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Mitä tästä opimme?
”Apple-ohjelmistoa ei ole suunniteltu
käytettäväksi ydinenergia-alan
toiminnassa, lentokoneen navigointi- tai
tietoliikenne-järjestelmien, lennonjohtolaitteiden, elin-toimintoja ylläpitävien tai
muuten sellaisten järjestelmien yhteydessä, joissa tietoliikennejärjestelmässä
ilmennyt toimintahäiriö saattaa aiheuttaa
kuoleman, henkilövahingon tai vakavan
fyysisen tai ympäristöhaitan vaaran.”
[Ote i-tunesin lisenssisopimuksesta]
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Takaisin koulun penkille...
Syksyn tulo tuo automaattisesti mieleen koulujen alkamisen. Vaikka tässä iässä vastaavassa tilanteessa on oltu lukemattomia kertoja ja kesän loppuun sekä syksyn alkuun luulee
rutinoituneensa vuosien saatossa, huomaakin yllättäen olevansa väärässä! Kaupoissa
huomaa hypistelevänsä uusia kyniä, alleviivaustusseja, kynäpenaalia sekä sovittelevansa
uusi kouluvaatteita. Myös uuden repun tai vastaavan opintoihin tarvittavien välineiden
kantoavun hankkiminen välkkyy mielessä. Mielen valtaa samanlainen tunne, kuin joskus
ala-asteella uuden kouluvuoden alun odottelu innostuneena uuden koulurepun hihnoja
tiukasti puristaen.
No, uusi reppu jäi sitten ostamatta, mutta monenmoista täytettä koulureppuihin, laukkuihin ja muihin kasseihin tarjoaa rakas opinahjomme tänäkin syksynä. Mielenkiintoisia
opintoja tarjoaa niin oma laitoksemme ja tiedekuntamme kuin monet muutkin tiedekunnat
ja laitokset yliopiston sisällä. Intoa puhkuen ja puhisten jokainen valitsee itseään eniten
kiinnostavat opinnot tarjonnan valtavasta merestä ja yrittää parhaansa mukaan saada niitä
sopimaan omiin aikatauluihinsa. Luennoille riennetään ja uusista kursseista innostutaan,
opintojen tarjoamat haasteet otetaan onnistumisesta varmana vastaan.
Vanhasta tottumuksesta tiedän myös, niin kuin ehkä sinäkin, että joulua kohti opiskelun
into usein laantuu ylivoimaiselta tuntuvan työtaakan ja opintojen kasaantumisen myötä.
Aineessa kuin aineessa deadlinet menevät päällekkäin ja jouluruuhkassa opintojen ilosta
saattaa olla jäljellä enää itku ja hammasten kiristys.
Jotta opinnot eivät veisi sinusta ja minusta selkävoittoa ja saisimme opiskeluinnon säilymään koko lukuvuoden, kannattaa hankkia opiskelulle hyvää vastapainoa. Raskas työ,
raskaat huvit toisin sanoen. Yliopiston monet harrastusporukat, ainejärjestöt, osakunnat
ja jaostot tarjoavat oivia mahdollisuuksia paitsi tasapainottaa opintoja, myös solmia uusia
ystävyyssuhteita, saada kokemusta vaikuttamisesta, tiimityöskentelystä sekä työelämän
kannalta arvokasta kokemusta luottamustoimista vaikkapa oman ainejärjestön hallituksessa.
Oma ainejärjestömme Index on pienestä koostaan huolimatta pippurinen kilta, joka tarjoaa tänäkin syksynä toimintaa aina liikunnasta kulttuuriin ja bileisiin sekä kotimaan
ekskursioon. Älä siis jää kotiin potemaan ja odottamaan
nurkan takana lymyävää opiskelu masennusta, vaan suuntaa intosi meihin ja valitse opiskelulle hyvä kaveri ainejärjestötoiminnasta!
Riemukasta opiskelusyksyä toivotellen kaikille
infolaisille
Satu Salmela, pj
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Informaatiotutkimuksen
Syksyn alku toi yliopistolle uuden
fuksivuosikerran informaatiotutkimuksen opiskelijoita. Relevanssi dokumentoi
tulokkaat ja selvitti kyselytutkimuksella
heidän keskeisimmät sisällönkuvailutietonsa:
Nimesi ja kotipaikkakuntasi?
1. Kerro itsestäsi?
2. Mitä odotat fuksivuodelta ja
opiskelulta?

Riikka Hiltunen, kotoisin Kajaanista
1. Olen 23-vuotias. Olen opiskellut yliopistossa jo kolme vuotta kirjallisuutta, joka on
edelleen toinen pääaineeni. Perheeseeni
kuuluu avomies ja koira. Harrastan taijia ja
lukemista.
2. Tutustuisin uusiin ihmisiin ja saisin mahdollisimman paljon opintoja tehtyä, koska
tämä ei ole minulle varsinaisesti fuksivuosi.
Jaakko T. Meriläinen, Oulusta
1. Minulla on ruskeat silmät, pää ja jalat.
Joskus vaikeaa narratiivien.
2. Yritän tehdä ziljoona opintopistettä liikoja
ajattelematta.

Kuvassa: Riikka Hiltunen,
Kaisa Heikkinen, Anna Ollanketo,
Juha Kubin, Anna Ruuska.
Edessä Jaakko Meriläinen.
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fuksit 2006
Juha Kubin, Muhokselta
1. Olen 21-vuotias, luonnossa koirani kanssa
viihtyvä musiikin ja kirjallisuuden ystävä.
2. Tutustumista uusiin ihmisiin sekä tunnetta,
että ihminen voi hallita elämäänsä.

Katja Rantala, Oulusta
1. Olen kiinnostunut kirjoista, elokuvista ja
matkustelusta.
2. Kiva päästä vihdoinkin opiskelemaan!
Esittelyt jatkuu seuraavalla sivulla>

Elina Partanen, Oulusta
1. Olen 19-vuotias avoin ja eläinrakas tyttö.
Harrastan sulkapalloa, lenkkeilyä, elokuvia,
lukemista ja kaikkea vaihtelevaa puuhastelua. Asun Toppilassa ja elämistä rahoitan
osa-aikaisena myyjänä.
2. Uusia ihmisiä ja tapahtumia, oman alan
löytämistä, uuteen ympäristöön sopeutumista, alaan tutustumista.

Kuvassa: takana Elina Partanen,
Markku Rautio, Olli Hyytinen,
Anne-Maarit Heikkinen.
Keskellä Katja Rantala, Tuula Liias,
Jenni Pekkarinen,
Anna-Maija Multas, Johanna Määttä.
Edessä istuvat Suvi Julkunen
ja Paula Kinnunen.
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maisteriksi.

Tuuli Liias, Oulu
1. Naimisissa, kaksi lasta. Mainosalalla neljätoista vuotta, nyt kohti uusia tuulia!
2. Innostavia luentoja ja kursseja.

Maikki, Kempeleestä. Olen asunut Oulussa
vuodesta 2001.
1. Olen 22-vuotias ja asun poikaystäväni
kanssa Meri-Toppilassa. Opiskelin vuoden
amk:n puolella samaa alaa, mutta halusin
vaihtaa yliopistoon saadakseni laajemman
koulutuksen.
2. Odotan fuksivuodelta enimmäkseen
runsasta juhlimista ja muutenkin rentoa meininkiä :). Toivottavasti myös opiskelu on
kohtuullisen mielenkiintoista.

