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Kesä on jo ovella, tai niin ainakin järkeilen
itselleni rustaillessani työsopimusta kesää
varten. Maanantaina olisin voinutkin uskoa
tämän väitteen pitävän paikkaansa kun lämpötila kohosi sellaisiin asteisiin, että uskaltauduin ulos kesäkengissä. Tämänpäiväinen
kolea harmaus kertoi kuitenkin, että kesään
on valitettavasti vielä hieman aikaa siitä huolimatta, että vappu onkin jo ensi viikolla.
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Vapun koittaessa sekä säästä riippumatta
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Kesää kohti
Vappu koputtelee ovella ja aurinko paistaa.
Ei meinaa ehtiä tietokoneelle naputtelemaan
tärkeitä juttuja kun vappu painaa päälle!
Kevät on ollut melko kylmä ja luminen joten
pääsemme näillä näkymin viettämään perinteistä Indexin vappupiknikkiä lumihangessa
(onneksi on pressu ja lämmittävä seura).
Tämä vappu mennään oikealla asenteella ja
pukeutumisella. Hauskaa on varmasti tiedossa!

Toukokuussa Index järjestää Suman kanssa
kesälaitumille-bileet joiden myötä hallituskin lähtee kesälaitumille. Indexin toiminta
hiljenee kesäksi mutta syksyllä taas sattuu ja
tapahtuu – uusien juonien suunnittelu on jo
alkanut…

Vapusta toivuttuamme voimmekin herätä
toukokuuhun, joka on monille opiskelujen
osalta rauhallisempaa aikaa. Silloin on viimeistään hyvää aikaa miettiä kesäsuunnitelmia. Osalle kesä tarkoittaa opiskelua, osalle
kesätöitä tai ehkäpä työharjoittelua. Joku voi
jopa nauttia ansaitusta lomasta! Allekirjoittaneen voi löytää Tampereelta ja Hattulan kirjastosta.

Huom! Jos kalenteri näyttää elokuun osalta
tyhjältä, suosittelen Helsingissä järjestettävää IFLA 2012- konferenssia 11. – 17.8. teemalla Libraries Now! – Inspiring, Surprising,
Empowering. Kyseessä on tapahtuma johon
saapuu tuhansia kirjastoalan toimijoita ja
asiantuntijoita ympäri maailmaa. Kannattaa
siis ehdottomasti osallistua!

Vapusta nautiskellen ja kesää odottaen
Minna
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Suuri ja mahtava HELSINKI

Indexiläisiä seikkaili ”keväisessä” pääkaupungissa. Tutustumiskohteina Sanasto ry, Ylen Kirjasto-tietopalvelu ja Celia-kirjasto

Excuilijat (ja Seppo) Uutisvuodon lavasteissa. Babaksi Baban paikalle? Kuva: Pia Pietilä.

puolesta korvauksia kirjallisten teosten käytöstä ja tilittää ne tekijöille, joiden teoksia
on käytetty, sekä antaa neuvontaa tekijänoikeuskysymyksissä. Sanasto edustaa kirjailijoita, runoilijoita, kääntäjiä, oppikirjojen
tekijöitä, tietokirjailijoita sekä toimittajia.
Myös lainauskorvaukset kulkevat Sanaston
kautta. Tekijänoikeuslain mukaan teoksen
tekijälle maksetaan korvausta yleisistä kirjastoista tapahtuvasta lainaamisesta. Suomessa
korvaus on tosin lähinnä nimellinen eikä se
koske tieteellisistä kirjastoista tapahtuvaa lainausta. Vierailun aikana saimme kuulla, että
muissa Pohjoismaissa lainauskorvauksiin
budjetoidut määrärahat ovat huomattavasti
suurempia kuin Suomessa, vaikka meillä kir-

Sanasto ry – Anna Ruth
Indexin työelämäexcursio Helsinkiin vol. 3
(kai?) starttasi Oulusta torstaiaamuna 12.4.,
toisilla kukonlaulun aikaan, toisilla hieman
myöhemmin. Ensimmäisenä vierailukohteenamme oli Kampin keskuksen lähellä sijaitseva Sanasto ry. Paikalla meitä odottelivat
lakimies Juha Pihlajaniemi sekä toimistosihteeri Sirkku Heikkonen aamukahvin kera. He
kertoivat Sanaston toiminnasta sekä tekijänoikeuslain että käytännön kirjastotyön näkökulmasta.
Sanasto on siis kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö, joka hallinnoi asiakkaidensa
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joja lainataan enemmän kuin muualla. Lainauskorvauksista kuulemma hyötyvät eniten
lastenkirjojen kääntäjät, sillä lastenkirjoja
lainataan suuria määriä. Toisin kuin esimerkiksi Teosto ry, Sanasto edustaa pelkästään
kirjailijoita, eikä lainkaan tuottajapuolta eli
kirjankustantajia.

