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Sisällys:

PJ-palsta
Menot ja tulot
ATP-turnaus
Valamis
Kirjastojen sininen kirja
Vesa Suomisen haastattelu
Kurjien duetto
Nauti marinaadeja kohtuullisesti

Tämän numeron kannessa on 36 kirjastokorttia joka puolelta maailmaa. Lähetimme yli 300
tiedustelua kirjastoihin., joista noin 60 vastasi
kuvalla, useimmiten itse otetulla. Osa vastauksista oli erittäin mieltä nostattavia. Ihka ensimmäinen vastaaja Anchoragen pääkirjastosta
Alaskasta (aloitimme USA:sta ja osavaltioista
aakkosjärjestyksessä) oli hyvin avulias ja halusi
nähdä lopputuloksenkin kun projekti on ohi.
Lisäksi tuolta toisestakin arktisesta kaukomaasta
päiviteltiin säätä ja myöhästynyttä kevättä.
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Kirjastojen löytäminen Internetistä ei ollut helppoa. Kirjastolaitos ei ole kaikkialla yhtä vahvoilla
kuin Pohjoismaissa. ”Kehittyneemmissäkään”
maissa ei kirjastoilla aina ole kovin selkeitä nettisivuja tai sähköpostiosoitteita. Työlästä yksittäisten osoitteiden metsästystä helpottava luettelo
löytyi vain USA:n kirjastoista, eikä sekään kovin
kattava ollut.

Toimitus, taitto ja kuvat (ellei toisin mainita):
Olli Salmi & Sakari Niemelä

Tämän numeron tekijät:
Paula Löppönen
Laura Mustaniemi
Aira Pohjanen
Minna Pätsi
Jaakko Törmälä

Niinpä kuvien keräämisen ohessa tulikin suoritettua vähintään peruskurssi maailman kirjastoista. Muutamia huomioita matkan varrelta:
Hienoimmat ja selkeimmät kotisivut ovat Oregonin Multnomah Countylla. Suuressa osassa
maailmaa kirjastot ovat täysin riippuvaisia
jäsenmaksuista, lahjoituksista ja muusta kansalaistoiminnasta. Afrikkalaisista kirjastoista vain
Namibian Windhoekista vastattiin ja – yllätys
yllätys – vastaaja oli käynyt Oulussa -94. (Myös
New Jerseyn Newarkista löytyi yhteys tänne.)
Jopa eteläafrikkalaisten kirjastojen tila vaikutti
masentavalta. Kaiken huippu oli kuitenkin
Nigeria, jonka kansalliskirjaston kotisivut vain
ohjaavat selaimen mainossivuille. Mikä lie huijaus siellä on meneillään.

Kustantaja:

Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen
opiskelijoiden kilta Index ry

Painopaikka:

Juvenes Print - Oulu
Painos 30 kpl

Avainsanat:

Journalismi - opiskelijaelämä - Victor Hugo RFID-tekniikka - työväenjuhla - kirjasto-oppi
- italialainen ruokakulttuuri - sensuuri (kirjastot) - Novgorod, Venäjä - musikaalit - nostalgia
- karjatalous - numismatiikka

Indexin hienot kotisivut:
www.indexry.org

Löydät meidät myös Facebookista!
Irkkaatko? Kirjaudu kanavalle
#index-all @ IRCnet
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kevät ja vappu
Kevät on taas mennyt ohi rymisten. Kesä on
tulossa, ja monelle opiskelijalle kesä tarkoittaa
lomailun sijaan töihin tai harjoitteluun siirtymistä. Itse suuntaan kesätöihin pääkaupunkiseudulle.

kerta, ja sitten saa riittää!
Vappu on myös viimeistään
se
aika
vuodesta, jolloin voi
kaivella esiin aurinkolasit ja kevättakit.
Tänä vuonna (niinkuin monina muinakin vuosina) on saanut
jännittää sitä ehtiikö
lumet sulaa ajoissa,
vai joutuuko vappua
viettämään
räntäsateessa. Vaikka ihan helteitä ei taida vapuksi
olla tulossa, on lumet kuitenkin sulaneet yllättävän nopeasti. Pitää vain toivoa, että myös
Ainolan puistosta sulaisi lumet, jotta puistoon
pääsisi vapun aattona pikniköimään.

