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Elämme jännittäviä aikoja. Tämä on vuoden
viimeinen Relevanssi, ja niin kuin halpa
viini, tämäkin lehti tullaan hörppimään nopeasti, suurina annoksina, pian valmistamisen
jälkeen. Sen sijaan seuraavasta vuosikerrasta
tulee olemaan ainesta klassikoksi, jota siemaillaan vielä vuosien kuluttua hitaasti nautiskellen – mielellään sylkien makuhermoja
kutkuttavaa materiaalia pois päihtymisen
välttämiseksi.

Toimitus ja taitto:
Olli Salmi

Relevanssin vuoden alussa aloittava uusi
toimituskunta on nimittäin kunnianhimoista
sakkia. Ilmoille on heitetty villejä ehdotuksia
mm. tabloidikokoon siirtymiseksi ja nettilehden laittamiseksi maksumuurin taakse, jolloin ilmaiseksi saisi lukea vain esimerkiksi
viittä Relevanssi-lehteä viikossa.

Tämän numeron tekijät:
Jenni Kemppinen
Paula Löppönen
Sakari Niemelä
Aira Pohjanen
Minna Pätsi
Jaakko Törmälä

Toisaalta: halpa viinikin voi olla hyvää, eikä
opiskelijoilla tunnetusti ole aina varaa laatumerkkeihin. Siispä, nauttikaa vastuullisesti!

Kustantaja:
Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen
opiskelijoiden kilta Index ry

Olli

Painopaikka:
Juvenes Print - Oulu
Kannen kuva: Olli Salmi

INDEXIN KÄTEVÄT KOTISIVUT:
www.indexry.org
LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS FACEBOOKISTA!
IRKKAATKO? Kirjaudu kanavalle
#index-all @ IRCnet
Allekirjoittanut lamppuna Tampereella
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Vuosi meni ja uusi tulee –
oletko valmis!?
Huikea ja tapahtumientäyteinen syksy alkaa
olla takana! Indexin omien hulinoiden lisäksi
yksi mieleenpainuvimmista tapahtumista on
ollut informaatiotutkimuksen oppiaineen
järjestämä työelämäpäivä. Tapahtumassa
vieraili useita mielenkiintoisia puhujia alaltamme ja meille näytettiin minkälaisille urapoluille meiltä on päädytty. Opiskelijoita
myös rohkaistiin tuomaan rohkeasti esille
omaa osaamistaan, myös niitä humanistisia
juttuja. Nämä opit mielessä pitäen lähden
itsekin alkuvuodesta kesätyönhakuun. Ehkä
se, että itse arvostaa aidosti omaa osaamistaan, osoittaa työnantajallekin kuinka arvokasta ja tarpeellista se todella on.

Index ry valitsi syyskokouksessaan uuden
hallituksen vuodelle 2013. Puheenjohtajan
nuijaa käyttelee ensi vuonna Aira Pohjanen.
Onnea uudelle pj:lle ja koko hallitukselle!
Tiedossa on aivan varmasti upea vuosi. Itselläni on tiedossa uusia haasteita ja jännittäviä
aikoja Humanistisen killan puheenjohtajana.
Tässä vaiheessa haluan kiittää rakkaita peflettiläisiä kuluneesta vuodesta. Olen oppinut valtavasti uutta ja saanut tehdä hommia
ihanan ja kotoisan Indexin hallituksen
kanssa. Jätän haikeilla mutta hyvillä mielin
rakkaan kotijärjestöni tulevan hallituksen
huomaan.
Rauhallista joulunaikaa ja supermahtavaa
ensi vuotta kaikille Relevanssin lukijoille!
Vielä hetken Indexin pj
Minna
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Tampereen ekskursion antia