Olli Hyytinen, Lappajärveltä. Asunut kuusi
vuotta Oulun Tuirassa.
1. Opiskellut tradenomiksi, valmistunut 2005
OAMKin kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmasta. 28 vuotta, keväällä hain erillisvalinnassa maisterin tutkintoa suorittamaan.
2. Odotan, että pääsisin nopeasti opintojen
alkuun ja valmistun parin vuoden sisällä

Fuksien luottonaiset
Minä olen Pajalan Päivi, ja toimin tämän
syksyn yhdessä Annan kanssa pienryhmänohjaajana. Itse aloitin opiskelut
syksyllä 2003 eli yliopistolla on menossa
nyt neljäs vuosi. Lukion jälkeen pidin
kaksi välivuotta, joista jälkimmäisenä
päädyin kirjastoon työharjoitteluun. Tästä
”intoutuneena” hain sitten opiskelemaan
informaatiotutkimusta ja ovet yliopistoon
aukenivat. Ammattikorkeaan eivät minua
huolineet edes pääsykokeisiin… Sivuaineina luen sosiologiaa, historiaa sekä
museologiaa ja humanistiset ympäristö-

Olen Anna Häkkilä, tämän syksyn pienryhmäohjaaja. Yliopisto-opinnot aloitin
itsekin vasta edellisenä syksynä. Ammattikorkeakoulusta kirjasto- ja tietopalvelun
koulutusohjelmasta valmistuin syksyllä
2003. Tämän jälkeen olin parisen vuotta
työelämässä mm. ammattikorkeakoulun
kirjastossa sekä myös kaupungin kirjas6

Johanna Määttä, Kiimingistä kotoisin,
nykyisin reilun vuoden ajan oululainen
1. 21-vuotias, ylioppilaaksi kirjoittanut 2004
Kuusiluodon lukiosta, innokas penkkiurheilija (erityisesti jääkiekkoa seuraan), lukion
lisäksi käynyt vuoden kestävän medialinjan
Pohjola-opistossa.
2. En oikein tiedä mitä odottaa, mielenkiintoisia opintoja ja mukavaa ajanviettoa opiskelukavereiden kanssa (eli biletystä).

tuin alasta työharjoittelun kautta ja ootan et
pääsee pitkästä aikaa taas oppimaan uutta.
2. Rentoa opiskelua ja rankkoja huveja ja
toisin päin. Uusiin ihmisiin tutustumista ja
kaikenlaista muuta mukavaa.
Paula Kinnunen, Lappeenrannasta
1. Matkailu ja muut ihmiset kiinnostavat,
myös eläimet, luonto, kirjat. Olen korufriikki.
2. Rentoa opiskelijaelämää, kiinnostavia
opiskeluaiheita, uusiin tyyppeihin tutustumista.

Jenni Pekkarinen, Jäälistä
1. 22-vuotias, avoliitossa, kaksi kissaa. Innos-

FUKSIVUODEN KOKEMUKSIA
opinnot ovat jo kasassa. Töissä olen ollut
yleisissä kirjastoissa mm. täällä Oulussa,
mutta tänä syksynä minut voi silloin tällöin löytää myös Snellmanian kirjaston
tiskin takaa.
Kotoisin olen Pohjois-Pohjanmaan
eteläisestä kolkasta, 5000 asukkaan
pitäjästä Sievistä. Vapaa-aika kuluu
lähinnä liikunnan ja kirjastotätien pakollisen lukemisharrastuksen parissa.
Vielä kerrottakoon, että toimin ainejärjestössämme koulutuspoliittisena sekä
liikuntavastaavana.

Mukavaa syksyn alkua vaan kaikille
minunkin puolestani. Kuten niin moni
muukin, minäkin tulin lukemaan Informaatiotutkimusta jo jotain muuta oppiainetta
lukeneena. Kuulemma tällaisia tapauksia
löytyy useita jälleen tämänkin vuoden ”fukseista”, joten ehkä olenkin sitten ihan sopiva
kirjoittamaan muutaman sanasen fuksivuoteni kokemuksista.
Minä teen ihan puhtaasti toista tutkintoa eli
ensimmäinen tuli hankittua tuolta Luonnontieteellisen tiedekunnan puolelta ja opintojen
välissä olin ihan töissäkin. Tutkintouudistusten myötä toisen tutkinnon teko esim.
informaatiotutkimuksen puolella käy aika
näppärästi, koska Infon opintoihin kuuluu
niin paljon sivuaineita (toisin kuin useassa
muussa koulutusohjelmassa) ja minultakaan
ei uusia sivuaineopintoja sitten vaadittu kuin
40 opintopisteen edestä. Muitakin kursseja
sai anteeksi ja toisin kuin muut pääaineopiskelijat, teen suoraan maisterin tutkinnon,
enkä siis kandin tutkintoa välissä, jolloin
mm. proseminaarikin jää pois.
Jatkuu>

tolla, missä minut saattaa nähdä hengailemassa välillä vieläkin. Sivuaineena
olen lukenut arkeologiaa sekä yleistä että
klassillista ja nyt olen aloittelemassa historiaa. Vapaa-ajalla harrastelen lukemista,
uintia ja sählyä sekä ainejärjestötoimintaa
eli toimin informaatiotutkimuksen killan
hallituksessa sihteerinä.
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Vanhana yliopistolla kulkijana en osallistunut pienryhmäohjaukseen enkä mm. haalareiden hankintaan, joihin tietysti ainakin
kaikkien uusien yliopisto-opiskelijoiden
tulisi osallistua. Muita oman vuosikurssin
opiskelijoita ja infon sivuaineopiskelijoita
näki paljolti luennoilla, mutta varsinkin
vanhempiin opiskelijoihin tutustuin osallistumalla muihin vapaamuotoisiin sosiaalisiin rientoihin, joita mm. opiskelijajärjestö
Index iloksemme järjestää. Lisäksi kaikkien
ja varsinkin uusien opiskelijoiden kannattaa
mennä mukaan osakuntien sekä harrastejärjestöjen toimintaan, siellä kun saa uusia
tuttavia ja jopa kavereita sekä mukavaa tekemistä ja hauskanpitoa.

Muita mieleeni tulevia eroja löytyy esim.
koskien luentokäytäntöjä. Siinä missä joissain muissa koulutusohjelmissa joutuu kirjoittamaan itse muistiinpanonsa tai jos ei
pääse luennolle niin kopioimaan ne kaverilta,
ostamaan luennolle kalliin prujun tai jonottamaan ja taistelemaan kopiokoneen kanssa
kun luentomateriaalista on vain yksi kopioitavaksi tarkoitettu versio, joka jo sekin on
niin rutussa ettei tahdo kelvata kopiokoneelle,
niin Informaatiotutkimuksella kunkin luennon powerpoint-kalvokopiot jaetaan yleensä
nätisti ennen tuntia ja niihin voi sitten rustata
sivumuistiinpanoja miten mielii. Kurssien
tentteihinkään ei taida koskaan olla oheislukemisena kokonaisia kirjoja, toisin kuin
muualla, vaan kirjat tentitään sitten erikseen,
omissa kirjatenteissään silloin kun itselle
parhaiten sopii.

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot on nyt ajoitettu siten, että ne ehtii vuodessakin tekemään, mikä on hyvä asia tällaisille
minun kaltaisilleni opiskelijoille. Esim.
lukiosta opiskelemaan tulleen kannattaakin
ehkä kuitenkin hajauttaa opintoja useammalle vuodelle, sillä muutoin kontaktit infon
laitokselle käyvät ensimmäisten vuosien jälkeen vähiin ja kohta huomaakin pyörivänsä
vain sivuaineopintojensa parissa.
Kuten aiemmin jo mainitsin, muitakin Oulun
yliopiston laitoksia ja tiedekuntia on tullut
koluttua ja monen luennoitsijan kurssilla
istuttua. Siksi voisinkin vähän korostaa Informaatiotutkimuksen koulutusohjelman eroja
verrattuna yleisesti muihin. Kyseessähän on
pieni laitos, mutta samalla laitoksen henki
on aika hyvä. Pienuus rajoittaa myös kurssitarjontaa, mutta toisaalta vierailevia luennoitsijoita on mielestäni verrattain usein.
Suosittelen vierailevien luennoitsijoiden
kursseille osallistumista, sillä niillä saa otetta
myös kansainvälisempään informaatiotutkimukseen ja näkee miten esim. tutkimus on
aika samanlaista oli se tehty sitten missä päin
maailmaa tahansa.

Lisäksi poiketen monesta muusta koulutusohjelmasta Informaatiotutkimuksen opintoihin kuuluu pakollinen työharjoittelu. Ensin
tämä tuntui aika jännältä, mutta toisaalta tällaisellakin alalla itse käytännön työn näkee
ja oppii ainoastaan työtä tekemällä. Moni
joutuu tekemään harjoittelun valitettavasti
ilman palkkaa, mutta aina kannattaa kuitenkin muistaa siitä saadun työkokemuksen ja
opintopisteiden merkitys. Itse suoritin harjoittelun viime kesänä peräti Helsingissä asti,
mistä johtuen sain myös paljon muita kivoja
kokemuksia ja näin maamme pääkaupunkia
vähän eri valossa kuin turistireissuilla.
Elikkäs tervetuloa vaan uudet infolaiset ja
nauttikaahan opinnoistanne :) Jos jotain
kysyttävää tulee esim. koskien luonnontieteellisen opintoja sivuaineena, osakuntatoimintaa, toisen tutkinnon tekoa tai mitä
vain, niin eikun vaikka mailia tulemaan.
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Terveisin,
Heidi Enwald (henwald@student….)

