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Fuksivuosi on puolivälissä – mitä on mahtanut tarttua päähän? Alasta on opittu ainakin
miltä informaatiotutkimus näyttää ja kuulostaa. Käytännön asioissa on paljon opettelemista: miten laitos ja sen opetushenkilökunta
toimii, sekä yliopisto laajemmin. Mutta tärkeintä – ainakin minulle – on se, millaisia
ovat kanssaopiskelijat.

Toimitus ja taitto:
Olli Salmi
Hannu Savilaakso

Ensimmäinen opiskeluyritykseni Lapin yliopistossa kuivui kasaan osittain siksi, etten
saanut kunnolla kontaktia muihin opiskelijoihin. Täällä Oulussa vallitsee hyvä henki
ja kaikki ovat jopa epäilyttävän mutkattomia ihmisiä. Yliopisto-opiskelu on itsenäistä
puuhaa, mutta eihän siitä mitään tule jos eristäytyy. Yhteisössä pitää antaa itsestään jotain,
mutta myös ottaa vastaan. Ensimmäinen on
minulle aina vaikeaa, mutta mahdottomaksi
sen tekee viimeistään se, jos ala on väärä.
Alalle hakeutuu samanhenkisiä ihmisiä,
joista ei välttämättä tunnista itseään. Asian
varmistamiseksi täytyy kuitenkin uskaltautua
lähemmäksi kuin on ehkä tottunut.
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Minna Pätsi
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Kustantaja:
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Siispä kehotan kaikkia Frank Papan sanoin:
kosketelkaa toisianne! (Ei välttämättä kirjaimellisesti.)
  Olli, päätoimittaja

Kannen kuva: Minna Pätsi

INDEXIN UUDISTUNEET KOTISIVUT:
www.indexry.org
LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS FACEBOOKISTA!
IRKKAATKO? Kirjaudu kanavalle
#index-all @ IRCnet
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Rahat vai kolmipyörä?
Aku Ankka osallistui Ankkalinnan hyytelötehtaan tietokilpailuun, jossa oli kysymyksenä
“Montako sangollista vettä virtaa joka päivä
Ankkalinnan kanavan kautta?”. Aku vastasi
kysymykseen oikein, mutta vastaus oli niin
tähtitieteellinen, että hän uupui siitä täysin.
Aku oli aivan sekaisin ja valitsi palkinnoksi
kolmipyörän rahatynnyrin sijasta ja huusi:
“Katsokaa, ajan ilman päätä!”

monta uutta on tullut mukaan toimintaan.
Voimme siis varmasti odottaa mielenkiintoista ja tapahtumien täyteistä peflettivuotta.
<3
Tämän vuoden puolella on ehditty käydä jo
Amsterdamissa, juoda ystävänpäivän kunniaksi kiltiskahvit ja saada varapuheenjohtaja takaisin kotiin seikkailultaan. Kehotan
jokaista tätä juttua lukevaa osallistumaan
ahkerasti Indexin järjestämiin tapahtumiin!
Yhteiset reissut ja hetket ovat korvaamaton
henkireikä opiskelun ja työn ohella. Liikaa
ahkeroimalla teille voi käydä niin kuin
Akulle!

Niin on uusi vuosi pyörähtänyt käyntiin
ja ollaan menossa jo hyvää vauhtia kohti
kevättä. Uusi pestini Indexin puheenjohtajana on tarjonnut sopivasti tekemistä ja
mielenkiintoisia hetkiä muiden ihanien opiskelijoiden kanssa. Indexin hallitus on vuonna
2012 ennätyksellisen suuri, 15 henkeä! Moni
”vanha” on lähtenyt hallituksen riveistä ja

