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Itse opiskelun lisäksi moni haahuilee
Humuksessa, järjestöjyrää ja hoitelee
luottamustehtäviä, lueskelee, lauleskelee,
parantaa maailmaa ja kirjoittaa ja kuvittaa.
Ilmaisia harrastuksia kaikki - siis opiskelijalle sopivia!
Välillä tekisi mieli rasittaa kehoa ja mieltä
myös muiden harrasteiden parissa, kokeilla
uusia juttuja. Mutta sehän maksaa? Ei
mulla ole varaa mihinkään laskuvarjohyppykurssiin! Väärin.
Taijia, ammuntaa, BodyPumppia, squashia,
astangajoogaa, golffia, jujutsua, aquazumbaa, Nia-tanssia, valokuvausta tai vaikka
kahvakuulaa, nyt se on kohtuuttoman
edullista! Näistä harrastuksista ja kursseista
maksat myöhemmin maltaita - opiskelijana
et, kiitos Oulun korkeakoululiikunnan ja
aktiivisten harrastejärjestöjen. Ei iske burnout ja opiskeluvire säilyy läpi pitkän pimeän
talven, sporttipassilla pääsee ja porukassa on
kivaa! Kokeilkaa vaikka itse.
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Kumulan kyydissä
Täytyy tähän alkuun todeta, että Indexin
asiat ovat hel…tin hyvin! Meitä on todella
onnistanut, kun olemme saaneet yhteistyökumppaniksemme ammattiliitoista parhaan,
Kumulan. Kuntien asiantuntijat eli tuttavallisemmin Kumula on Akavan erityisalojen alainen ammattiliitto, joka on toiminut
Indexin jäsenten tukena ja turvana jo useamman vuoden ajan.
Tuona aikana Kumula on jakanut avokätisesti rakkauttaan meille ja muille opiskelijajärjestöille. Monet Indexin jäsenet ovat
osallistuneet esimerkiksi Kumula- iltoihin,
joissa Kumulan entinen järjestösihteeri,
nykyinen toiminnanjohtaja Jussi Näri tai
Indexistä Kumula-uralle ponnistanu, liiton
nykyinen järjestösihteeri, Jaana Kivilahti
ovat tarjoilleet meille ruokaa ja juomaa
työelämätietouden lomassa. Kumula on myös
sponsoroinut meitä monesti ja mahdollistanut esimerkiksi Alumnipäivien iltajuhlan
viettämisen tarjoilujen osalta ja osallistunut
pikkujoulujemme sekä vappupiknikkien
muonituskustannuksiin useamman kerran.

Vaikka Kumula on aina hellinyt meitä, on
kuluva vuosi ollut Kumula-suhteeni tähän
asti extaattisin. Kumula on ollut mukana
kiinteästi monenlaisessa touhussa, jota
olen puheenjohtaja ollut järjestämässä.
Kesällä Oulussa järjestettiin valtakunnalliset kirjastopäivät, joiden yhteydessä Index
halusi järjestää alan opiskelijoille ja muille
nuoremman polven edustajille yhteisen
päätösjuhlan. Ilman Kumulan apua olisi
tuokin tilaisuus varmaan jäänyt toteutumatta.
Kirjastopäivien aikaan pidettiin myös Kumulan jäsenilta oululaisille jäsenille Viinibaari
Voxissa, jossa viiniasiantuntija maistatti
mukana olleille viinejä. Tuohon tilaisuuteen en harmikseni ehtinyt, mutta onneksi
pääsen joulukuussa osallistumaan toiseen
jäseniltaan, joka vietetään tällä kertaa on
Oulun kaupunginteatterissa Dostojevskin
Rikoksen ja Rangaistuksen tai Paasilinnan
Sotahevosen merkeissä. Itse pääsen katsomaan Rikosta ja rangaistusta, sillä mainion
Sotahevosen olen jo ehtinyt nähdä. Siinä
muuten esiintyy nimiroolissa Relevanssin toinen päätoimittaja Antti Karjalainen
ja suosittelen esitystä lämpimästi kaikille!
Sen lisäksi, että Kumula on tarjonnut tämän
vuoden aikana Indexille mahdollisuuden
toteuttaa erinäisiä tapahtumia sekä kestinnyt hallituslaisia esimerkiksi Tampereella
lokakuussa järjestetyssä opiskelijaseminaarissa, on sen jäsenyydestä ollut minulle
muunkinlaista hyötyä. Jouduin keväällä polkupyöräonnettomuuteen, jonka seurauksena
katkaisin oikean käteni. Jouduin pitämään
osa-aikatyöstäni palkatonta vapaata kuukauden verran ja rahatilannettani vaikeutti
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entisestään se, että onnettomuudesta aiheutui
luonnollisesti paljon lääkäri- ja lääkekuluja.
Kaikeksi onneksi minulla on kuitenkin
Kumulan ja sen kautta Akavan erityisalojen jäsenenä voimassa oleva vapaa-ajan
tapaturmavakuutus, joka korvasi minulle
takautuvasti kaikki sairaudenhoitoon liittyneet kulut ja vieläpä varsin nopeasti
kulutositteiden
toimittamisen
jälkeen.
En itse tiedä, tulenko työskentelemään
tulevaisuudessa jonkin kunnan palveluksessa,
mutta liityin silti Kumulaan pian infon opinnot
aloitettuani. Sitä päätöstä ei ole tarvinut katua.
Suosittelenkin ammattiliittoon kuulumista
lämpimästi kaikille Indexin jäsenille. Lopullista liittovalintaa ei tarvitse tehdä nyt, sillä
Akavan erityisalojen sisällä liittoa voi vaihtaa
kätevästi jo kertyneitä etujaan menettämättä.
Itsekin olen vaihtanut liittoa jo kerran opiskeluaikana, kun urasuunnitelmat muuttuivat.