Työelämän aakkoset
Tiesitkö, ettei esimerkiksi viisipäiväinen työviikko ole aina ollut itsestäänselvyys, eikä
lomarahoista ole ikuisesti nautittu? Myös
vanhempainvapaat ovat saavutettuja etuja.
Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä, joita
työntekijöiden ammattijärjestöt ovat saavuttaneet. Työnantajat eivät koskaan tarjoa
mitään ilmaiseksi, vaan kaikki edut ovat
ammattijärjestöjen neuvottelujen tulosta.

n kaikkiin palveluihin. Ammattijärjestön
asiantuntijoilta löytyy apu, kun palkka-asiat,

“Työstä pitää myös
saada kohtuullista
palkkaa,
joten myös sen suhteen
kannattaa olla
tarkka ja riittävän
vaativa”.

Opiskelijoiden kesätyöt ovat monelle
jäsenelle sekä arvokasta työkokemusta
että rahanarvoista etuutta tulevaisuudessa.
Opiskelijalla, joka on liiton jäsen, on mahdollisuus pyytää apua liitolta muun muassa
työsopimuksen kirjoittamiseen, palkkaukseen (ylityökorvaukset ja lomarahat) ja työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen.
Työstä pitää myös saada kohtuullista palkkaa, joten myös sen suhteen kannattaa olla
tarkka ja riittävän vaativa. Liitosta saa myös
palkkaneuvontaa, minkä jälkeen on paljon
helpompi mennä työhaastatteluun ja esittää
palkkatoiveena ammattijärjestön suosittelemaa summaa.

työsopimuksen laatiminen tai työlainsäädännön kiemurat askarruttavat työelämän ensimetreillä.
Akavan Erityisalojen lakimiehet neuvovat
kaikissa työsuhteessa eteen tulevissa asioissa,
kuten työsopimuksen laatimisessa, työharjoitteluun, työaikaan, määräaikaisiin työsuhteisiin tai esimerkiksi vuosilomapäivien
karttumiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä. Voit myös tarkistuttaa työsopimuksesi
lakimiehellä ennen sen allekirjoittamista.

Mitä ammattiyhdistys sitten tekee? Ammattiyhdistysliikkeen keskeisiä toimintoja ovat
edunvalvonta, yhteistyö ja neuvottelut muiden
ammattijärjestöjen ja työnantajajärjestöjen
kanssa, ammatti-asia -tiedottaminen, ammatteihin liittyvän tutkimustiedon kerääminen,
sidosryhmäyhteistyö.
Yhteiskunnallisella
vaikuttamisella pyritään lisäämään alojen
arvostusta. Edunvalvonta puolestaan on työsuhteeseen, palkkaukseen ja työelämänasioihin liittyvien etujen ajamista.
Myös opiskelijajäsenet ovat oikeutettuja
Akavan Erityisalat ry:n ja KUMULA ry:

OSA 2

Palkkaneuvotteluissa tukenasi on henkilökohtainen palkkaneuvonta sekä liiton
nettisivujen jäsenkanavalta löytyvä palkkalaskuri ”Palkkapuntari”. Käytössäsi ovat
myös Akavan Erityisalojen laadukkaat
työelämäoppaat, joista työnhakuun ja työsuhteeseen liittyvät asiat löytyvät helposti
yksistä kansista.
Tiesithän, että ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan oikeuttavaa työssäoloehtoa
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Jatkuu sivulla 16

Aatosta jaloa!

Pitkällinen odotus ja valmistelu sai vihdoin päätepisteensä viime keväänä, kun
Tampereen UDKlaiset tupsahtivat Oulun
juna-asemalle aurinkoisena aamupäivänä
huhtikuussa. Tampereen miesvahvuus oli
11 + 1 eli supisuomalaisten info opiskelijoiden lisäksi matkaan kohti pohjoista oli
uskaltautunut myös saksalainen vaihto-oppilas. Iloiset Tampereen kanssaopiskelijat oli
helppo tunnistaa juna-aseman väkijoukosta,
jossa odottelimme heitä varta vasten väsätyn kyltin kanssa, jossa Index etsi UDK:ta.
Monelle vieraallemme matka Ouluun oli ainokainen ja ensimmäinen, joten toivokaamme, että mahdollisimman monelle jäi
hyvä kuva opiskelukaupungistamme.

Tilaisuus oli avoin myös kaikille Oululaisille opiskelijoille, joita olikin paikalla hyvän
arvosanan verran. Ytimekkään esittelyn
jälkeen saimme nauttia vielä laitoksen tarjoamista pullakahveista, joiden siivittäminä
siirryimme vielä viimeiselle yliopiston etapillemme eli pikkuruiselle kiltahuoneellemme. Yllättävää kyllä, kiltahuoneemme
oli heille iloinen yllätys, kun omaa vastaavaa
tilaa ei Tampereen sisarainejärjestöltämme
aikanaan vielä löydy.
Yliopistolta siirryimme bussikyydissä pikapikaa kaupungille ja kaupunginkirjastoon, josta
Tamperelaiset olivat varanneet itselleen esittelykierroksen. Tämä vierailupäivä osoittautui lopulta etukäteissuunnittelusta huolimatta
melko tiukaksi aikataulultaan, vaikka päivä
saatiinkin sitten kunnialla pakettiin. Kirjastolta Tamperelaiset riensivät lopulta kulttuurivastaavamme Sarin opastuksella illaksi
suunniteltuun vapaamuotoiseen tutustumisiltaan.

Juna-asemalta luotsasimme Tamperelaiset
rakkaalle opinahjollemme Linnanmaalle,
jossa esittelykierrosta veti talousvastaavamme Leena. Tamperelaisia yliopistomme
syrjäinen sijainti hieman ihmetytti, mutta sen
sijaan Julianian kabinetissa nautittu lounas
sai runsaasti kehuja ja kiitosta. Liekö Oulussa
sitten Tamperetta parempi ruokatarjonta?

Iltaa päästiin lopulta istumaan näkemisentäyteisen päivän päätteeksi ahtaissa olosuhteissa
Hakakadulla parempien sauna- ja kokoustilojen puutteessa, mutta tunnelma oli sitten
sitäkin tiiviimpi. Ruoka ja juoma kävivät

Maukasta ateriaa siirryttiin sulattelemaan
Humus kuppilan läheiseen luentosaliin, jossa
Vesa ja Maija-Leena esittelivät laitostamme.
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Eli kuinka Index tapasi UDK:n
Kuvat: Kari Lindstedt
kaupaksi, uunoa ja jatsia pelattiin, arvonta
suoritettiin ja jutustelu sujui leppoisasti…
Tutustumiskierros pidettiin ja mielipiteitä
sekä kokemuksia vaihdettiin. Näytti siltä,
että ruoho on aina vihreämpää aidan toisella
puolella, sillä puolin ja toisin paljastui kadehtimisen aiheita yliopistoissamme ja koulutusohjelmistamme. Monia asia, jota olemme
tänne Ouluunkin kaipailleet oli tamperelaisten mielestä arkipäiväistä sekä tylsää ja
päinvastoin.

toisin sekä luvattiin vastavierailua Tampereen suunnalle. Yhteistyösiteiden ja uusien
tuttavuuksien solmimisen lisäksi ainejärjestötapaaminen poiki myös yhteisen
kannanoton Opetusministeriöön UPJ-asian
tiimoilta. Toivon mukaan yhteistyö tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa vilkkaana ja
molemminpuolisista vierailuista tulee yksi
olennainen osa toimintaa.
Tampereen UDK: n mukavan joukon ja
Indexin toimeliaiden vapaaehtoisten lisäksi
onnistuneesta tapahtumasta pitänee vielä
lopuksi kiitellä muitakin tahoja. Mukavasta
vierailusta ja sen mahdollistamisesta haluamme kiittää kaikkia tukijoitamme! Oulun
yliopiston SILO:n laitosta, joka ystävällisesti
kahvitti meidät ja vieraamme yliopistolla.
Lisäksi aamu- ja iltapalan mahdollistivat
Kavishovi sekä Kotivaraa, joita kiitämme
mainioista herkuista. Vielä haluamme kiittää
työelämänyhteistyökumppania TietoEnatoria, joka lahjoitti suuren kysynnän saavuttaneita kirjastoaiheisia palkintoja illanvieton
arpajaisiin.

