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Heräät luennolla/harjoituksissa/seminaarissa/tenttikirja naamallasi. Mietit missä
olet. [Ja miksi?] Onko sinunkin mielessäsi
häilynyt joskus ajatus siitä. Onkohan
millään opiskelemallasi mitään tekemistä
sen kanssa, mitä joskus tulet tekemään
elääksesi? Testaa itse!
Huijaa itsesi johonkin töihin ja kokeile siipiäsi! Harjoittelussa opit kysymään vaikeita
kysymyksiä ja arvioimaan kriittisesti muiden
työtulosta, ainakin siihen asti että pääset
itse kokeilemaan. Ja sitten eikun hommiin!
Töiden puurtaminen opintojen ohella on
paitsi kivaa, myös jotakuinkin kannattavaa.
Palkan ja työkokemuksen ropsahdellessa
tilillesi ja ansioluettelosi täytteeksi voit
hykerrellä tyytyväisenä ja ahnehtia lisää. Et
tiedä mitä haluaisit tehdä? Relevanssi auttaa.
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Miksi infoa?

Pitelet kätösissäsi Relevanssin uunituoretta
työelämä-teemanumeroa! Me kerromme
mitä voisit (haluta) tehdä, mitä siinä työssä
pitäisi sitten ehkä osata, ja miten sinne töihin
pääsee - ainakin joku pääsi.

Mitä varten sinä opiskelet informaatiotutkimusta? Vastauksia on yhtä monta kuin
vastaajiakin, mutta useimmat mainitsevat
saaneensa kimmokkeen opiskelun aloittamiseen kirjastosta, jossa he kuvittelevat
voivansa työskennellä tulevaisuudessa.
Välillä tuntuu, että opiskelun tarkoitus on
suorittaa tietty määrä pakollisia opintoja,
valita tutkinnon tilkkeeksi joitakin hyödyllisiä ja toisaalta myös oikeasti kiinnostavia
opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä kursseja
ja valmistua sitten lopulta maisteriksi.

Filosofian maisteri sai töitä - Katso kuvat!
Kevätterveisin Elina ”Elina, mitä mä teen?”
Partanen, tuleva musiikkikirjastonhoitajavirkailija-kesäsijainen
PS: Menkää te vaan kirjastopäiville, vaikka
mää en pääsekään. En ois halunnukkaan.
Nyyh. Oppikaa siellä ja verkostoitukaa, ja
keksikää kaikkea kivaa, avartukaa ja ideoikaa. (byhyy)

Mutta pelkkä maisterinpaperi ei ole vielä
oikotie onneen. Oman alan työpaikka on
kuitenkin suurimmalle osalle se lopullinen
palkinto monen vuoden uurastuksesta ja
tenttikirjojen tahkoamisesta. Onkin hyvä
seurata ainakin toisella silmällä sitä, mitä
omalla alalla tapahtuu opiskeluaikana,
etteivät työnanantajien uusille työntekijöille
osoittamat vaatimukset pääse yllättämään
valmistumisen jälkeen.

Ellu
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Index pyrkii tarjoamaan jäsenilleen
tilaisuuksia käydä tutustumassa erilaisiin
työnantajiin ja työmahdollisuuksiin, joita
kirjasto- ja informaatioalalla on. Kuluvan
kevään aikana olemme käyneet vierailulla
Oulun Nokian Mobile Zonessa ja patenttiarkistossa sekä Kalevan tietopalvelussa.
Lisäksi teimme työelämäorientoituneen
exkursion pääkaupunkiseudulle, jonka kaksipäiväiseen ohjelmaan sisältyivät vierailut
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan
(kansanrunousarkisto+kirjasto), ulkoasiainministeriöön (kirjasto+arkisto) sekä kahteen
Espoon kaupungin aluekirjastoon, Entresseen ja Selloon.
Syksyllä tarkoituksenamme on jatkaa
tutustumista potentiaalisiin työpaikkoihin ja
työtehtäviin niin Oulussa kuin muuallakin
Suomessa ja maailmalla. Suunnitelmissa on
Pohjois-Suomen exkursio yhdessä syksyllä
aloittavien fuksien kanssa, ja lisäksi osa
indexläisistä suuntaa Kreikkaan ja Makedoniaan ihmettelemään, miten eurooppalaisen sivistyksen syntyalueilla kirjastoja
tätä nykyä hoidetaan. Jos sinulla on mielessäsi jokin kiinnostava vierailukohde joko
Oulussa, muualla Suomessa tai ulkomailla,
niin kannattaa ehdottomasti vinkata siitä hallitukselle, jotta voimme mahdollisuuksien
mukaan pyrkiä järjestämään vierailun myös
omaan toivekohteeseesi.

