita. Mitä tilaisuus loppujen lopuksi antoi opiskelijalle?
Koulutuksen teemat olivat ajankohtaisia. Työsuojeluasioita ja palkkauudistuksia tulee
varmasti mietittyä jatkossakin. Mielenkiintoista oli tällä kertaa kuulla näistä työnantajien
tai tarkemmin kirjastojen johtajien näkökulmasta. Asia ei ole heillekään mitenkään yksinkertainen, kun tavoitteena on, että henkilöstö ja esimiehet olisivat tyytyväisiä palkkaukseen
ja työympäristönsä turvallisuuteen ja viihtyvyyteen samalla, kun organi-saation tavoitteet
kehittyisivät myönteisesti. Lisäksi esimiesten pitäisi pystyä jotenkin mittaamaan eri työntekijöiden työpanokset, ja palkitsemaan sitten muutamat harvat yksilöt muutaman euron
palkankorotuksella.
Kunta-alan houkuttelevuuteen, tässä tapauksessa yleisessä kirjastossa työskentelyyn,
pyritään saamaan pienistä palkoista ja minimaaliselta näyttävistä palkankorotuksista huolimatta nostetta korostamalla mahdollisuuksia saada pitkä ja vakaa työ- tai virkasuhde. Tämä
pitkä ja vakaa rupeama sisältäisi siten mahdollisuuden urakiertoon ja koulutukseen, ilman
että työnantajaa tarvitsisi välttämättä vaihtaa.
Muuta mielenkiintoista koulutuksen antia oli muun muassa tieto siitä, että opintopisteisiin
siirtyminen tulee muokkaamaan ja tarkentamaan myös Kirjastoasetuksen 4 § kelpoisuusvaatimuksia. Tämän lisäksi Kirsti Kekki kertoi, että maaseutukirjastoille pyritään hankkimaan lisärahoitusta mainostamalla niitä monipalvelukeskuksina. Yleisesti ottaen näyttääkin
siltä, että jos jotain rahoitusta yleisille kirjastoille aiotaan jatkossa hankkia, ei tarvitse välttämättä keksiä enää uusia projekteja, vaan laatia jo olemassa oleville mediaseksikkäämpiä
nimiä.
Jälleen kerran tämän koulutuksen tärkeimpänä antina olisi opiskelijalle ollut käydä
näyttämässä naamaansa tilaisuudessa. Kyseiseen koulutukseen oli ilmoittautunut vaivaiset
kolme opiskelijaa. Luulisi, että sopivasti kesätyön ja harjoituspaikan hankinta-ajan kynnyksellä kannattaisi käydä ilmaisemassa kiinnostustaan alan tapahtumia kohtaan potentiaalisille
työnantajille. Saattaisihan tilaisuudessa saada lisäksi vielä jonkin kimmokkeen jotain seminaarityötä kohtaan. Joka tapauksessa koulutuksissa kanttaisi käydä, jos niihin on mahdollisuus päästä. Ilmaisten kahvikupposten lisäksi kuulee aina kuitenkin jotain mielenkiintoista
joko luennoilla tai sitten siellä kahvipöydässä.
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INDEXIN KEVÄÄSSÄ

Hernekeittopäivänä

mäkiriehassa

Laskiaistiistain mäkiriehassa kukkulan kuninkuutta tavoitteli myös Indexin edustusjoukkue jäseninään kaksi Satua ja Päivi.
Työntävoimaa ahkioon

tajosi Marita. Kisa oli loppuun saakka
tiukka. Alastulossa Indexin joukue oli
kärjessä, mutta ahkiota
ylämäkeen roudatessa
toinen joukkue kiri
niukasti edelle. Yhtä
lähellä toiseen
mäkikisakierrokseen
pääsyä Index ei ole
ollut vuosikausiin jos ikinä.
Lumisille kilpailijoille ja varpaistaan paleltuneille
kannustusjoukoille maistui

kuuma mehu. Puskaradion kutsumana
nesteytystä jatkettiin
vielä illalla Satun
luona...