aineiston arkisto – lähinnä ajalta ennen digitaalisia aineistoja. Työ on ajoittain hektistä
kun yhtä aikaa tulee useita kiireellisiä hakuja,
mutta informaatikkojen onneksi tietopalvelulla on kätevä tiedonhallintajärjestelmä,
johon kirjataan toimeksiannot niin, että niitä
voi siirtää toiselle informaatikolle. Tietopalvelu järjestää myös koulutusta yleläisille.
Kirjastoa itseään pääsee käyttämään jopa silloin kun henkilökuntaa ei ole paikalla, jolloin
aineistoa lainataan jättämällä lappu tiskille.
Kuulemma kirjojen saaminen takaisin ei ole
aina yhtä helppoa...

Ylen Kirjasto-tietopalvelu – Olli Salmi
Sanaston jälkeen porukka hajaantui ja
kokoontui taas iltapäivällä Pasilassa Ylen
linkkitornin kupeessa. Muita odotellessa
Ison Pajan aulassa bongailimme enemmän
ja vähemmän tunnettuja tv-kasvoja. Lopulta
ryhmä oli kasassa ja löysimme portille, josta
Indexin ex-puheenjohtaja Pia Pietilä haki
meidät sisään. Ensimmäinen asia, johon kiinnitin huomiota oli turvallisuus: Yleisradion
tiloihin (edes aulaan) ei ilmeisesti ihan kuka
tahansa kävele sisään. Kai olin jotenkin odottanut, että koko kansaa palveleva julkinen
taho olisi helpommin lähestyttävä ja avoin.

Loppukevennyksenä kävimme vielä Ylen
turistikierroksen, jota opasti hassuhko mies,
joka lienee tottunut nuorempaan yleisöön.
Lavasteissa ja erityisesti puvustossa pyöriminen ja ihmetteleminen oli kuitenkin hauskaa,
ja muutama ”sikahieno” kuva tallentuikin
puheenjohtajamme kameraan (ks. sivu 15).
Celia-kirjasto – Ada-Maria Rantatalo

Kirjasto-tietopalveluun meidät tutustutti Pian
lisäksi informaatikko Aki Kangas ja ainakin
kaksikosta päätellen työympäristö on rento
ja innostava. Kolmesta vierailukohteesta
Yle tarjosi ehdottomasti parhaat leivokset ja kahvia riitti – lupamaksajien rahoilla
tietty. Saimme kattavan kuvan informaatikon
työstä: toimittajat ja muu Ylen väki pyytävät
hakuja sähköpostilla, puhelimella, kasvotusten tai intrassa, ja informaatikot keräävät
materiaalia minkä ehtivät sekä lähettävät ne
sähköisesti tai sisäisessä postissa. Uutistoimituksella on oma tietopalvelunsa, sillä he
tarvitsevat jatkuvaa ja nopeampaa tiedonhakua. Tyypillisiä hakutehtäviä vaikutti olevan
lehtijuttujen kerääminen esimerkiksi ohjelmaa varten haastateltavasta henkilöstä, mutta
paljon erikoisempaakin tulee. Ylessä on
käytettävissä kaikki tärkeimmät tietokannat,
kirjasto kaukolainoineen ja kattava painetun

Perjantaina 13.4.2012 vierailimme Itäkeskuksen Iiris-talossa sijaitsevassa näkövammaisten kirjasto Celiassa. Ulko-ovella meitä
tervehti linnunlaulu, joka hämmästyksekseni
ei tullutkaan linnusta vaan nauhalta. Tarkoituksena oli tietenkin johdattaa näkövammaiset vieraat äänen avulla ovelle. Sisällä meidät
otti vastaan mukava nainen, joka aloitti esittelyn kertomalla meille Celiasta ja sen toiminnasta. Nainen kertoi hieman piste- kuva- ja
elektronisista kirjoista ja laittoi muutaman
tällaisen kiertämään. Ainakin itse hypistelin
kirjoja innoissani.
Nainen kertoi Celian tarjoavan kauno-, tietoja oppikirjoja ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina kaikille, joille tavallisen painetun kirjan
lukeminen on vaikeaa. Celian asiakkaaksi
voi liittyä maksutta täyttämällä sähköisen
tai paperisen lomakkeen. Lomakkeen lisäksi
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tarvitaan lääkärintodistus tai asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan se vamma tai sairaus,
jonka vuoksi ihminen ei voi lukea painettua
tekstiä. Celia-äänikirjojen kuuntelemista
varten asiakkaat saavat oman kuuntelulaitteensa, jolla he voivat kuunnella lainaamiaan
äänikirjoja.
Alkuesittelyn jälkeen lähdimme kiertämään
Celian tiloja. Samalla nainen kertoi meille
kaikenlaista yleistä tietoa yrityksestä. Nainen
kertoi Celian työllistävän noin 60 henkilöä,
joiden toimenkuvat vaihtelevat esimerkiksi
IT-alan osaajista äänikirjojen lukijoihin.
Nainen kertoi myös, että Celia-kirjaston
tärkeä tehtävä on valita, mitkä kirjoista tehdään ääni-, piste- tai elektroniseen muotoon.
Kirjavalinnan ja kirjojen tekemisen lisäksi
valmiit kirjat luonnollisesti kuvaillaan hakujärjestelmään, josta asiakkaat saattavat etsiä
haluamiaan äänikirjoja esimerkiksi teoksen
nimen, aihepiirin tai lukijan mukaan.