Tampereen hämyisät tunnelmat UDK-ihmisten kanssa. Kuva: Tero Leppäsalko

Indexin iloiset excuilijat lähtivät marraskuussa tällä kertaa junalla Tampereelle.
Siellä oli pari opiskelualaan liittyvää kohdetta, mutta ennen kaikkea Tampereen
informaatiotutkimuksen sisarjärjestön UDK:n opiskelijoita, joihin moni indexiläinen tutustui ensimmäistä kertaa. Porukka koostuikin fiksuista ja mukavista
ihmisistä (sekä yhdestä jäniksestä) ja hauskaa oli!
Lähempää tuttavuutta tehtiin myös omien opiskelijoiden kesken, mistä kertonee raportin lopusta löytyvät kuvat. Ensin kuitenkin muutama mielenkiintoinen
selostus reissun kohteista:
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Indexin vierailu Aamulehdessä
Indexin Tampereen excun yksi vierailukohteista oli Aamulehden toimitus. Toimitus
sijaitsee vanhan Finlaysonin tehtaan kauniin
punatiilisessä Siperia-rakennuksessa. Aluksi
tietopalvelun esimies Terhi Janhunen kertoi
meille tietopalvelun toiminnasta Aamulehdessä. Aamulehti työllistää yhteensä viisi
työntekijää tietopalvelussaan. Tietopalvelun
työntekijöiden toimenkuva on hyvin vaihteleva, siihen kuuluu muun muassa taustatietojen etsimistä artikkeleita varten ja
kuva-arkistossa työskentelyä. Jokainen tietopalvelun työntekijä työskentelee viikon kerrallaan tietyssä työtehtävässä, jonka jälkeen
hän siirtyy seuraavan tehtävään. Työtehtäviin
kuului myös poikkeuksellisesti toimituksellisia puolia ja avustamista.

Excuilijoita tutkimassa aapisia aapiskukon valvovan
silmän alla. Kuva: Olli Salmi

sadon Beaujolais nouveauta, vaan eihän se
meille kelvannut. Piti saada jotain…halvempaa? Kilisevien reppujen kanssa sitten
nousimme portaat ylös instituutin ovelle.
Vastassa oli kirjastonhoitaja Päivi Nordling.
Hän ohjasi meidät istumaan kirjaston puolelle. Saimme kuulla vapaasti polveilevan
esittelyn instituutin historiasta, tehtävästä
ja kokoelmasta. Perustehtävä on edistää
kotimaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden
tuntemusta ja tutkimusta. Tätä toteutetaan
mm. Onnimanni-aikakauslehden (4 lehteä
vuodessa) sekä jokavuotisen Kirjakori-seminaarin muodossa. Kummankin aiheena on,
yllätys yllätys, lasten- ja nuortenkirjallisuus.

Esittelyn jälkeen saimme opastetun kierroksen Aamulehden toimituksessa. Vanhan
Finlaysonin kehräämöön tehty toimituksen
avokonttori teki vaikutuksen avaralla ja kauniilla miljööllään. Kierroksen tehtyämme
pääsimme pelaamaan peliä, jossa saimme
kokeilla pärjäisimmekö oikeana Aamulehden
toimittajana. Tehtävät vaihtelivat junaturman
uutisoinnista parhaan kansijutun valintaan.
Pelaaminen tapahtui eräänlaisella kaukosäätimellä auditoriossa. Parhaaksi pelaajaksi
ylsi Taneli. Peli toimi mukavana loppukevennyksenä ja sen päätyttyä hyvästelimme
oppamme ja jatkoimme matkaa lounaalle.

Esittelyn jälkeen kiertelimme katsomassa
itse kokoelmaa. Tämä kaikelle kansalle
avoin erikoiskirjasto on todellinen aarreaitta
kenelle tahansa joka on kiinnostunut lastenkirjoista tai niihin liittyvästä tietokirjallisuudesta. Harmi vain, että paikan olemassaolo
kuulemma tunnetaan tosi huonosti, eikä kävijöitä ole jonoksi asti. Koululaisryhmiäkin
käy nykyään vähemmän kuin aiemmin. Onko

Jenni
Lastenkirjastoinstituutti
Löysimme poikain kanssa lastenkirjastoinstituutin sisäänkäynnin hyvissä ajoin ennen
kello kolmea, joten ehdimme piipahtaa viereisessä Anttilan Alkossa. Tarjolla oli uuden
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vika markkinoinnissa?

nollisesti villisika ja minä villisian porsas,
koska olen pieni, kevyt ja söpö muutenkin.