Melkein
voittajajoukkue
Satu, Satu ja Päivi.
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Italia a´la Index
Kevätkokous 2006 ja saunailta
italialaisittain
Indexin saunaillassa suomalaista oli
vain sauna. Indeksiläisten musiikilla
ja koristeluilla loihtimassa italialaistunnelmassa syötiin tietysti pitsaa ja muita
välimerellisiä herkkuja, jutusteltiin,
kisattiin Italia-tiedoilla pätemisessä ja
laitettiin sokkona Rooma kartalle. Kerrassaan viehättävä pikaekskursio.

Mamma mia mitkä pöperöt.

Operaatio pallonpuhalluksessa Veera ja
Jaana.

Italiateemaa luomassa
Jonna, Leena, Sari ja Soile.
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Keväthangilla Virpiniemessä
Kevään 2006 palautepäivät

Informaatiotutkimuksen jaoksen
palautepäiviä vietettiin reilun 15 hengen
voimin 20. maaliskuuta Haukiputaan Virpiniemessä. Matkaan lähdettiin ennen aamukymmentä kolmen auton voimin. Sää
ainakin suosi paikalle vaivautuneita, sillä
aurinko paistoi täydeltä terältä. Päivän
ohjelmaan kuului tietenkin viime syksyn
kurssipalautteiden ruotiminen. Tällä kertaa
palautetta oli annettu varsin laiskasti, vain
kolmesta kurssista: informaatiotyö III:sta,
proseminaarista sekä tutkimusmenetelmät
II:sta. Kaikkia mainittuja kursseja pidettiin
melko vaikeina ja aikaa vievinä, tosin
myös hyödyllisinä. Informaatiotyö III-kurssia kritisoitiin liiasta teoreettisuudesta, mutta
toisaalta luennointia pidettiin ajatuksia
herättävänä. Proseminaaria kiiteltiin mahdollisuudesta tutustua informaatiotutkimuksen eri osa-alueisiin muiden töiden kautta.

Tutkimusmenetelmät II oli osallistujien
mukaan työläs, mutta sen myötä tutustui
erilaisiin tapoihin tehdä tutkimusta.
“Virallisen osuuden” jälkeen herkuteltiin
kevyellä lounaalla ja laskiaispullilla, jonka
jälkeen osa porukasta kilpaili leikkimielisessä viestikilpailussa. Loppupäivän ohjelma
sisälsi ulkoilua ja liukurit saivat kyytiä jäisessä mäessä. Vaihtarimme Sandy jatkoi
urheasti tutustumista suomalaisten kansallislajiin, hiihtoon. Kaiken kaikkiaan palautepäivä oli mukavaa vaihtelua arkiseen aherrukseen, ja suosittelen osallistumaan kyseiseen tapahtumaan ainakin kerran opiskelujen
aikana.
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Ja muistakaahan antaa palautetta tämän
kevään kursseista, jotta saamme pohdittavaa
myös ensi syksyn palautepäiville!
Päivi Pajala

Vaihtokokemuksia Alankomaista:

Pieni opaskirja Leideniin,
Liisa Jäppinen

miehillä puolipitkät hiukset, joissa on liikaa
hiusgeeliä, sekä naisilla tyylikäs pukeutuminen. Hollantilaisiin on hieman vaikea
tutustua, ellei ole itse hyvin aloitteellinen,
joten tarkempaa selvitystä hollantilaisten

Kaupunki: Leiden on kohtalaisen vilkas,
117 000 asukkaan yliopistokaupunki. Kaunista, vanhaa ja hyväkuntoista. (Ks. kuva)

Minä ja kämppis
Nòra Unkarista.