Alkaako koneiden kapina täältä?
Kuva: Minna Pätsi

joja. Yhden pistekirjan tekeminen on kuulema
yllättävän kallis ja aikaa vievä prosessi, mutta
kirjat tulevat aina tilauksesta ja tarpeeseen.
Huoneessa oli toinen työntekijä tekemässä
matematiikan oppikirjaa, johon pistekirjoituksen lisäksi tuli kaavioita kokokuvilla.
Pistekirjoitusta on kuulema helppo kirjoittaa
tavallisella tietokoneella ja pistetulostimet
osaavat muuttaa tekstitiedostossa mustalla
olevat kohdat koholla oleviksi. Saimme huoneesta mukaamme pistekirjoitusaakkoset ja
kohokuviollisen muovilapun, jolla voisimme
testata pistekirjoituksen lukemistaitoamme.
[Löytyy myös kiltikseltä.]

Kävimme polttorobottihuoneessa, jossa
kuului jatkuva raksutus ja pauke, kun seitsemän polttorobottia polttivat asiakkaiden lainaamia CD-ROM-levyjä. Nainen kertoi, että
yhden kirjan polttamiseen robotilta kestää
vain muutama minuutti, mutta tarpeen tullen
robotit saattavat työskennellä yötä päivää.
CD-ROMeja ei polteta varastoon, vaan
kaikki levyt valmistetaan tilauksesta. Asiakkaiden ei tarvitse palauttaa levyjä, mutta ne
on lain mukaan tarkoitettu lopulta hävitettäviksi. Valmiissa CD-ROM-levyissä tulee aina
lukea lainaajan henkilötiedot, jotta levy voidaan postittaa oikeaan osoitteeseen. Nainen
kertoi myös, että robotteja valvoo erityinen
robotinhoitaja. Mietin, että valvojalla tulee
varmasti olla hyvät hermot, jotta hän kestää
sellaista melua.

Esittelyn päätteeksi palasimme asiakaspalvelupisteen vieressä olevaan pikku-Celiaan,
jossa oli muun muassa ääni- ja koskettelukirjoja lapsille. Koskettelukirjoja saatiin kuulemma lahjoituksina ja kuka vain voi tehdä
koskettelukirjan tiettyjen ohjeiden mukaan.
Pikku-Celian seinillä oli värikkäitä ja erilaisista materiaaleista valmistettuja kangastauluja, joista myös näkövammaiset lapset
saattoivat iloita.

Seuraavaksi kävimme pistekirjapainossa,
jossa nimensä mukaan valmistetaan pistekir6

Kaiken kaikkiaan Celia vaikutti mielenkiintoiselta työpaikalta, jonka työllä on varmasti
tärkeä merkitys.

täneet hienostuneeseen ja asiantuntevaan
makuumme sopivaa paikkaa, joten päätimme
mennä ensimmäiseen paikkaan mikä tulee
vastaan. Ensimmäisen paikan kohdalla suhdevastaava (eli minä) käytti veto-oikeuden,
puheenjohtajalle ei taas kelvannut A-oikeuksilla varustettu Bud’s Pizzeria, josta sai myös
intialaista ruokaa.

Vapaa-aika – Paula Löppönen
Kaikkien mielenkiintoisen kohteiden lisäksi
oli excuilijoilla aikaa tutustua myös Helsinkiin kaupunkina. Torstaina osa matkailijoista
oli uskaltautunut Kallion Lepakkomieheen,
mutta allekirjoittanut oli niin väsynyt, että
haaveili koko päivän vain nukkumisesta.
Illaksi oli kuitenkin tehty ravintolavaraus,
jolloin pääsimme nauttimaan entisen puheenjohtajamme Pian seurasta sekä hyvästä ruuasta.

