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Ilon ja riemun polkuni järjestötoiminnan
labyrintissa. Hilpeä ja harras kokoustelu,
kalenterin täyttely ainejärjestömenoilla ja
lupautuminen siihen ja tähän, joskus myös
lupaukset toteuttaen. Samoin päättyy pestini
tämän hienon lehden parissa (juuri kun opin
homman, däämn). Nyt olen tällä saralla
työtön, eläköitynyt, oppositiossa ja virallisesti viraton. Niinkuin moni muukin näinä
vuosina tutuksi tullut, todella hieno, kaunis
ja rohkea indexläinen. Miten voisinkaan
lähteä jos te KAIKKI jäisitte?
Yhdet sitsit tahdon kuitenkin vielä kokea!
(En laita vastaan vaikka useammatkin sopivasti sattuisivat..) Vuosijuhliinkin uskon vielä
eksyväni. Ehdottomasti ainakin Indexin
vuosijuhliin parin vuoden päästä, juhlistamaan 25 vuotta täyttävää lempilastamme!
Indexin elokuvailtoja en kyllä jätä väliin,
onhan elämys halpa ja seura vielä..parempi.
Myös teatteriin haluan, ja vappupikinikille!
Ei tästä vielä ihan eroa tullutkaan. Index <3

Toimitus ja taitto:
Elina Partanen
Kirjoittajat tässä numerossa:
Marita Aro
Päivi Pajala
Pia Pietilä
Mikko Rantanen
Anna Ruth
Kasa exculaisia

Elina

Kustantaja:
Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen
opiskelijoiden kilta Index ry
Painopaikka:
Oulun yliopistopaino

2

Oodi opiskelulle..
ja vapaudelle
Yliopiston kirjastossa on ruuhkaa perjantai-iltana ennen sulkemisaikaa. Lauantain päivystysvuorossa minulla on
enemmän asiakkaita kuin kuluneen vuoden
lauantaivuorojen aikana yhteensä. Kaikki
opiskelutilat ovat täynnä. Esseet, oppimispäiväkirjat, harjoitustyöt ja portfoliot valmistuvat ja tentteihin luetaan.

Sain kuin sainkin työni ajoissa valmiiksi,
mutta en varsinaisesti suosittele kenellekään
samanlaista lähestymistapaa opinnäytetyön
tekemiseen tai muihinkaan opintoihin. Tiedän
kuitenkin, että aika monet kamppailevat tällä
hetkellä vuoden viimeisten opiskeluponnistusten kanssa, joten tsemppiä teille kaikille!

Opiskelija tekee ahkerasti töitä 18 tuntia
päivässä, kuutena päivänä viikossa – kaksi
kertaa vuodessa. Jotenkin näin kuului Facebookissa kiertänyt anekdootti, joka nauratti
ainakin minua, koska siinä piili totuuden
siemen. Itse olen monen muun lailla sellainen
opiskelija, joka siirtää kaikki mahdolliset opiskeluihin liittyvät tehtävät viimeiseen mahdolliseen ajankohtaan. Deadlinen
lähestyessä alan sitten paiskimaan töitä otsa
hiessä ja ahdistuneesti kiroillen. Tein aikanaan
kandintyönikin käytännössä kahdessa vuorokaudessa
kofeiinipillerien
voimalla.

Lukukauden aikana chillailussa ja kertarykäisyllä opiskelussa on kuitenkin omat
hyvät puolensakin. Opiskeluaika on niitä harvoja vaiheita ihmisen elämässä, kun hän on
oikeasti aika vapaa. Luennoille ei ole aivan
pakko mennä, jos edellisillan bileiden jälkeen
on voimaton olo. Mutta jätäpä ilmaantumatta
töihin samalla verukkeella, niin ei siitä hyvä
seuraa. Opiskelijalle myös lomamatkojen
järjestäminen onnistuu varsin helposti juuri
silloin kun itse haluaa ja lyhyelläkin varoitusajalla. Useimmat opiskelijat eivät ole
vielä ehtineet hankkia perhettäkään, mikä
helpottaa entisestään vapaudesta nauttimista.
Itse olen opiskellut pian 10 vuotta ja olen
ehtinyt mieltyä tähän elämäntapaan. Oma
kalenterini on ollu vuosia varsin täyteen
buukattu, mutta se on ollut aina oma valintani. Nyt valmistumiseni alkaa viimein
olla ajankohtaista, mutta jään kyllä kaipaamaan opiskeluajassa juuri sitä ajankäyttöön liittyvää itsemääräämisoikeutta, mikä
saattaa vähentyä, kun hyppää työelämän
rattaisiin. Muistakaa siis nauttia sopivassa määrin pänttäämisestä ja lusmuiluista, ja opiskeluajastanne yleensäkin.
Matti Nykänen on sanonut että, elämä
on ihmisen parasta aikaa. Itse voisin täydentää elämä-sanaa opiskelija-etuliitteellä!
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Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia
Indexin jäseniä kuluneesta vuodesta! On
ollut mahtava kokemus toimia puheenjohtajananne tämän vuoden ajan. Siitä on
ollut paljon hyötyä ja etenkin iloa! Toivottavasti mahdollisimman moni innostuu
opiskeluidensa aikana kokeilemaan ainejärjestötoimintaa, sillä sen myötä on mahdollista kokea ihan ainutlaatuisia juttuja.
Hakeutukaa siis jatkossakin rohkeasti mukaan
Indexin toimintaan ja tulkaa ainakin silloin
tällöin piipahtamaan teitä eniten kiinnostavissa tapahtumissa. Vaikka valta pian vaihtuu,
on ensi vuodellekin on jo suunniteltu kaikkea
kivaa! Vuoden ensimmäiset Index-bileetkin
järjestetään näillä näkymin jo 11.1.2012
teemalla School Rocks 45 Specialissa.

