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Tervetuloa rakkaat ensikertalaiset tänne yliopiston lämpimään syleilyyn. Tämän opiskelualan auvoja tuskin olettekaan ennen kokeneet!
Mikä ihana odotus väreileekään ilmassa teidän
kärsimättöminä suunnatessa kohti vielä muotoutumatonta tulevaisuutta. Raivataksenne
tienne akateemisten metsiköiden ja tieteellisten
risukoiden lävitse kohti sivistyksen niittyketoja!
Tässä monivuotisessa ponnistelussa teillä on
muitakin tukijoita kuin äiti, isä ja mummi sekä
ukki. Kyllä, jopa pienryhmäohjaajienne takana
on lisävoimia. Opiskelijoiden kesken on kyhätty
pystyyn mitä erilaisimpia järjestöjä, joista on
teilläkin vara valita kermat päältä, jokaiselle
oman maun mukaan. Läheisin näistä tulee kuitenkin (toivottavasti) olemaan Index ry elikkä
infon opiskelijoiden oma turvaverkko :)
Kiltahuoneemme voittaa kotoisuudessa sen
mitä se koossa kenties muuten häviäisi. Tule
tutustumaan!! Ja tapaa mielenkiintoisia ihmisiä.
Toinen neuvola on jaoksemme henkilökunta,
erityisesti Kyllikki-sihteeri, joka tietää kaikesta
kaiken ja jaksaa aina olla auttamassa. Laitoksen
henkilökunta avittaa myös, suuremmissa ja laajemmissa kysymyksissä. Mitä suuremmaksi ja
laajemmaksi menee, sitä ylempää löytyy apukin. Muista siis myös humanistisen tiedekunnan
toimistojen ovet.
Jotta pysyisit ajan hermolla on syytä selata kädessänne olevan läpsykkäisen tuoreimpia numeroita tiiviiseen tahtiin. Toinen (joskin totaalisen toisarvoinen) julkisen tiedon foorumi on
ilmoitustaulu, joita onkin ripoteltu runsaalla
kädellä pitkin kilometrin mittaista opistoamme.
Eikun etsimään!
Että ei muuta kuin pannanpa toimeksi! ☺

Eve

READ ME!
Relevanssi on informaatiotutkimuksen
opiskelijoiden lehti, joka ilmestyy noin
neljä kertaa vuodessa: kahdesti syksyllä
ja kahdesti keväällä. Tyypillisin sivumäärä on noin 20. Lehti sisältää opiskelijavoimin kirjoitettuja juttuja ilmeikkäillä
kuvilla höystettynä.

Lehteä lukeekin lähinnä meidän tuttu
opiskelijapiirimme, joten tuoreita siipiä
on mukavaa testata tällaisessa turvaympäristössä. Jos taas kokemusta löytyy,
niin jaa se toki muiden kanssa: anna
toistenkin nauttia nokkelista huomauksistasi!

Eli siis, jokainen infon opiskelija on oikeutettu kirjoittamaan lehteen, niin sivukuin pääaineopiskelijatkin. Mikään aihe
ei tähän mennessä ole ollut kielletty,
mutta hyvää makua on kirjainten yhdistelemisessä ruukattu noudattaa eikä ole
lähdetty alapäätyyliin (me ollaan niin
huipusti parempia kun ne teekkarit! :D).
Matkakertomuksia, elokuva- ja kirjaarvosteluita, haastatteluita, runoja, asiajuttuja, novelleja, pakinoita… Näitä
muun muassa on rakas lehtemme esitellyt sivuillaan. Toisinaan aiheena on opiskelu, toisinaan ei. Jos tahdot kirjoittaa
itsellesi läheisestä aiheesta, joka ei ole
yhteydessä infon lukujärjestykseen, niin
kaappaa käteesi kestävä kynä (tai näppis
nykyaikana) ja paukuttele menemään, ei
tämä ole ennenkään nostanut
julkaisukynnystä =)

Tämä on toinen vuoteni Relevanssipurjen peräsimessä ja täytyy sanoa, että
olen nauttinut joka hetkestä. Olen saanut
kokemusta ja kivan meriitin cv:n lisäykseksi. Lehdestä on tullut “minun”, oma
mukava luomus. Tai ainakin näin on
hauska kuvitella. Onhan lehti oikeasti
ollut olemassa jo pitkään ennen minun
aikojani ja tulee porskuttamaan eloisasti
minun jälkeenikin! Mutta tänä aikana
olen ehtinyt siihen kiintyä hellästi.
Elkää siis jättäkö lehtiparkaa pelkiksi
luiksi, vaan tuottakaa tekstilihaa sen
luurangon ympärille jo heti tästä syksystä
lähtien!!
Tosi hauskaa ensimmäistä opiskeluvuotta
kaikille ja lykkyä opintielle!