Eräällä ekskuilijalla oli lämmin kohtaaminen
ekaluokalta tutun aapisen kanssa. Päivi Nordling kertoi, että vaikka aapiskirjoissa käytetään yhä eläinhahmoja, klassinen aapiskukko
ei ole niissä esiintynyt enää vuosiin. Entä tiesitkö että Suomessa julkaistiin vuonna 2011
yhteensä 1248 uutta lasten- ja nuortenkirjaa?
Se on paljon. Instituutissa oli kerätty yhteen
hyllyyn kaikki kuluvana vuonna vastaanotetut nimekkeet. Silmiinpistävää oli vampyyrija muiden fantasia-aiheisten kirjojen runsaus.

Lelumuseo oli myös hyvin mieleenpainuva,
sillä siellä oli esillä My Little Pony-sarjaa
videonauhalta. Olimme myös erittäin haltioissamme Mutanttininjakilpikonnien tunnusmusiikista, jota jäimme kuuntelemaan
nostalgisin tunnelmin.
Innovaatiomuseosta jäi mieleeni metsäkonesimulaattori, jonka perusteella pystyimme
analysoimaan, että kukaan koeajaneista ei
sovellu tähän työhön ja kaikkein turvallisinta yhteiskunnalle on antaa meidän jatkaa
turvallisesti humanististen opintojen parissa.
Museokierroksen päätteeksi suunnistimme
museokauppaan, josta allekirjoittanut löysi
uuden lemmikin. Hän on metallinen hyppivä vieterisammakko, joka kertoi nimensä
olevan Ikke-Pikke.

Sakari
Museokeskus Vapriikki
Lauantaina seurueemme suuntasi muutamaa
väsyneempää excuilijaa lukuun ottamatta
museokeskus Vapriikkiin. Opiskelijaystävälliseen hintaan pääsimme näkemään oikeita
muumioita, lelu- ja kenkänäyttelyn sekä innovaationäyttelyn. Paikalle oli pystytetty myös
luonnontieteellinen museo sekä lintufobisen
Airan iloksi lintunäyttely! Aira oli ratketa
riemusta, kun heti lintunäyttelyn ovella häntä
tervehti erittäin komea ja sulkainen Fenixlintu. Paikalla oli myös Angry-birds ritsa,
jota emme päässeet kokeilemaan, sillä itsekkäät lapset olivat varanneet sen käyttöönsä.
Tarjolla olisi ollut myös hieno 3D lentosimulaatio, mutta keski-ikäiset naiset olivat
varastaneet kaikki lasit, joten emme päässeen
sinnekään!

Paula
Pääkirjasto Metso
Tampereen pääkirjasto oli myös vierailukohteiden listalla, mutta ilmeisesti lauantaiksi on
vaikea saada esittelijöitä, joten tutustuminen
jäi itsenäiseksi hommaksi. Muutama porukka
indexiläisiä paikalla kävikin. Itse lähinnä
ihmettelin hieman ufomaista arkkitehtuuria
ja salaperäisiä yllätyskirjakasseja. Erikoista
Metsossa on myös sen kellarissa toimivat
Muumilaakso ja Kivimuseo, joissa emme
kuitenkaan käyneet. Muumikaupasta sentään
jäi matkamuistoksi muutama postikortti.