Kannattaa siis käyttää tämä tilaisuus
hyväkseen ja ilmoittautua tapahtumaan
pikimmiten osoitteessa: http://www.kirjastopaivat.fi/ Index pyrkii myös osallistumaan aktiivisesti tapahtuman järjestämiseen
hoitamalla paikalle vapaaehtoisia avustajia.
Avustajana pääset kurkistamaan tapahtumanjärjestämisen kulisseihin ja sinulle tarjoutuu mahdollisuus solmia kontakteja alan
vaikuttajiin, joista saattaa olla hyötyä, kun
siirtyminen työelämään on ajankohtaista.
Ennen kaikkea tapaat mukavia ihmisiä
ja saat hyödyllistä tietoa kiinnostavista
asioista. Jos avustajan tehtävät kirjastopäivillä kiinnostavat, ota pikimmiten yhteyttä
allekirjoittaneeseen. Kirjastopäivien yhteydessä on tarkoitus järjestää myös yhteinen
illanvietto kirjastoalanopiskelijoille ja jo
sillä toimiville nuorille tai nuorenmielisille.
Seuraa ilmoittelua Facebookissa ja index-all
–listalla, niin tiedät, missä sinun kannattaa
olla ja milloin.
Työelämätietoutta hankii luonnollisesti
parhaiten työskentelemällä oman alan
tehtävissä. Oulussa kirjasto- ja informaatioalan kesätyö- tai harjoittelupaikkojen
saaminen ei ole aina helppoa, mutta niitä
kannattaa silti metsästää aktiivisesti. Itse
olen jo kahtena kesänä suunnannut katseeni
etelään ja työllistynyt kesän ajaksi sinne.
Suosittelen harkitsemaan tätä vaihtoehtoa,
sillä työskentely toisella paikkakunnalla voi
olla muutoinkin rikastuttava kokemus.

Aina ei tarvitse lähteä merta edemmäs
kalaan saadakseen ajantasaista tietoa
työelämästä. Tänä kesänä on harvinainen
mahdollisuus päästä osallistumaan valtakunnallisille Kirjastopäiville aivan kotikulmilla.
Kirjastopäivät kokoavat yhteen suomalaisen
kirjastoalan ammattilaiset 8.-10.6.2011 kolmipäiväiseen tapahtumaan, joka on täysin
ilmainen alan opiskelijoille.

Joka tapauksessa työnteko kannattaa aina,
ja cv karttuu, vaikka kesäpestiä ei omalta
alalta saisikaan. Siksipä toivotankin kaikille työntäyteistä kesää. Mutta muistakaa
kuitenkin ladata myös akkuja ja lukea välillä
muutakin kuin tenttikirjoja. Itse hekumoin jo
kesäisitä viikonlopuista jolloin sonustaudun
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aurinkohattuun ja lähden viltin, eväskorin ja
hyvän kirjan kanssa retkelle paistattelemaan
päivää.
Kuumaa (kirja)kesää odottaen
Pia
pipietil@paju.oulu.fi
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Hallitusjuttu revisited
1. Nimi, opiskeluvuosi, nykyiset, menneet ja mahdolliset (toive-)
pestit hallituksessa, sivuaineopinnot, harrastukset
2. Ootko tykänny? Vaikuttaako siistiltä (uudet tyypit)?
3. Mitä oot oppinu? (Hallituksessa, elämässä, opinnoissa)
4. Pelekääkkönää pimiää?
5. Lempi-informaatioelläimesi? Lempijäätelösi? Miksi?
6. Jos ylläsi olis kirous, millainen kirous?
7. Erityisosaamisesi ja unelma-ammattisi
8. Menovinkkisi keväälle!
1. Heippa mä oon Tane. Mä alotin vuonna
2008, eli vanhaksi tullee jo. Oompa ollu
VPJ, isäntä ja kv-isäntä. Sivuaineina leffatutkimus, sosiologia, museologia eli kaikki
hyödytön. Harrastan
fantsukirjallisuuden keräilyä
ja lukemista. Myös
leffoja ja kaikkea
muuta eskapistista
shitkaa.
2. My mission
is to like… Eli
tykkään kaikesta..
varsinki Indexin
naisista.. kauheista
ja kauniista.
3. Oppinu oon
vaan juomaa.
4. Pimmeetä mennoo ehkä pelkää vähä.
Nykki on niin pimmeetä, ku on vappu.
5. Vappueläin. Joku mansikkainen kiva.
Koska se on makkeeta.
6. Indexin naisten kirous… aina mielessä,
vaikka baarissa.
7. Vittuilu ja vittuuntuneena olo.
8. Kesäksi kannustan kaikkia olemaan
iloisia.