Sijainti kartalla hyvä, vain 20 minuutin
päästä Amsterdamista, ja muuallekin lyhyt
matka. Kulttuuritarjonnan suhteen ainakin
museoita riittää joka lähtöön. Monikulttuurisuus ei mielestäni ole Leidenin
katukuvassa silmäänpistävää, vaikka paikallisväestö onkin varmasti suomalaista kirjavampaa.
Ihmiset: Tyypillinen hollantilainen on
ulkonäöltään pitkä ja normaalivartaloinen.
Muita silmäänpistäviä tunnusmerkkejä ovat

mentaliteetista minun on tällä kokemuspohjalla mahdotonta antaa, mutta yleisesti
ottaen hollantilaiset ovat avuliaita, puheliaita
(keskenään) ja kuulemma myös suorapuheisia. Em. ongelmista johtuen minulla ei
ole arkistossani kuvaa hollantilaisesta, joten
saatte vain kuvitella.
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Yliopisto: Yllätyksekseni sain tänne saavuttuani kuulla, että kyseessä on maan
arvostetuin yliopisto. Noh, koska opiskelen
humanistisessa tiedekunnassa (Faculteit der

ja vähän Hollantiinkin
Letteren), en pääse hyödyntämään kaikkea
mahdollista mitä yliopistolla on tarjota
esimerkiksi fysiikan ja tähtitieteen saralla,
joiden tutkimuksesta se on kuuluisa. Täällä
on tapana käydä keskimäärin yhdellä luennolla tai yhdessä seminaarissa päivässä,
jonka jälkeen on tarkoitus mennä kotiin
ja tehdä koko ilta läksyjä. Keskittymiskyvyttömälle vaihtarillehan tämä on täysin
mahdotonta, mutta eteenpäin edelleen rämmitään, kiitos internetin, joka sisältää loputtoman suon lyhennelmiä mm. kirjallisuuden
klassikkoteoksista.

ympärilläni puhutaan. Häpeäkseni joudun
kuitenkin tunnustamaan, että sanavarastoni
koostuu edelleen lähinnä kiitoksesta ja
ole hyvästä. Lisäksi hollantilaiset käyttävät
sanaa “lekker” kaikesta kivasta, siististä,
hyvästä jne., joten se on yksi harvoja,
joita puheesta tunnistan. Nyt voikin varmaan
arvata, että en siis opiskele hollannin kieltä.
Syy siihen on raha, jota yhdestä kurssista
tulisi pulittaa reilut 300 euroa, mihin en
kroonisen rahapulan takia ole päättänyt
suostua.
Sää: Olen oppinut tunnistamaan maa- ja
meri-ilmastojen erot kantapään kautta: sää
vaihtelee viidentoista minuutin välein. Vartissa on mahdollista kokea sekä lumi- että
vesisade sekä auringonpaiste, kaikki yhtäaikaisesti. Aina kun luulee, että ei ole mahdollista tuulla enempää, on väärässä viiden minuutin päästä tuulee taatusti enem-

Kieli: Käsittämätöntä, ainakin minulle. Hollannin kieli kuulostaa vähän saksalta, norjalta ja ruotsiltakin, lisänä siihen kuuluu
kuitenkin g-kirjaimesta aiheuttava kurkkuäänne, joka ei tee kielestä maailman kauneinta kuunneltavaa. Olen kuitenkin jo tottunut
olemaan jatkuvasti ymmärtämättä, mitä

Leiden.
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män. Johtopäätös: Täällä on helvetin kylmä,
varsinkin suomalaisella vilukissalla, joka
etelään päin mennessään jätti hyväuskoisena
untuvatakkinsa kotiin.

