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Uusi vuosi lupaa Relevanssiin muutoksia tai ainakin henkilövaihdoksia.
Tämän ainejärjestöveteraanin on nyt
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kaikenlaiset luottamustehtävät vetreille
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Painopaikka:
Oulun yliopistopaino

Pukki jo ovelle kolkuttaa…
Joulun kolkutellessa ovelle ja vuoden vaihteen lähestyessä on jokaisen aika miettiä mitä
vuoden aikana tulikaan tehtyä… Onko tili plussalla vai miinuksella, voiko pukin konttiin
odottaa lahjoja vai risuja? Siinä missä lapsia ja lapsenmielisiä pelotellaan vuoden lopussa
joulupukilla, ainejärjestöjen hallituksia sen sijaan voidaan uhkaille tekemättömistä töistä
tilintarkastajilla, veroviranomaisilla ja maistraatilla.
Ainejärjestön hallituksen kohdalle teemme vuoden lopussa paitsi virallisen tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen, myös henkisen loppuyhteenvedon saavutuksistamme. Mitä hallitusvuoden 2006 aikana onkaan sitten pukin konttiin kertynyt, risuja vai ruusuja… Siitä päätätte
tietysti osaltanne te Indexiläiset (mikäli olette toimintaan osaa ottaneet), mutta lienee meillä
hallituslaisillakin siihen sanamme sanottavana.
Lähes täysin vailla aiempaa ainejärjestötoiminta kokemusta aloittanut hallitus pääsi vuoden
aikana hyvään vauhtiin, järjesti parhaansa mukaan aktiviteettejä opiskelijoille ja huolehti
opiskelijoidemme eduista. Toimintavuoteen on mahtunut monenlaista, mm. kiltahuonekahvittelua, ystävänpäivän tapahtumat, talviset palautepäivät, UDK:n vierailu, perinteinen
vappupiknik, työllistymispäivät, työelämän tietouden seminaari, leffailta... Lukemattomia päiviä on vietetty yhdessä kiltahuoneella ja pitkiä iltoja Oulun yöelämässä. Ja onpa
yhteyksiä onnistuttu kuluneena toimikautena luomaan myös humanistisen tiedekunnan
ulkopuolelle teekkarien suuntaan ; ) Erityisenä lisänä mainittakoon vielä ainejärjestön tuutoroinnin kehittämisprojekti, jossa ainejärjestötoimijat ovat päässeet näyttämään todelliset
kyntensä. Aina ei toiminta ole toki ollut yhtä riemua. Vaikeissa tilanteissa tukea on kuitenkin saatu vanhoilta hallituslaisilta ja ongelmatilanteissa koko hallitus on kantanut vastuun
yhdessä.
Kaikille Indexin rivijäsenille ja myös tulevalle hallitukselle haluaisin kuitenkin muistaa,
että hallitus ei ole mikään oma kuppikuntansa, joka voisi toimia ilman jäseniään. Myöskään
ainejärjestö ole mitään ilman omistautuvaa ja innokasta hallitusta, joka ainakin tänä vuonna
on antanut paljon yhteisten tapahtumien järjestelyyn. Ensi vuoden osalta hallitus vaikuttaa
lupaavalta, paljon uutta verta on saatu mukaan, kiitos innokkaiden fuksiemme! Silti aina
kaivataan hallituksen ulkopuolisia näkemyksiäkin soppaa hämmentämään,
palautetta ei nimittäin voi koskaan saada liikaa! Mikäli sinulla on
siis opiskelija hyviä ideoita Indexin ensi vuoden toimintaan, tule
reippaasti käymään kokouksissa tai lähesty hallituslaisia sähköpostin tai keskustelufoorumin välityksellä.
Koko hallitukselle, uusille fukseille ja kaikille muillekin
Indexin jäsenille kiitos mukavasta vuodesta, osallistumisesta
ja mielenkiinnostanne. Tehdään ensi vuodestakin yhtä toimintarikas, niin että infon opiskelijoilla ois joulu ainainen…
Satu Salmela, pj
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Puheenjohtajien kyselytunti
Tässä jutussa ottavat toisistaan mittaa Indexin nykyinen puheenjohtaja Satu ja tuleva puheenjohtaja Päivi. Kumpikin on varannut toisilleen kiperiä kysymyksiä, joita ei voi ohittaa, ylittää
tai alittaa… Lue jos uskallat!
Päivi kysyy, Satu vastaa:
1. Millä mielin luovut puheenjohtajan
(kuvitteellisesta) nuijasta?
Hyvillä mielin. Vuosi oli mukava ja kokemus
antoisa, vaikkakin haastava. Helppoa luovuttaa nuija toiselle nuijalle, kun tietää päätösten
nuijinnan olevan hyvissä käsissä uuden Pj:n
ja hallituksen käsissä.

ikimuistoisia hetkiä. Jätetään ne pahimmat
nyt kuitenkin mainitsematta. Parhaita paloja
vuoden varrelta ovat varmaan hallituksen
tutustumisilta, muutamat fiinimmät edustustilaisuudet, eräät jatkot yliopistolla maan alla
sekä Indexin lukuisat yhteiset illanvietot ja
tapahtumat, joita on yhdessä väsätty.

2. Ikimuistoisimmat hetket puheenjohtajana?
Jaahas… Onhan tuota kaikkea tullut pöllöiltyä
vuoden aikana, joista on syntynyt melko

3. Mikä oli parasta hallituskaudellasi?
Ehdottomasti mahtava hallitus ja hallituslaiset! Vaikka talvella aloitimme melkein
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2. Mitä haluat hallituskaudellasi saavuttaa? Päätavoite?
Tietysti on tarkoituksena järjestää kaikille
opiskelijoille yhdessä hallituksen kanssa
mukavaa tekemistä, kuten aiempinakin vuosina. Hallituksen pääluku on ensi vuonna
päätähuimaava, eli yritän pitää huolen, että
kaikille riittää sopivasti tekemistä, mutta ettei
kenenkään niskaan kaadu liikaa hommia.
Hampaat irvessä ei edetä, hauskaa pitää olla!

tyhjästä, kun lähes kaikki olivat uusia toimijoita, vuosi on mennyt nopeasti, aikaan on
saatu paljon ja tavoitteita saavutettu. Monia
ikimuistoisia hetkiä on koettu ja uusia ystäviä
saatu. Kiitos siitä!
4. Mikä oli pahinta?
Ajoittainen kiire. Monikaan ei tajua, paljonko puhikselle kerääntyy hommaa tiettyjen
tapahtumien järjestelyjen tiimoilta. Vaikka
hommia delegoikin eteenpäin, puhiksella on
kuitenkin usein päävastuu hommien etenemisestä. Kun jokaisella opiskelijalla on kiire
omien opintojensa kanssa, ei ole kovinkaan
helppoa pakottaa ihmisiä ylimääräisiin hommiin.