1. Anna-Eina
Häkkilä, nykyinen
historian fuksi,
Indexissä sihteeri
2006,
talousvastaava
2007, talousvastaava & vpj 2008,
ekskursiovastaava
2011
2. No oon
tykänny, elämän
parasta aikaa oon Indexissä viettänyt ja siksi
en
maltakaan lähteä ikinä
3. monenlaista
4. pelekään ja nukun valot päällä, mutta
onneksi näin keväisin on valoisaa ja nyt on
petikaverikin, joten ei niin pelota
5. aasi+hevonen=muuli, koska niitten risteytymistä on mukava pohtia :), lempijäätelö
on vanilja-mansikka pehmis, eli en ihan
kuitenkaan kärsi vaniljasyndroomasta
6. hajamielisyyden kirous on jo ja sen takia
jäin tänään ilman ruokaa
7. bioantropologi on unelma-ammatti
8. Nyt on menty monet vuojet jo niin
kovalla tahilla, että ajattelin pikkusen alkaa
jo löysäämään :)
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SANAT: Kimppakiva. Fantsu. Gin. Tonic.
Viinakset. Index. Valtaistuimet. Lotto. Kiva.
Vitutus.
1. Nimeni on
Hannu Savilaaakso
ja tämänhetkinen
hallituspestini on
tiedotus- ja webvastaava, mutta
saattaisin olla
tulevaisuudessa
kiinnostunut myös
kulttuurivastaavan
tai liikuntavastaavan pestistä.
Opiskelen sivuaineena kirjallisuutta, mutta
haluaisin sisällyttää opintoihini myös kieliä
ja taidehistoriaa.

1. Hellou olen
Mikko Rantanen
ja ensimmäisen
vuoden opiskelija.
Olen Indexin hallituksessa ensimmäistä kautta
bilevastaavana.
2. Tykkään
kovasti. Tosi siistei
tyyppejä hallituksessa.
3. Hallituksen kautta on tutustunut moniin
siisteihin tyyppeihin. Pakko näin ulko-Oululaisena tutustua mahdollisimman moniin
ihmisiin, kun ei tuntenut ennestään täältä
ketään.
4. Enpä oikeastaan.

2. Kyllä olen.

5. Apina, viisaita otuksia moiset.

3. Järjestötoimintaan liittyviä tehtäviä.

6. Itsestäni löytyy kirouksia varmasti joka
lähtöön.

4. En pelkää pimeää, mutta kaikenlaista
muuta kyllä!

7. Erityisosaamisiini kuuluu apinatanssi.
Unelma-ammatti on olla salainen agentti.

5. Kissa! Kissat eivät vain näytä söpöiltä,
mutta niiltä voi myös oppia hirmuisesti.

8. Kevät alkaa olla jo takanapäin, mutta
otetaanpa kesällä rennosti hyvässä seurassa.

6. Ajoittainen hajamielisyyden kirous, joka
iskee varsinkin väsyneenä.

YSA: Bileet, apinat, tanssi, Henkilöt : Sean
Connery

7. Onnistun näkemään jokaisessa asiassa
aina hyviäkin puolia.
Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä
viestintäalalla.
8. Kahvittelu. Kahvittelua voi harrastaa
lähes missä vain.
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Infolaiset töissä
Kysymykset:
1. Missä olet (ollut) töissä opintojen ohella?
Millaisessa tehtävässä?
2. Miksi mielestäsi kannattaa tehdä alan töitä
opiskelun ohella? Onko työnteko pakkorako
vai etuoikeus?
3. Miten sait työpaikkasi?
4. Onko työnteko haitannut opintoja tai
hidastanut valmistumistasi?
5. Millaisista ominaisuuksista on hyötyä
työssäsi?
6. Heitä työnhakuvinkki informaatioalan osaaikatöihin haluaville!