Iltaa päästiin vielä jatkamaan Oulun vilkkaaseen yöelämään, jossa luotseinamme toimivat
Anna ja Jaana ja oli heillä varmasti porukassamme vahdittavaakin ;-) Tamperelaisille
esiteltiin Oulun rankkaa opiskelijaelämää
vastapainottavat menomestat ja majapaikkoihin laahustettiin takaisin vasta monien värikkäiden vaiheiden jälkeen, josta paremmin
voivat kertoa Jaana ja Anna.
Lauantaiaamuna luotani heräili sekalainen
seurakunta Tampereen opiskelijoita, joista
osa oli lähtenyt kotiin jo yöllä junalla, osa
aamulla ja osa majoittunut muualle. Aamupalan ja sekalaisen jutustelun jälkeen saattelin loput opiskelijat juna-asemalle, jossa
kiiteltiin mukavasta tapahtumasta puolin ja

Vastavierailua Tampereelle innolla odottaen:
Pj. Satu
Jatkuu>
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UDK tuplakonsonanttien maassa
Syyskuun
puoli-välissä
ekskursiostamme
Ouluun on
jo tovi aikaa,
joten joudun
herättelemään muistinystyröitäni
katselemalla
reissusta otettuja valokuvia ja lukemalla
puheenjohtajamme matkapäiväkirjaa, joka
julkaistiin
ainejärjestön
lehdessämme
Asiasanassa. Idea ekskursiosta oululaisten
kollegoittemme luo syntyi joskus talven
aikana ainejärjestön kokouksessa puolivahingossa. Hyvä idea olikin! Ainakin henkilökohtaisesti viihdyin erittäin hyvin ja niin
kai myös muutkin udklaiset - ainoastaan
positiivisia kommentteja olen saanut kuulla
kaikilta mukana olleilta opiskelukavereilta.

laiseen ”kirjasto- ja informaatiomaailmaan”,
matkalaiset tuntuivat olevan mielissään itse
Ouluun pääsystä, koska lähes kaikki olivat
käyneet kaupungissa vain yhden kerran.
Vaihtarimme Nils ei luonnollisesti ollut
käynyt koskaan Oulussa, joten hän jäikin
kaupunkiin vielä toiseksi yöksi meidän
muiden jo lähtiessä takaisin Tampereelle.
Vieraanvaraisuutta ja hyvää henkeä
Päälimmäisenä ekskursiosta on jäänyt
mieleeni aito vieraanvaraisuus. Jo juna-asemalla meidät toivotti tervetulleeksi muutama
Indexin hallituslainen etunenässä puheenjohtaja Satu Salmela. Ensimmäisenä vierailukohteena meillä oli pienen bussimatkan
jälkeen Oulun yliopisto ja Suomen kielen,
logopedian ja informaatiotutkimuksen laitos.
Olin kuullut villejä huhuja yliopiston rumuudesta, mutta yllätyin kuitenkin positiivisesti
ainakin sisätiloista, jotka tuntuivat jotenkin
kotoisilta verrattuina Tampereen yliopiston
sairaalamaiseen Pinni-rakennukseen.
Informaatiotutkimuksen oppiaineen historiaan ja suuntaviivoihin meidät perehdytti
lehtori Vesa Suominen ja professori MaijaLeena Huotari. Molemmat olivat minulle
etäisesti tuttuja hahmoja - ensin mainittu
Kirjastolehden verkkofoorumilta ja jälkimmäinen Tiedon tie –kirjan artikkelista.
Molempien esitykset olivat hyvin valaisevia – hieman huvittavaa on, että tiedän
nyt enemmän Oulun informaatiotutkimuksen ja kirjastotieteen oppiaineen historiasta
kuin Tampereen vastaavasta. Henkilökunnan ja opiskelijoiden välisistä suhteista jäi

Matkassa sekä uusia että vanhempia
opiskelijoita
Oma matkani alkoi hieman dramaattisesti,
koska junasta myöhästyminen oli enemmän kuin lähellä. Onnekseni ehdin kuitenkin turvallisesti pendolinoon, ja olisin toki
tullut myöhemmällä junalla perässä, vaikka
olisikin myöhästynytkin. Matkassa meitä
udklaisia oli yhteensä 12 henkilöä, mikä on
ihan kiitettävä määrä. Meidän hallituslaisten
lisäksi myös riviopiskelijoita oli mukavasti
mukana ja vieläpä yksi vaihto-oppilaskin.
Sen lisäksi, että saimme tutustua oulu12

sellainen mielikuva, että ne ovat läheisiä, ja
henkilökunta ja opiskelijat todella tuntevat
toisensa. Se onkin positiivinen asia pienen
oppiaineen ja laitoksen tapauksessa. Meillä
Tampereella henkilökuntaa informaatiotutkimuksen laitoksella on n. kolmekymmentä
ja laitoksen henkilökunnasta ainakin minulle
vain muutama on tuttu. Itse vähän ihmettelin,
miten siellä Oulussa pärjätään niin vähällä
henkilökunnalla – eikös meillä Tampereella
olisi muutama ylimääräinen teille lahjoittaa?
Vaikka yhteinen opiskelijoukkomme
Oulusta ja Tampereelta olivat kaikki informaatiotutkimuksen opiskelijoita, paikalla oli
historiallisesti sekä humanisteja, yhteiskuntatieteilijöitä sekä luonnontieteilijöitä, koska
meidän laitoksella on tällä hetkellä kahden eri
tutkinnon suorittajia. Sopii kuitenkin epäillä
kuinka moni kuinka moni mieltää itsensä
luonnontieteilijäksi.
Onko Oulu maineensa veroinen?
Yliopistokierrokseen kuului myös tutustuminen paikalliseen yliopistoruokalaan sekä
Indexin ainejärjestötilaan, joka herätti pientä
kateutta tamperelaisissa, meillä kun ainejärjestötilamme on jaettu ainakin kymmenen
muun ainejärjestön kanssa. Yliopiston jälkeen
matkamme jatkui Oulun kaupunginkirjastomaakuntakirjastoon, jossa meille esiteltiin
maakuntakokoelmaa, sähköisiä tietokantoja
sekä kaikkia osastoja ja lainauspalvelujakin.
Kaupunginkirjastosta jäi mielikuva vahvasta ammattitaidosta, osaamisesta ja palvelujen kehittämisestä. Ei ihme, sillä uuden
henkilökunnan suhteen on varmasti varaa
mistä valita. Opiskelijoiden näkökulmastahan kyseessä on pieni ongelma myös täällä
Tampereella ja itse olenkin suunnannut aina
kesiksi pääkaupunkiimme kirjasto- tai tietopalveluhommiin. Suosittelen, koska siellä
vallitsevat meidän alallamme opiskelijoiden
markkinat!
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Tekniseen puoleen kuten langattomiin
yhteyksiin ja monikäyttöiseen Oulu cardiin
on Oulussa sen teknologisen maineenkin
mukaisesti panostettu. Myös yksinkertainen
ja vanha idea kirjastonhoitajien omista vastuualueista aineistonvalinnassa on todella
käytössä Oulun kaupunginkirjastossa!
45 Special vs. Doris
Kaupunginkirjaston jälkeen virallisempi
ohjelma olikin lopussa ja siirryimme vähitellen epävirallisemman ohjelman pariin Satun
luo, missä meitä odotti aivan mahtavat tarjoilut, joten nälkä ei illan aikana päässyt todellakaan yllättämään. Epäviralliseen ohjelmaan
kuului syömisen lisäksi esittelykierrosta,
arvontaa, saunomista, pientä pelailua ja
tietenkin vapaamutoista jutustelua. Myöhemmin illalla suuntasimme vielä kaupungille,
jossa päädyimme ensin Torinrannan aittoihin
ja myöhemmin Nelivitoseen, jota minulle oli
aiemmin suositeltukin. Puheenjohtajamme
Noora Kannisto vertasi 45 Specialia tamperelaiseen Doris-yökerhoon, mutta Nelivitosen
monipuolinen musiikkivalikoima ja isommat
tilat kyllä vakuuttivat allekirjoittaneen eikä
nuhjaista Dorista tullut kauheasti ikävä.
Illan tarkemmista yksityiskohdista on
varmaankin tehdä yksityiskohtaisempaa
raporttia – sen on Noora jo tehnyt Asiasanan
jutussa, jonka te oululaiset olette mahdollisesti lukeneetkin. Toivottavasti te tulette
mahdollisimman pian vastavierailulle tänne
Tampereelle. Täällä on paljon nähtävää, mm.
uusi yliopiston uusi pääkirjasto, joka avattiin
vasta elokuun alussa.
Kiitos!
Kari Lindstedt,
UDK ry:n hallituksen sihteeri,
yhteiskuntatietelijä
Jatkuu>