3. Mitä lupaat ensi vuoden hallitukselle ja
Indexiläisille?
Uskaltaisiko sitä mitään luvata... Sen minä
ainakin lupaan, etten ryhdy minkään sortin
diktaattoriksi, vaan hallitus toimii hyvässä
yhteistyössä, kuten viime vuonnakin. Indexiläisille on tiedossa mukavaa toimintaa
ja tapahtumia, toivotaan että niihin riittää
innokkaita kävijöitä!

5. Virallinen vihje tuleville puheenjohtajille.
Älä hätäile! Puheenjohtajan kansio on suureksi avuksi, kuten entiset puheenjohtajat
ja hallituslaiset. Hommia tehdään yhdessä,
joten et ole yksin vastuullinen homman
toimimisesta. Ole aktiivinen, esimerkillinen,
innostava ja aidosti kiinnostunut alastamme
ja opiskelijoista.

4. Miten aiot pitää hallituksesi kurissa?
Tämän kysymyksen voisi esittää myös toisinpäin; miten hallitus pitää minut kurissa??
Uskoisin, että hallitusporukka on sen verran
fiksua sakkia, että mihinkään voimakeinoihin
ei tarvitse turvautua. Tarvittaessa voin olla
hyvinkin isoääninen ja jos se ei auta, käytän
humanistisen killan lihanuijaa. (pöydän paukutteluun..)

6. “Jäähyväissanat” informaatiotutkimuksen opiskelijoille.
Tuskin niitä vielä tarvitaan, kun ei minusta
niin vain eroon pääse : ) Aion kyllä häiriköidä
jäseniämme ensi vuodenkin hallituksessa,
tosin hieman toisenlaisessa pestissä.

5. Vuoden virallinen komppi?
Taitaa kehkeytyä kauden kuluessa..
6. Miten Kaapo the Cat on suhtautunut
nimitykseesi?
Kaapolle ei ole vielä kerrottu. Se haluaa
kyllä varmasti osallistua hallitustoimintaan
kuivattamalla turkkiin tarttuneet lumipallot
esityslistojen päällä.

Satu kysyy, Päivi vastaa:
1. Millainen Pj. aiot olla?
Oma itseni. Ainakin yritän olla yhteistyökykyinen ja idearikas.

5

Yksi tarina valtion oven
iltana ja parin viikon päästä minua haastatteli puhelimessa tuleva pomoni. Vakuutin
tietäväni kaikenlaista maailmanmenosta ja
EU:sta, joten näytille piti lähteä. Helsingin
päässä tehty haastattelu ei ollut niin kinkkinen kuin puhelimessa suoritettu. Lähinnä
minulta kyseltiin, että mitä haluaisin työharjoitteluaikanani tehdä ja kävin esittäytymässä
tuleville työkavereille.

Kuten uutiset ovat varmasti kertoneet, Suomi
toimii Euroopan Unionin puheenjohtajavaltiona 31.7.2006-31.12.2006 välisen ajan.
Siinä suurin syy miksi nyt tätä juttua kirjoitan. Kaikki alkoi kuitenkin maaliskuussa
2005. Oli harmaa alkukevään iltapäivä ja luin
sähköpostejani suuren ärsytyksen vallassa
humanistisen tiedekunnan aulassa...
Miten minä tänne jouduin?

Harjoitteluaika

Kevään suurin jännityksen tuoja, harjoittelurahan jako, ei ollut minulle suotuisa, joten
harjoittelu-/työpaikkojen ovet eivät auenneet
toivotulla tavalla. Silmien edessä oli taas yksi
näistä tunnetuista ”Valitettavasti...” alkavista
sähköposteista. Mutta olipa opiskelijoiden
postituslistalle tullut viestiä, että valtiovarainministeriön (VM) tietopalvelussa olisi
harjoittelupaikkoja tarjolla eikä harjoitteluraha ollut välttämättömyys. Heillä oli kiire
saada harjoittelijoita ja minulla harjoittelupaikka. Hakemuksen taisin lähettää jo samana

Tietopalvelussa on yleensä kaksi harjoittelijaa,
joista toisen työtehtävät keskittyvät kirjaston
puolelle ja toinen perehtyy muihin tietopalvelun töihin. Oma harjoitteluni oli selvästi
EU-painotteinen. Pääsin jo ensimmäisenä
työpäivänä tutustumaan läheiseen työtoveriini, valtioneuvoston EU-asiakirjojen ja –asioiden hallintajärjestelmään, Eutoriin. Sitä
kauhunsekaista hetkeä en unohda koskaan.
Olin kaksi ensimmäistä viikkoa aivan varma,
ettei hommasta tule yhtään mitään. Teknisesti
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Tietopalvelun tehtävänä
on tukea tiedon käyttöä ja
jakamista valmistelussa ja
päätöksenteossa.
Tietopalvelu mm. tarjoaa
tiedonhaku- ja kirjastopalveluja, hankkii tietoaineistoja,
kehittää tieto- ja asiakirjaprosesseja ja tietojärjestelmiä.

rakoon jääneestä jalasta
oikeasti töitä ja huomasin, ettei opiskelualan
valinta ole mennyt kovin pieleen. VM:n tarjoama näkökulma on myös ainutlaatuinen.
Yhteiskunnallisia asioita olen seurannut aina
ja talouselämä kiinnostaa muutenkin kuin
marraskuun verotietojen osalta. Silti uutta