Ovella on myös kaikkien odottama vappu,
joka kruunaa kuluneen lukukauden. Jokunen
lienee kuulleen sanonnan ”vappu on vuodenaika,” joka kertookin tapahtuman merkityksestä opiskelijoille paljon. Vapun viettäminen
alkaa usein jo paljon ennen vappua, ja osalle
vappu saattaa olla viikon kestävä karnevaali.
Omalla kohdallani tämänvuotinen vappu
taitaa jäädä opiskelijaurani viimeiseksi, joka
herättää suurilta osin surua ja haikeutta,
mutta jollain tavalla myös pientä helpotusta.
Mitä enemmän vappuja ja niihin liittyviä
ihania, hassuja ja hullunkurisia muistoja on
takana, sitä suuremmat odotukset seuraavaan
vappuun myös kohdistuu. Minulle vaput ovat
olleet aina huikeita tapahtumavyöryjä, joten
vappuun kohdistuvat odotukset ovat myös
suuret. Jossain kohdassa kuitenkin on pakko
tulla raja vastaan, eikä seuraava kerta voi olla
aina vain aiempia parempi. Niinpä tuntuukin hyvältä ajatella, että vielä tämä viimeinen

Vaihtoehdoksi on ehdotettu myös iglun
rakentamista, mikäli lumet eivät ehdi sulaa.
Jännityksellä odotan kuinka käy!
Vappu-Aira

Kannen kuvalähteet vasemmalta ylhäältä / Cover photo credits from upper left corner: Wellington City Libraries, Wellington,
New Zealand. La Médiathèque du Grand Narbonne, Narbonne, France. Baltimore County Public Library, Maryland, USA.
La Médiathèque du Grand Troyes et son réseau, Troyes, France. Les bibliothèques de Toulouse, Toulouse, France. Tye Preston
Memorial Library, Canyon Lake, Texas, USA. Columbus Public Library, Nebraska, USA. Brooklyn Public Library, New York,
USA. Deadwood Public Library, South Dakota, USA. Hong Kong Public Libraries, Hong Kong. National Library of Maldives,
Male, Rep. of Maldives. Umeå Stadsbibliotek, Umea, Sweden. Lancashire County Council, Lancashire, UK. Rotorua District
Library, New Zealand. Bibliothèque Municipale, Bordeaux, France. Anchorage Public Library, Alaska, USA. Los Angeles Public
Library, California, USA. Newark Public Library, NJ, USA. Guldhedens bibliotek, Gothenburg, Sweden. Streator Public Library,
Illinois, USA. Novgorod Regional Library, Russia. Columbia County Library, Magnolia, Arkansas, USA. Las Vegas-Clark County
Library District, Nevada, USA. Tampa-Hillsborough County Library, Florida, USA. Multnomah County, Oregon, USA. MidContinent Public Library, Kansas City, Missouri, USA. Stadt- und Regionalbibliothek, Erfurt, Germany. Københavns Biblioteker, Copenhagen, Denmark. Buckinghamshire County Council, UK. Albuquerque/Bernalillo County Libraries, New Mexico,
USA. Goethe-Zentrum/NaDS, Windhoek, Namibia. LINC Tasmania, Tasmania, Australia. The City of Playford Library Service,
South Australia, Australia.
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Tutustumiskäynti Limingan uuteen kirjastoon 21. maaliskuuta. Kirjaston hyllyistä muodostuu kortteleita.

Index: menossa...

Vasemmalta lukien Olli, Sakari, Limingan kirjaston
uniikki hyllyopaste, Marja ja Marisa. Kuva: Aino Ainali.
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Takahuoneen Varekset on luettu puhki.

Oulun sinfonian Brittiläinen fantasia sai korkeakylttyyrin ystävät liikkeelle 11. huhtikuuta.
Vasemmalta lukien Aino, Ulla, Piia, Mikko ja
Lauri. Mikko kritisoi soittajien tonnin seteli –
ilmeitä.

Kuva: Aino Ainali.

5

Humanistisen killan vappupiknik ja haalarikaste 22.4.
Limingantullissa. Vaatetuksesta päätellen tosi lämmin
keli! Vas. Marja, Mikko, Lauri
ja Sonja…

...jonka Paula kruunaa vuoden
fuksiksi! Kuvat: Aino Ainali ja
Mikko Rantanen.