Aamulla aikaisin lähtevä lento kuitenkin
kummitteli matkaseurueen mielessä, joten
päätimme suunnistaa kotiin hyvissä ajoin.
Bussipysäkin löytäminen osoittautui kuitenkin luultua suuremmaksi ongelmaksi, joten
päätimme kävellä katua eteenpäin niin kauan,
että pysäkki löytyy. Matkalla meitä vastaan
huristi ainakin 4 linja-autoa, mutta pysäkkiä
ei näkynyt missään. Viimein pysäkki löytyi,
mutta bussia saikin sitten odottaa. Matkaseurue kyllästyi sateessa seisoskeluun ja päätti
odottaa bussia pysäkin vieressä olevan katoksen alla olevilla portailla. Tässä vaiheessa
keksimme kehittävän leikin, jossa kaikki
kyykkivät vuorotellen kauniissa rivissä.
Kyykkyleikki oli niin jännittävää, että kauan
odotettu bussikin huristi ohi. Seikkailujen
jälkeen pääsimme kuitenkin turvallisesti
yöpaikkaamme ja seuraavana aamuna oli
aika suunnata takaisin Ouluun päin.

Perjantai oli asia erikseen, sillä Ylen vierailun
jälkeen akut oli ladattu ja oli aika siirtyä kaupungille pyörimään. Osa excuilijoista kävi
omalla ajalla tutustumassa Kirjasto Kymppiin, jonka jälkeen porukka jakautui omille
teilleen. Ajatus Kallion kuppiloista ja nähtävyyksistä houkutti, joten pienen levähdystauon jälkeen oli aika ottaa metro Sörnäisiin.
Kalliossa saimme näytteen puheenjohtajan
ja suhdevastaavan erinomaisesta suuntavaistosta. Tarkoitus oli vierailla baarissa nimeltä
Sivukirjasto, koska olimme Ylen vierailulla
käyneet pyörimässä Kotikatu-sarjan lavasteissa, missä tämä baarikin sijaitsi. Motivaatio baarissa käymiseen oli puhtaasti tarkistaa
yhdennäköisyys. Matkalla kävi kuitenkin
hassu sattuma ja käännyimme tietenkin väärään suuntaan. Viisaan matkapuhelimen gpssovelluksesta huolimatta teimme pienoisen
lenkin ennen kuin löysimme perille. No meitä
oli kuitenkin huijattu! Sivukirjasto oli aivan
erilainen kuin Kotikadussa. Maistelimme
myös Sivukirjaston ruokatarjontaa, joka oli
rasvaista ja maittavaa.

Ps. Ylen vierailulla meille esiteltiin kiinnostava artikkeli Hymy-lehdestä, joka on luettavissa kiltahuoneella!
Loppukommentti – Anna Ruth
Pienistä henkilökohtaisista kommelluksista
huolimatta excu oli oikein onnistunut. Vierailukohteet olivat kiinnostavia ja täydensivät
toisiaan hyvin. Kiitokset Sanaston, Ylen ja
Celian henkilökunnalle lämpimästä vastaanotosta!

Sivukirjastovierailun jälkeen kävimme vielä
muutamassa muussa kuppilassa. Emme löy7

Takaisin luontoon!
Teksti: Sakari Niemelä. Kuvat: Jouni Laitinen.

Guhkesvagge-laakso oli sykähdyttävä näky.

Samaan aikaan kun Oulussa vietettiin pääsiäispyhiä, minä kokeilin rajojani viikon mittaisella hiihtovaelluksella. Kyseessä oli Oulun
yliopiston partiolippukunnan SOOPA:n
järjestämä matka Sarekin kansallispuistoon
Ruotsin ja Norjan rajaseudulle. Kolmisenkymmentä osallistujaa oli jo maaliskuussa
jaettu viiden kuuden hengen ryhmiin, jotka
olivat sitten saaneet vapaasti suunnitella
oman reittinsä. Löysin itseni ryhmästä
numero 5, jonka muut jäsenet olivat Helena
(ryhmänjohtaja), Jouni, Sini ja Heikki.

nukuttu yö, saavuimme määränpäähän Ritsemin tunturiasemalle. Jumalan selän taakse,
joku voisi sanoa.
Kuusi vuorokautta myöhemmin maantien
varresta nousi bussin kyytiin viisi vaeltajaa
joiden kasvoista heijastui ilo, uupumus, lika
ja 90 kilometriä hiihtoa upeissa maisemissa.
Välineet
Kun lähtee talvisaikaan useamman päivän retkelle, on varusteiden oltava kunnossa. Hyödynsin hankinnoissani sukulaisia ja ystäviä.
Sain isältä lainaan metsäsukset ja saappaat,
lankomieheltä trangian ja kaksi makuualustaa. Ostin ennen lähtöä kunnollisen talvimakuupussin, koska tulisimme yöpymään

Myöhään keskiviikkoiltana 4. huhtikuuta,
kun kaikki romppeet ja kamppeet oli saatu
mahdutettua bussin sisuksiin, alkoi matka
Oulusta Haaparannan kautta kohti Skandeja.
Seuraavana aamuna, takana miten kuten
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lämmittämättömässä teltassa. Ratkaisu oli
oikea, sillä kylmimpinä öinä lämpötila laski
-20 asteen paikkeille. Pipo päässä, tulpat korvissa ja villasukat jalassa uni maistui!