työ ei ollut vaikeaa, mutta sisältöjen hallinta
on aivan oma juttunsa. Hiljalleen asiat kuitenkin selkenivät ja työt lähtivät sujumaan, tosin
asioiden sisältöjen kanssa huokailen edelleen.
Uutisten perusteella EU:n toiminnan voisi
olettaa aika jämähtäneeksi; samoja asioita
jankutetaan vuosikausia eikä näkyvää muutosta tapahdu. Asiat elävät koko ajan, VM:
n tietopalvelun osalta noin 30 000 asiakirjan
verran vuodessa, eikä määrä sähköistymisen
myötä ole vähenemään päin. Suurin osa työajasta kului siis EU-asioiden parissa. Muihin
työtehtäviini kuului intranetin satunnainen
päivittäminen, tiedonhakujen tekeminen ja
kansalaiskyselyihin vastaaminen. Kesän
2006 harjoittelijoita seuratessani huomasin
selvän eron, sillä heidän työtehtävänsä olivat
selvästi projektiluonteisia.
Kaiken EU-informaatioähkyn keskellä
minulle sitten ryhdyttiin puhelemaan, että
puheenjohtajuuskausi koittaa ensi vuonna ja
lisää porukkaa pitäsi saada; kiinnostaisiko
tietopalvelusihteerin
työ
EU-asioiden
parissa? Eipä siinä paljon tohdi vastaankaan
sanoa, kun töihin pyydetään ja siinä vaiheessa
oli jonkilainen käsitys mitä kaikkea työ pitää
sisällään. Loppuharjoittelu sujui kuin siivillä ja 3,5 kuukautta meni loppujen lopuksi
todella nopeasti. Oli mukava palata takaisin tuttuun Ouluun, mutta seuraavan kesän
töihin lähtö pyöri mielessä koko vuoden.
Tulevaa sosiaalisen elämän vajetta taisi tulla
paikattua jo etukäteen, jos opintorekisteriä on
uskominen.
Miltä nyt tuntuu?
Puolueellinen mielipiteeni tietenkin on,
että parempaan harjoittelupaikkaan en olisi
voinut päästä. Harjoitteluaikana sain tehdä
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opeteltavaa oli todella paljon ja on edelleen.
Mielestäni työ ei ole kovin mielekästä, jos ei
ole ymmärrystä oman organisaation ja siihen
liittyvien tahojen toiminnasta. Eli tässä tarvitaan sitä meidän alalle ominaista kokonaisuuksien hahmottaista. Käytännössä tekemäni työ on aika tarkkaa. Asioiden ja
asiakirjojen massasta on erotettava oman
organisaation kannalta olennaiset asiat.
Tietotekniikka on onneksi apunamme tässä
asiassa eli suurin osa asiakirjoista jakautuu
valmistelijoille automaattisesti asiasanojen
ja akronyymien mukaan Eutori-järjestelmän
kautta, joten tietopalvelun työ on tältä osin
hieman helpompaa. Täydellistä tietojärjestelmää tai sen käyttäjää tosin ei ole olemassa,
ja siksi tarvitaan meitä ”päältäkatsojia”, jotta
asiakirjat ovat siellä missä niiden kuuluukin
olla.
Pidempi työjakso tekee hallaa opinnoille,

eikä KELA:kaan kaikesta päätellen tällaista toimintaa tue. Työtahti on välillä ollut
hyvin kiireinen, mutta hiljaisempina aikoina
on hyvä lähteä näytön äärestä, esimerkiksi
seulomaan arkistoja. Paperiläjien keskellä
voi sitten miettiä millaista elämä olisi ilman
sähköisiä tiedonhallintajärjestelmiä, vaikka
esimerkiksi Eutorin hitaus ottaa päähän
aika useinkin. Arkistointi ja asiakirjahallinto
ovat tulleet työn kautta tutuksi ja dokumenttienhallinta herättää kiinnostusta. Oulussa
näiden asioiden opiskelu on aika rajallista,
eikä tätä osa-aluetta informaatiotutkimuksen opinnoissa juurikaan tarjota, joten opit
ja pätevyys on hankittava muualta. Työ on
tekijäänsä opettanut tässäkin tapauksessa.
Tulevien opintojen kannalta työnteko harvemmin on haitaksi. Teorian ja käytännön
yhteyksiä tajuan toivottavasti hiukan paremmin ja ymmärrän, ettei kaikkea mahdollista
tarvitse osata itse.

tapahtumista pysyy hyvin kärryillä, ainakin
tietystä näkökulmasta. Hetkellisiä maailmanpoliittisia yliannostuksia lukuunottamatta
työn kautta eteen tulevat asiat kiinnostavat,
eihän tätä muuten edes jaksaisi. Joka päivä
oppii jotain uutta, jos vain intoa riittää.
Kenellekään ei varmasti tarvitse erikseen
korostaa hyvän työyhteisön merkitystä. VM:
n tietopalvelussa jokaisella on omat vastuualueensa, mutta töitä tehdään yhdessä ja
toisilta on helppo kysyä, jos oma pää ja kädet
eivät riitä. Muutama työntekijä opiskelee
töiden ohessa ja koulutustilaisuuksia riittää
työn puolesta. Kannattaa siis varautua kehittämään omaa osaamistaan ja ennen kaikkea
verkostoitumaan. Olen todella tyytyväinen,
että olen päässyt osaksi niin reiluhenkistä
työyhteisöä kuin VM:n tietopalvelu on.
Toivottavasti olen osannut rakentaa sitä myös
omalta osaltani.
Lisätietoja harjoittelusta ja VM:n tietopalvelusta:

Asioissa on puolensa
Viime toukokuussa alkanut työrupeamani
tietopalvelusihteerinä päättyy tammikuun
2007 lopussa ja sitten on taas muutto Ouluun
edessä. Palautuminen työstä ja Helsingissä
elosta ei varmasti ole niin helppoa kuin edellisellä kerralla. Olen oppinut paljon omasta
alastani, mutta myös valtionhallinnosta,
päätöksenteosta ja EU:sta tiedän enemmän
kuin keskivertoihmiselle on edes tervettä.
Mutta aika usein tuntuu siltä, etten tiedä
enkä muista mistään mitään. Tuttua varmasti
monelle kollegalle. Negatiivisena puolena
tästä työstä voi sanoa sellaiset päivät, jolloin esimerkiksi sanomalehtien politiikka- ja
taloussivut on pakko hypätä yli. Kertakaikkiaan ei jaksa enää lukea yhtään kommenttia Dohan kierroksesta, kehitysrahoituksesta,
Euroopan keskuspankin ohjauskoron nostosta tms. Töiden puolesta tulee luettua
kaikenlaista, joten ympäröivän maailman