Lisätietoja tästä ja muustakin saat seuraamalla Facebookia ja kurkkaamalla aina
välillä Indexin kotisivuille www.indexry.org.
Hyvää ja kaunista Joulua ja entistäkin parempaa Uutta Vuotta toivottaen,
nuijansa nurkkaan heittävä ex-pj:nne
Pia

Pj:n viimeinen vilkutus (Kuva: Pia Pietilä)

Bilesyksy 2011 paketissa:
Tänäkin syksynä olen kiertänyt jos jonkinlaista biletapahtumaa sitseistä illanistujaisiin.
Ajattelin tähän hieman kertoa syksyn opiskelijabileiden saldoa omalta osaltani.
Syksyn ensimmäiset varsinaiset bileet
olivat tietenkin vuosittainen Vulcanalian
iltajuhla, jossa pääsee vielä hieman terassifiiliksiin ja halutessaan myös näyttämään
omia taitojaan tanssilattialle. Ennen
varsinaista iltajuhlaa olimme Indexin porukalla etkoilemassa leppoisissa tunnelmissa
parin Indexin jäsenen asunnolla, josta jatkoimme myöhemmin iltajuhliin.

Fuksisitseissä opetettiin tämän syksyn uusille
opiskelijoille sitsikulttuuria perinteikkäiden
sitsien muodossa. Fuksisitseiltä pois jääminen
ei ole mikään kauhea virhe, sillä sitsejähän
tulee aina ja suosittelen osallistumaan niihin
mikäli vain mahdollista.

Tiiman ja Suman järjestämät vuosittaiset
TiSuTiSu-bileet olivat…. Bileissä järjestettiin
märkä t-paita kilpailu, sekä palkittiin parhaat
Vulcanaaliaa seurasi Humanistien Pubiki- sudit, eli viikset. Allekirjoittanutkin osallistui
erros, jossa vanhemmat opiskelijat tutu- viiksikisaan painostuksen alaisena. Voittoahan
stuttivat nuorempia ja miksei myös ei tästä kisasta tullut arvostettavan kovien kilvanhempiakin opiskelijoita Oulun eri pailijoiden vuoksi.
baareihin. Baarikierroksella erialojen
humanistit pääsivät tutustumaan toisten Index järjesti tänä syksynä Koneteekkarikillan
ainejärjestöjen opiskelijoihin pienemmissä kanssa Hawaji-Bileet, joissa bilejengi pääsi
ryhmissä. Illan lopussa olimme kuitenkin trooppisiin tunnelmiin pukeutumalla teeman
kasautuneet yhdeksi isoksi porukaksi, joka mukaisesti sekä osallistumalla limbokisaan.
jatkoi kohti epävirallista jatkopaikkaa.
Baarikierroksen jälkeen ainakin osalle
humanisteista Oulun keskusta oli ehkä
vähän tutumpi, mutta jos ei ollut, niin
viimeistään Fuksisuunnistuksessa se alkoi
muodostua tutummaksi. Fuksisuunnistus
on erittäin mieluisa opiskelija tapahtuma,
jossa tutustuu oman ja muiden ainejärjestöjen opiskelijoihin ja Oulun keskustaan.