Perustarpeet
Osa vaeltamisen viehätyksestä syntyy siitä
että karuissa olosuhteissa, kaukana kaupungin mukavuuksista, on keskityttävä perustarpeiden tyydyttämiseen. Neste, ravinto,
lämpö, lepo. Nämä hyvän vaellusmielen
ehdottomat edellytykset nousivat puheenaiheiksi jo menomatkalla bussissa. Montako
vessapaperirullaa otit mukaan? Onko Ritsemissä vesihana? Onko ananaksessa proteiinia? Minä, ensikertalainen talvivaelluksella,
opin niksit melko nopeasti. Kun hiihdon
aikana pidetään tauko, kannattaa laittaa heti
lämmintä ylle – ylängöllä puhaltava viima
on pureva. Ja kun leirin paikka on päätetty,
on paras saman tien pystyttää teltta ja alkaa
sulattaa lunta juoma- ja ruokavedeksi. Veden
sulattaminen lumesta vie yllättävän paljon
aikaa.

Parina ensimmäisenä hiihtopäivänä kuulostelin tuntemuksia jaloissa ja selässä. Mitä ne
tykkäävät epätavallisesta rasituksesta. Mutta
mitään pieniä kolotuksia pahempaa ei ilmaantunut koko matkan aikana. Tosin rinkan säätöihin oli pakko puuttua toisen hiihtopäivän
aamuna. Olin ennen reissua kotona yrittänyt
pakata kamat järkevästi. Olin jopa katsonut
YouTubesta videon, missä neuvotaan kuinka
remmit tulee säätää. Siitä huolimatta raskas
rinkkani oli alkumatkasta pahasti takapainoinen, ja hartialihakset huusivat hoosiannaa.
Onneksi ryhmään kuului voimamies Jouni
jonka onnistui kiristää olkaviilekkeitä vielä
tarvittavat viisi senttiä. Kun toimenpiteen jälkeen nostin rinkan selkään, tunsin eron välittömästi. Yes sir! Minne hiihdetään? No nyt
mennään vaikka Grönlantiin asti!

Jokainen tietää että ulkoilmaelämä parantaa
ruokahalua. Kolmantena päivänä mieleeni
hiipi kurja tunne ja ajatus: minun täytyy
ehkä alkaa säännöstellä ruokaa että se riittäisi loppuun asti. Kyse ei ollut lounas- tai
päivällistarpeiden vähyydestä, vaan välipalaksi tarkoitetuista leipä- ja suklaavarastoista. Niinpä laskin jäljellä olevat päivät ja
jaoin varannot mielessäni tasaisesti kullekin
päivälle. Toimenpide jonka teen seuraavalla
kerralla jo kotona.
Luontohavaintoja
Sarekin kaltainen puuton tunturiseutu huhtikuussa ei varsinaisesti kuhise elämää. Elämää
kyllä on, pikkunisäkkäitä, lintuja ja kasvillisuutta, mutta se pysyttelee enimmäkseen
piilossa. Totta puhuen leikittelin välillä ajatuksella että olen pongahtanut jonkin vieraan
planeetan lumiseen ja kivikkoiseen autiomaahan. Scifi-unelmia. Muutamia eläimiä silti

Sakari ja Helena.
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näimme. Jokunen laumasta erkaantunut poro
(tarandrus) kuopsutteli ruokaa lumen alta.
Riekot (lagopus lagopus) pyrähtelivät ja nauroivat siellä missä kasvoi matalaa koivikkoa.
Yksinäinen helikopteri (propellus lopsotus)
lensi taivaankannen poikki sivakoidessamme
Guhkesvagge-laaksossa.

Huiput ja kuilut
Aiemmista kokemuksista tiesin, että huumorintaju käy uhanalaiseksi silloin, kun takana
on jo pitkä päivärupeama, sää muuttuu huonoksi eikä sopivaa leiripaikkaa tahdo löytyä.
Sarekin reissulla tällainen synkkä hetki osui
perjantaihin. Olimme päivän mittaan määrätietoisesti kivunneet ylös kohti tuntureita.
Kahdeksan maissa alkoi puhaltaa ankara
tuuli. Ohkasissa lapasissa sormet ehtivät
napsahtaa jäähän ennen kuin tajusin kaivaa
toiset kintaat rinkasta. Kunhan pääsen kotiin,
linnoittaudun sohvan nurkkaan kolmen torkkupeiton alle punaviinilasi toisessa, kaukosäädin toisessa kädessä! Laskeuduimme
rinnettä hieman alemmaksi hartaana toiveenamme löytää edes jonkinlaista tuulensuojaa. Lopulta valitsimme pari hassua koivua,
niiden katveeseen tamppasimme telttapaikat.
Tuuli tyyntyi yöksi, sormet suli, ruoka valmistui. Hyvä mieli palasi.