Teresa Savolainen
1. Olen työskennellyt Tiedekirjasto Pegasuksessa (eli Oulun yliopiston pääkirjastossa)
sekä toisinaan myös kurssikirjasto Cursuksessa syksystä 2008. Työt ovat virallisesti
opiskelijapäivystäjän hommia - käytännössä
siis normaaleja asiakaspalvelutöitä eli lainausta, palautusta, tiedonhakuja, neuvontaa ja
muuta vastaavaa.
2. Ehdottomasti kannattaa tehdä oman alan
töitä opiskelujen ohella, jos vain siihen on
mahdollisuus. Valmistuessa on sitten aina
paremmat mahdollisuudet niiden kokopäiväisten työtehtävien saantiin, kun on
mustaa valkoisella siitä, että alasta on ihan
oikeaa kokemusta eikä vain niitä opiskeluja.
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Oman alan työkokemus on valtava plussa
ansioluettelossa! Itselleni ainakin työnteko
on etuoikeus, mahdollisuus uuden oppimiseen ja opittujen käytännössä soveltamiseen...
vaikka tietysti toki on mukavaa kun tilille
kuukausittain kilahtaa rahallinen palkkio
arkea helpottamaan.

myös hyötyä, ja kirjastotädin täytyy ehdottomasti osata myös kysyä kysymyksiä!
6. Kannattaa ehdottomasti hakea ainakin
näihin opiskelijapäivystäjän hommiin. Niistä
tiedotetaan ainakin sähköpostin kautta aina
keväisin (joskus syksyisinkin). Muutenkin vaan rohkeasti papereita vetämään
kun työpaikka jossain on avoinna. Vaikka
tuntuisi että omat taidot ja kokemus ei ehkä
vielä työpaikan hakukriteereihin riitä, niin ei
hakemisesta ikinä kuitenkaan mitään haittaa
ole ja joskus voi tärpätä!

3. Indexin sähköpostilistalta tuli ilmoitus
että Pegasus hakee opiskelijapäivystäjiä ja
siinä oli ohjeet miten ja ketä lähetystä asian
tiimoilla. Laitoin sähköpostia menemään,
sain kutsun haastatteluun ja myöhemmin
sitten ilmoituksen siitä että sain töitä! (Olo
muuten oli silloin kuin lottovoittajalla!)
4. Lyhyesti sanottuna ei. Opiskelijapäivystäjän työ on osa-aikaista, nykyisin
maksimissaan 30 tuntia kuukaudessa (eli
käytännössä noin 3-5 vuoroa/kk). Vaikka
tunteja olisi enemmänkin, en koe että niistä
olisi minkäänlaista haittaa opiskeluihin.
Pikemminkin päinvastoin: kun on saanut
tehdä oman alan töitä opiskelujen ohella,
on koko ajan pysynyt myös mielessä se syy
minkä takia opintoja jaksaa puurtaa eteenpäin, syy minkä takia lopulta opiskellaan.
5. Ystävällisyys ja halu auttaa ovat tietysti
asiakaspalvelutyössä ykkösiä. Taito keksiä
synonyymisanoja on varsin hyödyllinen,
vaikka onneksi meillä on mm. YSA tässä
auttamassa! Kärsivällisyyttä on myös hyvä
olla: samoja asioita joutuu monesti selittämään kymmeniä kertoja ja aina ne pitäisi
jaksaa selittää hyvällä fiiliksellä jokaiselle
asiakkaalle ilman että kuulostaa työhönsä
läpeensä tympääntyneeltä. Kielitaito on
hyödyksi ainakin yliopistokirjastossa,
kun vaihtareita käy asiakkaina paljon.
Kohtuullisen hyvät ATK-taidot ovat myös
hyödyllisiä, sillä kirjastotädeiltä tullaan
usein kysymään apua tietokoneongelmissa.
Tietynlaisista ongelmanratkaisutaidoista on