Bilevuoden kruunasi tietenkin Indexin pikkujoulut! Pikkujouluthan ovat aina mukavia
tapahtumia, joissa ainejärjestön opiskelijat
kokoontuvat juhlimaan kulunutta vuotta ja
joulua. Tämän vuoden pikkujouluissa oli mahdollisuus tuoda jokin oma vanha kirja lahjaksi
toisella ja samalla sai toiselta jonkin vanhan
kirjan. Pikkujoulussa järjestettiin myös tietokilpailu.
Hyvää joulua ja uutta vuotta toivottaa Index
ry:n Bilevastaava!
Mikko Rantanen

Rollo Revyy
ala Index
Perjantaina 18. marraskuuta herätyskelloni
soi klo 6.15. Mieleni olisi tehnyt kääntää
kylkeä ja jatkaa makoisia unia. Se ei kuitenkaan tullut kyseeseen, sillä Rovaniemen
juna ei odottaisi Matti tai Mervi Myöhäsiä.
Niinpä hoidin aamutoimet reippaasti ja hyppäsin chaföörini kuljettamaan kiesiin aivan
aikataulun mukaisesti. Yön aikana oli satanut
ensilumi, ja sen ihastelu sopi mainiosti nostattamaan tunnelmaa Lapin reissun alkaessa.
Juna-asemalla törmäsin muihin enemmän ja
vähemmän virkeisiin excuilijoihin, ja matka
Rovaniemelle alkoi. Olin innoissani, sillä
en ollut ikinä aiemmin käynyt yhtä kaukana
pohjoisessa. Minulle Rovaniemi on todellakin jo sydän-Lappia, vaikka paikalliset eivät
niin taidakaan ajatella. Junamatka sujui
nopeasti omille jutuillemme höröttäessä, ja
ennen kuin huomasimmekaan, olimme jo
perillä.
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Meillä oli aikaa tuhlattavanamme lähes 2,5
tuntia ennen ensimmäistä sovittua vierailua,
joten ehdimme heittää matkatavarat pois
käsistämme: kuka hotellille, kuka itse hommaamaansa majapaikkaan. Testasimme myös
Kuukkeli-ravintolan opiskelijalounaan, joka
oli maittava ja niin iso, että monet eivät saaneet lautastaan tyhjennettyä.
Ruokailun jälkeen tarvoimme sohjoisessa säässä Rovaniemen pääkirjastolle,
joka sijaitsi kivenheiton päässä lounaspaikastamme. Alvar Aallon suunnittelema rakennus ei ollut ulkoa kovinkaan ihmeellisen
näköinen ja vaikutti myös varsin pieneltä
verrattuna monen muun kaupungin pääkirjastoon saati sitten maakuntakirjastoon.
Mielikuvat muuttuivat kuitenkin sisällä, kun
pääsimme tutustumaan rakennuksen huikean
kauniiseen interiööriin. Kirjasto ei ehkä ole
saavutettavuudeltaan paras mahdollinen,
mutta sen monimuotoisuus tukee hienosti
kokoelman eri osia ja houkuttelee tutkimaan
joka nurkkaa. Myös valaistus ja yleisnäkymä
pääsalissa ovat ainutlaatuisia.

Viivyimme kirjastolla reilut
kaksi tuntia, ja aika kului
niin siivillä, että meinasimme
myöhästyä seuraavasta vierailukohteesta. Pingoimme minkä
kintuistamme pääsimme parin
kilometrin päässä sijaitsevaan
Arktisen keskuksen kirjastoon
jo hämärtyneessä Lapin illassa,
ja ehdimme juuri ja juuri ajoissa
perille.
Siellä meitä odotti informaatikko Liisa Hallikainen, joka
piti meille hyvin informatiivisen
esityksen Arktisen keskuksen
tehtävistä ja toimialasta. Hän myös rohkaisi
meitä ajattelemaan, että kirjastoalan asiantuntemus on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää,
vaikka tehtävien painopistealueet saattavat
muuttua.

Vierailun huippukohta ei kuitenkaan ollut
arkkitehtuuri ja sen ihailu, vaan esittely,
jonka saimme kirjaston henkilökunnalta.
Kirjastotoimen apulaisjohtaja Pasi Rantanen
joukkoineen otti meidät erittäin lämpimästi
vastaan ja viihdytti meitä rennolla, mutta
kuitenkin rutkasti tiukkaa asiaa sisältävällä
tietopaketilla. Parasta oli se, että meidän
tuloomme ei oltu varauduttu suunnittelemalla
tarkasti aikataulutettua powerpoint –esitystä,
vaan suurimman osan vierailuajasta saimme
keskustella rennosti kirjaston henkilökunnan
kanssa heidän koulutuksestaan, työuristaan
ja työtehtävistään.