Itse olen saanut Kumulan kautta paljon
hyödyllistä tietoa, olen saanut nauttia monista hauskoista hetkistä kulttuurin tai uusien
ihmisten parissa ja olen myös saanut taloudellista tukea, kun sitä olen tarvinut. Siinä
monta aika hyvää syytä olla tyytyväinen
kumulalainen. Ei tähän loppuun voi muuta
sanoa kuin KUMULA pefletti* INDEX!
Terveisin ammattiliitosta huumaantunut
puheenjohtajanne Pia
P.S. Aika moni Indexin jäsen kuuluu jo
Kumulaan tai toiseen ammattiliittoon, mutta
jos kuitenkin vasta harkitset Kumulaan liittymistä, kannattaa pyytää suosittelijaksi joku
vanha jäsen. Tuo suosittelija saa nimittäin
palkaksi pari leffalippua, ja voitte vaikka
sopia, että jaatte ne keskenänne, niin molemmat hyötyvät!
*pefletti = väärinpäin oleva sydän

Täysin asiaankuulumaton, mutta
tietyllä tavalla peflettihenkinen
kuva on otettu Indexin rastilta
humanistien fuksisuunnistuksesta
lokakuussa 2011.
Kuva: Taneli Kolppanen

Mitä annettavaa ammattijärjestöllä on opiskelijalle?
Ammattijärjestö? Mitä tekemistä sillä on
opiskelijan kanssa?

Opiskelijalle ammattijärjestö saattaa tuntua
hyvin kaukaiselta asialta ja sen mieltää helposti vanhemman väestön asiaksi. Ja mielessä
pyörii kysymys, että mitä hyötyä ammattijärjestöistä on ylipäätään. Mitä ihmeen
annettavaa ammattijärjestöllä sitten voi olla
opiskelijalle?

Ammattijärjestöt puuttuvat juuri tällaisiin
epäkohtiin ja ajavat muutenkin työntekijöiden etuja kaikissa työelämään liittyvissä
asioissa. Ammattijärjestöt neuvottelevat
työnantajapuolen kanssa työehtosopimuksista ja vaikuttavat siten sekä yleiseen että
alakohtaiseen palkkakehitykseen. Ammattijärjestöt ovat myös neuvotelleet aikojen
saatossa muun muassa neljän viikon vuosilomasta, lomarahasta, vanhempainvapaista,
ansiosidonnaisesta päivärahasta – asioista,
jotka nyt tuntuvat itsestään selviltä.