Hätkähdyttävin oli kohtaaminen ketun
(vulpes vulpes) kanssa. Istuin lauantaiiltana teltan eteisessä. Olin juuri kaatamassa
kanapastaa kattilasta lautaselleni, kun satuin
vilkaisemaan ulos oviaukosta. Kettu seisoi
kolmen metrin päässä ja katsoi takaisin!
Kävi ilmi että kyseessä oli kaikkea muuta
kuin arka yksilö. Se kiersi kaikessa rauhassa
molemmat telttamme, nuuhkutteli ilmaa,
antoi meidän ottaa valokuvia itsestään ja
vasta sitten jolkotteli loitommalle. Sinä iltana
päätin nostaa rinkan teltan sisäpuolelle. En
nimittäin aikonut jakaa eväitäni uuden ystävämme kanssa.

Parhaita hetkiä tarjosivat ne illat, jolloin laskeva aurinko värjäsi meitä ympäröivät huiput
kermanpehmeällä valollaan. Ei ole kovin
tavallista että saa nähdä kymmenien kilometrien päähän, maisemaan jossa ei ole ristin
sielua. Tällaisina tuokioina juttelimme niitä
näitä tai vain nautiskelimme hiljaisuudesta,
mielessä miellyttävä tieto siitä että teltassa
makuualustat ja -pussit on levitetty pehmeäksi, kutsuvaksi pesäksi.

SOOPA ry:n aktiiviset ihmiset järjestävät
vuosittain pääsiäisvaelluksen lisäksi myös
kaamos- ja syysvaellukset. SOOPA:n retkille ovat tervetulleita myös ei-partiolaiset;
esimerkiksi meidän ryhmässä kenelläkään
ei ollut partiotaustaa. SOOPA:n vaellukset –
suosittelen!

Edellisillan kettu palasi aamulla
tutkimaan leiriämme.
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Indexin vuoden 2012 hallitus
esittäytyy (jatkoa viime numerosta)

Indexin hallituksen vaihtuessa päätimme urkkia heidän salaisuuksiaan kaiken
maailman nähtäville. Tässä loppujenkin hallituslaisten vastaukset 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?

4. Saako huijata ja ottaa kaksi? Bear GryllsBorn survivor sekä Terry Pratchett - Vartiosto
valmiina palvelukseen. Ensimmäinen siksi,
että ihan varmasti tarvitsisin jonkinlaisen
how to survive-opuksen, ja toinen ihan oman
viihtymisen vuoksi.

Minna Koskela
1. Minna Koskela, aloitusvuosi
2007.
Nykyinen
projektivastaava,
entinen Relevanssivastaava. Sivuaineopintoja on muun
muassa kirjallisuudesta, johtamisesta ja elokuvatutkimuksesta.

5. Kaikki Indexin menot tietysti!
Aino Ainali
1. Olen Aino Ainali,
3. vuoden opiskelija. Virallisen sivuaineeni
historian
lisäksi olen suorittanut joitakin viestinnän kursseja, ja
haaveilen mm. biologian opinnoista. Indexin hallituksessa pestini on emäntä. Minulla ei ole sen paremmin
aiempaa kokemusta kuin toivepestejäkään,
mutta en myöskään keksi pestiä jota en voisi
kokeilla. Jokaisessa tehtävässä on hyvät puo-

2. Tähän mennessä en ole vielä joutunut
tekemään varsinaisia projektivastaavan
hommia, mutta uskon tykkääväni pestistä ja
ihan varmasti tulee opittua uutta :)
3. Menen aika lailla päivä kerrallaan, mutta
tällä hetkellä lähimpänä suunnitelmissa on
gradun suunnittelu, töiden hankkiminen ja
muu vastaava... sekä joskus vielä uuden
chinchillan hankinta ja uuteen kämppään
muuttaminen.
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lensa. Opiskeluista ja hallitusjutuista ylijäävällä ajalla käyn mahdollisuuksien mukaan
zumbassa, luen ja laitan ruokaa kavereiden
kanssa. Lisäksi teen vapaaehtoistöitä.

aineita! Harrastan liikuntaa, syömistä ja
salattuja elämiä.
2. Tulin mukaan hallitustoimintaan kesken
kauden, joten en ole vielä ehtinyt hoitamaan
yhtään tehtäviä. On siis ollut mukavaa, koska
ei ole vielä tarvinnut rehkiä.