• Yleisesti valtionhallinnon korkeakouluharjoittelusta kiinnostuneet, suunnistakaa
valtiovarainministeriön sivuille: http://www.
vm.fi/valtiolle.
• Tietoasiantuntija- lehden numerossa 4/2006
informaatikko Leena Palmén esittelee VM:
n sisäisen viestinnän kanavaa eli intranetiä
Senttiä.
• Ja jos harjoittelukesä VM:n tietopalvelussa kiinnostaa, ota sähköisesti yhteyttä
tietopalvelupäällikkö Irja Peltoseen irja.
peltonen@vm.fi. Harjoittelupaikat tulevat
hakuun joulun jälkeen.
Allekirjoittaneelta voi kysellä lisää ja minä
kyllä kerron vaikka ei kysyttäisikään.
Näkymisiin helmikuussa!
Soile
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Valtiovarainministeriö informaatikon näkökulmasta
Valtiovarainministeriö on osa valtioneuvostoa eli yksi ministeriö muiden joukossa.
Henkilöstöä on noin 350. Osastoja on kuusi;
kansantalous-, budjetti-, henkilöstö-, vero-,
rahoitusmarkkina- ja hallinnonkehittämisosasto. Näiden lisäksi ministeriön johdon
alaisuudessa toimii kansainvälisten asioiden sihteeristö, viestintä sekä johdon tuki.
Ministeriöön kuuluu myös valtioneuvoston
tietohallintoyksikkö sekä valtiovarain controller- toiminto. Sisäisestä hallinnosta vastaa
hallintoyksikkö, jonka yksi osa tietopalvelu
on.

- kouluttaa henkilöstöä tiedon hakemisessa ja
tiedonhallinnassa
- ylläpitää Senttiä (= ministeriön intranet) ja
vastaa sen kehittämisestä.
Tiedonhakupalvelut
Ministeriössä käytössä olevat ulkoiset
tietokannat – mm. uutis-, lainsäädäntö- ja
julkaisutietokannat – ovat apuvälineitä kerättäessä työtehtävissä tarvittavaa informaatiota.
Tietokannat ovat pääsääntöisesti kaikkien

Tietopalvelu

“Tietopalvelun
tehtävänä on tukea
tiedon käyttöä ja
jakamista
valmistelussa ja
päätöksenteossa.”
________________

Valtiovarainministeriön
tietopalvelussa
työskentelee vakituisesti tietopalvelupäällikkö, kolme informaatikkoa sekä viisi
tietopalvelusihteeriä. VM:n tietopalvelu
kuuluu valtionhallinnon tietopalveluiden
yhteistyöryhmään, VALTIPA:an, johon ministeriöiden tietopalvelujen lisäksi kuuluvat
Kansallisarkisto sekä Eduskunnan kirjasto
ja tietopalvelu. Seuraava tietopalvelun toimintojen esittely on otettu VM:n intranetistä
ja olen muokannut sitä hieman yleisemmäksi.

ministeriöläisten käytettävissä. Tietopalvelu
hankkii ministeriöön tarvittavat ulkoiset
tietokannat ja huolehtii siitä, että ne ovat
kaikkien käytettävissä ja helposti löydettävissä.

Tietopalvelun tehtävänä on tukea tiedon
käyttöä ja jakamista valmistelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on tietoympäristö,
jossa tiedon käyttöön saaminen on nopeaa ja
vaivatonta.
Tietopalvelu
- tarjoaa tiedonhaku-, kirjasto- ja rekisteröintipalveluja,
- hankkii tietoaineistoja,
- kehittää tieto- ja asiakirjaprosesseja ja
tietojärjestelmiä sekä

Tietopalvelu voi etsiä yksittäisiä julkaisuja tai
säädöksiä, tehdä kirjallisuuskatsauksia, laajoja tiedonhakuja, seurata ja välittää uutisia
sekä osallistua mm. hankkeissa tarvittavan
tietopohjan kartoitukseen ja tiedon keruuseen. Tietopalvelun käytössä on laaja tietokantavalikoima sekä hyvä yhteistyöverkosto:
ministeriön tietojärjestelmät, koti- ja ulkomaiset tietokannat, kirjastoverkosto, valtioneuvoston tietopalveluiden yhteistyöverkosto
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(VALTIPA) ja yhteydet EU:n toimielimiin.
Tiedonhakuja tietopalvelussa tekevät kaikki
työntekijät vastuualueidensa mukaan.
Koulutus, neuvonta, konsultointi
Tietopalvelu järjestää koulutusta verkkotiedonhaussa ja tietojärjestelmien käytössä.
Koulutukset on suunniteltu ministeriön
tarpeisiin ja niissä tuodaan esiin järjestelmien käyttömahdollisuudet ministeriön
toimintaprosesseissa. Tietopalvelu tarjoaa
asiantuntija-apuaan osastojen ja yksiköiden
tiedonhalllinta- ja tietojärjestelmäprojekteihin.
Kirjastopalvelut
Valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston
kanslian kirjastopalvelut on yhdistetty ja
tuloksena syntyi linnan kirjasto. VM:n ja
VNK:n tarvitsemat kirjastopalvelut tuotetaan
yhteistyönä, yhteisen henkilöstön voimin.
Tällä hetkellä kirjastossa työskentelee
informaatikko (VM) ja tietopalvelusihteeri
(VNK).
Kirjasto huolehtii siitä, että henkilöstöllä on
käytettävissään tarpeellinen työssä ja osaamisen kehittämisessä tarvittava kirjallisuus
ja verkkojulkaisut; tutkimukset, selvitykset,
artikkelit ja raportit. Ministeriön kirjallisuusja lehtihankinnat on keskitetty kirjastoon.
Kirjasto seuraa uutuuksia ja tiedottaa niistä.
Tarvittaessa hankitaan ja välitetään aineistoa muista kirjastoista. Käytössä on ministeriöiden yhteinen kokoelma tietokanta
VNLib. Ammatillisen- ja tutkimustiedon
seurantaa varten kirjasto järjestää aikakauslehtien lehtikierron ja yhteistyössä
muiden ministeriöiden kanssa on hankittu
myös sähkösiä julkaisuja.
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Asiakirjat
Ministeriöön saapuneiden ja siellä laadittujen asiakirjojen (paperiset ja sähköiset) löytyminen varmistetaan asiakirjarekistereihin
tallennettavien rekisteröinti- ja tunnistetietojen avulla. Näiden tietojen perusteella seurataan asioiden käsittelyvaiheita, toteutetaan
julkisuusperiaatetta, taataan kansalaisten
oikeusturva sekä varmistetaan asiakirjallisen
tiedon säilyminen.
Tietopalvelussa rekisteröidään asiakirjat
ja käsittelytiedot joko hallintodiaariin tai
valtioneuvoston hankerekisteriin (HARE).
EU-asiakirjoja varten on oma valmistelujärjestelmänsä EUTORI. Kun valmistelija
toimittaa asiakirjan rekisteröitäväksi tai tallentaa sen asianmukaisesti oikeaan tietojärjestelmään, hän liittää sen samalla osaksi
ministeriön yhteistä asiakirjallista tietopääomaa.
Tietopalvelu antaa asiointiin ja asiakirjojen
käsittelyyn liittyviä ohjeita ja neuvontaa. Tarvittaessa seurataan asioiden käsittelyvaiheita
ja määräaikoja. Tietopalvelu päivittää myös
normi- ja säädöskäännöstietokantaa.
Arkistointi
Arkistonmuodotussuunnitelma (AMS) ohjaa
ministeriön asiakirjojen säilytystä, seulontaa
ja rekisteröintiä. Sitä ylläpitää tietopalvelu.
Arkistonmuodostussuunnitelmasta näkyvät
sähköisten ja paperisten asiakirjojen säilytysajat ja paikat. Tietopalvelu opastaa osastoja
ja henkilöstöä arkistointiin ja asiakirjahallintoon liittyvissä kysymyksissä sekä tarjoaa
kirjattujen asiakirjojen arkistointipalvelun ja
–tilat ja vastaa siitä, että aineistot on asianmukaisesti järjestetty ja luetteloitu.