Opiskelijat tekevät opintojen ohessa tunnetusti paljon töitä rahoittaakseen elämäänsä ja
saadakseen opintojen aikana kerättyä tärkeää
työkokemusta. Opiskelijat tekevät valitettavan usein töitä sellaisilla aloilla, joissa on
paljon ongelmia: palkanmaksu viivästyy,
työolot ja -ehdot ovat huonot, palkka on alle
suositusten ja pomo teettää sellaista työtä,
josta ei ole työsopimuksessa sovittu – jos
työsopimusta on ensinkään laadittu.
Työelämässä voi kohdata monenlaista
vääryyttä. Vaikka itse olisi tunnollinen ja
tekisi parhaansa, työnantaja ei välttämättä
ajattele aina työntekijän parasta. On olemassa työnantajia, jotka keinoja kaihtamatta
väistelevät velvollisuuksiaan ja lakisääteisiä,
työelämää parantavia seikkoja.
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Työelämässä tulee eteen myös sellaisia
tilanteita, joita voi itse ennakoida. Kun saat
uuden työpaikan ja menet allekirjoittamaan
työsopimusta, sinun ei tarvitse laittaa nimeäsi
siihen tietämättä, mihin suostut. Sinulla
on oikeus saada työsopimus luettavaksi ja
ammattijärjestön jäsenenä voit luetuttaa se
liiton lakimiehellä. Usein jopa hyvin laadituista työsopimuksista saattaa löytyä jotain
pientä viilattavaa, esimerkiksi vuosilomien
kertymiseen tai työmatkoihin käytetyn ajan
korvaamiseen liittyvissä asioissa.

Huolehdi omasta edustasi hyvissä ajoin liittymällä ammattijärjestön jäseneksi jo opiskeluaikana. Sillä et menetä mitään, mutta
turvaat vahvasti tulevaisuutesi. Yhdessä
voimme muuttaa työelämän uuvuttavasta
innostavaksi ja rakentaa koko yhteiskunnan
kannalta kestävää kehitystä!
Kuntien asiantuntijat – KUMULA ry on
akavalainen kunta-alan asiantuntijoiden
ammattijärjestö. Jäsenemme työskentelevät
kaupungeissa, kunnissa ja kuntayhtymissä
esimies-, johto- ja asiantuntijatehtävissä tai
opiskelevat niihin. Päätoimisen opiskelijan
jäsenyys on maksuton ja opiskelijana maksat
jäsenmaksua (1,1 % bruttotuloista) vain
sellaisesta työstä, joka kerryttää ansiosidonnaisen päivärahan työssäoloehtoa (vähintään
18h/vko ja palkka kokoaikatyöstä vähintään
1071e/kk). Näin et maksa jäsenmaksua koskaan turhaan. Opiskelijana saat käyttöösi
kaikki jäsenedut, mm. kaikkialla voimassa
olevan matkavakuutuksen ja vapaa-ajan
tapaturmavakuutuksen.

Ammattijärjestöön liittyminen jo opintojen
aikana on viisas päätös. Vaikka valmistumiseen ja työnhakuun olisi vielä aikaa, ennakointi tuo etua. Esimerkiksi ansiosidonnaista
päivärahaa ei voi kerryttää takautuvasti. On
myös hyvä tietää reilun työn pelisäännöt jo
etukäteen, jotta työharjoittelu sekä opintojen
ohella tehdyt työt sujuvat ongelmitta.
Työelämässä tapahtuu paljon laiminlyöntejä
ja myös räikeitä rikkeitä. Joukkovoima
ja yhteistyö ehkäisevät näitä epäkohtia.
Työelämän kehittäminen on kaikkien oikeus
ja ammattijärjestön jäsenyys on henkilökohtainen turva työelämässä, eräänlainen
työelämävakuutus.