Jaana Niemelä
1. Työskentelen opiskelijapäivystäjänä yliopiston kirjastolla (Pegasuksessa). Työ on
lähinnä asiakaspalvelua lainauksen palvelupisteissä ja muita yleisiä järjestelytehtäviä.
2. Mielestäni työnteko oman alan hommissa
jo opiskeluaikana on etuoikeus, josta saa
arvokasta työkokemusta tulevaisuutta
varten. Ja tietysti on mukava saada myös
vähän
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taskurahaa :)

sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden palveluun
esimerkiksi erilaisissa tiedonhakupyynnöissä. Yliopistolla Telluksessa ja Lunassa ja
ammattikorkeakoulun Soten kirjastossa olen
tehnyt opiskelijapäivystäjän töitä iltaisin, ja
kaupunginkirjastolla sunnuntaipäivystyksiä
lehtisalissa. Asiakaspalvelun, hyllytyksen
ja muiden perus-kirjastotöiden lisäksi olen
tehnyt muun muassa lehtien tallennusta
kirjastojen tietokantoihin, tiedonhakuja sekä
varauksia, aineisto- ja kaukolainapyyntöjä
kirjastoista ympäri Suomen.
Tällä hetkellä teen myös ”projektityöntekijänä” eli tilaustyönä graduani yleisen kirjaston puolelle.

3. Kävin tiedustelemassa henkilökohtaisesti
kirjaston lainaushenkilökunnalta
mahdollisuuksista päästä päivystäjäksi
kirjastoon ja täytin samalla hakemuslomakkeen.
Sain työn muutaman kuukauden päästä, kun
paikkoja vapautui.
4. Työnteko ei ole hidastanut opintojeni
kulkua ollenkaan, sillä työvuoroja ei kerry
kuukaudessa kovin paljoa. Mielelläni tekisin
enemmänkin töitä.
5. Ainakin erilaisten ihmisten kanssa
toimeentuleminen ja palvelualttius on
tärkeää sekä
reipas ja avoin asenne.
6. Reippaasti ja aktiivisesti vain töitä hakemaan! Kannattaa myös käydä paikan päällä
?näyttäytymässä? ja kyselemässä, jolloin
sinut muistetaan paremmin ja osoitat olevasi
kiinnostunut työpaikasta.
Elina Partanen
1. Missä olet (ollut) töissä opintojen
ohella? Millaisessa tehtävässä?
Olen tehnyt opintojen ohella informaatioalan töitä Kalevan tietopalvelussa, Oulun
kaupunginkirjastossa, Oulun yliopiston
kirjastossa ja Oamk:n sosiaali- ja terveysalan yksikön kirjastossa. Näistä kolmessa
viimeisessä työskentelen tällä hetkellä
päivystäjänä, vielä tämän kevään loppuun
asti.

2. Miksi mielestäsi kannattaa tehdä
alan töitä opiskelun ohella? Onko
työnteko pakkorako vai etuoikeus?
Ehdottomasti etuoikeus. Lisätulojen lisäksi
opiskelun ohessa tehdyistä töistä saa
työkokemusta ja uusia taitoja, ja niiden
avulla taas lisää töitä. Töissä tutustuu
myös hienoihin tyyppeihin ja saa käytännön näkökulmaa opintoihin ja oman
tulevaisuuden suunnitteluun. Lisäksi töissä

Kalevassa olen tehnyt informaatikon
sijaisuuksia painottuen pääasiassa sähköiseen kuvien ja juttujen arkistointiin ja
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on myös yllättävän kivaa! En olisi aikanaan
kaupassa ja leipomossa työskennellessäni
uskonut, että töissä voi viihtyä niin älyttömän hyvin kun olen nykyisissä töissäni
viihtynyt J
3. Miten sait työpaikkasi?
Kalevaan pääsin tekemään sijaisuuksia
sen jälkeen, kun olin kesällä 2008 Kalevan tietopalvelussa informaatikkoharjoittelijana. Myös Oulun kaupunginkirjaston
sunnuntaipäivystäjäksi soittivat kuukauden
kesäpestin jälkeen, vaikka kesätyökuukauden teinkin lukusalissa. Telluksesta sain
töitä marssimalla paikalle ja täyttämällä
työhakemuksen, pieni haastattelukin taidettiin pitää samalla. Olin kuullut aikaisemmin kaveriltani että kirjastossa on paikka
avautumassa, joten osasin käydä jättämässä
hakemuksen sopivaan aikaan, ja vapun 2009
aikoihin sain kuulla pääseväni aloittamaan
seuraavana syksynä. Myös Soten kirjaston
päivystäjätarpeesta sain vinkin ainejärjestöja opiskelupiireistä tutulta, kirjastossa
työskentelevältä kaverilta, joten osasin heittää sopivaan aikaan hakemuksen.
4. Onko työnteko haitannut opintoja
tai hidastanut valmistumistasi?
Työnteko on mielestäni tukenut opintoja,
vaikka toki välillä työt ovat kiinnostaneet
enemmän kuin esseet ja tentit. Opiskeluihin liittyvän ajankäytön suhteen minulla
on aina ongelmia, riippumatta viikon tai
kuukauden työtunneista :D Töiden vuoksi
en ole muistaakseni kertaakaan stressannut,
opinnot ovat väillä aiheuttaneet päänvaivaa.
Valmistumista työnteko ei ole hidastanut,
valmistun noin viidessä vuodessa, niin kuin
olin suunnitellutkin. Myös ainejärjestötoiminnan ja luottamustehtävät voi hyvin yhdistää sekä opiskeluun että työntekoon.