Leena ja Satu
abipäivillä.

muodossa. On Kansio, ainejärjestön esite ja keskustelufoorumi.
Mikä nimeksi Kansiolle?
Yksi hankkeen konkreettinen
tavoite oli koota esittelykansio abeja, fukseja ja opintojaan suunnittelevia varten.
Kansioon kerättiin kyselyllä
työelämään siirtyneiden infolaisten kuvauksia. ”Valmistuneiden viisaudet” voivat
selkiyttää sivuainevalintojen
kanssa painiskelevan ajatuksia

Sisältöä fukseille ja fuksinmielisille
ja auttaa HOPS:in suuntaamisessa. Viimeisen puolen vuoden aikana kerätty muhkea
nivaska työpaikkailmoituksia puolestaan
antaa monipuolisen kuvan alan työllistymismahdollisuuksista.

Leena Tuomala
Indexin aktiivit ovat saattaneet marraskuussa
päätökseen tuutoroinnin kehittämishankkeen. Viime keväänä muutamasta ideasta
lähti liikkeelle projekti, jonka tarkoituksena
on abeille ja fukseille suunnatun viestinnän
parantaminen. ABI-päivillä hankkeen tuotokset otettiin käyttöön.
Yliopiston opetuksen kehittämisyksikkö
myönsi varat ideoidemme toteuttamiseen ja
hanke polkaistiin käyntiin työryhmän voimin.
Kesän ja syksyn aikana ideoimme lisää ja
nyt pienryhmäohjaajien, ABI-päivien esittelijöiden ja kaikkien indexiläisten käytössä
on opintoja ohjaavaa materiaalia monessa eri
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Kansio sisältää tällä hetkellä hyvän rungon,
johon pienryhmäohjaajat ja kopo-vastaava
voivat ideoida uutta sisältöä. Parhaillaan
kerätään lisää käytännön sivuaineinfoa. Kansiosta tulee varmasti pitkäikäinen ja hyvä työkaveri pienryhmäohjaajille, ja toivottavasti
mahdollisimman moni infolainen tutustuu
siihen myös oma-aloitteisesti. Kokoamisen
aikana Kansiota on puhuteltu vain Kansioksi tai Tuutorointikansioksi: vielä sille pitäisi
keksiä vetävämpi nimi!

Fuksista aktiiviksi
Monena vuotena pikkuruisesta Indexistä on
ollut vaikeaa saada riittävästi aktiiveja killan
hallitukseen. Ongelma päätettiin korjata
kertaheitolla. Pienryhmäohjaajat tutustuttivat hallituksen fukseihin, ja tutustumisen
seurauksena ensi vuoden hallitukseen
perustetaan uusia pestejä, jotta kaikki halukkaat pääsevät mukaan.
Työelämään siirtyneet painottivat Kansioon
kootuissa kyselyvastauksissaan opiskeluaikana luotujen suhteiden ja verkostoitumisen
merkitystä työllistymiselleen. Ainejärjestötoimintaan osallistuminen on hyvä esimerkki
verkostoitumisesta muiden alan ihmisten
kanssa.
Seuraavana vuorossa verkkosivut?
Tällä projektilla ei vielä kulutettu loppuun
Indexin uudistumismahdollisuuksia. Hankkeen aikana tuotettu materiaali on tarkoitus
tallentaa vielä killan verkkosivuille abien
ja opiskelijoiden selailtavaksi. Verkossa on
kuitenkin avattu jo keskustelufoorumi, jota
kaikki indexiläiset eivät ole vielä löytäneet. Foorumi on avoin myös opiskelutarkoituksiin. Verkkosivujen ilmeen ja sisällön
uudistaminen voisi olla seuraavan kehittämishankkeen tavoite.

MITÄ
YHTEISTÄ
ON
TALVIURHEILULLA
JA
TYÖELÄMÄLLÄ?
Torinon olympialaisten myötä Suomeen
saatiin uusi kansallispeli eli curlingin.
Lajin säännöt ja hienoudet ovat kuitenkin monelle uudelle curling-intoilijalle
sen verran vaikeaselkoisia, että pelistä on
nopeasti kehitelty useita supisuomalaisia muunnelmia, jotka sopivat täkäläisiin
oloihin ja kansanluonteeseemme alkuperäistä paremmin.
Tutustummekin tällä kertaa suomalaisen
työpaikkacurlingin eli ns. määris-curlingin perusteisiin. Tämä jalo ja hieno laji
sopii mainiosti työpaikoille harrastettavaksi ja se sopii niin isoihin kuin pieniin
yrityksiin. Se on mainio ja monipuolisesti työkykyä ylläpitävä urheilulaji jonka
todellakin toivoisi tulevan osaksi jokaisen
suomalaisen työpaikan arkea.
Curling: sananmukainen käännös tarkoittaa liukuvaa työsopimusta eli töissä
kurvailua. Toisin sanoen määrämittaisia
työsopimuksia työnantajan kanssa tekevä
henkilö.
Ottelu: Yksi ottelu kestää normaalisti
muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen, ja se
koostuu 8-10 päästä (tarkemmin sanottuna
“päivävuorosta”).
Tarvittaessa
voidaan turvautua ns. jatkopäihin, joista
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Teksti: Markku Kesti

Määris-curling
käytetään myös nimitystä yövuoro. Otella
voidaan myös lyhyempiä matseja, mutta
näissä ns. tuntipeleissä haittana on heikko
urheilijaeläkkeen karttuminen.

sellä annetaan ensimmäisenä työpäivänä
noja, tavallisesti lapio, johon voi nojata
rennosti omaa työvuoroaan odotellessa.
Tupla: määriscurlaajan pelatessa kahta
määris-curling ottelua yhtä aikaa eri
työnantajille.