Tänä keväänä tiedossa on ainakin teatteri- ja
leffailtaa, keilailua, tutustumisretki Oulun
pääkirjastolle ja excursio Helsinkiin. Jos
mieleenne tulee ideoita siitä, mitä Index voisi
yhdessä tehdä, älkää arastelko ottaa yhteyttä
hallitukseen ja ehdottaa! Hyvin sujuneen
alkuvuoden jälkeen voimme varmasti odottaa vähintään yhtä mahtavaa ja hulvatonta
loppuvuotta. Tehdään siitä yhdessä ikimuistoinen.
Lopuksi haluan todeta, että ei kolmipyörässäkään mitään vikaa ole. Ajattelin itsekin valita
vuonna 2012 kolmipyörän rahatynnyrin
sijaan. Se vaan on hauskempaa ja onpahan
vanhana mitä muistella.
Minna, tuoreehko Indexin puheenjohtaja

3

Excuilua Amsterdamissa

Teksti: Hannu Savilaakso
Kuvat: Hannu Savilaakso ja Minna Pätsi

Heräsin maanantaina 23. tammikuuta hieman
ennen kuutta. Vaikka olinkin aluksi hieman
epäluuloinen kellon näyttämän ajan suhteen,
pakottauduin silti nousemaan ylös. En ollut
vielä täysin pakannut, sillä pesin vielä edellisenä iltana hieman pyykkiä, joten kiirettä
pitikin saada kaikki valmiiksi ja raahautua
bussipysäkille. Heräsin kunnolla vasta odotellessani pakkasessa bussia ja olinkin varsin
helpottunut päästessäni sen kyytiin lämmittelemään. Hieman myöhemmin samaan kyytiin nousivat myös Mikko ja Taneli. Vasta
matkatessamme bussilla lentokentällä, pitkään suunnittelemamme excursio kansain-

väliseen Bobcatsss 2012 -kirjastokonferenssiin Amsterdamiin alkoi viimein tuntua
todellisuudelta.
Saavuttuamme
Oulun
lentokentälle
tapasimme lisää matkalle lähtijöitä: Minnan,
Paulan, Elinan sekä Pian. Meillä oli hyvin
aikaa ennen lentoamme Helsinkiin, joten
kulutimme aikaa keskustelemalla siitä, mitä
kaikkea haluaisimme nähdä Amsterdamissa
konferenssin lisäksi. Kukaan ei ollut laatinut
tarkkoja suunnitelmia excursion suhteen vaan
halusimme edetä tilanteen sekä mielialamme
mukaan laatimatta turhan tiukkoja aikatau4

luja. Lentomme Helsinkiin sujui hyvin ja
meille jäi aikaa tuhlailtavaksi useita tunteja
ennen lentoamme Amsterdamiin. Kulutimme
sen ajan kevyellä lounaalla ja virvokkeilla.
Myös lentomme Amsterdamiin sujui hyvin ja
saavuimme Amsterdamin Schipol -lentokentälle myöhään iltapäivästä auringon jo laskiessa. Saapuminen Amsterdamiin tuntui aivan
mahtavalta vaikka lämpötila olikin vain viitisen astetta plussan puolella. Oli ihanaa nähdä
edes hitusen vehreyttä Suomen lumisten
maisemien jälkeen. Tapasimme lentokentällä
myös laumamme viimeisen jäsenen, Annan
ja niin Index-posse oli viimein koossa.

Tiistaiaamuna söimme aamiaisen hostellissa
ja suuntasimme virkeinä konferenssikeskukseen. Meillä ei ollut varsinaisesti kiirettä
eikä konferenssikeskus ollut kovin kaukana,
joten päätimme kävellä ja ihastella matkalla
uutta ympäristöämme. Valitettavasti sää ei
ollut enää niin kaunis kuin saapuessamme,
mutta pilvisyys ei laskenut mielialaamme.