Onneksi sentään pääsimme luonnontieteellisessä museossa tutkimaan eläinvakaa, joka
antoi 100 % tieteellisen ja varman tuloksen
siitä, mitä eläintä painomme, olemuksemme
ja askelluksemme mukaan vastaamme. Vaaka
näytti puheenjohtaja Minnan olevan jostain
syystä metsäkauris, vaikka en kyllä voi vieläkään uskoa tulosta. Aira Pohjanen oli luon-

Tämän jälkeen alkoikin valmistautuminen
iltaan, miespuolisten excuilijoiden tapauksessa hotellihuoneessa. Edellisenä iltana
pisimpään juhlineetkin olivat jo heränneet.
Olli
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aivan muu porukka, jonka kyllä huomattiin
käyttäneen vilunkipeliä voittoa tavoitellessaan. Tästä harmistuneena halusimme vaihtaa paikkaa, sillä mehän emme huijaamista
hyväksy!

Illanvietto UDK:n kanssa
Yksi Tampereen excursiomme kohokohdista
oli illanvietto sisarainejärjestömme UDK:n
kanssa. Sovimme tapaamisen UDK:laisten
kanssa lauantai-illalle rautatieasemalle,
josta suuntaisimme Tampereen ihmeelliseen
yöhön. Käsityksemme siitä, että UDK:ssa
on ainoastaan miehiä, kumoutuivat heti, sillä
paikalla oli myös yksi naissukupuolen edustaja. Illan mittaan osottautui, että heitä on
jopa enemmän kuin yksi.

Päädyimme karaoken ihmeelliseen maailmaan, ja hauskaa oli! Tanssi ja laulu saa
ihmiset aina iloiseksi, senhän me tiedämme
kaikki. Lopulta paikalle tuli myös Nukkumatti, joka käski mennä nukkumaan, jotta
seuraavana päivänä jaksaisi istua junassa.
Nukkumattia oli pakko totella, eikä mikään
ilo kestä ikuisesti. Sen pituinen se.

Iltamme alkoi tarpeeksi istumatilaa sisältävää paikkaa etsien. Sellaisen löydyttyä olikin
vuorossa informaatiotutkimuksen uusista
tuulista juttelu sekä rento yhdessäolo. Jossain vaiheessa päätimme suunnata
hinnoiltaan opiskelijaystävällisempään paikkaan ja juttukin luisui
välillä sivuraiteille. Osallistuimme
tietovisaan, jossa Oulun ja Tampereen
informaatiotutkimuksen
opiskelijat kävivät tietämyksellään
kovaa kamppailua toisiaan vastaan.
Tietovisan voitti kuitenkin jokin

Herttuatar Aira Pohjanen, Prince Harryn
(tuleva) puolisko

Illanvieton saldoa: Tuntematon karaokelaulaja ahtaassa baarissa (ylh.), uudeekoolaisia ja Taneli tanssilattialla (vas.), poikien herkkä hetki (oik.). Kuvat: Sonja Mantila.
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Studying and working in Oulu
as an exchange student
Indra Andrijauskaitė from Lithuania has been studying here and practising
work at Oulu City Library. We managed to get a short interview with her about
her experiences here before she leaves Finland. Only in Relevanssi!
Where are you from and what have you
studied back home?

Finnish. So, I have to study so much in English and then write essays. It’s quite a boring
way to study but in general I enjoy my studies in University of Oulu.

I’m from Lithuania. In my home university
(Vilnius University) I’m studying Librarianship and Information. Now I am in the last
(the fourth) year of my studies (Bachelor).

What was your internship like at Oulu
City Library?

How did you end up coming to Oulu?

Practice in Oulu City Library was my third
practice place. I already had two practice
training. The first practice was in Vilnius
Gediminas Technical University library. It
was volunteer practice. The second place
was in Lithuanian Academy of Sciences
Vrublevskis’s Library. But I have never had
practice training in public library and especially in foreign country library. I am so glad
that I had a possibility to have a practice in
children and young people department. I
like children and I enjoy reading and listing
children books.