5. Millaisista ominaisuuksista on
hyötyä työssäsi?
Ihmissuhdetaidoista, huumorintajusta ja
kielitaidosta, tiedonhakutaidoista ja kyvystä
oppia nopeasti, tarkkuudesta, rutiinien
sietämisestä ja hyvästä muistista. Myös
organisaation/oppilaitoksen ja asiakkaiden
tarpeiden tuntemuksesta on paljon hyötyä,
mutta näitä on mahdoton oppia muutoin kuin tekemällä työtä. Reippaalla ja
asiakaspalveluhenkisellä asenteella pääsee
päivystäjän töissä pitkälle, järjestelmät ja
käytännöt oppii kyllä.
6. Heitä työnhakuvinkki informaatioalan osa-aikatöihin haluaville!
Kannattaa olla aktiivinen ja kertoa tutuille
työntekohaluista, seurata index-all –sähköpostilistalle tulevia ilmoituksia, liittyä ainejärjestöön ja käydä ainejärjestön
tapahtumissa tutustumassa muihin saman
alan ihmisiin, lähettää työhakemuksia tai
tiedusteluja esimerkiksi kirjastoihin, joissa
olisi kiinnostunut työskentelemään, ja hankkia myös muiden alojen työkokemusta –
koskaan ei tiedä milloin mistäkin taidosta ja
kokemuksesta on hyötyä!
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Mikä ihimeen
tietoasiantuntija?
Haluaisitko sinäkin tietoasiantuntijaksi? Mitähän tietoasiantuntijat tekevät?
Miten tietoasiantuntijaksi tullaan? Annetaan Soilen kertoa!

1. Esittele itsesi! Mitä teet, missä ja
miksi?

Aloitin nykyisessä työssäni tammikuun 2011
alussa, joten olen tietoasiantuntijana aika
novisii. Teen tiedonhakuja pääasiassa omalle
porukalle eli instituutin henkilökunnalle ja
jäsenyliopiston tutkijoille, seuraan mitä eri
tuomioistuimissa (pääasissa Suomi ja EU)
tapahtuu immateriaalioikeuteen liittyvissä
asioissa ja yritän viestiä näistä asioista
laajemmalti.

Mannisen Soile, tietoasiantuntija, IPR
University Center (Immateriaalioikeusinstituutti). Immateriaalioikeusinstituutti on
tällä hetkellä Helsigin yliopiston erillislaitos,
mutta sen lisäksi muita instituutin jäsenyliopistoja ovat Svenska Handelshögskolan
(Hanken), Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto.
Instituutin ydintehtävänä on immateriaalioikeuteen liittyvän tiedon jakaminen
muun muassa kouluttamalla ja tarjoamalla
aihepiiriin liittyvää tietopalvelua.