Lyhyiden neuvotteluiden jälkeen hinnasta
hurautimme taksilla Stayokay-hostelliimme,
joka sijaitsi lähellä Amsterdamin keskustaa
Zeeburgin-kaupunginosassa. Meille oli varattuna hostellista kaksi huonetta ja kaiken kaikkiaan hostelli olikin suhteellisen laadukas
hintaansa nähden. Purettuamme matkatavaramme lähdimme ulos illalliselle. Käveltyämme jonkin aikaa, valitsimme viihtyisän ja
edullisen ravintolan, jossa söimmekin tuhdin
illallisen. Emme ehtineet tutustua juurikaa
paikalliseen ruokaan vierailumme aikana,
mutta olimme tyytyväisiä käymiimme
ravintoloihin. Varsinkin viimeisenä iltana
vierailemassamme Indonesialaisessa ravintolassa saamamme ruoka oli erinomaista.

Paikallista arkkitehtuuria

Olimme kaikki kiinnostuneet konferensin
eri tarjonnasta. Kävin itse E.M.Cortezin ja
R.Andersonin Social Media Research Methodology: New Methods for LIS Researcher’s
Toolkit -luennolla, joka käsitteli sosiaalista
mediaa tutkijan apuna. Luennolla keskityttiin
Facebookin lisäksi paljon muihinkin sosiaaliseen mediaan kuuluviin palveluihin. Monilla
saattaa olla sellainen virheellinen käsitys,
että sosiaalinen media kattaa vain Facebookin, mutta todellisuudessa se koostuu hyvin
monesta erilaisesta palveluista. Tämän luennon jälkeen suuntasin M.K.Halasz-Cysarzin
“Wild Wild West. Moral challenges in age
of E-Media” -luennolle, joka käsitteli mielenkiintoisesti internetin mahdollistamaa
anonymiteettiä sekä moraalia. Viimeisin
luento oli P.Wróblewskin, R.J.Jurkowskin
sekä I.Obermullerin “Facebook in the library.

Kissa
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Use of social networks to communicate with
the user. An example of Polish university
libraries”. Luento käsitteli sitä, kuinka Facebook on muuttanut viestintää puolalaisissa
yliopistokirjastoissa.

kin Amsterdamiin ja olomme olikin hieman
haikea lähtiessämme takaisin kohti Helsinkiä.
Saapuessamme Helsinkiin käytössämme oli
jälleen hyvin aikaa, jonka aikana nautimme
illallista. Odottelimme myös kovasti jo pääsevämme takaisin Ouluun, jonne saavuimme
myöhään perjantai-iltana. Kaiken kaikkiaan
kaikille meille jäi positiiviset fiilikset excursiosta ja pidimme sitä hyvin onnistuneena.
Seuraava Bobcatsss -konferenssi järjestetään
ensi keväänä Turkissa ja saattaa hyvin olla,
että Indexin edustusta nähdään myös siellä.
Osallistujien kommentteja:
“Oli huippua kokea Bobcatsss -seminaari
edes kerran opiskeluaikana, sillä niistä on
kuullut paljon mielenkiintoisia tarinoita
konferenssikonkareilta.
Konferenssiesitelmien taso vaihteli suuresti, kun puhujien
kirjo käsitti kaiken mahdollisen ensimmäisen
vuoden opiskelijoista arvostettuihin tutkijoihin ja professoreihin. Konferenssista sai
kuitenkin joitain uusia ideoita ja lähdeviittauksia graduun ja vapaa-aikakin sujui erittäin
rattoisissa tunnelmissa ihanan excupoppoon
kanssa.”

Centrale Bibliotheek

Luennot olivat mielenkiintoisia ja vietimmekin koko päivän konferenssikeskuksessa,
jonka läheisyydessä kävimme nauttimassa
lounasta. Illalla suuntasimme vielä kaupungille syömään.
Keskiviikko oli konferenssin päätöspäivä,
johon osa meistä osallistui. Konferenssin
jälkeen halusimme tutustua Amsterdamin
nähtävyyksiin tarkemmin ja osallistuimmekin kanaaliristeilylle. Vierailimme myös
Euroopan suurimmassa yleisessä kirjastossa
Centrale Bibliotheekissa, joka teki meihin
suuren vaikutuksen. Vietimme excursiomme
loppuajan kiertelemällä kaupoissa ja haalien
matkamuistoja sekä tuliaisia kotiin.