Esimerkiksi yliopistokirjastot alkavat Hallikaisen mukaan huolehtia kasvavassa
määrin julkaisutoiminnan organisoinnista,
mikä on hyvin keskeinen tehtävä koko yliopistolaitoksen kannalta mm. yliopistojen
uudistuneen rahoituksen myötä.
Kahden varsin erilaisen kirjastoesittelyn jälkeen olimme jo varsin voipuneita
ja suuntasimmekin hotellille kirjautumaan
huoneisiimme ja aloimme sitten etsiä ruokapaikkaa. Illastimme kaikki yhdessä, ja
hyvän ruuan, juoman sekä seuran ansiosta
voimamme alkoivat palautua. Ruokailun
jälkeen piipahdimme vielä hotellilla tälläytymässä ennen kuin suurin osa porukasta
siirtyi projektivastaavamme Petran siskon
kämpille etkoilemaan. Etkoilla saimme nostatettua jo ennestään hyvää tunnelmaa ja
parin tunnin jälkeen olimme valmiita valloittamaan Rovaniemen yöelämän.

Myös meidän vieraiden opinnoista oltiin
vilpittömän kiinnostuneita, ja meille sateli
hyviä vinkkejä tulevaa työuraa silmällä
pitäen. Meitä myös kehotettiin rohkeasti
lähettämään harjoitteluhakemuksia kirjastolle, sillä Oulusta ei kuulemma liikaa
hakemuksia tällä hetkellä Lapin maakuntakirjastolle tule. Harjoitteluun on siis varsin
hyvät mahdollisuudet päästä, ja vielä ihan
palkattuna työvoimana. Kuulimme myös,
että monet harjoitteluun tulleet ovat saaneet
kirjastosta myöhemmin sijaisuuksia tai ihan
kokoaikaistakin työtä.
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Lauantaina heräsimme ajoissa ja ravitsimme
itseämme hotelliaamupalalla ennen kuin
jakaannuimme pariin seurueeseen. Osa porukasta halusi lähteä kaupungin ulkopuolella
sijaitsevalle napapiirille tervehtimään joulupukkia, ja osa taas oli kiinnostuneempi
Rovaniemen kaupungin ja Arktikumin tiedekeskuksen tarjonnasta. Itse olin ikuisena
lapsena tietysti joulupukki-köörissä mukana.

Meidän reisumme joulupukin maahan jäi
varsin lyhyeksi ja palasimme jo vajaan
tunnin kiertelyn jälkeen kaupunkiin. Aluksi
suunnitelmissa oli liittyä jo aiemmin Arktikumia tutkimaan lähteneiden excuilijoiden
seuraan, mutta viime hetkellä pukin luona
kylässä olleet päättivätkin jättää kohteen
välistä ja tutustua sen sijaan ydinkeskustan
nähtävyyksiin.

Oli viiltävän kaunis alkutalven päivä, kun
köröttelimme bussilla kohti Joulupukin pajakylää. Maisemat olivat henkeäsalpaavat, ja jo
niiden takia reissu pohjoiseen oli kannattava.
Joulupukin pajakylä oli ihan hienon näköinen
paikka, mutta ei niin mukava vierailukohde
vähävaraiselle. Jos rahaa olisi ollut matkabudjetissa enemmän, mukaan olisi varmasti
tarttunut Lapin tuliaisia tai ainakin kuva
indexläisistä joulupukin polvella. Kuva oli
kuitenkin mielestämme hävyttömän kallis,
vaikka japanilaiset ja monet muut turistit jonottivatkin innoissaan kuvauttamaan
itseään pukin kanssa ja teetättivät pikapainossa itselleen ikimuistoisesta hetkestä
paidan ja ties mitä muuta köyhtyen
useita kymmeniä, ellei satoja euroja.

Käytännössä tämä tarkoitti shoppailua ja
ruokailua kaupungilla. Viihdyimme Revontuli –keskuksessa sen verran hyvin, että
saimme pinkoa junaasemalle, minkä jaloistamme pääsimme ehtiäksemme ajoissa
Oulun junaan. Paluumatkalla vallitsi väsynyt tunnelma, ja monet torkkuivatkin suuren
osan matkasta. Olimme kuitenkin kaikki
yhtä mieltä siitä, että reissumme oli onnistunut. Se sisälsi sopivassa määrin hyötyä ja
huvia ja jätti ajatuksen seuraavasta excusta jo
kytemään monen päähän.
Teksti ja Kuvat: Pia Pietilä
Joulupukin pajakylässä