UDK:n tutustumisretki Oulun yöelämään
Indexin ja UDK:n yhteinen illanvietto

sivat käydä vielä tutustumassa pikaisesti
Oulun keskustan shoppailutarjontaan ennen
illanviettoa. Tällä aikaa osa indexiläisistä
ehti kiiruhtaa Satun luo laittamaan tarjottavat
ruoat valmiiksi, jotta nälkäiset tamperelaiset
pääsisivät syömään heti kaupungilta saavuttuaan.

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö, UDK, oli
saapunut aamupäivällä vierailulle Ouluun.
Päiväohjelmaan kuuluneiden virallisten
esittelyjen ja tutustumisten jälkeen oli aika
siirtyä epävirallisemman iltaohjelman pariin.
Päivä oli ollut pitkä ja niin tamperelaiset kuin
oululaisetkin kaipasivat jo rentouttavaa illanviettoa, jossa voisi tutustua puolin ja toisin
paremmin toisiinsa.

Lämmin vastaanotto
Vihdoin tamperelaiset löysivät perille asti
ja iloinen puheensorina täytti Satun eteisen
vieraiden saapuessa sisälle. Heitä odotti
lämmin vastaanotto, kirjaimellisesti, sillä
keittiössä hyörivät ja pyörivät apukokit ja
ruokia lämpimänä pitävä uuni olivat saaneet asunnon lämpötilan nousemaan saunan
eteistä muistuttaviin lukemiin. Tamperelaiset
valtasivatkin hieman viileämpänä pysyneen
Satun olohuoneen ja siellä väsyneitä matkailijoita pehmeänä odottavan sohvaryhmän.

Indexin ja UDK:n yhteinen illanvietto järjestettiin puheenjohtajamme, Satun kotona Karjasillalla. Siellä oli tarpeeksi tilaa kaikille
innokkaille illanistujille ja tarjolla oli myös
saunomismahdollisuus. Tällainen kotona
järjestetty illanvietto sai positiivista palautetta niin oululaisilta kuin tamperelaisiltakin
- koti koettiin lämpimäksi ja persoonalliseksi
paikaksi ottaa vastaan kaukaa saapuneet vieraamme.
Tamperelaisten päiväohjelma oli päässyt
venymään aiottua pidemmäksi, ja he halu-
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Kauan ei kuitenkaan tarvinnut odottaa, kun
vieraat ja heitä tervehtimään tulleet oululaisopiskelijat olivat saaneet mahansa täyteen ruokaa ja osa oli ehtinyt jo lämpimään

saunaan pesemään päivän pölyt pois. Virallisempi esittelykierros oli pidetty syönnin
lomassa ja kaikki olivat pääseet kertomaan
itsestään jotain tietämisen arvoista. Ilta jatkui
rennosti pelaillen eri pelejä ja keskustellen, ja
asunnossa kaikui iloisena sekamelskana eri
murteiden kirjo ja naurun pyrskähdykset.
Illan aikana ehdittiin pitää myös arpajaiset,
jonne Indexin puheenjohtaja oli onnistunut haalimaan hienoja palkintoja erinäisiltä
auttavaisilta tahoilta. Palkinnot jakautuivat
onneksi aika paljolti vieraidemme eduksi,
joten kukaan ei päässyt syyttämään meitä
ainakaan pelaamisesta omaan pussiin.
Karaokea ja tanssia
Ilta alkoi olla jo aika pitkällä, mutta suurin
osa vieraistamme ei osoittanut minkäänlaisia
väsymisen merkkejä. Meikkien ja hiusten
viimeistelyjen jälkeen suuntasimmekin porukalla kohti keskustaa. Osan illanviettäjistä
hyvästelimme kävelymatkan aikana heidän
jatkaessa matkaa, ja toivotimme heille hyvää
jatkoa ja toivoimme pikaista jälleennäkemistä.
Paljon monenlaista menopaikkaa oli tarjolla ja se tuotti hieman valinnan vaikeutta.
Päätimme kuitenkin aloittaa tutustumisen
Oulun yöelämään torinrannan viehättävistä
aitoista. Arvelimme aittojen olevan tamperelaisten mieleen ja siinä olimme aivan oikeassa. Ehdimme tutustua niin livemusiikin
taikaan kuin modernimman kaupunkilaisaittakulttuurin, karaoken, saloihin. Tamperelaiset innostuivat ilahduttamaan meitä muita
laulamalla populaarimusiikin helmiä Robbie
Williamsin ja Britney Spearsin tahtiin.
Karaoken innoittamina päätimme viedä
tamperelaiset tanssimaan, mutta eräs
nimeltä mainitsematon yökerho ei suostunut
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päästämään meitä sisään. Syynä ei kuitenkaan ollut se, että iloisen, sekalaisen seurakuntamme kunto olisi päässyt illan aikana
huononemaan, vaan se, että ikäraja aiheutti
ylitsepääsemättömiä ongelmia. Päätimme
siirtyä reilun korttelin päähän humanistien
suosimaan rokkibaariin, ja se osoittautuikin
paljon paremmaksi ideaksi. Tamperelaiset
kehuivat kuin yhdestä suusta paikan tunnelmaa ja toivoivat Tampereelle myös samanlaista illanviettopaikkaa.
Juhlat jatkuivat tanssin merkeissä vielä
pitkään ja viimein onnelliset, mutta väsyneet illanviettäjät pääsivät poistumaan kohti
majapaikkojaan. Päivä oli ollut antoisa ja se
oli tuonut mukanaan monta uutta kokemusta
ja tuttavuutta. Me indexiläiset jäimmekin
innolla odottamaan suunnittelemaamme
vastavierailua Tampereelle ja sen mukanaan
tuomia kokemuksia.
Koko Index ry:n puolesta,
illanviettokomitean baarineuvoston
jäsenet
Anna ja Jaana
Indexiä UDK:n vierailulla tukivat seuraavat
tahot:

Työelämän aakkoset, jatkoa sivulta 9
voit kartuttaa jo opiskeluaikaisista työsuhteista, jos olet liiton ja työttömyyskassan
jäsen. Samalla ”vakuutat” itsesi mahdollisen valmistumisen jälkeisen tai myöhemmän työttömyyden varalta. Työssäoloehto
karttuu jokaisesta viikosta, jossa työaika on
vähintään 18 tuntia. Täyteen työssäoloehtoon
vaaditaan 43 tällaista työviikkoa.
Mikä KUMULA on ja mihin kokonaisuuteen KUMULA kuuluu AKAVAssa? Kuntien asiantuntijat –KUMULA ry on korkeasti
koulutettujen kuntasektorilla työskentelevien
asiantuntija ja esimiestehtävissä toimivien
edunvalvontajärjestö. KUMULA ry perustettiin 1994. KUMULA on Akavan Erityisalojen toiseksi suurin jäsenjärjestö. Suurin osa
KUMULAn jäsenkunnasta on kirjastoalalla
työskenteleviä ihmisiä. Tyypillisiä tehtävännimikkeitä ovat kirjastonhoitaja, kirjastotoimenjohtaja, osastonjohtaja ja informaatikko.
Toinen KUMULAn suuri jäsenryhmä on
koulu- ja sivistystoimenjohtajat. Muita
merkittäviä ryhmiä ovat hallintotehtävissä
työskentelevät asiantuntijat (esimerkiksi
elinkeinoasiamiehet) sekä nuoriso- ja liikunta-alan tehtävissä työskentelevät.
Akavan Erityisalat ry on AKAVAn kuudenneksi suurin jäsenjärjestö. Jäseniä Akavan
Erityisaloissa on noin 20 000. Akavan Erityisalojen kautta pienetkin ammattiryhmät
voivat järjestäytyä Akavaan. Akavan Erityisalat kokoaa 22 jäsenyhdistystä yhteen.
Akavan Erityisalojen suurimmat jäsenyhdistykset ovat Specia –asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt, Kuntien asiantuntijat
–KUMULA, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö, Museoalan ammattiliito, Kääntäjien
ammattijärjestö, Tradenomi HSO Sihteerit ja
Suomen Toimintaterapeuttiliitto.
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AKAVA puolestaan on yksi palkansaajien
keskusjärjestöistä. Se on korkeasti koulutettujen kattojärjestö, joka on perustettu