I have chosen University of Oulu, because
I know that Scandinavian countries are
very good in Information studies. There are
very developed library systems. Usually in
my home university we use Finland as an
example to imagine how to be in some situations in library work. I know that University
of Tampere is very strong in Information Studies too but I wanted to try North Finland’s
climate and culture more.
What kind of studies did you have here?
Were you happy with your studies?

I find out much information about Oulu City
Library services, and work aspect. It was
really interesting practical training for me. I
know now about Oulu Library short history
and structure, Children and Young People
department services inside of department and
outside of department, the document layout
in the shelves, librarian’s work preparedness,
books sweep, Omppu project, the esthetic
importance in the library and how to prepare

Here I’m studying Information studies. It is
very related with my studying program which
I have in my home university. I have so much
interesting courses. I’m quite satisfied about
my courses and studies in University Oulu,
but it is quite hard to study so many courses
individually. It’s because there are no Information studies courses in English but just in
8

the thematic book exhibitions.

ation in Public libraries, but I have never
had practice in it. So, it is quite difficult to
compare. But I guess that the there are big
differences between Lithuanian and Finland
public libraries. And I think that country has
to have a strong democracy to have a good
situation in public libraries. In my home
country there is a bad situation in libraries
just because Lithuania was too long in Soviet
Union. This is my opinion.

It was really interesting to visit and to have
little practice training in Ritaharju School library. I am so proud to have possibility to find
out the Finland libraries work peculiarity.
If you have worked at a library in Lithuania, was it very different?
I know that in Lithuania there is a bad situ-

Making halloween decorations at Oulu City Library. Photo credit: Oulu City Library.
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Työelämää etsimässä osa 347
Marraskuun pimeydessä on hyvä pysähtyä pohtimaan valoisaa tulevaisuutta.
Ehkäpä tämän vuoksi kuun lopulla järjestettiin peräti kolmet työelämäpäivät:
ensin Humanistisen tiedekunnan puolesta ja sen jälkeen peräkkäisinä perjantaina OAMK:n kirjastoalan seminaari sekä informaatiotutkimuksen työelämäpäivä yliopistolla. Seuraavassa toimittajamme lyhyet raportit jälkimmäisistä.
Torikatu 23, 4. kerros. 23.11.2012 klo 8.58.

vetämään kutsuttu Mace Ojala (Vesa Suomisen luonnehdinnan mukaan ”puuhakas ja
idearikas kirjastoammattilainen”) esitti joitain ideoitaan kirjastojen ja kustannusalan
toimijoiden haastamiseksi, omaa osaamistaan
tuotteistamalla. Jonkinlainen loppupäätelmä
olikin uusi talous, jossa elanto tehdään itse
sillä miten eletään. Workshop alkoi lounaan
jälkeen, mutta toimittaja ei siihen osallistunut.

Aamu oli hyvin synkkä kun Oulun Business
Kitchenin tiloissa puitiin kirjastoalan työnäkymiä. Paikalla oli lähinnä ammattikorkeakoululaisia, mutta myös pieni edustus
yliopistolta lehtorin ja kahden opiskelijan
muodossa. Molempien opinahjojen puolesta
kerrottiin yleisiä tietoja alalle työllistymisestä.

KTK 215, Yliopisto. 30.11.2012 klo 12.05.

Aivan aluksi seminaarissa kuitenkin esiteltiin
ammattikorkeassa toimivaa yrityshautomoa,
jonka tarkoitus on kannustaa opiskelijoita
oman yrityksen perustamiseen ja auttaa siinä.
Toiminnasta saa myös opintopisteitä ja yliopisto-opiskelijat voivat olla mukana osana
ammattikorkeakoululaisten projektia. Yrityshautomo ei äkkiseltään kuulosta kovin
oleelliselta asialta kirjastoalalla. Kieltämättä
puheenvuorot useasti menivätkin eri linjoille
hautomoa vetävän Jukka Köngäksen kanssa,
joka yritti painottaa, että tarkoitus on tehdä
tuottavaa liiketoimintaa, eikä mitään ”puuhastelua”. Seminaarikeskustelun alettua kävi
kuitenkin ilmi, että ehkä yrittäjyydessä onkin
meidän kaikkien tulevaisuus. Puheenvuoroissa väläytettiin jopa jonkinlaista itsensä
ulkoistamista – kunnalliset toimijat kun ovat
niin tehottomia. Työpaikat kunnissa vähenevät kuitenkin, eikä eläkkeelle jäävän tilalle
aina palkata korvaajaa.