Vastuulleni kuuluvat mm. instituutin wwwsivut, kirjastopalvelut ja oikeustapaustietokanta OIKKU. Instituutti julkaisee myös
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IPRinfo-lehteä, jonka toimitussihteerinä
olen. Pienessä työyhteisössä on tehtävä
kaikkea, joten omien hommien lisäksi
vastaan voi tulla ihan mitä vaan. Esimerkiksi
tarkistan lähde- ja viitetietoja erilaisista
teksteistä ja oikoluen muitakin kuin lehteen
tulevia juttuja.
2. Koulutustausta: Aiempi koulutus ennen informaatiotutkimuksen
opintoja, sivuainevalinnat, tutkinnon
suuntautuminen. Mistä aiheesta teit
gradusi ja oliko siitä hyötyä työllistymisen kannalta?
Ennen infolle tuloa opiskelin tietojenkäsittelyä amk:ssa 1,5 vuotta. Yliopistolla
opiskelin vähän sillä meiningillä, että
jotain hyödyllistä ja vastapainoksi jotain
mukavaa. Perusopinnot luin valtio-opista ja
yritysjuridiikasta, sitten onkin liuta “melkein
perusopintoja” eli museologiaa, taloustieteitä ja tietojenkäsittelytiedettä. Tutkintoon
tuli mukaan kaikenmaailman ihmekursseja
mitä ei enää nykyään tarvitse edes suorittaa,
joten opintoja tuli reilusti yli normimäärän.
Mikään esimerkillinen HOPS:n laatija en
kyllä ollut.
Graduni tein tilaustyönä Tilastokeskukselle
ja aiheena oli tietopalveluprosessin kehittäminen. En tiedä onko gradusta ollut työllistymisen kannalta hyötyä, mutta opettihan
se ainakin oman ajattelun rajallisuutta ja
rajattomuutta.
3. Miten opiskeluvalinnat ovat suunnanneet työllistymistä? Mistä opinnoista on ollut erityisesti hyötyä
nykyisessä työssä? Mitä muuta olisi
kannattanut opiskella?
Opinnot on suunnanneet työllistymistä ja
työt opintoja. Valtionhallinnon tietopalve13

luissa on väkiselläkin tekemisissä oikeudellisen aineiston ja hallintojargonin kanssa,
joten valtio-opin ja yritysjuridiikan tenttikirjoja lukiessa oppi ainakin ns. kuivuuden
sietokykyä. Kaikista sivuiaineista on hyötyä
ainakin nykyisessä työssä. Immateriaalioikeudet kun liittyvät tekniikkaan, talouteen
ja kulttuuriiin eli vähän kaikkeen. Kohtalainen yleissivistys ja sen ylläpitäminen
helpottaa työn tekemistä missä tahansa.
Jos olisin suunnitellut opintoni järkevämmin, niin olisin tietysti lukenut valtio-opista
ja yritysjuridiikasta myös aineopinnot.
Kielten lukemisesta on aina etua, varsinkin
tiedonhakuja tehtäessä. Nykyisessä työssä
voisi viestinnän ja suomen kielen opinnoista
olla hyötyä, mutta onneksi on muutenkin
kiinnostusta tuohon suuntaan. Ja joskus olisi
varmaan helpompaa, jos olisin IT-nero.
4. Aiempi työkokemus: Olitko
töissä jo opiskeluaikana, millaisissa tehtävissä? Millaista työkokemusta ehdit hankkia ennen nykyistä
työtehtävääsi?
Opiskeluaikana olin yhden kuukauden
kaupunginkirjastolla ja muinaisessa Snellmanian kirjastossa opiskelijapäivystäjänä
useita vuosia. Päivystyshommat lopetin, kun
Snellmania sulautettiin pääkirjastoon. Varsinaisen työharjoitteluni tein toisen opiskeluvuoden jälkeen valtiovarainministeriön
tietopalvelussa ja olin samassa paikassa
yhden pidemmän pätkän töissä tietopalvelusihteerinä EU-asianhallinnan parissa
(kts. Relevanssi 4/2006). Kandin tutkinnon
jälkeen olin yhden kesän Suomen Pankin
kirjastossa ja opintojen lopussa menin
jälleen valtiovarainministeriön tietopalveluun informaatikon sijaiseksi. Sieltä minut
keksittiin oikeuskanslerinviraston informaatikon sijaiseksi ja sieltä siirryin sitten

nykyisiin hommiin.

ulla luettu, niin sen jälkeen päivä onkin
kaaoksen hallintaa asiasta toiseen ja yksi
toimeksianto voi pistää niin sanotun
päiväjärjestyksen uusiksi. Hirveitä järkytyksiä ei ole vastaan tullut. Suurin yllätys
lienee se, että juristit on ihan mukavia.

5. Mikä on mielenkiintoisinta
työssäsi? Mitä olet oppinut, missä
haluaisit vielä
kehittyä? Suurin haaste työurallasi?

7. Tärkeimmät ominaisuudet
tehtävässäsi? Miten sait nykyisen
työsi? Vinkkisi vastaavaan
tehtävään tai työpaikkaan haluaville!