Määrämittainen eli määris: Tarkasti etukäteen johtajan kanssa sovittu määris-curlingin kestoaika. Tavallisesti ilmoitetaan jokin
tietty määräaika, johon mennessä curlauksen on loputtava. Samoin sovitaan kuinka
monta päätä pelataan. Myös määriscurlingia harrasva henkilö.

Uusis: Kaksi merkitystä. Palkataan työhön
joku kokematon tyyppi kokeneen ja osaavan työntekijän tilalle (Jotta säästettäisiin
näennäisesti hiukan rahaa, mutta joka säästö
menetetään moninkertaisesti uuden työntekijän perehdytykseen kuluvana aikana).
Tai sovitaan esimerkiksi seuraavaksi illaksi
uusis eli uusi määrämittainen työsopimus.

Suojaheitto: alan slangi-ilmaisu, jolla tarkoitetaan sitä, että työsopimus laaditaan
pomon sukulaiselle kun ei tämä raukka
muuten töihin pääsisi.
Poistoheitto: nopea, vahtimestariavusteinen
poistuminen työpaikasta ilman erillistä irtisanomisaikaa.

Levitys: curling-seurue levittäytyy johonkin
työpaikkaan tarkoituksenaan vallata sieltä
vähitellen vakipaikka eli ns. eläkevirka
itsel-leen.

Suora poisto: Vaksi poistaa kenkää saaneen
määriscurlaajan suoraan työnhakujonosta.

Kierto: curling-pelaajan reitti työpaikasta
toiseen.

Tökkis: Uuden työnhakijan suorittama ns.
kiilaus, jossa hän ratsastaa töihin kyseenalaisella maineella ja tökkää virkaa aiemmin hoitaneen sijaisen kortistoon.

Kierre: Curlaajan askelkuvio. Kierre puree
tavallisesti sitä paremmin, mitä useamman
määrämittaisen sopparin hän on ehtinyt
allekirjoittaa.

Noja: Perinteisissä ammateissa käytössä
ollut erikoisuus. Siellä jokaisella määrik13
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Mieli nuortuu
lastenelokuvafestivaaleilla
Jaana Kivilahti

tossa oli jo neljäkymmentä elokuvaa. Pitkien
elokuvien lisäksi tänä vuonna festivaaleilla
nähtiin myös lasten itsensä tekemiä lyhytelokuvia.

Index on perinteisesti osallistunut lastenelokuvafestivaalien toimintaan työskentelemällä
elokuvanäytöksissä vahtimestareina. Mutta
mitä kaikkea elokuvafestivaalit pitävät sisällään ja mitä tänä vuonna nähtiin festivaalien
ohjelmistossa? Ja mikä oli palkittu elokuva?

Festivaalien avajaiselokuvana nähtiin Elina
Karjalaisen kirjaan perustuva Uppo-Nalle
(1991), joka on varmasti kaikille tuttu suomalaisen lastenkirjallisuuden merkkihahmo.
Elokuva keräsi paljon yleisöä ja erikoisvieraana ollut Reetan äitiä näytellyt Laura
Jurkka kertoi ennen elokuvan alkua pienistä
lapsista ja heidän vanhemmistaan koostuvalle yleisölle elokuvan teosta. Katsomon
eturivissä matkalaukkunsa päällä istuen
elokuvaa seurasi myös itse elokuvan tähti,
Uppo-Nalle.

Festivaalien 25. juhlavuosi
Vuosi 2006 on Kansainvälisten lastenelokuvien festivaalien 25. juhlavuosi ja sen kunniaksi 13.-19.11. pidetyillä festivaaleilla
nähtiin tällä kertaa enemmän kotimaisia
lastenelokuvia, sillä juhlaohjelmistossa oli
vuosien varrella palkittuja kotimaisia elokuvia. Kaikkien aikojen ensimmäisillä lastenelokuvafestivaaleilla oli seitsemän kokopitkää
lasten elokuvaa, mutta tänä vuonna ohjelmis-

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa ilmestyi festivaalien virallinen äänenkannattaja,
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Tänäkin vuonna
useat indeksiläiset
talkoilivat
lastenelokuvien
festivaaleilla.
Palkkioksi työstä sai
muun muassa katsoa
maksutta rajattomasti
ihania elokuvia.

Valokeila-lehti, jota toimittavat Nukun Sanataidekoulun 4–20-vuotiaat harrastajat. Kaiken
kaikkiaan lehti ilmestyi festivaaliviikon
aikana kuusi kertaa. Jatkossa Valokeilan on
tarkoitus ilmestyä festivaalien aikaan joka
vuosi. Lehdestä löytyy festivaaliuutisten ja
ajankohtaisten asioiden lisäksi lasten omia
elokuva-arvosteluja, eli lehteä lukemalla saa
tietää, mitä lapset todella ajattelevat elokuvista.

van Tähtipoika-palkinnolla. Kansainvälinen
tuomaristo, johon tänä vuonna kuuluivat
saksalainen Günther Kinstler, suomalainen
Taina Ronkainen ja ruotsalainen Anders
Grönros, palkitsevat oman suosikkielokuvansa CIFEJ-palkinnolla.
Juhlavuonna tuomaristot olivat harvinaisen
yksimielisiä, sillä palkinnot menivät samalle
elokuvalle. Voittoisa elokuva on tanskalainen, tänä vuonna ilmestynyt Niels Arden
Oplevin (s. 1971) ohjaama Unelma (Drømmen). Elokuva on tositapahtumiin perustuva
kertomus yhdestä koulumaailman arimmista
ja vaietuimmista aiheista.

Monipuolinen elokuvatarjonta
Festivaalien alkuperäinen idea on koko
sen olemassa olon ajan ollut valtavirran
ulkopuolella tehtyjen elokuvien tarjoaminen.
Ohjelmisto koostuu laadukkaista lastenelokuvista, ja niiden valintakriteereinä ovat
kiinnostava juoni, ammattitaitoinen ohjaus,
kuvaus, leikkaus ja ääni. Lisäksi elokuvien
tulee olla selkeästi lapsille suunnattu ja niiden
tulee kertoa lapsien maailmasta. Myös toivoa
antava loppu on tärkeä.