Päätoimittajanne &
puheenjohtajanne,
Eve

Pienryhmäohjaajat puhuvat itsestään

Kreetta
Terve vaan, nimeni on Kreetta Askola ja
olen syksyn 2005 toinen pienryhmäohjaaja. Perhe vie tehokkaasti opiskelulta
jäävän vapaa-ajan, mutta yritän siltä
käydä ahkerasti kuntosalilla ja olla mukana Oulun liveroolipelitoiminnassa.
Kirjoitin ylioppilaaksi syksyllä 2000,
jonka jälkeen pyörin kaikenkarvaisissa
töissä ja vietin perhe-elämää esikoisen ja
miehen kanssa, kunnes aloitin informaatiotutkimuksen opinnot vuonna 2003.
Alun perin ajattelin biologin ammattia
(en päässyt sitä lukemaan, joten se siitä),
seuraavina vaihtoehtoina olivat maantiede ja informaatiotutkimus. Infon pääsykokeisiin tuli luettua intensiivisemmin
ja vapaat sivuainevalinnat viehättivät sen
verran, että täällä sitä nyt ollaan ja hyvin
viihdytään.
Sivuaineita on tullut kokeiltua liiankin
kanssa, mutta nyt tutkintoni on muodostumassa verkkoviestintäpainotteiseksi
(tietojenkäsittelyn digitaalisen median
aineopinnot ja Jyväskylän yliopiston
yhteisöviestinnän perusopinnot). Perinteistä kirjastoihmistä minusta siis ei tule,
vaikkakin kirjastot ja kirjallisuus ovat –
ennen, nyt ja tulevaisuudessa – hyvin
lähellä sydäntäni. Tavoitteena on valmistua kandiksi joulun tienoolla ja maisteriksi parin vuoden päästä, jonka jälkeen
toivon saavani syventyä työelämään.
Työn saanti epäilytti aiemmin, mutta ei
oikeastaan enää: jo parin vuoden opiskeluaikanakin olen saanut tehdä itseäni

kiinnostavia työrupeamia Akateemiset
opiskelutaidot -kurssin tiedonhakutuutorina ja omalla laitoksellamme
Verkkojulkaiseminen-kurssin parissa.
Akateeminen tiedeyhteisö on monille
uusi kokemus, ainakin tutkintorakenteen
uudistuksen osalta. Pohdittavaa ja kysyttävää varmasti riittää. Kannattaakin
muistaa, että ongelmista selviää parhaiten kysymällä: pienryhmäohjaaja tietää
joko vastauksen tai ohjaa kysymyksen
asiantuntevampaan osoitteeseen. Olemme Soilen kanssa tätä orientoivaa jaksoa
suunnitelleet sellaiseksi, että siitä tulisi
osallistujille mahdollisimman positiivinen
ja hyödyllinen kokemus. Senpä vuoksi
aikatauluissa on paljon liikkuma- ja
täydennysvaraa teidän mielenkiinnonkohteitanne varten. Kertokaa siis mitä
haluatte, niin me varmasti järjestämme.
Olemme iloisia ja tyytyväisiä vasta kun
te fuksitkin olette!

Soile
Minä olen siis Mannisen Soile, toinen
tämän vuoden infon pienryhmäohjaajista.
Olen kotoisin Suomussalmelta ja sen
kyllä kuulee, jos aikaa seurassani jaksaa
viettää. Ylioppilaaksi kirjoitin 2001 ja
seuraava syksy menikin mukavasti
kouluavustajana ala-asteella. Sitten hain
kettuillessani opiskelemaan ja niin kävi,
että pääsin kouluun. Kulutin opintotukikuukausia Oulun seudun amk:ssa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa 14
kk:ta, syksyllä 2003 aloitin sitten infor-