2. Pidän emännän pestistä kovasti, ja olen
oppinut sen myötä uuttakin. Hallitustoiminta
yleensäkin on ollut uutta ja mielenkiintoista
opittavaa, mutta itse pestini myötä olen myös
oppinut uuden reseptin.

3. Tulevaisuudessa haluaisin työllistyä johonkin oman alan työtehtävään, muuttaa lämpimään maahan ja omistaa monta (elävää)
mäyräkoiraa!

3. Tulevaisuuden suunnitelmiini kuuluu
kesätöiden hakua, kandin tekoa ja sivuaineopintojen haalimista. Toistaiseksi kandi
vie suurimman osan huomiosta.

4. Ottaisin jonkin selviytymisoppaan, että en
kuolisi heti.

4. Voi ei, minkä sitä nyt valitsisi? Ottaisin
mukaan Conn Igguldenin Keisari-sarjan 3.
osan Miekkojen kenttä. Kirja on hyvin kirjoitettu ja sopivan jännittävä – henkilöt, tapahtumat ja osin juonikin ovat tuttuja historiasta,
mutta fiktiivisyys antaa lisäväriä. Tämä olisi
sopiva viihdyke autiosaarelle, ja siellä jos
missä ehtisin lukea sen loppuun...

5. Hauska ja terveellinen menovinkki on
lähteä korkeakoululiikunnan edullisille ja
hauskoille liikuntatunneille. Vielä ehtii rantakuntoon kesää ajatellen.
Mikko Rantanen
1. Nimi on Mikko
Rantanen ja hallituspesteinä Koulutuspoliittinen vastaava
ja jatkava Bilevastaava. Menossa on
toinen
opiskeluvuosi.

5. Vähintäänkin vapun viettoon kannattaa
osallistua, mutta hyvät menot voi löytää mistä
vain. Silmät auki ja reipas asenne mukaan –
monesti parhaimpiin juhliin päätyy yllättäen.
Paula Löppönen
1. Olen Paula Löppönen ja opiskelen
neljättä vuotta informaatiotutkimusta.
Olen uhonnut että en
mene koskaan hallitukseen, mutta tässä
sitä nyt ollaan ihan
omasta aloitteesta. Toimin siis tämän kauden
suhdevastaavana. Informaatiotutkimuksen
lisäksi olen opiskellut sosiologiaa, kirjallisuutta ja elokuvatutkimusta, eli kaikkia kivoja

2. Tähän mennessä olen tykännyt pesteistäni.
KOPOn hommissa on oppinut jotain uutta.
3. Toivon selviäväni opiskeluista.
4. Veneenrakennus oppaan ja merikartan, jos
niiden avulla selviäisin pois saarelta…
5. Lähde rohkeasti mukaan meininkeihin!
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Satu Korte

Maarit Kaakinen

1. Kortteen Satu
olen ja opiskelen
infoa toista vuotta.
Toista vuotta vietän
myös Indexin tapahtumavastaavana.
Kulttuurivastaavan
pestiä hieman haikailen... Sivuaineita tahtoo
kertyä liiankin kanssa, kun tarjolla on niin
hurjasti kaikkea
kiinnostavaa. Oon opiskellut mm. museologiaa, taidehistoriaa, tietojenkäsittelytiedettä
ja kirjallisuutta. Haluaisin aloittaa ainakin
biologian ja naistutkimuksen opinnot vielä,
mutta saapa nähdä, mihin asti voimat ja aika
riittävät.

1. Olen Maarit ja
neljäs opiskeluvuosi
on menossa kalkkiviivojen kohdalla.
Hallituksessa toimin
talousvastaavana
eli vastaan Indexin
tuloista & menoista ja muusta vastaavasta.
Aikaisempi pestini oli sihteeri x2. Tulevista
pesteistä en ole varma, mutta ehkä jokin pieni
& vähän vastuuta vaativa homma voisi käydä
ennen eläköitymistä. Sivuaineina minulla on
kirjallisuus, johtaminen, kasvatustieteet sekä
viestintä. Harrastan vähän sitä sun tätä, erityisesti kuitenkin lukemista, pelaamista ja
kanin vahdintaa, etteivät johdot, verhot ja
maton hapsut kärsi kamalasti.

2. Oon kyllä tykännyt, kun saa tosi monipuolisesti tehdä erilaisia hommia sekä juhlaettä kulttuurientojen parissa. Mitähän oisin
oppinut? No ainakin sen, että nopiastikin
saa mahtavia juttuja aikaiseksi, kun on hyvä
porukka tekemäsä.