Lapsiraati kommentoi palkitsemaansa elokuvaa mm. seuraavilla sanoilla: “Juoni oli kiinnostava ja monipuolinen. Elokuvassa oli
jotain sellaista, joka pakotti katsomaan loppuun asti. Se oli elämänmakuinen, raju ja
koskettava. Loistava kokonaisuus.” Myös
kansainvälinen raati perusteli valintaansa
ylistyssanoin: “Jury vaikuttui erityisesti
pää-osan esittäjän herkästä näyttelijäntyöstä
vaikeassa roolissa. Unelma on voimakkaasti
tunteisiin vaikuttava ja erinomainen elokuva,
joka asettuu lapsen puolelle. Toivomme
elokuvalle suurta yleisöä!”.

Festivaalien kilpasarjassa oli tänä vuonna
elokuvia Suomen lisäksi mm. Israelista, Belgiasta, Saksasta, Virosta ja Pohjoismaista.
Erikoissarjassa nähtiin elokuvia mm. Kanadasta, Ranskasta, Iranista ja Yhdysvalloista.
Elokuvien suositusikärajat liikkuvat kolmesta
vuodesta yli viisitoistavuotiaille. Kilpasarjan
elokuvat ovat yleensä tarkoitettu pienemmille
katsojille ja erikoissarja koostuu hieman vanhemmille suunnatuista elokuvista, jotka saattavat sisältää hieman rankempia aiheita ja
kipeitä kasvukertomuksia.

Palkitun ohjaajan kiitokset ja tuomariston
kommentit kokonaisuudessaan voit lukea lastenelokuvafestivaalien www-sivulta: www.
ouka.fi/lef/uutiset/20061118_palkitut.html.
Sivulta löytyy myös taustatietoa ohjaajasta ja
linkki elokuvasta kertovalle sivulle.
Lähteet:
XXV Kansainvälinen lastenelokuvien festivaali -esite
Valokeila-lehti, 13., 14. ja 15.11.
Festivaalien Internet-sivut: http://www.ouka.
fi/lef/index.html

Palkinnot samalle elokuvalle
Lastenelokuvafestivaaleilla
kilpasarjan
elokuvista parhaimmat palkitaan ja niitä ovat
valitsemassa kaksi raatia. Lapsiraati, joka
koostuu kymmenestä koululaisesta, valitsee
oman voittajaelokuvansa ja se palkitaan Kale-
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Totuus kirjastonhoitajista?
Harva tiedostaa, että kirjastotäti ei ole ammatti, vaan stereotypia. Kun kirjastotädiltä riisutaan
silmälasit, tuima ilme, nuttura ja arvokkuus, syntyy vanhapiikaneitseen hahmosta estoton,
pikkutuhma ja seksikäs kirjaston ”täti”. Ensimmäinen kirjastonhoitajan kuvaus on se perinteisempi. Jälkimmäinenkään ei ole uusi, mutta sen päivitti tovi sitten Bubba Sparxxx videollaan Ms New Booty. Sanotaan nyt vielä näiden stereotypioiden luomassa uskossa eläville,
että todellinen kirjastonhoitaja ei sikiä kummastakaan myytistä. Ja onhan meissä miehiäkin.
(SH)
Näin kirjastonhoitajista puhutaan:
“Beware the lustful fires that burn in a
librarian’s heart. They can rage beyond
all control.”
The Onion (“Fire Safety and Prevention
Tips,” 28 May 2003)
“Boys who are into sports tend not to
become librarians.”
Bill Barnes and Gene Ambaum (Unshelved
comic strip, 4 December 2003. Line spoken
by the character Dewey)
“Burnout for librarians seems to me both
foolish and unnecessary. . . . Work hard,
work well, work effectively. Work until
quitting time. Then go home and enjoy the
rest of your life. If that leaves an unsolved
problem, tell your boss on the way out the
door or write the boss a note.”
Herbert S. White (At the Crossroads. Libraries Unlimited, 1995, p. 210)
“He’s like Super Librarian, y’know?
Everyone forgets, Willow, that knowledge
is the ultimate weapon.”
(Buffy the Vampire Slayer episode, “Never
Kill a Boy on the First Date.” Line spoken by
Nicholas Brendon as Xander Harris)
16

“I deserve a swift kick in the shorts for all
the times I’ve stubbornly wound my way
through the library stacks, my mule head
leading the way, searching fruitlessly for
information a librarian could put in my
hands in a matter of minutes.”
Michael Perry (Handbook for Freelance Writing, 1995, as quoted in Marylaine Block’s Ex
Libris, 23 February 2001)
“You honor your reservations; you go to
your meetings so we can clean the rooms;
you’re relatively quiet; and you drink
more than the American Legion.”
Anonymous hotel official, on why he liked
the ALA annual conference (Quoted by Patricia Wilson Berger in Chicago Tribune article,
29 June 1990, Tempo section, p. 1)

“In the nonstop tsunami of global information, librarians provide us with floaties
and teach us how to swim.”
Linton Weeks (Washington Post article, 13
January 2001, p. C01)

“What can I say? Librarians rule.”
Regis Philbin (Who Wants to Be a Millionaire?, 17 February 2000)
“I just knew I wanted to be respected. I
wanted to be good at sport. I wanted to be
pretty. I wanted to be head librarian.”
Lucy Lawless (Quoted in Sydney Morning
Herald article, 30 January 1999)

“A librarian is a person who helps people
-- and dinosaurs -- at the library.”
Mark S. Bernthal (Barney and Baby Bop Go
to the Library. Lyrick, 1999)

“I may not be an explorer, or an adventurer, or a treasure seeker, or a gunfighter,
Mr. O’Connell, but I am proud of what I
am. ... I am a librarian, and I’m going to
kiss you, Mr. O’Connell!”
Stephen Sommers (The Mummy, 1999. Lines
spoken by Rachel Weisz as Evie Carnahan)

“Librarians are librarians: they are not
caregivers, nurturers, social workers, surrogate parents, welfare agents, or therapists. When all is said and done, their
role is straightforward: they gather stuff,
impose some order on said stuff, and make
the stuff available to
the public.”
Blaise Cronin
(Library Journal
column,
15 May 2002,
p. 66)