maatiotutkimuksen opiskelun. Enkä ole
vaihtoani katunut. Opiskelumotivaatio on
aivan eri luokkaa ja poikkitieteellisyys
sopii minulle. Toisena vaihtoehtona oli
suomen kielen opiskelu Joensuussa,
mutta Ouluun jäin.
Informaatiotutkimuksesta oli kyllä jokin
haju ennen kuin tänne hain ja tyypillisesti
hankin lisää tietoa. Esimerkiksi saako
töitä kun joskus valmistuu, onko muita
mahdollisia työpaikkoja kuin kirjasto
ym. Kirjastotäti-leiman saaminen ei
pelottanut, vaikka kova hommahan se on
ihmisille kertoa mitä oikeastaan opiskelen. Joillekin totean, että minusta tulee
kirjastotäti, lisätietoa kaipaaville voin
kertoa sitten enemmän. Yritän tietoisesti
muuttaa stereotypioita, jotka istuvat
ihmisten mielissä aika sitkeästikin. Enkä
taistele tuulimyllyjä vastaa yksin, suurin
osa infon opiskelijoista on kuitenkin
(yleisestä mielipiteestä huolimatta) puhetaitoisia ja kommunikointikykyisiä. Tosin
meidän kanssa keskustellessa voi törmätä siihen ongelmaan, ettei mikään aihealue ole niin vieras, jottei siitä juttua saisi
aikaiseksi eli meistä ei välttämättä pääse
helpolla eroon.
Pienryhmäohjaajaksi ei kannatta ryhtyä
helpon rahan tai opintopisteiden toivossa, ainakaan meillä infolaisilla. Ihmiset
tulevat tänne opiskelemaan erilaisissa
elämänvaiheissa ja monenlaisilla taustoilla varustettuna. Muutama tulee suoraan
lukion penkiltä, moni on ollut työelämäs-

sä jo pidemmän aikaa, jotkut tulevat
suorittamaan toista tutkintoa. Opiskelijoiden kirjavuus tuo tähän hommaan
haastetta. Itsekin taidan jäädä tässä
hommassa oppijan puolelle, vaikka
ohjaajana toiminkin. Satumme Kreetan
kanssa ohjaajiksi muutenkin mielenkiintoisessa vaiheessa, aloittavathan fuksimme opiskelunsa uuden tutkintojärjestelmän mukaan, jossa on varmasti selvittämistä itse kenelläkin. Jossain vaiheessa
opiskeluja kaikki varmasti pohtivat
sattuiko alan valinta oikeaan, ja onko
tämä juuri sitä minkä parissa haluan tulevan työelämäni viettää. Itselläni epätoivon hetkiä aiheutuu lähinnä lukiessa alan
verkkokeskusteluja, mutta onneksi työelämään on tullut tutustuttua sen verran,
että tiedän olevani aikalailla oi-kealla
tiellä. Samanlaisia ahaa-elämyksiä toivon
muillekin kanssaopiskelijoille.
Pienryhmäohjaus on yhteistoimintaa
ainejärjestömme Indexin, Humanistisen
killan, jaoksemme henkilökunnan ja
etenkin fuksiemme kanssa, eli emme
Kreetan kanssa sanele marssijärjestystä
kahdestaan. Siis Fuksit: kertokaa toiveistanne ja palautetta saa antaa ohjauksen
kuluessa. Sillä tavoin saamme tästä
syksystä mahdollisimman antoisan
molemmin puolin.

Mielenkiintoista syksyä odottaen,
Kreeta & Soile

Hallituksen esiintymisrynnistys!
Perinteisesti on ollut tapana esitellä hallitus
muutamien sofistikoidusti valittujen, haastavien ja
älykkäiden kysymysten kautta. Tässäpä siis
tämänvuotinen anti.

1. Nimi, pesti, opiskeluvuosimäärä, ikä
2. Selitä pestisi paras anti (ja pestin
sisältökin ehkä)
3. Selitä itsesi paras anti (ja sisältökin
ehkä)
4. Tervehdi fukseja rohkaisevaan tyyliin