Yöelämä: Leidenilla on tarjottavana useita
mukavia pubeja kaljan juontiin, sekä joitakin klubeja tanssimista varten. Pienoisena
ongelmana on hollantilainen musiikkikulttuuri, jonka johdosta olemme jo lanseeranneet uuden käsitteen - robottimusiikki, jonka
kuuleminen baarissa vaatii paljon hyvää
tahtoa ja kenties muutaman oluen enemmän
kuin tavallisesti. Mutta etsivä löytää: Tarjolla on myös hyvää musiikkia, kivoja
keikkoja ja kiinnostavia bileitä erilaisilla
teemoilla, jos vaikkapa tahtoo etsiä itseään
pukeutumalla vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin. Amsterdamissa kirjo on jo huomattavasti laajempi, kuten arvata saattaa, joten
kaupunki tuskin jättänee ketään kylmäksi iltarientojen suhteen.

Stereotypiat: Kaikki tarinat, mitä kenties
olette kuulleet tulppaaneista, kanaaleista,
tuulimyllyistä, puukengistä, juustosta sekä
muista Hollantiin liitettävistä mielikuvista,
voin myöntää olevan totta. Tulppaaneita
myydään sikamaisen halvalla, tuulimyllyjä
on pitkin kaupunkia ja puukenkiä erikokoisina, pehmeinä, kovina,
jääkaappimagneetteina sekä säästöporsaina
löytää jokaisesta turistikrääsää myyvästä
kaupasta. Lisäksi hollantilaiset ovat kovia
pyöräilemään, oli sää mikä tahansa. Itsekin
omistan siis kohtalaisen katu-uskottavan,
rämisevän pyörävanhuksen, jolla päivittäin
taistelen tuulta vastaan.

Vaihto-opiskelijan elämä: Tekemäni kenttätyön perusteella Leidenissa opiskelee tällä

Yliopisto
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hetkellä ihmisiä 36 eri kansallisuudesta,
joten aktiivinen, ja jopa vähemmänkin aktiivinen vaihtari löytää yllin kyllin uusia
näkökulmia maailmaan. Huolimatta siitä,
mikä kenenkin motiivi vaihtoon on tulla,
oppii ajan kuluessa välttämättä jotakin sekä
itsestään, että muista. Henkilökohtaisesti
sopeutuminen tähän maahan ja kaupunkiin
on ollut kohtalaisen vaivatonta, koska reilun
kahden kuukauden jälkeen odottelen edelleen kulttuurishokkia. (Ehkä se oli, tuli ja
meni, mutta en ole sitä huomannut, ken
tietää..) Uusiin ihmisiin tutustuminen on
yllättävän helppoa, jos kaikki ovat toisilleen
tuntemattomia. Voin siis olla kiitollinen
monista uusista tuttavuuksista ja muutamasta todella hyvästä ystävästäkin.

syväluotaavaa analyysia maasta, kansasta ja
kulttuurista, ja koska lisäksi tunnen itsekin
olevani alkutekijöissäni tuossa tehtävässä.
Pintaraapaisuna tämä toivottavasti innostaa
teitä tulemaan itse näkemään ja kokemaan
Hollanti.
…Ai niin ja: Kirjasto: Tähän mennessä
vain yliopiston kirjasto on minulle tuttu.
Koska kotona Suomessa olen tottunut saamaan kaiken kurssimateriaalin pääasiassa
kirjastosta, olin yllättynyt, että asiat täällä
ovat toisin; kirjat ostetaan omaksi, tai
ne kopioidaan, koska ne ovat pääasiassa
käsikirjastossa. Normaalilainaan haluamansa
kirjat opiskelija etsii kirjaston online-katalogista, ja ne ovat noudettavissa tunnin
kuluttua kirjaston lainaustiskiltä. Hyllyjen
välissä harhailusta voi siis täällä vain unelmoida.