Lisätietoja osoitteesta www.kumula.fi
Jaana Kivilahti
Järjestösihteeri
Kuntien asiantuntijat – KUMULA ry

Mitä opiskelija sitten voi tehdä? Opiskelija voi
vaikuttaa työehtoihin liittymällä koulutus- tai
ammattialansa ammattijärjestöön. Järjestäytymisen keskeinen etu on, ettei ihmisten
tarvitse riidellä asioista. Ammattijärjestöt
sopivat ongelmat ja ristiriidat työntekijän
puolesta. Opiskelija voi kiinnittää myös huomiota omaan työsopimukseensa ja tarkistaa,
noudatetaanko työpaikalla työehtosopimusta.
Mikäli et kuulu työehtosopimuksen piiriin,
voit parantaa työlainsäädännön minimiehtoja
omalla työsopimuksellasi.
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I feel sLOVEnia
Päätin suunnata täksi syksyksi vaihtoon Slovenian pääkaupunkiin, Ljubljanaan. Slovenia on Italian, Itävallan, Kroatian ja Unkarin
naapurimaa, jolla on pieni pätkä myös rantaviivaa välimeren rannalla. Moni ihminen
(etenkin slovenialainen) on kysynyt minulta,
miksi ihmeessä tulin tänne. Täällä asuessa
olen löytänyt montakin syytä: slovenialaiset ovat maailman ystävällisimpiä ihmisiä,
Ljubljana on ihana kaupunki, Sloveniasta
pääsee helposti moniin muihin maihin ja
täällä paistaa aina aurinko (paitsi silloin
kun kaverisi Suomesta tulee tänne). Ja onko
mikään ihanampaa kuin horisontissa näkyvät
vuoret? (Tähän slovenialainen huonekaverini
vastasi: ”On. Sauna ja joulupukki.”)
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Asun Ljubljanassa opiskelija-asuntolassa,
jossa jaan huoneeni slovenialaisen tytön
kanssa. Paikallisen kanssa huoneen jakaminen
on ehkä mahtavinta mitä minulle on tapahtunut, vaikka aluksi olinkin hyvin epäileväinen
miten samassa huoneessa asuminen tuntemattoman ihmisen kanssa onnistuu. Huonekaverini on auttanut minua kaikkien ongelmien
kanssa, joihin vieraassa maassa voi törmätä:
Mistä löydän bussiaikataulut? Miten ostan
junalipun naapurimaahan? Kuinka voin
ilmottautua jumppaan? Missä kaupassa on
laajin karkkivalikoima? Hienointa kuitenkin
on ehkä se, että hän pyysi minut jouluksi
äitinsä luokse. Pääsen siis viettämään ihka
aidon slovenialaisen joulun!

Opittavaa Sloveniasta minulla onkin ollut
vaikka kuinka: en oikeastaan tiennyt maasta
paljon mitään ennen kuin muutin tänne. Slovenia on monella tavalla ihmeellinen maa:
tässä maassa on vain yksi saari. Sloveniassa
saa myös sakot, jos puhuu puhelimeen tai
kuuntelee musiikkia pyöräillessä.

Kupongilla saa yleensä Alkukeiton, pääruoan,
salaatin ja jälkiruoan hintaan 1-4 e. En ole
viimeisen kahden ja puolen kuukauden
aikana tehnyt ruokaa itse kertaakaan.
Vaihdon kautta olen päässyt tutustumaan
moniin ihaniin ihmisiin ja oppinut paljon
myös itsestäni. On ihanaa tutustua uuteen
kulttuuriin ja kokeilla erilaista elämää kuin
mihin on Suomessa tottunut. Ja jos joskus
koti-ikävä iskeekin, slovenilaisten avuliaisuus ja ihanat leipomot saavat varmasti
hyvälle tuulelle.

Slovenialaisilla tuntuu olevan myös outo
käsitys rahasta: kolmen euron taksimatka
on kallis, mutta 1200 euron sakot siitä, että
pyöräilee humalassa, ei ihmetytä ketään
paikallista. En ole muuten ostanut vaihtoni
ajaksi pyörää. Eikä semmoista kuulemma
kukaan järkevä ihminen ostakkaan: pyörä
kuuluu varastaa.

Teksti ja kuvat: Aira Pohjanen

Sloveniassa opiskelijat saavat yhden mahtavan edun: opiskelijat saavat jokaisen kuukauden alussa työpäivien määrää vastaavan
määrän ateriakuponkeja puhelinliittymäänsä.
Ateriakupongeilla voi syödä todella halvasti
monissa Slovenian ravintoloissa.
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VALAMIS

Tällä palstalla informaatiotutkimusta opiskelleet “valamiit” eli jo valmistuneet entiset indexiläiset kertovat nykyisestä työstään ja antavat vinkkejä urapolun varrelle.
Valamiilta kysyttiin:

1. Esittele itsesi! Mitä teet, missä ja miksi?
2. Koulutustausta
3. Miten opiskeluvalinnat ovat suunnanneet työllistymistä? Mistä opinnoista on ollut erityisesti hyötyä nykyisessä työssä? Mitä muuta olisi kannattanut opiskella?
4. Aiempi työkokemus: Olitko töissä jo opiskeluaikana, millaisissa tehtävissä? Millaista
työkokemusta ehdit hankkia ennen nykyistä työtehtävääsi?
5. Mikä on mielenkiintoisinta työssäsi? Mitä olet oppinut, missä haluaisit vielä
kehittyä? Suurin haaste työurallasi?
6. Millainen on tavallinen päiväsi? Mitä et olisi uskonut koskaan tekeväsi työssäsi?
7. Tärkeimmät ominaisuudet tehtävässäsi? Miten sait nykyisen työsi? Vinkkisi vastaavaan

Anna Häkkilä, projektisuunnittelija
Ennen informaatiotutkimuksen opintoja olen
opiskellut merkonomiksi sekä suorittanut
ammattikorkeakoulussa tradenomin tutkinnon kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmassa. Sivuaineena opiskelin arkeologiaa ja
historiaa sekä tietojenkäsittelytiedettä, josta
on ollut suuresti hyötyä nykyisessä työssäni,
ilman näitä opintoja en pystyisi työskentelemään tässä hankkeessa.

Olen
Anna-Elina
Häkkilä ja toimin
projektisuunnittelijana Oulun eteläisen
kirjastojen verkkopalvelujen kehittämishankkeessa (Verkon
viemää -hanke).
Pääosin teen selvitystä
erilaisista asiakasliittymistä vuonna 2012 tehtävän uuden kirjastojärjestelmän valinnan pohjaksi. Lisäksi
teen kustannuslaskelmia erilaisista verkkokirjastoratkaisuista, käytettävyystestausta,
kartoitan tarvetta sosiaaliseen osioon verkkokirjastossa, järjestän koulutusta kirjastojen
henkilökunnalle verkkosisältöjen tuottamiseen sekä selvitän palvelinratkaisuja. Hanke
on alueellinen ja siinä ovat mukana kaikki
Oulun eteläisen kirjastot (18 kuntaa).

Graduni tein kokoelman kehittämisestä ja
aiheeseen perehtymisestä oli kyllä hyötyä
aiemmassa työssäni kokoelmatyöstä vastaavana kirjastonhoitajana. Tietojenkäsittelytieteen opinnot mahdollistivat työllistymiseni
Verkon viemää hankkeeseen, ja niistä on
ollut ja tulee olemaan suuresti hyötyä. Myös
kaupallisesta koulutuksesta on ollut paljon
hyötyä työelämässä. Lisäksi kasvatustieteitä
olisi ainakin kannattanut opiskella, mutta
vielähän se ei ole myöhäistä.
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Aiempaa työkokemusta kirjastoissa minulle
on kertynyt jo kohta neljä vuotta. Olen
työskennellyt enimmäkseen yleisissä kirjastoissa, mutta myös ammattikorkeakoulu- ja
yliopistokirjastossa. Nykyinen työni on jo
kolmas hanke, jossa olen mukana. Työskentelin opintojen ohessa koko opiskeluaikani,
välillä minulla oli jopa neljä työpaikkaa yhtä
aikaa. Aina on jostain kivenkolosta jotain
työtä löytynyt, vaikka alallamme onkin
huono työllisyystilanne tällä hetkellä.

Sivuaineina opiskelin sosiologiaa, työja organisaatiopsykologiaa, viron kieltä,
taloustiedettä ja tietojenkäsittelytieteitä. Valitsin monta eri sivuainetta ja ehkä se on auttanut näkemään vähän, miten eri tieteenaloilla
asioista puhutaan ja tutkimusta tehdään.
Monitieteisessä tutkimusprojektissa tästä on
hyötyä.