Informaatiotutkimuksen
työelämäpäivään
kokoonnuttiin sen sijaan päiväsaikaan ja
sanomakin oli valoisampi. Päivi Lohikoski
esitteli monenlaisia ja ennen kaikkea mielenkiintoisia infolta valmistuneiden urapolkuja,
mistä jäi tunne, että kaikenlainen osaaminen
on mahdollista hyödyntää. Vaikka kirjastot
eivät enää työllistäisi yhtä hyvin kuin ennen,
löytyy aina ala, jossa työtä riittää. Pidemmän
selostuksen omasta urastaan piti Tuomas
Kuusivaara (Discendum Oy), missä erityisesti
painottui opiskelujen oheistoiminta: ainejärjestöt ja osallistuminen erilaisiin projekteihin.
Lisäksi esiteltiin Demola, jossa opiskelijat
ratkovat yritysten ongelmia osana opintojaan
sekä LM Tietopalvelut. Kumulasta Jaana kertasi työhaastattelutaitoja ja muistutti humanistin laajasta osaamisesta. Ainoa asia, jota jäi
kaipaamaan oli lisää opiskelijoita paikalle.

Seminaarin yleistunnelma oli tulevaisuuden
suhteen synkeähkö, ja jotain uutta säpinää
kaivattiin. Seminaarin jälkeistä workshoppia

Työelämää etsimässä -sarja jatkuu taas
joskus eikä varmasti pääty koskaan.
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Kauhuelokuvia valkokankaan
täydeltä
ei päässyt pitkälle.
Iik!!:iä mainostetaan kauhuelokuvatapahtumana, mikä on vähän turhan suppea nimitys.
Läheskään kaikissa leffoissa kauhu ei ole se
keskeinen juttu. Toisaalta, miten määritellä
kauhuelokuva? Minuun ovat purreet parhaiten espanjalainen Sleep Tight ja ruotsalainen
Ystävät hämärän jälkeen. Jälkimmäinen näytettiin Iissä 2008. Muistan aina kuinka lopputekstien päätyttyä kävelin ulkoilmaan, ja
taivaalta putoili isoja lumihiutaleita. Joka on
nähnyt kyseisen elokuvan, tietää että lumi ja
kylmyys ovat osa olennainen osa sen tunnelmaa.

En taida olla ihan tyypillinen kauhuelokuvien
harrastaja, jos harrastaja lainkaan. Videokokoelmani on vaatimaton, eikä joukossa ole
ensimmäistäkään kauhuleffaa. Teini-ikäisenä
en sen kummemmin innostunut horrorista.
Tv:stä katsoin Uinu, uinu lemmikkini, ja
se oli melkein liikaa. Olin ehkä kolmentoista kun näin kaverin kaverin luona vhs:ltä
Nekromantik 2:n. Se oli liikaa. Kun palasin
illalla kotiin, ruokana oli uunilohta. Ei maistunut. Ei maistunut moneen vuoteen.

Jotain huonoakin Iik!!:stä löydän: salin tuolit.
Viimeistään kolmannen elokuvan aikana
alkaa ahteri puutua toden teolla. Kannattaa
siis varata mukaan tyyny takapuolen alle.