Nimimerkki Petomaani-fani.

Excursiomme viimeisenä päivänä perjantaina lähdimme hyvissä ajoin Schipol -lentokentälle. Index-posse ei kuitenkaan ollut
enää täysin koossa, sillä Anna oli lähtenyt
jo edellisenä aamuna kohti Berliiniä. Sää oli
kuitenkin yhtä viehättävä kuin tullessamme-

Amsterdamissa oli paljon kauniita pyöriä
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Tunnelmia Berliinistä

Jätin muun porukan vielä päiväksi nauttimaan Amsterdamin antimista ja suuntasin junalla
kohti Berliiniä. Matka kesti reilut kuusi tuntia, eli ei paljon mitään, jos on asunut Oulussa
muutamia vuosia ja on tottunut siihen, että kaikkialle on pitkä matka. Juna oli siisti, täysin
aikataulussa ja mikä parasta, lähes tyhjä. Saksan rajalla hyökkilöi vaunuun muutama Polizei,
mutta kyse oli varmaankin jostakin rutiinitarkastuksesta. Tai sitten olen niin aidon saksalaisen
näköinen, ettei minua mulkoiltu epäilevästi eikä passiani tai tavaroitani tarkastettu.
Berliini on ruma mutta eläväinen kaupunki.
Se on myös varsin laaja, joten ei kannata
lähteä kävellen etsimään tiettyä yksittäistä
kadunpätkää. Tämän opimme kantapään
kautta ja hyödynsimme sen jälkeen metroa.
Berliinissä oli kylmempi kuin Amsterdamissa. Matka olisi ollut ehkä nautinnollisempi, ellei ylimielinen napapiirin asukki
olisi lähtenyt matkaan syystakissa ja bilehameissa. Eräs berliinitär väitti, että suomalaisillehan Saksan ilmasto on kuin kesälomaa
viettäisi. Emme yhtyneet mielipiteisiin,
mutta onneksi täysi metrovaunullinen ihmisiä lauloi meille paluumatkalla hotelliin.
		
Teksti & kuvat: AR

East Side Gallery eli jäljellä oleva pätkä
Berliinin muuria

Holokaustin muistomerkki lähellä Brandenburgin porttia

Seikkailemassa Kreuzbergissa
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Harjoittelua kirjastoissa
lisuuden alaluokkien kanssa sai olla usein
hyvinkin tarkkana.
Kirjasto oli ilmapiiriltään todella rento.
Työntekijöitä oli kourallinen, ja kaikilla oli
keskenään hyvin toverillinen meininki. Ajan
myötä heistä muutama alkoi tuntua yhtä
lailla kaverilta kuin työtoverilta. Kuulumisia
vaihdettiin ynnä muuta. Joskus vieressäni
kajahteli sellainen juoruilu, etten oikein
osannut olla.

Olen ollut harjoittelijana Oulunsalon pääkirjastolla sekä Oulun
kaupunginkirjastolla. Nämä kaksi
olivat työpaikkoina hyvin erilaisia toisiinsa nähden.
Oulunsalon kirjasto
Oulunsalon kirjastoon päädyin todella
mutkattomasti. Olin ryhtynyt armeijasta
päästyäni etsimään töitä. Satuin kuulemaan,
että pääkirjasto etsii harjoittelijoita, joten
kävin paikan päällä kysymässä asiasta. Sain
kutsun haastatteluun, ja paperit taidettiin
allekirjoittaa jo samalla käynnillä. Kirjasto
oli selvästi työvoiman tarpeessa, mikä oli
tietysti minun kannaltani hyvä asia.