1. Eveliina Viippola, puheenjohtaja ja
Relevanssi-vastaava, 5 vsk:n opiskelija
(iiks!), ikä 23

Relevanssi-vastaavana toimitan lehden
eli kerään siihen jutut, taitan sen ja kirjoitankin jonkun verran. Tässä hommassa ei olekaan muita kuin positiivisia
puolia :D Pidän hommasta ja lisäksi
toivon pestin avulla saavuttamistani
taidoista olevan hyötyä niillä työmarkkinoilla, joihin olen suuntautumassa.
3. Hmmh. Olen sosiaalinen, iloinen ja
positiivinen. (Siis teoriassa, ainakin
suurimman osan aikaa. Lisäksi olen
itsepäinen, itsenäinen ja toisinaan laiska.
Hetkittäin olen myös kovasti antisosiaalinen ja kaipaan vain omaa seuraani
:P) Odotan aina mieluimmin ihmisistä
parasta sekä uskon hymyn, ymmärtämisen ja hyvien korvien voimaan kanssakäymisessä.
4. Olkoot opiskeluvuotenne runsaat,
mutta kohtuulliset ja ilonne ylitsevuotavaiset. Hauskuuttakoot ihmiset ympärillänne teitä ja olkoot KELA teille armollinen! :D

2. Puheenjohtajana toimin periaatteessa
edustustehtävissä, päätöksen teossa ja
kokousten vetäjänä. Sanon periaatteessa,
koska Indexissä valta jakautuu melko
tasaisesti niille, ketkä sitä tahtovat käyttää :) Totta kai myös kaikenlasia pikkuasioita pitää muistaa ja juttuja organisoida. Kaiken kaikkiaan mukavaa on oman
järjestelykyvyn parantuminen ja sen
huomaaminen, että tämä ei ollutkaan niin
pelottavaa kuin luulin! Vahvana plussana
tulevat myös kaikki kivat ihmiset, joihin
pääsee tutustumaan. Ja cv-merkintä
(keräilenköhän minä näitä…?).

1. Ristimänimeni on Liisa ja olen ehtinyt
tallata täällä maan kamaralla kohta
neljännesvuosisadan. Informaatiotutkimuksen saloihin perehtymistä olen
harrastanut vasta pari vuotta, mutta siinä
ajassa olen ehtinyt touhuta yhtä ja toista;
tenttikirjojen ohella tutuksi on tullut esimerkiksi tämä ainejärjestötoiminta.
Viime aikoina olen häärinyt Indexin
puheenjohtajan varakätenä sekä tiedotusvastaavana.

2. Yritän pitää kirjaa talouspuolesta.
Indexin rahat siis liikkuvat minun kauttani (ainakin toivottavasti ja suurimmalta
osin). Makselen laskuja ja otan vastaan
maksuja, esim. fuksien jäsenmaksut!
Parasta antia on, että homma on suhteellisen yksinkertaista, eikä vie hurjan paljon aikaakaan.
2. Varapuheenjohtajana toimin pj:n
apuna ja tiedottajana vastaan opiskeluun
liittyvien asioiden tiedottamisesta infon
opiskelijoille. Parasta ainejärjestöhommissa on ollut se kun on saanut tutustua
uusiin ihmisiin. Mukavan ja ahkeran porukan kanssa on voinut vaikuttaa omiin
opiskeluasioihin ihan oikeasti. Lisäksi
pesti on tuonut arvokasta työkokemusta
erilaisten asioiden hoitamisesta ja tiimityöskentelystä.
3. Kaipa se on tämä rauhallisuus. Mutta
kaikki jotka tuntevat yhdenkään vaa’an,
tietävät että rauhallisuus on vain pintaa...

3. Olen järjestelmällinen, ainakin silloin
kun haluan, reilu ja rehellinen – Kaikki
talousvastaavalle sopivia ominaisuuksia.
4. Tervetuloa joukkoon! Otamme
jokaisen avosylin vastaan, jos ainejärjestötoiminta kiinnostaa! Saattaa olla, että
jo kevätlukukaudella pääsette kilvoittelemaan talousvastaavan paikasta!

1. Jonna Hahto, Index:n kulttuuri- ja
projektivastaava, kolmannen vuoden
opiskelija, ikä 21

4. Matti Nykänenkin on todennut että
“elämä on laiffii ja jokainen tsäänssi on
uus mahdollisuus”. Siinäpä elämänohjetta kerrakseen!

1. Liisa Jäppinen, talousvastaava. 3
vsk:n opiskelija, ikä 22 v.

2. Pestin paras anti on muiden opiskelijoiden seura (ei pääse ihan mökkiintymään) ja oman laiskuutensa “ylittäminen”. Tietysti kulttuuri- ja projektivastaavan nimike näyttää CV:ssä hienolta:)
3. Luonteellisessa sisällysluettelossani
voisi esiintyä vaikka sellaisia sanoja kuin
“määrätietoinen”, “lojaali”, “innostuva”
ja “realistinen”.