Näin sunnuntaipäivän tunnelmissa olen
valitettavasti kykenemätön tekemään

Tuulimylly

Kukkamyynti

19

Mullistava
tiedonhakujärjestelmä
Markku Kesti
Tiedonhakujärjestelmät ovat kuin mikä tahansa hengentuote tai kaupallinen artefakti.
Muotivirtaukset vaikuttavat myös niille
asetettuihin vaatimuksiin. Nykyään on kovasti muotia rakentaa mitä moninaisimmilla
toiminnoilla ja ominaisuuksilla varustettuja tiedonhakujärjestelmiä. Personoitavuus,
haku useasta tietokannasta samanaikaisesti
ja käyttäjää opastava ja neuvova käyttöliittymä ovat välttämättömyyksiä itseään kunnioittavassa tiedonhakuportaalissa.
Tehokkuutta pitää olla ja yhtään relevanttia
tulosta ei saa jäädä löytymättä. Mutta ajoittain tuntuu, että käyttäjä ja hänen tarpeensa
ovat täydellisesti unhoitettuja, kun suunnittelijat keskittyvät teknisiin ominaisuuksiin ja visuaaliseen näyttävyyteen. Koska
käytettävyys ei ole enää suunnittelijoiden
keskuudessa muodissa, tarjoan tässä vapaasti
käytettäväksi perusperiaatteet visuaalisesti
ainutlaatuiselle järjestelmälle, jonka tärkein
päämäärä on olla visuaalisesti ainutlaatuinen
ja tehdä tiedonhausta unohtumaton elämys.
Järjestelmän yleiset ominaisuudet
Hakujärjestelmä on integroitu kylpyammeeseen siten, että haut tehdään vesihanaan
yhdistetyllä kirjoituslaitteella. Kääntämällä
hanaa voidaan aakkosia selata yksi kerrallaan ja valinta suoritetaan painamalla
hanaa alas. Kun haku on kirjoitettu kokonaan suoritetaan haku hanaa nostamalla.
Erikoismerkit ja hakujen suorittamiseen
tarvittavat Boolen operaattorit sijoitetaan

lämmönsäätövipuun. Portaalin hakuvalikko
voidaan sijoittaa portaattomasti toimivaan
suihkun korkeussäätöön jolloin siihen on
tarvittaessa helppo lisätä omia valikoita.
Koska kosteassa kylpyhuoneessa näytön
huurtuminen olisi hankalasti ratkaistava
ongelma, korvataan näyttö ammeeseen
integroidulla tietokoneohjatulla esinepohjaisella sovelluksella. Kirjoitettu teksti korvataan symbolijärjestelmällä, jossa erilaiset
ja eriväriset kylpylelut ilmaisevat kirjoitetut
komennot, tiedonhakujen tilan ja tiedonhakujen tulokset. Värisokeita varten värit
voidaan korvata erilaisilla rasteroinneilla,
jotka voidaan sokeita varten toteuttaa myös
kohopainannalla. Koska liian monen komennon ja hakutuloksen näkyminen ammeessa
yhtä aikaa ylittää tiedonhakijan hahmotuskyvyn, varastoi järjestelmä automaattisesti
kaikki ei-aktiiviset komennot ja hakutulokset pinnan alle. Jotta hakija ei unohtaisi jo
tekemiään hakuja järjestelmä palauttaa uutta
hakua tehtäessä vanhat haut pinnalle.
Järjestelmä on helposti laajennettavissa niin
suureksi kuin tiedonhakijan kylpyhuone vain
sen sallii. Mikäli tiedonhakuja suoritetaan
paljon tai mikäli useat henkilöt haluavat
käyttää järjestelmää yhtä aikaisesti, suosittelemme käyttöliittymästä miniatyyriversiota joka voidaan asentaa vaikkapa keittiön
tiskialtaaseen.
Käyttöjärjestelmä