“Ammattijärjestön
asiantuntijoilta löytyy apu,
kun palkka-asiat,
työsopimuksen
laatiminen tai
työlainsäädännön
kiemurat askarruttavat
työelämän ensimetreillä.”
1950. AKAVA:lla on yli 460 000 jäsentä ja
jäsenmäärä kasvaa koko ajan. Muita keskusjärjestöjä ovat STTK ja SAK. Myös työnantajat ovat yleensä järjestäytyneet oman alansa
työnantajaliittoon. Nämä puolestaan kuuluvat toimialansa mukaan työnantajien keskusjärjestöihin, joita ovat Elinkeinoelämän
Keskusliitto EK, Valtion työmarkkinalaitos,
Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Kirkon
sopimusvaltuuskunta
Tulopoliittinen kokonaisratkaisu eli tupo
syntyy, kun työmarkkinoiden keskusjärjestöt
(työnantajat & palkansaajajärjestöt) ja maan
hallitus (ns. kolmikanta) pääsevät sopuun työmarkkinoita koskevasta ratkaisusta. Tupossa
on palkkaratkaisun lisäksi sovittu talous-,
tulonjako- ja sosiaalipoliittisista toimista.
Hanne Niemistö
KUMULA ry
Lisätietoja
www.kumula.fi & www.akavanerityisalat.fi

Tapahtui tosielämässä
kirjastotäti Markku-sedälle
Kaikenlaisia pieniä ja suuria sattumuksia
saattaa tulla kirjastotädin elämässä kohdalle. Yleensä opiskelijoilla on korkeintaan
hatara tuntuma oman alan töiden todellisesta
luonteesta ja vasta harjoitteluaikana vastaan
tulee ensimmäistä kertaa työn todellisuus.
Ihmiset kaikkine hassuine päähänpistoineen
ja omituisuuksineen pitävät huolta siitä, että
kirjastonhoitajan arki ei koskaan ole samanlaista eikä ikinä pitkästyttävää. Kaikki tässä
esiintyvät tapahtumat ovat sattumuksia joita
on sattunut minulle ystävilleni ja kollegoilleni. Tosin sen verran taiteilijan vapaudella
höystettyinä, että kriittinen silmä voisi väittää näiden tarinoiden suhtautuvan todellisuuteen kuten amerikkalaiset tv-elokuvat, jotka
perustuvat tositapahtumiin. Nämä nyt ovat
vain asioita joiden kaltaisia sattuu joka päivä,
jokaisessa kirjastossa, jokaiselle kirjastonhoitajalle ;-)

materiaalia siis. Ymmärrettävä erehdys tuollainen, mutta ilmeisesti kirjastonkäyttö oli
jäänyt viime aikoina vähemmälle, kun piti
vielä varmistaa josko kirjasto lainaa aineistoaan.
Kirjaa lainaamassa
Aina joskus törmää ihmisiin, joilla on mielenkiintoisia odotuksia kirjastoista. Yleensä
niillä, jotka käyvät siellä harvoin. Normaalia
on esimerkiksi se, että lähikirjastoon saavutaan pari tuntia ennen sulkemisaikaa ja
kysytään “jotaki sellasta, jossa olis kaikki
Japanista, sen kulttuurista
ja Suomen ja Japanin kulttuurieroista,
niinku.” Kun asiakkaalta sitten kohteliaasti
kysyy, että mihinkäs tarkoitukseen tarvitsisit
sellaista kirjaa, niin vastaus on yleensä jotain
tyyliin: “Pitäis tehdä esitelmä.” Huomatkaa
hyvä valmistautuminen! Jos erehdyt sanomaan, kuten minä maalaisuuttani kerran
erehdyin, että mitään relevanttia teosta ei ole
juuri nyt paikalla, niin vikahan on tyhmän
kirjastonhoitajan. Kirjastonhoitajahan ei ole
hankkinut sopivaa kirjallisuutta lähikirjastoon eikä estänyt muita ihmisiä lainaamasta
niitä. Yritä siinä sitten selittää, että tämmöiset harvemmin kysytyt kirjat ovat yleensä
vain pääkirjastossa, kun ei lähikirjastojen
rahat ja tilat anna myöten hankkia kaikkea.
Tuomioistuin on jo kokoontunut ja tuomionsa langettanut.

Lainaatteko te niitä levyjä?
Heti kohta aamuvuoroon saapumisen jälkeen
puhelin soi ja hieman epävarman oloinen
miesääni kysyy: ”Oliko teillä niitä cd-levyjä
siellä? Niin, ja että lainaatteko te niitä?”
Oli aivan siinä hilkulla, että sain pidettyä
naaman peruslukemilla ja äänen hallinnassa
ja nielaistua ne “Odotas hetki kun tarkistan”
tai “Ai, meillä vai?” kommentit, jotka olivat
jo puolivälissä tulossa ulos. Onneksi saatoin
sanoa asiakkaalle, että “Odotatko hetken.
Minun pitää ensin avata tietokone. Ihan
pikku hetkonen.” No eihän asiakas ollut loppupeleissä edes musiikkia vailla. Äänikirjaa
hän oli vailla, mutta kun se on cd-muotoinen
äänikirja, niin sehän on musiikkiosaston
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Yritys pelastaa kirjaston maine lupaamalla
tilata pääkirjastossa paikalla oleva teos
seuraavaksi päiväksi maksutta lähikirjastoon
ei tuota myöskään tulosta. “Ei kun mun pitää

pitää se esitelmä jo huomenna. Pitääkö mun
muka käydä pääkirjastossa asti?” No mitäpä
siihen tiskin takaa voi todeta kuin, että ”Jos
tarvitset sen kirjan huomiseksi, niin kyllä.”

menissä oleva vanhempi herrasmies, joka
saapuu tiskille ja kaivaa taskustaan cd-levyn,
joka ei luonnollisesti ole kotelossa. On siis
pelkkä levy ja hämmästynyt virkailija. Kirjaston tunnukset siinä toki selvästi ovat
näkyvillä. No ainahan nuo asiakkaat unohtelevat levyjä ja tuovat niitä myöhemmin,
joten siitähän tässäkin tapauksessa on kyse.
Virhe. Turhan haeskelun jälkeen kirjastonhoitaja hoksaa mennä kysymään että onkos
teille tullut tästä karhua. “Ei. Siinä on vielä
laina-aikaa 27. päivään saakka.” Siis täh?
No kun ei koteloa kirjastosta löydy, niin ei
kun etsimään levyn nimen perusteella. Kun
selviää, että ensinnäkin se levy oli edelleen
lainassa asiakkaalla (ei tosin miehellä itsellään, vaan miehen siskolla). ja toisekseen
se oli tuplalevyn levy 1, niin hitaasti alkaa
oivalluksen valo valaista pimeydessä kulkenutta kirjastonhoitajaparkaa. Sherlockholmesmaisen päättelyn tuloksena hän voi kertoa
asiakkaalle, että kyllä sieltä kotoa pitäisi
löytyä vielä kotelo ja yksi cd. “Ai? Niinkö?”
on se odotettu kymmenen pisteen vastaus.