4. Fuksiparkojen ei kannata panikoida,
sillä ensimmäisenä vuonna kukaan ei
odota kenenkään tietävän yhtään mitään
tai ylipäätään opiskelevan paljon mitään
(ihan pikkuisen kärjistettynä:). Toisaalta
tämä voi olla myös raastavaa, sillä
vaikka itse yrittäisi ottaa asioista selvää
ja kysellä, on vastaus yleensä “ei sillä
ole vielä mitään kiirettä”. No panic siis.

1. Leena Auli Marjukka Tuomala,
sihteeri, kaiken kaikkiaan neljä, joista
yliopistossa 3 ja Oulussa 1, 23 v

2. Sihteerin homma on kohtuu helppoa:
hyvä sihteeri ilmaantuu kokouksiin,
pysyy kuulolla ja kirjoittaa pöytäkirjat,
joiden sisältö ei yleensä kauheasti
vaihtele. Mukavinta pestissä on tähän
saakka ollut se, että pääsee tutustumaan
(aine)järjestötoimintaan käytännössä.
3. Vaikka yleensä olen antelias sielu,
minusta ei taida juuri tällä hetkellä irrota
yhtikäs mitään... Lyhyt sisällönkuvaus
VESA-verkkosanaston avulla: eläimet,
kasvinsyöjät
4. Älkää peljätkö osallistua fuksiaisiin:
humanistit ovat sentään teekkareihin
verrattuna inhimillistä väkeä!

Ainejärjestötoiminnan “sivutuotteita”
Ainejärjestössä toimiminen saattaa vaikuttaa asiaan vihkiytymättömän mielestä
kovinkin viralliselta puuhas-telulta hallituksineen ja kokouksineen. Tosihan onkin, että ainejärjestöllä on yhdistysluonteensa vuoksi tiettyjä virallisia ja
sääntömääräisiä tehtäviä, mutta mikään
laki tai säädös ei velvoita kuitenkaan
ottamaan touhua turhan vakavasti. Ainejärjestötoiminta on parhaimmillaan paljon muutakin kuin kokoustamista ja
virallisten asioiden hoitamista – kuitenkaan niitä yhtään väheksymättä.
Kun aloitin opintoni informaatiotutkimuksen koulutusohjelmassa, minulle oli
lähestulkoon itsestään selvää, että osallistuisin alusta asti ainejärjestömme
Indexin toimintaan. Vaikka minulla ei
ollut aiempaa kokemusta vastaavasta
toiminnasta, olin kiinnostunut näkemään
millaista se olisi. Porukassa näytti olevan
huippumukavia tyyppejä, ja kun olin
muutamia kertoja ollut mukana Indexin
järjestämässä toiminnassa, en epäröinyt
lähteä mukaan myös hallitukseen.
Kuluva vuosi on minulle toinen kausi
Indexin hallituksessa. Ensimmäisen
vuoden toimin kulttuuri- ja projektivastaavana, tällä hetkellä olen varapuheenjohtaja ja tiedotusvastaava. Viralliseen
toimenkuvaani kuuluu toimia hallituksen
puheenjohtajan työparina ja auttavana
kätenä sekä tiedottajana esimerkiksi
välittää yliopiston eri tahoilta tulevaa
sähköpostia edelleen

informaatiotutkimuksen opiskelijoille.
Näiden tehtävien lisäksi olen mukana
järjestämässä opiskelijoille kaikenlaista
mukavaa toimintaa opintojen lomaan.
Indexin ansiosta olen tutustunut mukaviin ihmisiin, joita en ehkä muuten olisi
oppinut tuntemaan. Kavereitahan ei kai
koskaan ole liikaa, eikä varsinkaan sellaisia, joilta saa loistavia ja vakavasti
otettavia vinkkejä opiskeluun – vaikkapa
kiinnostavista sivuaineista. Samalla oppii
toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ja
saa tulevaisuutta ajatellen arvokasta
kokemusta tiimityöskentelystä ja
yhdistystoiminnasta. Ainejärjestötoimintaan osallistumalla voi lisäksi oikeasti
vaikuttaa opiskelijoiden asioihin ja pysyy
myös erittäin hyvin ajan tasalla lähestulkoon kaikesta mitä yliopistolla tapahtuu.
Kaiken kukkuraksi, kukapa ei nauttisi
yhdessäolosta sellaisessa seurassa, jossa
viihtyy?
Tiivistäen voisi kai sanoa, että juuri
tämän vapaamuotoisemman toiminnan –
kaikenlaisen sosiaalisen kanssakäymisen
– vuoksi ainejärjestötoiminta on niin
mukavaa, että sitä voi kernaasti
suositella kaikille!
Reipasta alkusyksyä kaikille toivoo
Liisa T