Osallistujien kommentteja:
“Excursio oli kyllä tosi mukava. Vierailu
Rovaniemen pääkirjastoon oli todella
antoisa ja innostava! Osa porukasta kävi
myös joulupukin pajassa, mutta pukkia
ei nähty. Ehkä jouluna sitten! Rovaniemi
vaikutti mukavalta kaupungilta, toivottavasti
tämmöisiä excuja järjestetään jatkossa
lisää! Niin nähtiin me porokin.”
“En vaihtaisi tätä kokemusta mihinkään toiseen! Tämä lyhyt excursio sisälsi sopivasti
sekä asiaa että porukassa hömpöttelyä. Erityiskiitos kaupunginkirjaston ihmisille, jotka
antoivat meille auliisti aikaansa ja jakoivat
vinkkejään. Illallinen pitkän pöydän ääressä
jäi mieleen, samaten Rovakadun ensilumi ja
Ounasjoki jäälauttoineen.”

Koko excuporukka koossa

“Rovaniemi, tuo joulupukin, Lordin ja
narkkarien city. Matkaan oli lähdetty
hyvillä mielin, mutta rehellisyyden nimissä
odotukset eivät välttämättä olleet kouhean
korkealla. Ne kuitenkin ylittyivät molemmilla
kirjastovierailuilla, etenkin Rovaniemen
pääkirjasto yllätti leppoisalla vastaanotollaan. Ainoastaan yöelämä oli floppi. Kivaa
oli ja napapiirikin nähtiin. Oikeaa pukkia ei
nähty, mutta valepukki kuitenkin.”
“Kirjastovierailu Rovaniemen
kaupunginkirjastoon oli erilainen mitä
odotti. Vierailu oli rentoa jutustelua eikä
tiukasti suunniteltu esittely. Tarjoilut olivat
hyvät ja pääsi nauttimaan Alvar Aallon
arkkitehtuurista. Oma vierailuni Arktikumin
museoon oli hyvin mielenkiintoinen ja silmiäavaava kokemus. Museon näyttelyt sisälsivät hienoja valokuvia arktisista alueista,
niiden eläimistöstä ja ihmisväestöstä.”

VALAMIS
Tällä palstalla informaatiotutkimusta opiskelleet “valamiit” eli jo valmistuneet
(ja tässä numerossa lähes 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
tehtävään haluaville!

Marita Aro, sopimusarkistonhoitaja

Tulin suoraan lukiosta Informaatiotutkimusta
lukemaan vuonna 2001, sivuaineikseni
valitsin kirjallisuuden, filosofian ja elokuvatutkimuksen. Kaikkea mahdollisimman
hyödytöntä siis, kun ajattelee että olen päätynyt yritysmaailmaan töihin :) Mutta todella
kiinnostavaa. Olen kauhean huono esimerkki
tälle Valamis –palstalle, koska en ole valmistunut. Gradu roikkuu edelleen. Kun on vakkarityöpaikka
niin on vaikea löytää inspistä
opiskeluun. En ole ajatellut
tuota G sanaa vuosiin…

Olen Marita Aro ja tittelini on hienosti
Accenture Records and Information
management representative for Finland.
Selvemmin sanottuna olen sopimusarkistonhoitaja - lain mukaan yritysten pitää
arkistoida sopimusasiakirjansa ja minun
työtäni on huolehtia että ne on tallenettu
oikein ja pitää alkuperäiskappaleet
järjestyksessä.
Kun aloitin täällä, meillä oli
myös pienenpieni kirjasto
jota hoidin, mutta nykyisin
se on vaan käsikirjasto – en
enää ylläpidä sitä. Nyt olen
ollut tässä hommassa neljä ja
puoli vuotta. Firma on Accenture, joka tekee konsultointia,
IT-ratkaisuja ja ulkoistusta.
Istun pääkonttorissa Helsingin
ruoholahdessa.

Varsinkaan sivuaineeni eivät
suunnanneet
työllistymistä
ollenkaan, mutta informaatiotutkimuksen
opinnoilla
on pärjännyt hyvin arkistonhoitajanakin. Arkistoalaa en
ole koskaan opiskellut, eli sitä
olisi kannattanut.
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Opikeluaikana olin monta vuotta silloisen
yliopiston pääkirjaston opiskelijapäivystäjänä, hoidin lainausta, palautusta, hyllytystä
ja tiedonhakuja muutamana iltana viikossa.
Työharjoitteluun pääsin Kemiran tutkimuskeskuksen tietopalveluun Espooseen ja vietin
siellä kesätöissä myös seuraavat kolme
kesää. Toimin kesäsijaisena kirjastonhoitajien lomien aikana ja tuurasin välillä myös
informaatikkoja tarvittaessa.