2. Talousvastaavan oppii aina jotain uutta,
kuten esim. sen miten käytetään kaikenlaisia outoja ohjelmia ja organisoidaan tulot &
menot taulukkoon sievästi niin, että niistä
saa selvää myös itse. Ja lisäksi kaikenlaista
muuta. Pesti on melko vaativa, eli se ei
välttämättä sovi ihan ensimmäiseksi hallitushommaksi, paitsi jos sattuu omaamaan
aikaisempaa kokemusta.

3. No ois kiva valmistua suht nopeasti ja
sitten päästä pyörittämään jotain söpöä pikkukirjastoa jonnekin luonnonhelmaan.
4. Juuri tällä hetkellä varmaankin Honourin
ja Flemingin Maailman taiteen historian,
koska mulla olisi se järkäle piakkoin tentittävä. Ja varmaan tuollainen määrä estetiikkaa myös pitäisi mielen iloisena ja virkeänä
pelastusjoukkoja odotellessa ja en vaipuisi
vallan hysteriaan siellä yksinäni.

3. Tulevaisuudessa pitäisi ehkä valmistua ja
etsiä töitä jostain.
4. Autiolle saarelle ottaisin mukaan Max
Brooksin kirjan Zombi: taistelijan opas, sillä
vaikka on kyse zombeista, kirja on pullollaan
toinen toistaan mielenkiintoisempia selviytymisvinkkejä, joita voisi varmasti soveltaa
autiolla saarellakin.

5. Otan vapauden tarjota menovinkkiä kevään
sijaan kesälle, sillä kirjastoalan konferenssi
IFLA rantautuu elokuussa Helsinkiin. Allekirjoittanut häärää siellä vapaaehtoisena,
tulkaahan moikkaamaan!

5. Muistakaahan kaikki selviytyä vapusta
ja tulla sitten sen jälkeen vielä Indexin &
Suman yhteisiin Kesälaitumille-bileisiin.
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kuuluu fantsukirjallisuuden keräileminen ja
lukeminen,
tietokoneella ja muilla
vempaimilla leikkiminen sekä lautapelien ja
videopelien pelaaminen.

Taneli
Kolppanen
1. Nimeni on Taneli
ja neljäs vappuni on
käynnissä. Hallituksessa toimin tänä
vuonna vähemmistövastaavana;
eli
miehet, vaihtarit ja
muut huomattavat vähemmistöt saavat huomioni. Vanhoja hallituspestejäni ovat varapj, isäntä, kv-vastaava. Tulevia pestejä enää
tuskin tulee olemaan, väsymys jo painaa ja
valmistuakin pitäisi.

2. Mitään en ole hallituspestini takia tänäkään vuonna tehnyt, joten lusmuilu on ainakin jälleen onnistunut.
3. Jos vaikka tulevaisuudessa pääsisi pois yliopistolta.
4. Autiolle saarelle voisi ottaa mukaan vaikkapa Robert E. Howardin The Hour Of
The Dragonin. Conanin vinkein sieltä voisi
vaikka sitten uida pois.

Opintojeni sivuaineina voisi mainita vaikka
elokuvatutkimuksen, kirjallisuuden, sosiologian
ja museologian. Harrastuksiini

5. Party like its wappu.

*****

Katso kuvaaja!
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MINNAN JA PAULAN RUOKANIKSINURKKAUS,
NOMNOMNOM AHHH AHHH!! ILMESTYY AINA!!
Rahavarantomme eivät riittäneetkään ostamaan kallisarvoisia eineksiä, kuten edellisessä numerossa lupasimme, sillä saimme
pullovarannoistamme pantteja vain tasan
2€!!! !!! Toinen arvostelijamme Paula bongasi
mainoskyltin hampöriläisestä, jossa oli sipsiä
välissä! Se herätti oitis mielenkiintomme ja
ryntäsimme suoraa päätä McDonaldsiin ja
ostimme 2€ maksavan naksuhampurilaisen.

parisi väliin, jolloin siitä tulee hyvää ja maittavaa ja se antaa energiaa!!! !!!

Kyynel vierähti koemaistajimme silmäkulmiin, sillä pöriläinen oli surkea ilmestys!
(Katso kuva oikealla.) Onneksi varastomme
on aina pullollaan pekonia, ja laitoimmekin
tirisevän turisevaa rasvaista pekonia pöriläisen väliin, jolloin koemaistaja Minnakin tuli
taas onnelliseksi.

Yökk

Hampurilaisen ulkonäkö: 2/10
Hampurilaisen ulkonäkö pekonin kanssa:
9/10
Kylläisyys: 1/10

Ps. Haluatko hampurilaisestasi maistuvampaa?!?! Osta Pirkka-pekonia ja paista sitä
pannulla tirisevän turisevaksi. Laita se hamp-

Pps: Jos saat kerättyä kunnioitettavan määrän
possunihraa pannulle, voit käyttää sitä friteeraamiseen! NAM NAM NAM!!!
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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