Henkilökunnan yhteystiedot
Jaos
Kyllikki Hakala
Toimistosihteeri
Tel: (+358 8) 553 3350
Osa-aikainen, paikalla varmimmin ti - to n. klo
9 – 15 (HU125)
Phd Maija-Leena Huotari
Professori
Tel: (+358 8) 553 3351
Vastaanotto: Keskiviikkoisin klo 12:00 - 13:00
(HU126)
FT Terttu Kortelainen
Lehtori
Tel: (+358 8) 553 3355
Vastaanotto: keskiviikkoisin klo 14:00 - 15:00
(HU123)
FM Jani Sassali
Lehtori
Tel: (+358 8) 553 3354
Vastaanotto: Keskiviikkoisin klo 11:00-12:00
(Hu121)
FT Vesa Suominen
Lehtori
- opintovastaava
Tel: (+358 8) 553 3356
Vastaanotto: Keskiviikkoisin klo 11:00-12:00
(HU119)

Laitos
Marja Ronkainen
Toimistosihteeri
Tel: (+358 8) 553 3477
vastaanottoaika: virastoaika (HU 139)
Marjan luokse mennään lähinnä hakemaan
opintosuoritusrekisteriä (vaikkapa työpaikkahakemusta varten), mutta hän myös kirjaa
tenttitulokset. Weboodi on oiva keino seurata
omia opintoja itsenäisesti ja sieltä voit myöskin
tilata suoritusrekisterin sähköpostiisi!
(weboodi.oulu.fi)
Tiedekunta
Kari Kaskela
Opintoasiainpäällikkö
- opinto- ja tutkintohallinto
Tel: (+358 8) 553 3233
Työhuone: HU389
Mervi Markuksela
Opintoasiainsihteeri
- tutkintotodistukset
- opiskelijavalinta, opinto-oikeudet
Puh. (08) 553 3231
Työhuone: HU390

Kyllikin luo voi mennä infon opintoja koskevissa asioissa, mutta myös muissa pikkuhuolissa osaa Kyllikki auttaa. Tämä on todettu monin
kerroin useiden vuosien aikana!

Tiedekuntaan voi mennä tutkinnonuudistusta
koskevien kysymystensä kanssa. Korvaavuudet
edellisistä opinahjoista hoidetaan nekin tätä
kautta. Lisäksi, jos oman tutkinnon kanssa on
jonkunlaisia suurempia ongelmia (ensin käydään Vesan juttusilla), löytyy olkapää täältä.

Vesa käsittelee lähinnä oman tutkinnon muodostamiseen liittyviä juttuja, siis pääaineen
kurssivalintoja ja sivuaineviidakossa sompaamista.

Kaikkien sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@oulu.fi, ilman ääkkösiä
tietenkin.

Kaikille lehtoreille voi mennä juttelemaan
asioista, jotka koskevat heidän pitämiään
kursseja.