Haasteita tulee vastaan viikoittain, isoimpia
ovat ehkä olleet auditoinnit. Isotöisimpiä
ainakin.
Tavallinen päiväni alkaa kalenterin tarkastamisella ja sähköpostin lukemisella, sitten
alan käymään läpi arkistotietokantaan tehtyjä
tallennuksia ja minulle tuotuja papereita.
Hommaan kuuluu paljon työkalun käytön
neuvontaa ja opastusta meidän työntekijöille, hakuja ja laadunvalvontaa. Ja tietysti
ihan perus arkistointia. Kauhean tarkkaan ei
päivän kulkua voi etukäteen ennustaa, sähköpostiin kun saattaa päivän aikana kilahtaa
montakin tärkeää ja kiireistä pyyntöä.

Mielenkiintoisinta ja mukavinta nykyisessä
työssäni on kliseisesti ihmisten kanssa tekeminen :) Tykkään opettaa. Samoin työn
ja arkistotietokannan kehittäminen tiimin
kanssa on mielenkiintoista, pitää työn kiinnostavana kun saa itse osallistua siihen
päätöksentekoon että mitä tekee ja miten.
Olen oppinut sopeutumaan muutokseen,
täällä asioita viedään eteenpäin välillä aika
huimaa vauhtia. Työ muuttuu pienin, ja
välillä isoin, tavoin koko ajan.

En koskaan ajatellut että päätyisin arkistonhoitajaksi, mutta täällä sitä ollaan ja hyvin
viihdyn.
Tiimin videopalaveri (Kuvat: Marita Aro)
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Nykyisen työni sain hakemalla työtä ihan
normaalisti, muistaakseni taisin ekaa kertaa
nähdä ilmoituksen tästä hommasta Indexin
postituslistalta:) Ajattelin etten pääse edes
haastatteluun, kun en ollut valmistunut.
Toisin kävi. Luulisin että sujuva englanti
ja työkokemukseni Kemiralta oli ne jotka
auttoi eniten, haastattelussa halusivat jonkun
jolla on jo aiempaa kokemusta yritysmaailmasta.
Tässä työssä tarvitaan järjestelmällisyyttä
ja tarkkuutta, mutta myös sitä että tulee toimeen ihmisten kanssa. Ja oma-aloitteisuus
on todella tärkeää – koska esimieheni istuu
Ruotsissa ja tiimiläiseni Norjassa ja Tanskassa, on ihan itsestä kiinni että työt tulee
tehtyä. Myös hyvä kielitaito on tarpeellinen,
tiimini on cross nordic ja firman business
language enkku. Myös finglishiä tulee
puhuttua päivittäin ;)
Hyvää joulua kaikille Infon opiskelijoille,
toivottavasti saadaan vielä lunta tänne Helsinkiinkin!

Yksi ratkaiseva vaikuttaja tulevan urani
suuntaan oli gradun aihe, jonka sain kätevästi kesätyöpaikan kautta. Opinnäytetyö
käsitteli informaatiolukutaitoa ja koulua, eli
siis liippasi hyvin läheltä lasten- ja nuortenkirjastotyötä, sillä teinpä sen yhteydessä
opettajille kyselyn. Kun heti valmistumisen
yhteydessä olin vielä projektissa, missä
vinkkasin kirjoja lapsille ja nuorille yli
kuukauden putkeen, huokaisin; tämähän on
kivaa. Vaikka muistan kyllä sanoneeni, että
jos tästä selviän hengissä, niin mistä vain.
Valmistumisen jälkeen pääsin tekemään
äitiysloman sijaisuutta Etelä-Pohjanmaalle
mainioiden työkavereiden pariin. Olin
erikoinen kirjastonhoitaja (erikoiskirjastonhoitaja), käytännössä siis hoidin kaikki
lasten- ja nuortenkirjastotyöhön liittyvät
asiat; hankinnat, kouluvierailut, satutunnit,
tapahtumat, vinkkaukset. Työ oli hyvin
monipuolista, pääsinpä jopa tekemään nukketeatteria.

Päivi Pajala, kirjastonhoitaja
Hei, olen Päivi ja olen opiskellut informaatiotutkimusta. Nykyisin olen ammatiltani
kirjastonhoitaja, tarkemmin sanottuna
lasten- ja nuortenkirjastonhoitaja. Työnantajani on Kokkolan kaupunginkirjastomaakuntakirjasto, jossa meitä on yhteensä
noin 40 työntekijää viidessä eri yksikössä ja
kirjastoautossa.
Opiskelun aloitin vuonna 2003 ja valmistuin
alkuvuodesta 2008. Näiden vuosien väliin
mahtuu mm. museologiaa, sosiologiaa,
historiaa ja kaikkea kivaa, mitä ajattelin
opiskella, kun en oikein vielä tiennyt, mikä
minusta tulee isona.