20

Jokainen käyttöliittymä on vain se sovel-

luksen rajapinta
Personoitavuudesta
“Tarjoan tässä
jonka avulla käytvapaasti käytettäväksi
Yksi amme käy
täjä järjestelmää
epäilemättä ennen
perusperiaatteet
visuaaliskäyttää. Varsinaispitkää ahtaaksi ahkeesti ainutlaatuiselle
esta käyttöjärjesralle tiedonhakijalle,
järjestelmälle, jonka tärkein
telmästä hänen ei
joten tarvetta lisäaltarvitse tietää
päämäärä on olla visuaalistaille siis on. Järjestelmitään ja hyvin
esti ainutlaatuinen
mään on helppo lisätä
suunnitellussa
ja tehdä tiedonhausta
väliaikaismuistia varten
käyttöliittymässä
esimerkiksi käsienpesualunohtumaton
loppukäyttäjälle on
las, jonne jo suoritetut
elämys.”
yhdentekevää mitä
haut voidaan siirtää kellukäyttöjärjestelmää
maan. Roskapostisuo
kone käyttää kunhan
datus voidaan integroida
se toimii. Kuitenkin paras ratkaisu on
vaikkapa pyykinpesukoneeseen, joka pesee
valita vapaan lähdekoodin käyttöjärjestelmä
hakutuloksista pois epärelevantit tai asiattoja ohjelmistot. Tämä mahdollistaa mahdolmat tulokset. Tässä vaihtoehdossa voi
listen ohjelmointivirheiden nopean korjaukkotita-louden normaalin pyykinpesun siis
sen, kun kuka tahansa loppukäyttäjä voi
käyttää hyväkseen roskapostisuodattimena.
vapaasti muokata lähdekoodia.
Ja niitä varten, joiden uskonto kieltää edestätäytettävät pesukoneet, on tarjolla myös
Ammeportaalissa lähdekoodin
päältätäytettävä roskapostisuodatin.
muokkaamista varten on kehitetty oma VisualPool-ohjelmisto, jossa koodia voi muokata
Haut jotka käyttäjä haluaa poistaa, hän
helposti asennettavalla suihkulähteellä.
voi heittää wc-pyttyyn. Luonnollisesti tässä
Suihkulähde on myös visuaalisesti häipytty toimii kuten Windowsin roskakori.
käisevän upea sisustuselementti, jonka voi
Sinne siirretty materiaali poistuu vasta kun
asentaa vaikka lähdekoodia ei haluaisikaan
käyttäjä tyhjentää sinne kertyneen materiaamuokata. Kauniisti suihkusta soliseva lähdelin eli siis vetää pytyn. Toki käyttäjä voi
koodi on jokaisen asialleen omistautuneen
valita, että pytty vedetään automaattisesti
tiedonhausta ja ohjelmoinnista kiinnosaina kun sinne siirretään jotain. Ammeen
tuneen ihmisen asumistason kruunaava
muoto ja malli ovat myös käyttäjän itse
jalokivi! Hieman eksklusiivisemmalla erootvalittavissa. Järjestelmä toimii yhtä hyvin
tisella maulla varustettuja aikuisia varten on
tavallisessa ammeessa kuin poreammeessa,
tietysti lähdekoodin muokkaamiseen tarjolla
jacuzzissa tai yrityskäyttöön suunnitelluissa
kultaisella suihkulla varustettu käyttöliittymäversio.
Jatkuu>
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uima-altaissakin.

tomien vesistöjen käyttämisessä saavutettava näennäinen edullisuus on vain harhaa.
Ensinnäkin avokanavat ja luonnonvesistöt
ovat saastumisille alttiita ja niissä virukset
leviävät nopeammin kuin vesiyhtiöiden suojatuissa putkistoissa. Samoin kanavissa ja
joissa virtaavassa vedessä tieto kulkee suojaamatonta yhteyttä pitkin ja on kaikkien
vesistönkäyttäjien luettavissa ja jopa muokattavissa!