...ja tulossa:





Interaktiopäivä Espoossa 14.5.
Kesälaitumille-bileet Suman kanssa 15.5.
Bobcatsss-ekskuporukka järkkää bileet 22.5.
Päihteetön kevätretki Hietasaareen 24.5.

Älä järsi tapettia kotona vaan tule mukaan!
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Aivan tavallisena päivänä
2.4.2013

Tämä juttu sai alkunsa kysymyksestä: mitä opiskelijat puuhaavat aivan tavallisena päivänä? Viettävätkö he aikaa kirjaston lehtisalissa vai väistelevätkö he
tenttikirjan kutsua Humuksessa? Päätimme katsoa mitä jää haaviin jos kiertelemme yliopiston sopukoita yhden iltapäivän ajan ja jututamme jokaista, jonka
tiedämme joskus istuneen informaatiotutkimuksen luennoilla.
on sopivasti elämän ääniä. En mielellään tee
töitä aivan hiljaisessa ympäristössä, koska silloin jokainen rasahdus kiinnittää huomion.
Myös Telluksen sijainti on hyvä. Muutama
kaverikin opiskelee täällä päivittäin, ja heidän
kanssaan on kiva käydä lounaalla.”

Ennen kuin alamme haravoida kampusta
yhyttääksemme
pahaa-aavistamattomia
indexläisiä nautimme 2,60e:n lounaan Juliniassa. Kello on 12.15. Kasvisruokana tarjoiltava kikherne-kasviscurry onnistuu olemaan
täydellisen mautonta. Broilerivartaat ovat
sentään syötäviä, mutta kastike pahaa.
No, pisteitä annettaessa täytyy suhteuttaa
makuelämys hintaan. Massut täynnä lompsimme väylää pitkin etelään. Tellus-kirjaston
liepeillä näköhavainto ensimmäisestä kohteesta. Lasin takana pöydän ääressä
istuu Kaisa Ikonen.

Napattuamme vielä valokuvan Kaisasta jatkamme matkaa. Teemme kierroksen kirjaston
hyllyjen välissä, mutta saalis on 0. Päätämme
palata uudelle puolelle. Pegasuksessa luu-

Keskeytetään hänen työntekonsa!
Kaisa opiskelee kolmatta vuotta
informaatiotutkimusta ja työstää
nyt graduaan. Lapsen työnimi on
”Pakolaistaustaista
tiedonhankkijaa kohtaamassa - Työntekijöiden
näkemyksiä ja kokemuksia humanitäärisistä syistä muuttaneiden
tiedonhankintakäyttäytymisestä
oululaisissa alkuvaiheen ohjaus- ja
neuvontapalveluissa”. Käytkö täällä
usein? ”Joo kieltämättä, ystävät siitä
vitsailevatkin: tässä on Kaisan oma
paikka. Tykkään olla täällä, missä

Graduntekijän työpiste.
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kon. Minttu Luomala, Piia Bågman
ja Kari Ikonen ovat
kerääntyneet tietokonenäytön
ympärille. He tekevät ryhmätyötä
Informaatiolukutaito
ja sosiaalinen media -kurssiin liittyen. (Tämä tiimi on
muuten kevään aikana tehnyt
ryhmätöitä kuin liukuhihnalta, toim. huom.) ”Pohdimme tiedon luotettavuuden
problematiikkaa ja just nyt
arvioimme erään nettisivun
luotettavuutta.” Minttu opiskelee infoa sivuaineena, kun
taas Piialle ja Karille info on
”tavallaan” pääaine. Niin, aina
ei ihmisten luokitteleminen
ole yksinkertaista. Syy, miksi
kolmikko työskentelee täällä,
on muistitikussa, joka ei suostunut toimimaan muiden
luokkien tietokoneissa. Mutta
sujuu ryhmätyöskentely täälläkin, meille vakuutetaan.
Tosin jutteleminen herättää
välillä vihaisia katseita ympäristössä.
On aika pitää tauko. Nousemme portaat ja istahdamme
kiltiksen sohvalle. Ei näkynyt käytävänvarren atk-luokissakaan tuttuja naamoja.
Höh. Luemme postin tuomaa
uusinta Asiasanaa, tuota Relevanssin Tampereen-serkkua. Panemme vahingoniloisina
merkille epäjohdonmukaisen aikamuotojen
käytön lehdessä.

lisi notkuvan useammankin info-ihmisen.
Ainakin eräällä nimeltä mainitsemattomalla
graduntekijällä on työhuone kirjaston toisessa kerroksessa. Ovi on kuitenkin kiinni, ja
huone pimeänä. Vain surulliset Reinot pilkistävät kaihtimien lomasta.