Traumoistani huolimatta suuntasin tämän
vuoden marraskuussa jo viidettä kertaa Iin
työväentalolle Iik!!-kauhuelokuvatapahtumaan. En tiedä tarkkaan mikä Iik!!:ssä niin
viehättää. Ehkä se on pienen tapahtuman
kotikutoinen meininki tai ohjelmiston arvaamattomuus. Iik!!:ssä voi nähdä outoja, vinksahtaneita sekä täysin älyvapaita elokuvia.
Näytösten välissä ihmiset juovat kanttiinissa
kahvia ja polttavat ulkona tupakkaa. Jotkut
ylittävät kylätien ja menevät paikalliseen
kaljalle. Itse en ole sinne vielä uskaltautunut, mutta kapakan keikkajulisteet ovat jääneet mieleen. Rockari & Hot Shot Girl Jiran
juliste vuonna 2010 oli huh huh -osastoa.
Ja tänä vuonna Iik!!-viikonloppuna esiintymässä oli Tauski. Huvitti rajusti, kun olin
aiemmin samana päivänä lukenut Hymyn
kannesta ”Tauski aikoo jättää Suomen!” No

Kirjoittanut Sakari Niemelä

Iik!! 2012: tyylikkäässä
espanjalaisleffassa talonmies tekee jäynää.
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Dopingia yliopistossa?
Luettelointiskandaali vavisuttaa informaatiotutkimuksen laitosta!
Relevanssi-lehden saamien tietojen mukaan
Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen
laitoksen henkilöstöä on sotkeutunut kiellettyjen, luettelointia auttavien aineiden käyttöön. Lehdelle antaman lausunnon mukaan
todistaja J.S. kertoo erään laitoksen henkilökuntaan kuuluvan kyselleen häneltä näistä
asioista Pohjois-Karjalan kesäpaikan saunan
lauteilla.

Kyrö tahtoi lausua asiasta muutaman sanasen, vaikka kukaan ei häneltä ole mitään
kysynytkään:

- V.S. rupesi multa kyselemään Beghtolin
käytöstä luetteloinnin apuna.
Relevanssin
kaiken.

tavoittama

syytetty

- Puhdasta luettelointia ei ole enää olemassakaan. Varsinkin norjalaiset ovat siirtyneet
epäpuhtaisiin tanskalaisiin Mai-konsteihin.
Myöskään suomalaista informaatiotutkimusta on turha pitää puhtaana. Esimerkiksi
Tampereella on siirrytty jo tietokoneavusteisiin kepulikonsteihin.

kiistää

- Sitä en tiedä, mikä on motiivi. Tunnen
herran aika hyvinkin. Tämä tuli tosiaan aivan
täydellisesti puskista. Tällaista keskustelua
ei varmasti ole käyty. Kaksi sormea Bibliografisella valvonnalla voin vannoa, että olen
koko urani luetteloinut puhtaasti. Warrantista
on ole koskaan keskustellut enkä sitä käyttänyt. Nämä väitteet ovat täysin tieto-opillista
realismia. Olen aina suhtautunut esimerkiksi
filosofiaan täysin sen omista lähtökohdista.

Informaatiotutkimuksen laitos ei ole suostunut kommentoimaan tapausta Relevanssilehdelle, ja Tampereelta ei ole vaivauduttu
edes kysymään.
Lähteet:

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun
suomalainen huippuluetteloinnin puhtaus
on asetettu kyseenalaiseksi. Suomalaisen
luetteloinnin vaiheita kauemmin seuranneet
muistavat varmaan vielä 1930-luvulla mieliä
kuohuttaneen CC-kohun fasettien väärinkäytöstä luetteloinnissa. Tämä on siis viimeisin
tapaus pitkässä suomalaista luettelointia järkyttäneessä tapahtumaketjussa. Kari-Pekka

Pahkasika
Bibliografinen valvonta
Kirjoittanut ”vaakuntalistaava”
Julkaisemme jutun poikkeuksettomasti nimimerkillä.
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Onko marsuilla söpöt alahuulet?
Syväluotaava
ulkonäköön.

tutkimus

marsujen

Syyslukukauden alussa eräs vanhempi
opiskelija kysyi kysymyksen, joka on
epäilemättä ollut kauan aikaa jo hyvin
monen mielessä: ”Onko marsuilla söpöt
alahuulet?”. Tieteellinen tutkimus on nyt
suoritettu ja tulokset ovat kiistattomat.
Marsuilla on söpöt alahuulet. Tutkimus
tehtiin laajan kyselytutkimuksen avulla
(n=1), käyttäen apuna marsuyksilöidemme Pikku-Hepun ja Ollin kuvia.