Lisäksi sääntöjä noudatettiin ennen kaikkea
järjen ja omatunnon perusteella. Periaatteessa
vain kirjastokortilla saisi lainata aineistoa,
mutta usein asiakkaille annettiin lainoja
pelkällä henkilöllisyystodistuksella. Ja jos
sekään ei ollut mukana, asiakkaan tarvitsi
vain sanoa nimensä ja vaikkapa syntymäaikansa. Poikkeustilanteet hoidettiin hyvinkin
intuitiivisesti. Luotettavan oloisen tyypin
kohdalla saattoi helposti löysäillä sääntöjen
kanssa.

Silloinen kirjastonjohtaja jäi vuorotteluvapaalle juuri näihin aikoihin, ja kanssani
samaan aikaan aloitti tämän sijainen. Hän oli
vasta muuttanut Oulunsaloon jostain aivan
muualta, joten olin hänen kanssaan ikään
kuin samalla viivalla. Hän oli tietyllä tavalla
aika radikaali tyyppi. Musiikkiosasto koki
suoranaisen renessanssin, kun uusi johtaja
ryhtyi tilaamaan kaikenlaista sivistävää
kuunneltavaa.

Eniten harmaita hiuksia koko harjoittelun
aikana aiheutti kuitenkin uusi asiakaskoneiden varausjärjestelmä, joka osoittautui
katastrofiksi. Siitä otettiin nimittäin käyttöön
jonkinlainen beta-versio, joka toimi vain
puoleksi niin kuin oli tarkoitus. Järjestelmän
käyttöönoton jälkeen jouduimme neuvomaan
asiakkaita sen käytössä päivittäin. Lähes yhtä
usein jouduimme myös olkiamme kohauttaen toteamaan, että “tämä nyt on tämmönen,
ei maha mittään”. Tavallaan hälytyskellot
olivat jo soineet päässäni siinä aamukokouksessa, jossa limainen bisnesmies ensimmäistä
kertaa esitteli järjestelmän.

Kuvittelin kirjojen hyllytyksen olevan
suhteellisen helppo tehtävä jokaiselle, joka
osaa aakkoset. Pian kävi kuitenkin ilmi, että
tehtävä tulisi vaatimaan monenlaisten sääntöjen ja niiden poikkeusten muistamista.
Esimerkiksi nuorten osastolla kirjasarjat
sekoittivat päätäni pitkään ennen kuin sain
otteen niiden käsittelystä. Ja tietokirjal-
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Harjoittelun jälkipuoliskolla synkkä pilvi
alkoi roikkua koko työyhteisön yllä, koska
kirjaston vähävaraisuus alkoi näkyä käytännön elämässä yhä enemmän. Puhuttiin jopa
mahdollisista lomautuksista. Olen harjoittelun jälkeen käynyt muutaman kerran moikkaamassa vanhoja työtovereitani ja kysellyt
kirjaston tilanteesta. Tilannetta on edelleen
joka kerta kuvailtu taloudelliselta kannalta
synkäksi.

josta söin kaksi palaa sellaisenaan sopivalla
hetkellä. Kahvi piti ostaa kahviosta, mutta
sen tein sentään mielelläni. Mitäpä addikti ei
tekisi annoksensa eteen? Vähitellen kehitin
kahvitauosta itselleni strategisen meditaatiohetken, jossa tyhjensin pääni rentoutuakseni.
Se tuli toisinaan tarpeeseen. Työ oli yllättävän kuluttavaa ennen kaikkea jaloilleni.
Joskus ne olivat hyvinkin kipeät, ja rukoilin tiskivuoron saapumista päästäkseni istumaan. Tästä en tosin syytä muuta kuin omaa
fyysistä olemustani.

Oulun kaupunginkirjaston pääkirjasto

EDIT 22.2.2012: Oulunsalon sulauduttua Super-Ouluun ovat kaupunginkirjaston
säännöt alkaneet koskea paikallista kirjastoa. Nämä “muistelmat” olen kirjoittanut
keväällä 2011.