Fuksivuoden muisteloita
Tervetuloa uudet fuksit! Olen oman
ainejärjestönne sihteeri ja fuksi vuosimallia 2004. Ajattelin evästää Teitä opiskelun alkuun kertomalla omista alkumetreistäni Oulun yliopistossa silloin kauan,
kauan, jotakuinkin vuosi sitten…
Viime syksynä aloitin yliopiston perustutkinto-opiskelijana toista kertaa elämässäni. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti
sitä, että olin päättänyt vaihtaa hieman
alaa ja maisemaa. Aika moni muukin
meistä vuonna 2004 aloittaneista oli
tullut opintojensa keskitiehen, selannut
opinto-opasta ja löytänyt infon. Ja uusia
takinkääntäjiä näytti putkahtavan esiin jo
syksyn aikana, kun muutama fuksimme
kertoi aikeistaan vaihtaa johonkin kiinnostavampaan (voiko sellaista olla!?)
pääaineeseen.
Vuosikurssillamme aloitti kuusitoista
uutta opiskelijaa, jotka kaikki olivat
lukionsa jälkeen ehtineet jo taivaltaa
jonkin matkaa. Takana oli kirjastotyötä x
vuosia, opintoja x opintoviikkoa, amk- ja
yliopistotutkintoja… Kurssimme ei parin
ensimmäisen päivän jälkeen tavannut
enää täydellisessä kokoonpanossaan,
sillä moni onnistui välttämään pienryhmäohjauksen ja aiemmat opinnot korvasivat muitakin yhteisiä kursseja. Ydinjoukko tuli kuitenkin tutuksi syksyn aikana.
Lukukausi käynnistyi erilaisilla tervetuliastilaisuuksilla ja -puheilla. Tärkeintä
antia oli tuutoreidemme johtama tutustumiskierros uudessa opiskeluympäristössä
elikä Linnanmaan kampuksella ja sokke-

loisessa yliopiston päärakennuksessa.
Onneksi seurassani oli syksyn mittaan
vanhoja konkareita, jotka tiesivät kyllä
keinot joilla löytää jokin “sali Y432”.
Myös opiskelijaelämä, mikä tarkoittaa
paljolti bileitä, lähti käyntiin pian ja
runsaana. Teitäkin varten eri tahot järjestävät syksyllä kaikkea pientä ja suurta
kivaa, minkä puitteissa pääsee tutustumaan omiin opiskelukavereihinsa vähän
pölyttömämmässä ympäristössä kuin
luentosalit ovat. Ainakin oman ainejärjestömme Indexin järkkäämiin bileisiin
kannattaa tulla! Ainejärjestötoiminta on
muutenkin hyvä aktiviteetti, jos kaipaa
uusia harrastuksia. Itse päädyin sihteeriksi viime keväänä, ehkä puolivahingossa, mutta myös siksi että ainejärjestössä
toimiminen tekee opiskelustakin mielekkäämpää. Ainejärjestö olemme me kaikki infon opiskelijat!
Opiskelijaelämään ja omaan ainejärjestöön liittyvät nykyisin bileiden lisäksi
haalarit. Humanistit eivät ehkä ole
kaikkein innokkainta haalarikansaa (en
minäkään), mutta meidän kurssimme,
kuten myös Teidän kannattaa hankkia
haalarit yhdestä syystä: kukkaroonne jää
sponsoreiden lahjoituksista sievoinen
summa kilisevää ja helisevää. Yhteiset
säästönne voitte sitten kuluttaa mihin
lystäätte. Me ostimme Indexiltä haalarimerkkejä ja järjestimme vappuaattona
ylellisen piknikin. Ja rahaa on edelleen
jäljellä tuhlattavaksi uusiin vappuhattuihin ja serpentiiniin.
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Itse opiskelukin alkoi. Jaoksemme
henkilökunta on pieni ja tulimme sinuiksi
nopeasti. Syksyn Perusteet -kurssilla
kaikki luennoivat vuorollaan ja samalla
esittäytyivät: kurssin jälkeen tiesi mitä
sopi kunkin opetukselta odottaa. Infon
luennot eivät ole mitään
joukkotapahtumia, vaan ryhmä pysyy
kaikilla kursseilla hallittavan
kokonaisena, eikä siihen pääse
hukkumaan aivan nimettömäksi. Tästä
on hyötyä varsinkin siksi, että useimmilla
kursseilla tehdään myös harjoitustöitä.
Kursseilla on mukana myös
sivuaineopiskelijoita, jotka sulautuvat

joukkoon ja käyvät tutuiksi ainakin kasvoilta.
Omat opintoni informaatiotutkimuksen
parissa alkoivat sujuvasti ja fuksivuotta
muistellessani huomaan olevani siihen
varsin tyytyväinen. Helposta sopeutumisesta saan kiittää syksyksi järjestettyä
yhteistä opintojenohjausta ja sitä, että
jaoksemme ja ainejärjestömme ovat
kodikkaan pieniä. Neuvoa saa ja uskaltaa kysyä keneltä tahansa. Olette minun
puolestani tervetulleita meidän vanhojen
indexläisten joukkoon! Hyvin se menee!
Saatte uusia kavereita ja kurssit ovat rentoja, voin luvata sen.
Leena