Nykyisessä työssäni on mielenkiintoista se,
että saan toimia asiantuntijana, työskennellä
itsenäisesti ja todellakin käyttää aivojani,
olen aina halunnut tehdä ajatustyötä. Suurin
haaste tällä hetkellä on löytää Oulun eteläisen
kirjastoille toimiva verkkokirjastoratkaisu,
ettei minua sitten myöhemmin syytellä :).
Nykyisen työni sain siten, että tutustuin edellisessä työssäni Oulun eteläisen kirjastojen
johtajiin ja ehdotin heille itse, että voisimme
hakea OKM:ltä valtionavustusta kyseiseen
hankkeeseen. Hakemus meni ykkösenä läpi
ja saimme koko haluamamme summan.
Eli kannattaa olla myös itse aktiivinen niin
mielenkiintoista työtä löytyy! Ja verkostoituminen kannattaa aina.

Nyt vähän harmittaa, että en maisteriopintoihin sisällyttänyt psykologian opintoja,
sillä omalla kohdallani niistä olisi ollut etua.
Yhden psykologian kurssin olen tehnyt sitten
jatko-opinnoissa ja ehkä vielä teen näitä opintoja lisääkin. Nyt opiskelen myös Avoimessa
yliopistossa Terveyden edistämisen ja terveystiedon opintoja. Onneksi varsinaisten opintojen jälkeenkin voi opiskella. Välttämättä
tulevan työn sisältöjä kun ei etukäteen tiedä.

Noora Hirvonen, tutkija
Olen Noora Hirvonen, puolipäiväinen tutkija Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön
Liikuntaklinikalla ja puolipäiväinen informaatikko Oulun Yliopiston Psykiatrisella
klinikalla. Teen myös informaatiotutkimuksen jatko-opintoja ja väitöskirjatutkimusta.
Tulin opiskelemaan informaatiotutkimusta
vuonna 2005 lukion ja parin kotiäitinä vietetyn vuoden jälkeen.

Opiskeluaikana tein aika vähän töitä, eikä
työkokemusta muutenkaan paljon ole ehtinyt kertyä: olin kirjastossa lyhyen pätkän
kesällä, toimin pienryhmäohjaajana ja
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vaalivalmistelijana. Harjoittelun tein Oulun
Kaupunginarkistossa. Muutamassa projektissa tein myös töitä: UPM Kymmenelle
tein tiedonhakujärjestelmien soveltuvuutta
koskevan selvityksen, ja Kansalliskirjastolle luokittelin verkko-oppimateriaaleja
ja myöhemmin käyttäjäkyselyjen avoimia
palautteita.
Graduni oli tapaustutkimus ennaltaehkäisevän terveydenhuollon interventiosta, ja
tarkastelin siinä lähinnä interventioon osallistuneiden informaatiokäytäntöjä. Gradun
aihe ohjasi sitten myös väitöskirjatutkimuksen pariin. Tutkijan tehtävään pääsin oppiaineen henkilökunnan myötävaikutuksella,
ja osallistumalla hankkeen apurahahakemusten valmisteluun. Psykiatrian klinikan
paikasta sain tiedon Indexin sähköpostilistalta. Hain paikkaa, kävin haastattelussa ja
pääsin töihin.
Tutkijana Liikuntaklinikalla työskentelen
nuorten miesten liikuntaan aktivointiin
tähtäävässä MOPO-hankkeessa, johon myös
väitöskirjatutkimukseni liittyy. Käytännössä
tutkijan työssä teenkin lähinnä väitöskirjatutkimukseni edistämiseen liittyviä asioita.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi kirjallisuuteen
perehtymistä, teoreettisen viitekehyksen
suunnittelua, aineistonkeruun suunnittelua
ja aineiston keräämistä, kerätyn aineiston
analysointia, tulosten raportointia artikkeleiden ja konferenssiesitysten kautta, palavereissa istumista, suunnittelua ja sen sellaista.
Tutkija-päivät ovat keskenään hyvin
erilaisia. Esimerkkipäivänä aamulla voisi
olla kokous, jonka jälkeen lukisin pari
artikkelia ja kirjoittaisin seuraavassa
palaverissa esiteltävää paperia tutkimusaiheestani. Iltapäivällä tekisin tilastollisia
analyyseja ja muokkaisin tulevaa artikkelia
tai konferenssiabstraktia. Syksyllä olin
mukana Puolustusvoimien kutsuntatilaisuuksissa mittaamassa nuorten miesten
sykevälivaihtelua. En olisi uskonut että
tulen työssäni pukemaan sykevöitä nuorten
miesten päälle.
Psykiatrian klinikalla toimin informaatikkona tutkimusryhmässä, jossa tehdään skitsofreniaan liittyvää tutkimusta. Tehtävänäni
on toteuttaa tiedonhakuja tutkijoille ja hankkia heille heidän tarvitsemiaan artikkeleita.
Klinikalla tehdään paljon erilaisia systemaattisia katsauksia ja meta-analyysejä, jotka
vaativat laajoja tiedonhakuja. Suunnittelen
hakustrategiat yhdessä tutkijoiden kanssa
ja toteutan sitten varsinaiset haut valituista
tiedonhakujärjestelmistä ja tietokannoista, ja
käsittelen viitteet sopivaan muotoon. Lisäksi
haen tarvittavien viitteiden kokotekstit tietokannoista tai tilaan esim. varastokirjastosta.
Informaatikon tehtävissä tavallinen päivä
voisi sisältää palaverin, tiedonhakuja muutamasta tietokannasta ja hauissa löytyneiden
viitteiden käsittelyä niin, että ne on mahdollista siirtää excel-taulukkoon myöhempää
käsittelyä varten. Lisäksi siihen voisi kuulua
artikkelien kokotekstien etsimistä tietokan-