Kaupunginkirjastolle pääsin kaupungin tarjoaman 800 euron kesätyösetelisysteemin tai
minkä lie kautta. Koska paikka on isompi, eri
tehtävät on jaettu eri osastoille. Esimerkiksi
“likaisille töille” on kokonaan oma paikkansa,
joten luonnollisesti en itse tehnyt sitä ollenkaan. Pieneen kuntaan verrattuna kaupungin
kirjastossa kohtaa tietysti myös laajemman
kattauksen erilaisia ihmisiä. Oulunsalossa en
muistaakseni joutunut kertaakaan puhumaan
vierasta kieltä. Kaupunginkirjastolla sen
sijaan sain asiakkaan, jonka ongelman käsittely kesti häkellyttävän kauan pelkän kielimuurin takia. Hän puhui kamalan huonoa
englantia.

Antti Karjalainen

Eroavaisuudet Oulunsalon kirjastoon nähden
alkoivat käydä selväksi hyvin pian. Ensinnäkin useimmat säännöt olivat ehdottomia.
Vuorot oli jaettu selkeästi. Joinakin päivinä
en ollut tiskillä ollenkaan. Tällaiset päivät
olivat erityisen väsyttäviä niin fyysisesti kuin
henkisestikin. Yksitoikkoisuus alkoi vaivata.
Meillä oli vartin ruokatauko ja vartin kahvitauko. En enää asunut vanhempieni luona,
enkä kehdannut enää laittaa joka päivä rahaa
ruokaan. Pidin vaatekaapissa ruisleipäpussia,
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Indexin vuoden 2012 hallitus
esittäytyy

Indexin hallituksen vaihtuessa päätimme urkkia heidän salaisuuksiaan
kaiken maailman nähtäville. Osa hallituslaisista murtui ja saimme vastauksia
seuraaviin kysymyksiin:
1. Nimi, opiskeluvuosi, nykyiset, menneet ja mahdolliset (toive-)
pestit hallituksessa, sivuaineopinnot, harrastukset?
2. Mitä olet tykännyt nykyisestä pestistäsi, oletko oppinut jotain uutta?
3. Tulevaisuuden suunnitelmasi?
4. Jos olisit haaksirikkoutunut autiolle saarelle, minkä kirjan
ottaisit mukaasi ja miksi?
5. Mikä on menovinkkisi keväälle?

5. Kannattaa ehdottomasti osallistua Indexin
järjestämiin tapahtumiin! Monenlaista mukavaa on luvassa. :)

Minna Pätsi
1. Olen Minna Pätsi
ja opiskelen kolmatta
vuotta informaatiotutkimusta.
Viime
vuoden toimin hallituksessa
kopona
ja tänä vuonna olen
puheenjohtaja. Opiskelen sivuaineena elokuvatutkimusta, viestintää ja kasvatustiedettä.
Harrastan liikuntaa ja unirestan sivujen tarkkailua.

Aira Pohjanen
1. Nimeni on Aira
Pohjanen ja opiskelen informaatiotutkimusta (muistaakseni)
neljättä
vuotta.
Olen ollut Indexin
sihteerinä,
talousvastaavana, projektivastaavana ja nyt varapuheenjohtajana.
Olen opiskellut sivuaineena kirjallisuutta,
elokuvatutkimusta ja markkinointia sekä
vaihdossa ollessa antropologiaa ja psykologiaa. Yritän aloittaa jumppaharrastuksen tänä
keväänä uudestaan ja aikaa kuluu myös elokuvien ja kirjojen kanssa.