“I really didn’t realize the librarians were,
you know, such a dangerous group. ... You
think they’re just sitting at the desk, all
quiet and everything. They’re like plotting
the revolution, man. I wouldn’t mess with
them. You know, they’ve had their budgets
cut. They’re paid nothing. Books are falling apart. The libraries are just like the ass
end of everything, right?”
Michael Moore (BuzzFlash interview, 13
March 2002)
“I wanted to have sex with a lot of librarians.”
Anthony Kiedis (Inducting the Talking
Heads into the Rock and Roll Hall of Fame,
18 March 2002)
“In fact a few simple mathematical calculations reveal that if reference librarians
were paid at market rates for all the roles
they play, they would have salaries well
over $200,000.”
Will Manley (The Truth About Reference
Librarians. McFarland, 1996, p. 30)
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mation. Don’t ever piss one off.”
Spider Robinson (The Callahan Touch. Ace,
1993, p. 64)

“Librarians don’t look like librarians all
the time.”
Pamela Rush (“Checking Out At the
Library”)

Lisää näitä ja muuta kirjastohauskaa:
www.laughinglibrarian.com/siglibn.htm.

“Librarians, Dusty, possess a vast store of
politeness. These are people who get asked
regularly the dumbest questions on God’s
green earth. These people tolerate every
kind of crank and eccentric and mouth
breather there is.”
Garrison Keillor, “Lives of the Cowboys”
(Submitted by Kathy)

Epäkaupallinen, voittoa tavoittelematon ja
ennen kaikkea ilmainen Relevanssi kunnioittaa myös tekijänoikeuksia, siispä:
Copyright 2003 Brian Smith. Non-commercial distribution of material from The Laughing Librarian is permitted only if the original URL and this copyright notice
is included. All commercial distribution is prohibited
without written consent of and large cash payments to
the author.

“Mary Kay is one of the secret masters of
the world: a librarian. They control infor-

Vuoden 2006 graduja
Heliölä Mikko:
E-kirjat ja Ebrary kirjapalvelu Oulun yliopiston kirjastossa.

tieteellisten ja yleisten kirjastojen toimintaan
teosten välittäjinä.
Kivi Ulla-Mari:
Ulkoinen tiedonhankinta PK-yrityksessä.
Laadullinen tutkimus Ylivieskan seudulta.

Hirvonen Ulla:
“Emme oikein kukaan ole erikoistuneet” tutkimus länsimaisen taidemusiikin osaamisesta
pienissä kirjastoissa.

Känsäkoski Helena:
Hammaslääkäreiden ammatillisen tiedon
hankinta ja ammatillisen tiedon hankinnan
kanavat ja lähteet.

Häkli Heli:
Kirjasto- ja informaatiopalvelualan koulutus: Miten koulutus ja työelämä kohtaavat
Suomen yleisissä kirjastoissa.

Suuronen Arja:
Asukastuvat tietoyhteiskunnan tukijoina.
Internetin käyttäjien kokemuksia tietoyhteiskunnasta.

Kesti Markku:
Tiedän mitä luet ensi kesänä? tutkimus
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston
lainatuimmista ja varatuimmista kirjanimekkeistä.
Kinnunen Outi:
Tekijänoikeuden

vaikutus

suomalaisten
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Lähde:
OULAn kokoelmatietokanta.
Tietokantaan ei välttämättä ole luetteloitu
kaikkia kuluneena vuonna ilmestyneitä tai
ilmestyviä graduja.
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Määris-curling
Ratsastus: joukkuetovereiden työpanokseen
turvautuminen omien kykyjen ehdyttyä.
Ansiot luetaan tietysti ratsastajan eduksi.
Kivi: painava, kovapintainen ja yleensä
hankalasti käsiteltävä työporukan jäsen (ns.
“riippakivi), jota yritetään koko ajan heittää
porukasta pois.
Harja: joukkueen epärehellinen jäsen, joka
muiden silmän välttäessä putsaa työpaikalta
konttoritarvikkeet yms.
Harjaaminen: joukkueen sovitteluhenkisen
jäsenen ponnistelu kitkan vähentämiseksi
porukan hankalien jäsenten (kts. kivi)
väliltä.
Joukkue: Samalla osastolla työskentelevät
henkilöt. Joukkueeseen kuuluu yleensä ainakin pomo, vakkari tai kaksi, ja pari määristä
Kapteeni: Olla “kapteenina”. Se joukkueen
jäsen joka kirjoittaa työvuorolistat.
Varakapteeni: Se joukkueen jäsen joka on
kukkona tunkiolla, kun kapteeni ei ole paikalla. Joissakin ottelun vaiheissa vain kapteenilla ja varakapteenilla on heidän mielestään
oikeus olla pesässä (ks. pesä).
Pesä: Oma kotiosasto. Pesässä voi olla kerrallaan vaikka kaikki joukkueen jäsenet, mutta
yleensä siellä on vain muutama. Hieman
pelitilanteesta riippuen.
Rata: Matka pukuhuoneesta työpaikalle.
Maksimipituus 44,50 metriä ja leveys 4,75.
Varsinkin joukkueelle uutta kapteenia etsittäessä radan leveys ei joillekin curlaajille
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tunnu riittävän.
Kahvi: Kaksoismerkityksellinen sana. 1)Olla
joko pihalla työpaikan tapahtumista tai 2)
viettää aikaa taukohuoneessa näennäisesti jotain juoden tai syöden, mutta todellisuudessa vain joutavia juoruten.
Nänni: pienessä piirissä curlaajien puhe
kääntyy yleensä tähän aihealueeseen.
Hog- eli pelilinja: ns. pelimiesten eli sovinistisikojen omaksuma linja naissukupuolta
kohtaan.
Kämmenkierre: pelin tiimellyksessä tunteet
voivat kuohahtaa, jolloin saatetaan turvautua
kämmenkierteeseen eli litsariin.
Rystykierre: sama nyrkillä.
Heittolinja: Takahuone, jossa käydään nysväämässä joutavia työnteon varjolla.
Takalinja: Kultainen kädenpuristus. Tästä
määriksiä tekevä työntekijä ei edes näe
märkiä unia!
JA eiku pelaamaan!!!

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.

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

Puurojuhla 7.12
SILOn henkilökunnan
ja opiskelijoiden
yhteinen puurojuhla
7.12 Snellmaniassa.
Ilmoittaudu ennakkoon.
Tarjolla ohjelmaa, puuroa yms.

Palautepäivät 5.12
klo 10 salissa KTK 112.
Glögitarjoilu.
Seuraa sähköpostiasi ja
foorumia.

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