Toinen ryhmä ihmisten omia odotuksista
liittyy kirjaston hankintapolitiikkaan. Tai
oikeastaan siihen miksei joitakin itsestään
selviä hankintoja ole tehty. Asiakas on sanotaanko innokas paikallishistorian harrastaja ja
tulee kyselemään paikallishistoriikkia. Luonnollisesti ei Oulun seudulta, vaan omalta
kotiseudultaan ja kun muu osa on jo kovasti
tuttua, moneen kertaan luettua ja aineisto tarkasti läpikäytyä niin sitten pitäisi löytää jotain
uutta ja kiinnostavaa ja kun vasta on sedällä
tullut hankittua tuo dvd-soitinkin, niin olisihan se tosi mukavaa saada Petsamon koltista
kotiseutuhistoriaa dvd:nä... Muut formaatit
eivät tietenkään kelpaa eivätkä muut koltat
aiheena. Sitten kirjastonhoitaja saa kuunnella
kuinka käsittämätöntä on, ettei kirjasto ole
moista hankkinut kokoelmiinsa. Eikä henkilö
tietenkään ota kuuleviin korviinsa selitystä,
että tilaaminen on aika hiljaista, jos kukaan
ei ole tehnyt moista julkaisua. Tokihan joku
on dokumentin kuvannut minua niin suuresti
kiinnostavasta aiheesta ja laittanut sen dvdmuodossa jakeluun. Asiakas olisi ilmeisesti
vasta sitten tyytyväinen kun kirjastonhoitaja
olisi hakenut videokameran takahuoneesta ja
syöksynyt Petsamoon tekemään tiukkaa ja
historiallisesti pätevää mikrodokumenttia ja
tuottanut siitä dvd-version ja tarjonnut sen
maksutta kaikkien teoksesta kiinnostuneiden
asiakkaiden ulottuville. Ostaminenhan ei tule
kyseeseen kun ne dvd:t on niin käsittämättömän kalliita.

Levyjä varaamassa
Taikuuteen tekisi mieli uskoa. Onhan se toki
tylsää teknologiaa hauskempaa, mutta välillä
moderni valkoinen magia aka tietotekniikka
saa aikaan uskomattomia asioita. Tässä
olisi vaihteeksi pieni tositarina musiikkiosaston arjesta. Asiakas tulee tiskille ja sanoi
haluavansa tehdä kaukolainatilauksen tosi
paskasta levystä. Ihan noilla sanoin siis.
Asiakas oli vailla Matti Nykäsen Samurai
levyä. Siis sitä alkuperäisestä Matin 90luvun ‘menestyslevyä’. Sanoi tekevänsä
tilausta veljelleen. Saattoi tehdäkin, mutta
niin minäkin väittäisin jos Samuraita olisin
ollut varaamassa;-b

Levyä palauttamassa
No aina ei saa lainaksi mitä haluaa, mutta ei
se palauttaminenkaan aina suju kuin elokuvissa. Kuvitelkaapa sellainen kuusissakym-
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Levy löytyi Espoon pääkirjaston musiikkiosaston varastosta, mutta tässä vaiheessa kauko-

lainaohjelma, eli tuttavallisemmin kake teki
tenän. Se ei suostunut tallettamaan muistiinsa
ko. varausta. Ei onnistunut myöskään tilauksen lähettäminen. Tavalliset taikatemput eli
ohjelman uudelleenkäynnistys tai sadetanssi

lisilla tiedoilla yleisessä kirjastossa tiedonhakuja joutuu tekemään. Tai tässä tapauksessa
asiakkaalla on jopa tavallista paremmat tiedot
kirjasta jota vailla he ovat. Joskus on nimittäin tullut haettua ”sitä hyvää kirjaa jonka
luin kansakouluaikoinani”. Ei muita muistikuvia. Paitsi, että se oli tosi hyvä kirja. Mutta
mennäänpä lupaamaani esimerkkitapaukseen
siis.

“Asiakas tulee
tiskille ja sanoo
haluavansa tehdä
kaukolainauksen
tosi paskasta levystä.”
__________________

Toisessa lähikirjastossa oli käynyt pariskunta,
jolla oli vähän epämääräisiä muistikuvia
omasta suosikkikirjastaan. Kumma kyllä
kollega ei ollut onnistunut löytämään haluttua kirjaa lukuisista vinkeistä huolimatta
ja hänpä delegoi hakemisen lastenosaston
(=minun) huolekseni. Tuntomerkkejä oli
todellakin runsaasti...

oikealla kädellä vasemmasta korvasta kiinni
pitäen eivät auttaneet. Kuitenkin samaan
aikaan muut kaukolainatilaukset lähtivät liikkeelle ilman ongelmia. Mutta vaikka kaikki
työvuorossa olleet yrittivät vuorollaan tilata
Matin Samuraita Espoosta, tulos oli aina
sama. Ei voittoa, inget vinst, no return. Matin
levyä kake ei siis suostunut hyväksymään.
Kuusi tuntia ja yhtä monta yritystä myöhemmin ohjelma kuitenkin ilman mitään näkyvää
syytä päätti hyväksyä kaukolainatilauksen.
Ohjelman lokitiedostosta ei löytynyt yhtään
virheilmoitusta eikä se ilmoittanut mistään
toimintahäiriöstä. Mattia nyt ei vain pidä
mennä tähän kirjastoon tilaamaan. Piste.
Luultavasti silkka typerä jääräpäisyytemme
sai ohjelman luovuttamaan ja tilaamaan sen
levyn. Mitä tästä opimme? No, asiakas on
aina oikeassa. Matin levy oli niin huono, että
tietotekniset järjestelmät sekosivat. Sinänsä
ymmärrettävää, kyllä minullakin tekee pahaa
käsitellä moista roskaa ilman likaisen työn
lisää.

1) Kyseessä on lastenkirja.
2) Kirjan kannessa on kranssi. Pyöreä, sydämenmuotoinen tai vain kukkia kehänä.
3) Satukirja, ei kovin ohut.
4) Ehkä Disneyn. Ei välttämättä. Luultavasti.
5) Kansi on ehkä punainen. Tai ainakin iloisenvärinen. Luultavasti ainakin ei-musta.
Saattaisi olla mattapintainen, kai.
6) Ei kauhean vanha.
7) Pienempi kuin A4 kokoinen. Ehkä hiukan
nelikulmainen!
Jos kirja löytyisi, niin kollega lupasi tikkarin.
Uskokaa tai älkää, mutta pari tuntia myöhemmin se kirja löytyi! Saatoin tuntea ansaittua
onnistumisen riemua. Ja en tässä halua paljastaa teille mistä kirjasta oli kyse. Jätetään
se vaikka kilpailutehtäväksi kaikille teille.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan pullakahvit Humuksessa allekirjoittaneen kanssa.

Edistynyttä tiedonhakua
Otetaan lopuksi esimerkki miten puutteel-
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Hyvää ja antoisaa opiskelusyksyä kaikille
opiskelijoille toivottaa lähikirjastotätisetä
Markku :)

Travel Diary, part II:

Greensboro, North Carolina, USA

Heipähei vaan taas. Tätä nykyä olen jo
kotitutunut rapakon toiselta puolelta ja
opiskelun päättäminen on vahvasti työn
alla. Ehdin jopa käväistä Puolassakin
muutaman viikon reissun, josta kenties
lisää seuraavassa lehdessä =) Mutta tässä
olisi vielä katkelma edellisen kevään tunnelmista USA:n kamaralla!

taa, Aki Sirkesaloa ja Egotrippiä; oli se vain
mukavaa hengähdystaukoa ja aikaa omalle
itselle, omalle rauhalle. Jos korvat täyttyvät
musiikista liiaksi, voi aina aukaista oven ja
koputella naapureiden karmeihin, olisiko
elokuvaseuraa taikka mennään kävelylle.
Matkustelu on ollut mahtavaa! Florida ja länsirannikon San Diego ja Las Vegas on koettu,
samoin itärannikko pakollisine Washington
D.C.:ineen ja New York:ineen, Boston tulee
ikään kuin ekstrana. Kaikki nämä kuuluisat
kaupunkien nimet ovatkin tästä lähtien henkilökohtaisia kokemuksia, on se vain ihmeellinen ajatus. Muutaman ensimmäisen vaikean
päivän jälkeen se ikävä unohtuu ja sen jälkeen ei ole muuta kuin kokemuksien vastaanottaminen. Jokainen päivä on seikkailu ja
aina on jotain odotettavaa edessäpäin: sitä
minä kutsuisin elämäksi! On se vain hassua,