Merkistökoodaus on täysin asiakkaan itsensä
valittavissa. Hän voi valita utf-8 yhteensopivan koodauksen, jossa viestit pulpahtavat ammeen pinnalle tekstimuotoisina
kylpyleluina tai hän voi laatia oman symbolijärjestelmänsä, jossa esimerkiksi ankat
vastaavat kirjaimia, kalat numeroita ja niin
edelleen. Koska kirjaimia on useita, pitää
eri kirjaimet erottaa toisistaan esimerkiksi
värikoodein tai muulla käyttäjän valitsemalla tavalla. Kylpyvaahdon sulauttaminen
järjestelmään mahdollistaa myös erilaiset
hajuviestit, joilloin tiedonhakija voi käyttää
aktiivisesti kaikkia aistejaan tietoa
etsiessään. Jokainen käyttäjä voi vapaasti
itse keksiä omat ratkaisunsa ja itseään miellyttävän eleganssin.

Ammetiedonhaku ja kirjastot
Normaalissa kirjastossa ammetiedonhakupäätteet eivät ole kovin toimiva ratkaisu,
onhan vesi kirjojen pahin vihollinen.
Kuitenkin kun kirjastojen tietopalvelut
korvataan kirjastojen yhteyteen sijoitettavilla kylpylöillä saadaan kirjastoja kroonisesti vaivaavat rahoitusongelmat ratkaistua.
Tavallisessa kirjastossa tietopalvelut ovat
aina maksuttomia ja jokaisessa kirjastossa
säilyy myös perinteinen ilmainen tietopalvelutiski, mutta kylpylän voi katsoa antavan sellaista lisäarvoa asiakkaille, että siitä
voidaan periä kohtuullinen käyttömaksu. Ja
koska suomalaiset ovat tunnetusti saunahullua kansaa, on saunassa myös kiukaaseen
integroitu hakulaite. Kiuaskivet on sijoitettu
kuten tietokoneen näppäimistö ja jokainen
kivi vastaa yhtä aakkosnumeerista merkkiä.
Saunatiedonhakija kirjoittaa hakunsa heittämällä vettä haluamalleen merkille yksi
kerrallaan ja kun haku on valmis tulostaa
kiuas hakutuloksen vaikkapa höyrykiehkuroina kiukaan päälle. Kun kylpylöihin
lähdetään viettämään lomaa ja niissä vietettävää aikaa voidaan pitää nykyihmisen
niin kovasti kaipaamana laatuaikana, saadaan kylpyläasiakkaille nyt myös tarjolle
luontevasti kaikki tietoyhteiskunnan palvelut
allaskaistan avulla unohtamatta kylpylöiden
kiinnostavuuden lisääntymistä kun niistä saa
vaivattomasti yhteyden Suomen suosituim-

Monihaku
Koska tietoa pitää voida hakea useammasta
tietokannasta samanaikaisesti, kannattaa
varmistaa heti alusta alkaen, että järjestelmä
noudattaa z39.50 formaattia ja mahdollistaa
saumattoman tiedonsiirron eri tietokantojen
välillä. Ammeissa yhteyden siirto voidaan
vetää joko viemäri- tai vesiputkia pitkin.
Molemmat tulevat kaikkiin talouksiin ja yrityksiin, joten kumpikin liittymätyyppi on
periaatteessa mahdollinen. Hygieniasyistä
johtuen suosittelemme kuitenkin tiedonsiirtokanavaksi vesijohtoverkostoa.
Järjestelmässä esiintyy kuitenkin aina vikoja
ja vesijohtovesi on korjaushenkilökunnan
kannalta huomattavasti miellyttävämpi ratkaisu kuin likavesi.
Tämän päivän tietoliikenteen suurin
ongelma ovat roskapostit ja virukset. Tästä
syystä suosittelemmekin tiedonsiirtoon vain
luotettavan vesiyhtiön suljettua verkostoa!
Kaikenlaisten avokanavien ja suojaamat22

paan kulttuuripalveluun, kirjastoon!

taman altaanvälin kroolia, joten ainakin
ammattimaisille tiedonhakijoille tarjoaa uusi
menetelmä helpottuneen henkilökohtaisen
hygienian hoidon ohella myös erinomaisen
keinon kehittää fyysistä kuntoaan. Ammattikoulutukselle tämä asettaa uusia vaatimuksia, onhan uimaopetus otettava osaksi
kirjastoammatillista koulutusta.