2. Tykkään pj:n hommasta ja olen oppinut
paljon uutta järjestötoiminnasta.
3. Toivottavasti valmistun joskus ja saan
oman alan töitä. Matkustelukin olis mukavaa.
4. Ottaisin keittokirjan joka kertois miten
tekisin herkkuruokaa autiosaaren antimista.
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2. Nykyinen pesti on ollut kiva, koska mitään
säännöllisiä hommia ei ole ollut eikä Minna
ole vaatinut minulta liikaa (mitään).

harrasteina mm. keikoilla vouhottaminen,
lukeminen ja Index.
2. Olen tykännyt koska se ei syö opiskeluaikaani yhtä paljon kuin edelliset pestit.

3. Seuraavana suunnitelmana on gradun tekeminen. Keksin jo (ehkä) aiheen.

3. Gradu valmiiksi!

4. Ottaisin mukaan Juice Leskisen runoja.

4. Raamattu, etten alkaisia viihtyä liian hyvin
ja nääkähtäisi saarelle.

5. Ensimmäisenä opiskelijavuotena päätin,
että en osallistu mihinkään opiskelijatapahtumiin, jossa ei tarjota alkoholia. Myöhemmin
olen huomannut, että myös muissa on todella
kivaa. Kannattaa siis käydä katselemassa :)

5. Aina on hyvä päivä viettää vappua!

Hannu Savilaakso

Jaakko Törmälä

1. Olen Hannu Savilaakso ja opiskelen
toista vuotta informaatiotutkimusta
pääaineena. Toimin
edellisen vuoden hallituksessa tiedotus- ja
webvastaavana ja tänä vuonna kulttuurivastaavana sekä Relevanssin päätoimittajana.
Informaatiotutkimuksen lisäksi opiskelen
kirjallisuutta sekä taidehistoriaa. Harrastan
tanssia sekä lenkkeilyä.

1. Nimi: Jaakko
Törmälä, 1. opiskeluvuosi Oulussa.
Harrastukset: Historia,
Liikunta,
Musiikki, Tietokilpailut. Pesti: Liikuntavastaava.
3. Mitä eroa on
käytännöllisen filosofian ja teoreettisen filosofian opiskelijalla?

2. Relevanssin parissa puuhastelu on huisin
kivaa! Olen oppinut paljon lehden toimittamisesta aina artikkelien laatimisesta taittoohjelmien käyttämiseen.

Käytännöllisen filosofian opiskelija ei käytännössä tule koskaan saamaan töitä, teoreettisen filosofian opiskelija ei saa töitä edes
teoriassa.

3. Gradun aloittaminen.

Anna Ruth

4. Umm, varmaan ottaisin mukaani mainion I
Can Has Cheezburger?: A LOLcat Colleckshun -teoksen tai oppaan kuinka rakentaa matkapuhelin hiekasta sekä kookospähkinöistä.

1. Anna Ruth, 3. opiskeluvuosi,
aiemmin
projekti- ja kv-vastaava
ja talousvastaava Indexissä. Sivuaineena on
kulttuuriantropologia,

5. Indexöily ja kahvittelu tai hurjaksi heittäytyessä jopa näiden yhdistely.
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2. Olen kyllä tykännyt hommastani, ja oppinut tekemään pöytäkirjoja ja keskittymään
olennaisiin kokouksissa.

Sakari Niemelä
1. Sakari Niemelä,
opiskelen
ensimmäistä vuotta. Vastaan tämän vuoden
ajan Indexin tiedotusasioista ja nettisivusta. Tämä on ensimmäinen kerta ikinä kun
osallistun järjestötoimintaan. Sivuaineiksi
olen uumoillut ranskaa ja tietotekniikkaa.
Harrastan kuntonyrkkeilyä ja lukemista.

3. Saada opinnot loppuun lähitulevaisuudessa.
4. Sudenpentujen käsikirja olisi kätevä, jos
sen jostain saisi....
5. Mene! ja nauti kevätauringosta :)
Olli Salmi

2. Alkujännityksestä selvittyäni, tykkään
tästä hommasta. Kaikki mitä olen parin kuukauden aikana oppinut sähköpostien moderoinnista tai WordPress-alustasta on uutta.