Aika kului niin nopeasti, sitä toistelivat täällä
kaikki. Viime kevät tuntuu taivuttaneen
fysiikan peruslakeja, jollain määrittelemättömällä tavalla: syksy meni normaalitahtia,
mutta kevät…niin nopeasti. Jopa amerikkalaiset ihmettelevät samaa. Toisaalta ei ole
ollut aikaa tylsistyä. Koulutöiden kanssa on
aina painimista ja sitten on sosiaalinen osallistuminen sosiaalisessa Ameriikassa. Kun
jossain välissä oli aikaa istua koneelle ja katsella rauhassa sen ruutua, kuunnella Apulan-

Friday Festin esittelyareena, allekirjoittanut toimii tekniikan ylimestarina.
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että tällaista ei ole tullut ajatelleeksi silloin,
kun vielä oli vain kotiympyröissä, turvallisesti omalla maaperällä. Poissa kotoa se on
ikään kuin auennut, kaikki ne toisten puheet
matkailun eduista ja ihanuudesta.
Joka perjantai asuntolan kellarikerroksessa
kokoonnuttiin isoin joukoin katsomaan esityksiä eri maista. Kyseisen maan vaihtarit
kokosivat kasaan esityksen omasta maastaan
ja laittoivat pöydän koreaksi oman maansa
herkuilla.

Minnin kotitalo DisneyWorldissä
(Orlando, Florida).
Koskapa olimme tyttöjä,
meidän oli pakko ottaa siitä kuva

Suomen ja Ruotsin yhteisessä Friday Festissä oli kummastakin maasta vaihtareita sinä
lukukautena melkoisen vähän: Suomesta
vain minä ja Heikki ja Ruotsista kolme tyttöä.
Löysimme vielä ruotsalaisen Erican, joka
on asunut paikkakunnalla perheensä kanssa
muutaman vuoden ja hän ajelutti meitä
ympäriinsä etsimässä skandiruokaa jaettavaksi massoille =) Juhla onnistui varsin
mallikkaasti, powerpointit herättivät hilpeyttä ja Heikki tonttulakkeineen vitsaili itsensä
ihmisten nauruhermoihin. Kuvaamassamme
videossa kyselimme ihmisiltä stereotypioita
molemmista maista, ihmisistä ja valtioista.
Yllättäen tytöt olivat kuulemma kauniita,
mutta ihmiset yleensä hiljaisia ja vakavamielisiä, ilmasto nipin napin elinkelpoinen
kylmine, auringottomine talvineen ja ruoka
omituista :D
Otimme valmistelut vakavasti ja stressasimme tyttömäiseen tyyliin viimeiseen
minuutin asti ilmapallojen asemoinnista ja
koristenauhojen kierteiden tasaisuudesta.
Näkki-, ja ruisleipä, silakka tillikastikkeessa,

marjarahka ja ruotsalaiset suklaapalloset
tekivät kauppansa ja pöytä syötiin puhtaaksi. Tosin asianosaisilla saattoi olla osuutta
asiaan, siellä kun oikeaa leipää ei löydy edes
kivien alta. Näkkäriä rouskutellessa, autuaat
ilmeet kasvoillamme, muistelimme yhteisesti
skandikulttuurin ylivoimaisuutta leivän tekemisen jalon taidon saralla. Uudestaan ja uudestaan saimme kuulla ruoan olleen hyvää,
miten tuo rahka tehdään, kuka teki suklaapalloset, mitä tämä jännä, kova leipä on? Kaiken
kaikkiaan julistaisin siis maidemme esittelyn
olleen menestys ja paikalla olleiden ihmisten
oppineen jotain uutta tästä pohjoisesta maailman kulmasta.
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Suomen kieltä oli kyllä jonkin verran ikävä.
Toisinaan kävi voimille puhua koko ajan
kielellä, joka ei ole se luonnollisin vaihtoehto, oli hankalaa taivuttaa ajatusvivahteet
sellaisiksi sanoiksi, jotka ymmärrettäisiin
juuri oikein. Mutta myös ihan puhumisenkin kannalta. Joinain päivinä ääntäminen
kävi voimille, kaikki ne pehmeät ärrät ja

ssuhuässät. Toivoin, että saisi käyttää kunnon
kolisevia konsonantteja ja laittaa muutama
napakka vokaali väliin. Että olisi voinut – niin
kuin kaikki muut – jutella jonkun kanssa ihan
vaan kaksin, niin että muut eivät ymmärtäisi
sanaakaan. Heikin kanssa kun törmättiin,
puhuttiin yleensä suomea, mutta muuten olin
kieleni kanssa aika yksin. Moderni teknologia tosin tuli avuksi ja skypesin (tietokoneohjelma, joka antaa soittaa koneelta koneelle
ilmaiseksi) kotiin vähintään viikoittain.
Mutta olisihan se mukavaa ollut olla siellä
ja puhua siellä olevista asioista omalla kielellä. Toisaalta englannin käyttö on huimasti
luontevampaa nykyään. Vieläkin vierastan
puhelimia, mutta sama juttu se on kotona,
joten ehkä kyse onkin vain henkilökohtaisesta ongelmasta =). Muuten ei kyllä ahdista
mikään tilanne, jossa vaaditaan englannin
kieltä. Olen lausunut runoja ulkomuistista
kirjallisuuden kurssillani ja sitä kutsuisin jo
melkoisen vaativaksi kielelliseksi tilanteeksi,
mutta ahdistus oli vain tavallista esiintymisstressiä.

perhoset kaksi kertaa isompia, mutta olihan
se sentään Ameriikka, maailman toisella
puolella! =P
Eve

Siellä linnunlaulu on ihan hassun erilaista ja

Juttu Relevanssissa poiki artikkelin oikeaan lehteen
Relevanssi ei liene mikään turha julkaisu,
sillä tätä luetaan Suomen tieteellisessä
kirjastoseurassakin. Markku Kestin Relevanssissa ensijulkisuuden kokenut artikkeli RDIF – lopun alkua viivakoodille pääsi
valtakunnallisen kirjastoelämän parrasvaloihin, kun Suomen tieteellisen kirjastoseuran
julkaisema jäsenlehti Signum keksi artikkelin lehdestämme.

lähdeaineisto ja samalla vaivalla tehdä yhden
syventävän kurssin kirjallinen osuus. Mutta
myös Signum halusi julkaista myös saman
jutun, ja julkaisi kanssa. Sellaista se elämä
joskus on. Sitä yrittää kirjoittaa vain kavereilleen hauskan jutun, mutta tulee samalla
opiskelleensa ja hankkineensa julkaisunkin
tililleen. Tähän ei pysty kuin humanisti, Kesti
kommentoi.

– Minun piti vain kirjoittaa hauska juttu Relevanssiin ystävieni iloksi. Mutta kun aihe sopi
parhaillaan kesken olevaan kirjastojärjestelmien kurssiin, niin pitihän siihen hankkia

Signumin versio artikkelista löytyy lehden
numerosta 2/2006. Muut bibliografiset tiedot
saat itse selvittää.
22

AJANKULUKSI
Indexin uusi keskustelufoorumi on avattu osoitteessa http://www.
foorumi.info/indexall/index.php. Foorumin tarkoitus on koota
yhteen informaatiotutkimuksen opiskelijoita ja välittää tietoa muun
muassa ainejärjestötoimintaan, opiskeluun sekä vapaa-aikaan liittyvistä asioista. Viestien kirjoittaminen edellyttää yksinkertaisen
rekisteröintikaavakkeen täyttämistä, joten ei muuta kuin nimimerkkiä pohtimaan ja tervetuloa keskustelemaan!
Markku Kesti
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INFOTAULU
LIIKUNTAVUORO
Indexin ja Communican
yhteinen liikuntavuoro
keskiviikkoisin klo 16.30-17.30
Normaalikoulun yläasteella.
Indexiläiset ovat myös
tervetulleita Suman lentopallovuorolle, joka on samassa
paikassa
torstaisin klo 18.40-19.40.

Syksyn toimintaa
Kiltahuonkahveja
Tutustumisilta
Sekä syksyllä totetetaan myös
kotimaan ekskursio Tampereelle
UDK:n vieraaksi.
Seuraa sähköpostiasi ja
foorumia.

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

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