Mielenkiintoisinta työssä on uusien
asioiden oppiminen. Se on myös toisaalta
haaste; miten jaksaa kiinnostua asioista
ja opetella uusia juttuja. Mutta onneksi
olen tajunnut sen, että kaikkea ei tarvitse
itse heti osata ja eikä kaikkia asioita voi
hallita.
Suurin haaste on oman laitostumisen ja
yksisilmäisyyden estäminen sekä suhteellisuudentajun säilyttäminen. Luultavasti
tulen opiskelemaan jotain lisää laajemmassa mittakaavassa. En ihan lähitulevaisuudessa, mutta joku päivä kuitenkin.
6. Millainen on tavallinen päiväsi?
Mitä et olisi uskonut koskaan
tekeväsi työssäsi?
Nykyisessä työssä ei taida normaalia
päivää ollakaan. Sähköpostit kun on aam-

Oma-aloitteisuus, kyky itsenäiseen
päätöksentekoon ja priorisointitaidot.
Ongelmaratkaisu- ja päättelykykyä
tarvitaan, kun on hallittava suuria
kokonaisuuksia, mutta joissakin asioissa
on oltava pikkutarkka. Eli (Mannisen)
takakireydestä voi olla hyötyäkin :-)
Nykyisen työni sain tavallisen tylsästi eli
hain, kävin haastattelussa ja lopputulos
on tämä. Opiskelijakollegamme AnnaMaija Huhta oli samaisessa paikassa
työharjoittelussa, joten kyselin vähän
ennakkotietoja häneltäkin. Valinnassa
painoarvoa annettiin oikeudelliselle
osaamiselleni ja luultavasti persoonatekijöillä on jotain vaikutusta. Kun on töitä
hakiessa oma itsensä, niin luultavasti lopputulos on suotuisampi sekä työntekijälle
että työnantajalle.
Tietopalvelutyössä viihtyy, kun on
kiinnostusta monenlaisiin asioihin ja
ihmisiin. Olen oman alan juttujen kanssa
aika itsekseni, joten ammatillisista verkostoista on suuri tuki. Pysyy kärryillä mitä
muualla tapahtuu ja on tahoja, joilta saa
tarvittaessa apua.
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Kuntien asiantuntijat  KUMULA ry on kunta- ja informaatioalan opiskelijoiden oma
ammattijärjestö
Eikö olisikin hienoa, jos opiskeluaikanasi olisi olemassa sellainen kunta- ja kirjasto-alan
järjestö, joka pitäisi huolen opiskelijoista, ymmärtäisi työllistymiseen liittyviä huolia, rahaasioita, tenttiin lukemisen vaikeutta ja pitkäksi venyneiden jatkojen autuasta väsymystä.
Entä jos tällainen järjestö olisikin, niin mitäpä jos se kutsuisikin joskus opiskelijat tuttuun
kulmapubiin juttelemaan vaikkapa kirjastojen työnäkymistä ja alan palkkauksesta?
Jos se vielä pitäisi huolen palkkauksestasi, valvoisi etujasi, tarjoaisi lomaetuja, bensaetuja,
lakimiespalveluja, uraohjausta ja kaiken tämän jälkeen järjestäisi vielä pari kertaa vuo
dessa erinomaiset bileet?
Tällainen järjestö on, ja me kutsumme Sinut mukaan.
Me KUMULA ry:ssä ymmärrämme opiskelijan kukkaroa ja tiedämme, että järjestön
jäsenmaksut eivät ole päällimmäisenä mielessä opiskelijan taloudessa. Siksi emme
perikään opiskelijoiltamme jäsenmaksua kuin vasta ansiotuloista. Maksat jäsenmaksua ja
kerrytät työttömyysturvaasi vain silloin kun saat ansiotuloa. Mikä parasta, tästä huolimatta
saat kaikki samat edut kuin jo työelämään siirtyneet jäsenemme.
Liity mukaan, helpoimmin se käy verkossa!
www. kumula.fi  opiskelijalle

IRKKAATKO? Piristä Indexin irc-kanavaa läsnäolollasi. Kanava elänyt hiljaiseloa ja talvihorrosta, mutta
juuri sinä voit pelastaa sen lopulliselta nääntymiseltä.
Kirjaudu siis kanavalle #index-all @IRCnet.