Nykyinen työni Kokkolan kaupunginkirjastossa on käytännössä samaa, mutta kirjojen
ostelemisen tilalle ovat tulleet koulukirjastot. Onneksi sentään saan hankkia kirjat
niihin.

Täällä on pukeuduttu zombieksi, vinkattu
edelleenkin kuin viimeistä päivää ja uutena
lisänä työnkuvaan on ihan hiljattain tullut
verkkokirjaston toimitustyö. Mitään tavanomaista työpäivää ei välttämättä ole. Saatan
olla koulun kirjastossa, vinkata, hyllyttää,
palaveerata nuorisotyöntekijöiden kanssa,
kuskata kirjailijaa maaseutukouluille, luetteloida kirjoja, tehdä satutunneille passeja,
kirjoittaa sähköposteja milloin minnekin,
ostaa Halpa-Hallista jätesäkkejä ja mehua,
leikata paperitonttuja ja niin poispäin.
Työvuotta rytmittää tietenkin koulujen
aikataulu, koulujen lomien aikana pysyn
”normaaleissa” hommissa asiakaspalvelussa, mutta koululaisten ahkeroidessa
olen minäkin kouluilla. Lisäksi erilaiset
teemapäivät ja -viikot ovat vahvasti läsnä
työssä, aina riittää jotakin suunniteltavaa.
Päätymiseni lasten- ja nuortenkirjastotyön
pariin oli vähän sattumaa, en ollut aiemmin ajatellut, että minun on pakko päästä
lässyttämään lapsille ja komentamaan
murkkuikäisiä. Työssä on hyötyä rohkeudesta, esiintymisvalmiudesta ja idearikkaista
ajatuksista.
Tulevia työhaastatteluja varten kannattaa
muistaa, että kirjastotyö ylipäänsä on vähän
erilaista kuin yleensä on totuttu ajattelemaan. Nykyisin puheessa vilahtelevat
markkinointi, pedagogiikka, mediakasvatus
jne. Enää ei välttämättä riitä, että ”tykkää
lukemisesta”, vaan se pitäisi osata ilmentää
jotenkin ja saada asiakkaatkin lukemaan
ja käyttämään muita kirjaston palveluja.
Mielestäni kirjat ovat kuitenkin edelleenkin
se ”juttu”, jonka vuoksi ihmiset kirjastoon
tulevat. Ja kirjoista pitäviä ihmisiä onneksi
riittää.

Opiskeluaikana kävin lasten- ja nuortenkirjastotyön kurssin, mutta opiskelemalla
ei opi kaikkea. Työ tekijäänsä opettaa
(kamala klisee, anteeksi). Tässä ammatissa
on tietenkin hyödyksi luontainen kiinnostus lasten- ja nuortenkirjallisuuteen ja
ylipäänsä kulttuuriin. Joka päivä työssä
tulee vastaan asioita, joista ei ole aiemmin
tiennyt mitään, se on tämän työn suola.
Lisäksi lastenkirjastotyötä tekevistä ihmisistä löytyy ihan hulvattomia persoonia ja
minulla on ollut ilo tutustua moniin muualtakin Suomesta. Ja parasta ovat tietenkin ne
pienet onnistumisen hetket, kun esimerkiksi
kolmosluokkalaiset innostuvat usein ihan
hirveästi ihan kaikista kirjoista tai kun
huomaa, että kasiluokan kovis on saattanut jopa vähän aikaa kuunnella, kun olen
kertonut Nälkäpelistä. Ja jos muuten ette
ole kuulleet siitä, niin lukekaa ihmeessä…
Kuvat: Päivi Pajala

Harjoittelussa Kansalliskirjaston
FinELib -palveluyksikössä
Olin viime kesänä kolmen kuukauden
mittaisessa harjoittelussa Kansalliskirjaston FinELib -palveluyksikössä. Kansalliskirjasto on Helsingin yliopiston
erillislaitos, jonka toiminta jakaantuu kolmeen tulosalueeseen: Tutkimuskirjastoon,
Kirjastoverkkopalveluihin ja Kansalliseen digitointikeskukseen. Harjoittelupaikkani oli Kirjastoverkkopalveluissa,
jonka toiminnot on sijoitettu (ainakin
toistaiseksi) Helsingin Vallilaan. Kirjastoverkkopalvelut koostuu seitsemästä toimintayksiköstä.