Järjestelmän etuja perinteisiin järjestelmiin verrattuna
Kylpyammeisiin integroidut hakujärjestelmät parantavat kansallista hygieniaa merkittävästi. Tietoyhteiskunnassa tiedonhaku on
jokapäiväinen välttämättömyys ja kylpy tiedonhaun yhteydessä pitää kansan moitteettoman puhtaana. Yhdistettynä kiukaisiin
integroituihin tiedonhakujärjestelmiin takaa
ammetiedonhakujärjestelmän käyttöönotto
yhdessä kansallisen tietoyhteiskuntastrategian kanssa suomalaisten olevan tulevaisuudessa maailman puhtain kansakunta.
Kylpylä ja uima-allas ratkaisut houkuttelevat
ennen vain kotona istuneet nörtit ja istumatyöläiset liikkumaan. Erityisesti runsaasti
istumatyötä tekeville informaatikoille tämä
on erinomainen fyysisen kunnon ylläpitokeino. Nythän he voivat välillä suorittaa
vaativammat tiedonhaut vetämällä muu-

Tiedonhakujärjestelmä on kehitetty ryhmätyönä osana syventäviä informaatiotutkimuksen opintoihin kuuluvia luentotaukoja.
Ideoinnista vastasivat Anna K., Saija L.,
Pasi K. ja allekirjoittanut. Raportin puhtaaksikirjoitusvaiheessa syntyneistä kirjoitusja asiavirheistä on allekirjoittanut yksin vastuussa.
Oulussa 1.4.2006, Markku K.

Sinä gradusi kanssa taisteleva humanisti!
Oulun yliopiston Humanistinen Kilta on
keväiseen tapaansa päättänyt myöntää
apurahoja pro gradu -tutkielmaansa tekeville
opiskelijoille.
Humanistinen Kilta ry:n hallitus päättää
apurahojen saajat yhdessä laitosten henkilökuntien kanssa parhaaksi katsomallaan
tavalla.
Apurahat myönnetään ensisijaisesti tieteellisin perustein, mutta muitakin syitä voidaan
ottaa huomioon.

ohjaajan nimi ja yhteystiedot
3. selitys haettavan apurahan käytöstä
4. opintorekisteriote
5. tiedot muista mahdollisista apurahoista ja
avustuksista.
Hakemusten tulee olla perillä perjantaina
5.5.2006 klo 14.00, ja ne toimitetaan osoitteeseen:
Humanistinen Kilta ry.
PL 1000
90014 Oulun yliopisto

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
1. hakijan yhteystiedot
2. gradun tutkimussuunnitelma sekä työn-

Kuoreen lisäksi merkintä Graduapuraha
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INFOTAULU
WANTED
Opiskelijajäseniä jaoksen opetuksen
kehittämistyöryhmään.
Tehtävänä tuoda esiin
opiskelijoiden näkökulmaa.
lisätietoa löytyy
osoitteesta:
http://www.oulu./opetkeh/
opiskelijoille/oktropas.pdf
ja paivipaj@mail.student.oulu.

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

VAPPU

Vappuna 30.4. vappuohjelmaa sekä 1.5.
Indexin perinteinen
VAPPU-PIKNIK.

VIERAILU JA
ILLANVIETTO

Tampereen yliopiston
informaatiotutkimuksen
opiskelijat saapuvat pe 21.4
kaksipäiväiselle vierailulle
Ouluun.
Ohjelmassa perjantaina:
Klo 13 tutustuminen
Oulun yliopistoon ja
oululaisten ja tamperelaisten
opiskelijoiden yhteinen illanvietto. Seuraa sähköpostiasi.

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