Marsuilla söpöt alahuulet
120 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
Kyllä

Olli

Ei

Pikku- Heppu

Reportterina Jenni K
13

JOULUSPESIAALIRUOKANIKSINURKKAUS!!!
ILMESTYY AINA NAM!!!
Joulun kunniaksi ruokaniksispesialistit päättivät tehdä jouluisan ruokaniksin, joka voi myös
samalla olla oiva ja maukas joululahja itselle tai muille!!! Esittelemme mainetta keränneen
joulupakettipastan, jonka annamme itsellemme jouluisaksi lahjaksi joka vuosi!
Tarvikkeet: Paketti kananugettia, paketti pekonia, paketti spakettia.
Joulupakettipasta:
Käryytä nögettiä pannulla, possunögettiä tai kananögeetä. Sitten voit kääriä nugetit joulupakettiin. Ps. Voit käyttää paperin sijasta pekonia!!! Paista joululahjapaketit tirisevän turisevaksi
ja rapeaksi. Keitä samalla reinbouw pikaspagettia!!!
Kun paketit ovat tirisevän turisevia, voit kääriä ne lahjanarulla. HUOM!! SPAGETTI VOI
OLLA MYÖS LAHJANARUA!!!
HUOM: Pasta-annos on myös terveellinen ja vähähiilihydraattinen, sitä voi syödä vaikka
joka joulu!!!
Ps. Minnan erikoisniksi numero 1: Älä yritä käyttää pakettinaruna rakettispagettia.
Koemaistaja Minnan suusta valui keltainen rasva ja pekonin palaset turisivat koemaistajien
hampaissa. Paula söi nögettiään iloisesti käärien, kun Minna taas laittoi kaikki kerralla suuhun.
Minnan vinkki numero 2: Malta mielesi ja syö paketti osissa. Älä laita kokonaisena suuhun.
Arvostelu:
Ulkonäkö:
Suutuntuma:
Täyttävyys:

10
9
4

Vastuuhenkilöt:
Minna ja Paula
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Jouluniksinurkka!!!!
Ei ilmesty enää koskaan!!!11
Kiinnostaako sinuakin joulu kuin kilo
kiviä? Niin minuakin. Parasta joulussa
on tietenkin kaikki jouluhärpääkkeet,
joita tarvitsee ei-mihinkään. Kun
päivä pimenee, voi iltaa viettää kynttilänvalossa. Ainakin jos ei ole tähän
aikaan vuodesta rahaa sähköön. Tässä
esittelen hienoimman joululuomukseni, enkeli-kynttilänjalan.
Kynttilänjalkaa varten tarvitset tyhjän
tölkin, jeesusteippiä, talouspaperia,
muffinssivuoan (mikä tahansa muukin
härpäke käy) sekä tuikun. Aluksi
pitää tyhjentää tölkki. Se käy varmasti jokaiselta indexläiseltä käden
käänteessä. Sen jälkeen talouspaperi
kiinnitetään tyhjän tölkin ympärille
jeesusteipillä. Lopuksi voit läntätä
jeesusteipillä enkelillesi siivet selkän.
Sitten vain vielä repäiset lärpäkkeen
tölkistä ja laitat tuikun tämän komeuden päälle. Voilà! Näin saat hienon
kynttilänjalan. Tähän kynttilänjalkaan
sisältyy tosin paloturvariski, joten en
suosittele sen käyttöä..
T: ”Possu”

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAA
RELEVANSSIN TOIMITUS!
15

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