1. Olli Salmi, 1.
vuosi. Tämän lehden
toinen päätoimittaja
ja taittaja. Sivuaineita mm. historia
ja tietojenkäsittelytiede.

3. Välttää pitkäaikaistyöttömyys.
4. José Saramagon Baltasar ja Blimunda.
Pidän kovasti Saramagon romaaneista, mutta
tätä en ole vielä lukenut.

2. Tähän asti hauskaa hommaa, olen huomannut taas kerran kuinka tuskallista on opetella
uusia tietokoneohjelmia ja toisaalta kuinka
palkitsevaa on kun saa ne toimimaan (viiden
tunnin hikoilun jälkeen).

5. Vaikkapa Eikä yksikään pelastunut Oulun
Työväen Näyttämöllä.

3. Oppia suunnittelemaan tulevaisuutta.

Tanja Nyman

4. Linnunradan käsikirja liftareille. Sitä voisi
lukea viihdytykseksi ja karatakseen autiosaaren toivotonta todellisuutta. Ja sen luettuaan
osaisi liftata saarelta pois avaruusaluksella.

1. Nimi on Tanja
Nyman ja opiskelen
nyt toista vuottani
infoa. Sivuaineeni
ovat kulttuuriantropologia ja arkeologia, museologia ja
kirjallisuus. Indexissä aloitin 2010 kulttuurivastaavana, ja tänä vuonna siirryin sihteerin
hommiin.

5. Ladut!

Jatkuu ensi numerossa...
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Paulan ja Minnan ruokaniksinurkkaus!!!!!!!!!! (ilmestyy
aina) Hmm Hyvää NAM
Tänään testissä koekeittiössämme oli Liidelin salamiuunipitsa. Pitsa näytti houkuttelevalta jo paketin kannessa ja 3 kpl paketti
maksoi 3e, joka on opiskelijan budjetille
sopiva hinta. Lisähöysteeksi valitsimme
herkullista tulista salamimakkaraa, jota laitoimme pitsan päälle.

Valitettavasti emme saaneet kuvaa, koska
söimme pitsat niin nopeasti. Lohdukkeeksi liitämme arvosteluun kuvan hauskasta
linnusta!
Ensi kerralla arvostelussa mikroateriat!

Maku oli korvia hivelevä ja hienostunut.
Makkara kärysi rapeaksi ja herkulliseksi.
Tulisesta salamimakkarasta valunut punainen rasva tihkui koemaistaja Minnan suupielistä. Pitsa oli hyvää, mutta Ninwestä saa
parempaa.
Kylläisyys 4/10
Maku 8/10
Ulkonäkö 6/10
Ulkonäkö tulisen salamimakkaran kera 9/10
Ps. Jos haluat tehdä pitsasta maukasta, hyvä
niksi on laittaa päälle tulista, houkuttavaa ja
tirisevää salamimakkaraa.
NAM
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Kaksi runoa/ Sakari Niemelä 2012

Kaikenlaista nähtyään
monta matkaa tehtyään
joutuu mies kysymään itseltään:
kuka minä on?

Mitä puhdistamot saa
putkiaan pitkin?
kuutioittain kahvia jota tuli taas
keitettyä liikaa
verta, vuotanutta
verta, vuodatettua

sokeana hän ei syntynyt
ei lapsena katsonut aurinkoon

salaisuuksia, kaikkea mistä on
hartaasti haluttu päästä eroon
ennen kuin ovikello soi, ennen kuin
olohuoneessa huolestutaan

hän on joku joka
saapuu yöllä hotelliin
katsoo aamulla peiliin
eikä tiedä edes silmiensä väriä,
näkevä mies

lahjoja, lahjaksi saatuja vesiä
pulloineen päivineen
ruusuja, pettymyksen terälehtiä
ja sormuksiin kaiverrettuja
ikuisia liittoja
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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