noista tai tilaamista Varastokirjastosta tai
kaukolainaten. Informaatikon tehtävissä on
yllättänyt se, että saan työskennellä osana
tutkimusryhmää ja tulen jopa nimellänikin
näkymään niissä tulevissa julkaisuissa,
joissa tiedonhakuja käytetään aineistona.
Tutkijantyössä mielenkiintoisinta on mahdollisuus perehtyä tiettyyn aiheeseen syvällisesti ja oivaltaa uusia asioita. Haastavaa
on laajojen kokonaisuuksien hallinta ja
kaikki ne päätökset, joita tutkimustyössä
on tehtävä. Työssä tärkeintä on varmaankin
olla kiinnostunut tutkimusaiheesta, tutkimuksen teosta ja tieteestä ylipäänsä. Hyvä
olisi myös löytää jotain iloa lukemisesta ja
kirjoittamisesta. Informaatikon työtehtävät
ovat helpommin hallittavia kokonaisuuksia.
Laajatkin tiedonhaut saa valmiiksi muutamissa päivissä tai viikoissa, ja on aina
palkitsevaa saada jokin tehtävä päätökseen.
Mielenkiintoista on selailla viitteitä kiinnostavista aiheista ja keksiä keinoja hallita
suuria informaatiomääriä paremmin. Informaatikon työssä tärkeää on olla sen verran
järjestelmällinen ja tarkka että haut tulevat
suoritetuksi niin kuin ne on suunniteltu ja
viitteet pysyvät järjestyksessä. On myös
siedettävä välillä vähän yksitoikkoisempaa
työtä.
Mikäli haaveilee tutkijan urasta on ehkä
syytä panostaa jo graduun vähän enemmän ja miettiä, millaiset aiheet voisivat
kiinnostaa myös jatkossa. Kannattaa myös
hyvissä ajoin ilmaista kiinnostuksensa jatkoopintoihin oppiaineen henkilökunnalle niin
voi saada apuja rahoituksen järjestämiseen.
Muutenkaan aktiivisuudesta ei varmasti
ole haittaa. Koskaan ei tiedä mitä lyhyetkin
pestit (työt tai esim. ainejärjestötoiminta)
voivat poikia, joten suosittelen hakemaan
töihin aina kun vähänkään tuntuu että joku
homma voisi kiinnostaa.

Mistä fuksit ovat kotoisin?