Työskentelin Lisensiointi -toimintayksikössä, jonka pääasiallisena tehtävänä
on elektronisten aineistojen hankkiminen
FinELib -konsortiolle (eli yliopistoille,
ammattikorkeakouluille, yleisille kirjastoille sekä 39 tutkimuslaitokselle).
Harjoittelun aikana tärkeimmät tehtäväni
olivat tutkijoille suunnatun ”Tieto tutkijan työpöydälle” -käyttäjäkyselyn suunnitteluun osallistuminen sekä kyselystä
tiedottaminen kirjastoille ja varsinaiselle
kohderyhmälle. Lisäksi tein joitakin
lisensiointiin liittyviä taustaselvityksiä.

Toimintayksiköt vastaavat mm. Nelli-portaalista, Kansallinen digitaalinen kirjasto
-hankkeen uudesta asiakasliittymästä,
tietokantojen sisällön ja kuvailukäytäntöjen kehittämisestä, pitkäaikaissäilytystekniikoiden kehittämisestä sekä edellä
mainittuihin liittyvästä koulutuksesta ja
arvioinnista.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää, mitä
tarpeita suomalaisissa yliopistoissa ja
tutkimuslaitoksissa
työskentelevillä
tutkijoilla on suhteessa elektronisten
julkaisujen sisältöihin ja käyttöön.
Lisäksi haluttiin tietoa kansainvälisestä
ja monitieteisestä tutkimustoiminnasta,
jotta näiden kehitystä tukevia palveluja
voitaisiin parantaa. Sain melko vapaat
kädet markkinointiviestinnän suunnittelun ja toteutuksen suhteen, joten haasteita
ja vastuuta oli riittävästi. Ilmeisesti
onnistuimmekin tekemään jotain
oikein, sillä kyselyyn vastasi lähes
4000 tutkijaa.

Kaiken kaikkiaan harjoittelujakso oli
mielestäni onnistunut ja mielenkiintoinen.
Positiivisia asioita oli paljon. Ensimmäiseksi
erittäin ihanainen työporukka, jonka kanssa
oli mukava tehdä töitä. Työilmapiiri oli hyvä,
perehdytys Kirjastoverkkopalveluiden ja
koko Kansalliskirjaston toimintaan kattavaa.
Sain koko harjoittelun ajalta harjoittelijan
palkkaa ja lisäksi työskentelin projektisihteerinä FinELibissä yhteensä neljä viikkoa
heinäkuun ja syyskuun aikana. Tämä oli
miellyttävää vaihtelua monien ammattikorkeakouluaikana tehtyjen palkattomien
harjoittelujen jälkeen. Ja viimeiseksi muttei
suinkaan vähäisimmäksi: harjoittelu hyödytti
myös opintojeni edistymistä. Käytän kyselyn
aineistoa gradussani, jonka aiheena on tutkimusyhteistyön vaikutus tutkijoiden tuottamien julkaisujen määrään.

Kirjastoverkkopalveluissa tehdään asioita,
jotka vaikuttavat kaikkien Suomen kirjastojen toimintaan. Todennäköisesti en kesän
aikana ehtinyt sisäistää neljännestäkään siitä,
mitä kaikkea KVP:ssä itse asiassa puuhataan.
En oppinut harjoittelun aikana paljonkaan
uusia käytännön taitoja, mutta sen sijaan
minulle karttui tietoa kirjastotyön eri osaalueista ja ehkä nimenomaan alan suurista
linjoista.
KVP:ssä työskentelyn aloitti kanssani samaan
aikaan muutama muun kuin informaatiotutkimuksen tutkinnon suorittanut henkilö.
Edellytykseni ymmärtää asiayhteyksiä ja
alan termistöä olivat paremmat kuin heillä,
joten tietenkin informaatiotutkimuksen opinnot olivat hyödyksi työssä. Vähintään yhtä
suuri merkitys tässä harjoittelupaikassa oli
kuitenkin aiemman koulutuksen ja omien
harrastusten kautta opituilla taidoilla, kuten
kielitaidolla, markkinointi-viestinnän tuntemuksella ja sujuvalla kirjoitustaidolla.
Anna Ruth

Alumnipäivä tulee taas!
Informaatiotutkimuksen Alumnipäivä järjestetään perjantaina 23.3.2012 klo 12 – 16 Linnanmaalla. Toista kertaa
järjestettävän Alumnipäivän teemana on ”muutos mahdollisuutena”. Tilaisuudessa on luvassa alumnien puheenvuoroja
ajankohtaisista aiheista, paneelikeskustelua sekä iltaohjelmaa
Indexin malliin. Tarkka ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Kaikki informaatiotutkimuksen opiskelijat, alumnit ja alan
opinnoista kiinnostuneet ovat tervetulleita!

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.