Haastattelussa valikoima uusia indexiläisiä
KYSYMYKSET
1. Nimi, alkuperä, ammatti ja arvonimi (ihan saat ite keksiä)
2. Informaatiotutkimuksessa hienointa on..
3. Mihin kuluttaisit aikasi jos toimeentulosta ei tarvitsisi huolehtia?
4. Mitä aiot oikeasti tehdä nyt ja tulevaisuudessa?
Ada-Maria Rantatalo

Maija Nuorkivi

1. Nimeni on Ada-Maria Rantatalo. Olen
kotoisin kaukaa pohjoisesta Enontekiön
Palojoensuusta ja pari viime vuotta vietin
Torniossa kuvataidetta opiskellen. Ammattia tai arvonimeä ei vielä ole, mutta ehkä
tulevaisuudessa.
2.
Hienointa
informaatiotutkimuksessa ovat opiskelijakaverit, Index ry:n
järjestämät vapaa-ajan aktiviteetit, persoonalliset opettajat sekä toisinaan ihan
mielenkiintoisetkin luennot.
3. Jos rahaa olisi kuin roskaa hankkisin kivan asunnon, kiertelisin maailmaa,
söisin joka päivä hyvää ruokaa, mökkeilisin, taiteilisin, katselisin leffoja ja lueskelisin sarjakuvia.
4. Nyt aion opiskella muka ahkerasti ja
tulevaisuudessa haluaisin kirjastotädiksi.

1. Maija (Maisa) Nuorkivi, kotoisin Helsingistä, leikkiammatit: piirtelijä ja musikantti.
2. Ainakin tällä hetkellä kaikki se informaatio... tutkimuksesta ei ole vielä kokemusta.
3. Varmaan pelailuun, lauleluun ja piirtelyyn. Ehkä myös matkusteluun.
4. Sen ku tietäisi :D nyt toistaiseksi ainakin raivokasta opiskelua, myöhemmin
ehkä jonkin sortin informatiivisia palkkatöitä.

Sakari Niemelä
1. Sakari Niemelä, Kuusamo, no opiskelija, Tuiran hapankaalirunoilija.
2. ...virkistystoiminta ja kiltahuoneen
kalenteri.
3. Eläviin kuviin ja Salattuihin elämiin.
4. Tänään opiskelen, huomenna valmistun, ylihuomenna olen töissä jossain
virtuaalikirjastoprojektissa.

Sini Katves
1. Nimeni on Sini Katves, tuttavallisesti
puhuteltaessa Sinka, mikäli lempinimen
käyttäminen tuntuu luontevammalta.
Aikaisemmalta ammatiltani olen lasija keramiikkamuotoilun artenomi ja
nykyään infon ja kirjallisuuden opiskelija.
Arvonimi on jotain humanistihaahuilijan
suuntaan, mutta mitään vakituista nimitystä ei ole.
2. Informaatiotutkimuksessa hienointa on
sitä kautta saavutettava päämäärä.

3. Jos toimeentulosta ei tarvitsisi huolehtia,
opiskelisin
koko
elämäni
kaikkia
epämääräisiä aloja sekä matkustelisin tutkimassa mielenkiintoisia paikkoja ja tutustumassa uusiin kulttuureihin ja ihmisiin.
Osallistuisin myös mielelläni erilaisiin kulttuuri- ja valtiorajoja ylittäviin projekteihin ja
tekisin vapaaehtoistyötä etenkin ulkomailla.
Minua myös kiinnostaisi yhdistelmäammatti taivaanrannanmaalari-pilvenpiirtäjäkäpyjenkeräilijä.
4. Nyt aion opiskella infon ja kirjallisuuden
lisäksi ainakin Viron kieltä ja kulttuuria,
myös monet muut alat ja aiheet kiinostaisivat. Tulevaisuudessa haluaisin töihin kirjastoon. Täältä valmistumisen jälkeen aion vielä
opiskella soitinrakentajaksi. En tiedä mitä
hyötyä siitäkin on, mutta se kiinnostaa minua
suunnattoman paljon.

Laura Mustaniemi
1. Laura Mustaniemi,Kankaanpää, LänsiSuomi, tavallinen tylsä opiskelija suoraan
lukiosta.
2. Informaatiotutkimuksessa hienointa on..
se, että oppii aidosti jotain uutta. Plussaa on
myös kaikkien hämmentyneet naamat, kun
kertoo mitä opiskelee. Sen selittäminen on
sitten vähemmän hienoa.
3. Mitä ikinä mieleen pälkähtäisikään. Lukisin. Ja matkustaisin, koska ulkomaankokemukset rajoittuvat Tallinnan maaperään.
4. Ei sitten harmainta aavistustakaan
tulevaisuudesta. Luultavasti luen ja laiskottelen.
Fuksien yhteisposeeraus. Kuva: Taneli Kolppanen

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.