Yhtäkkiä ovi aukeaa, ja Tanja Nyman
astuu sisään. Tanja ainakin on infon pääaineopiskelija, kolmatta vuotta. Hän on myös

Pettymys unohtuu, kun löydämme toisen
kerroksen itseopiskelutilasta tutun kolmi8

Kurkistus ryhmätyöläisten olan yli.

Indexin sihteeri, ja nytkin sihteerin tehtäviä hoitamassa. Hän jättää pöydälle killan
kokouksen pöytäkirjaotteen, jotta asianosaiset sen kävisivät allekirjoittamassa. Tanjalla
on vähän hoppu koska kotona on vieraita.
”Aiemmin tänään olen ollut ryhmäviestinnän kurssilla. Muita luentoja miulla ei huh-

tikuussa olekaan.” Tanja sanoo heippa ja
katoaa niin nopeasti, ettemme ehdi ikuistaa
häntä valokuvaan. Menisimmekö kahville?
No mikä ettei.
Kevätaurinko porottaa ja tekee Humus-kuppilasta lähes sietämättömän kuuman. Toinen
meistä kiittää luojaa, ettei laittanut aamulla
pitkiä kalsareita. Emme näe ainuttakaan
tuttua…Ei kun hei, tuoltahan tulee Eetu Karjalainen!
Viittilöimme hänet pöytäämme. Eetu on
informaatiotutkimuksen fuksi. Hän kertoo,
että tuli tänään yliopistolle elokuvatutkimuksen luentoa varten, mutta se olikin peruttu.
Onneksi on vielä neljän jälkeen venäjän
tunti. Muuten olisi tullut aivan hukkareissu
Oulunsalosta asti. Venäjän Eetu on aloittanut
opiskellessaan viime vuonna amk:ssa. Nyt on

Eetu on tekevinään läksyjä.
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menossa kielikeskuksen jatkokurssi. Opiskeleeko Eetu mieluummin kampuksella vai
kotona? ”Tentteihin luen tavallisesti kotona.
Yhden kerran olin hyppytunnilla kirjastossa
lukemassa.” Rupattelemme Eetun kanssa
vielä jonkin aikaa, muun muassa kyrillisistä
aakkosista.

Kyllä, Sini tekee opiskeluhommia usein juuri
täällä, missä on hyvät tuolit ja mukavan hiljaista. Vaan kello on vartin yli neljä, ja hän on
menossa venäjän tunnille, samalle kuin Eetu.
”Mutta ei tässä mitään kiirettä. Oikeastaan
mulla onkin tapana mennä vähän myöhässä.”
Tähän on hyvä päättää. Saalis jäi odotettua
laihemmaksi, mutta kyllä me tästä jutun
saamme aikaan. Oletimme että Pegasuksesta
löytäisimme tenttiin lukijoita, onhan tämän
viikon perjantai yleinen tenttipäivä. Oletimme väärin. Ehkä ihmiset lukevat kotona.
Ehkä he ovat vielä pääsiäisreissuilla. Ehkä
info nyt vaan on melko pieni oppiaine.

Kello tulee neljä, käytävillä alkaa olla jo iltahiljaista. Törmäämme sattumalta Heikkiin,
jonka kanssa Sakari oli samalla SOOPAn
hiihtovaelluksella vuosi sitten (ks. Relevanssi
2/2012). Vaihdamme kuulumiset; Vuoden
aikana Heikki on ehtinyt tehdä pitkän visiitin Pohjois-Carolinaan. Hän on myös mennyt
naimisiin. Onnea!
Jos löytäisimme vielä yhden haastateltavan…
Vilkaisemme viime syksynä avattuun hiljaiseen atk-saliin, joka oli aiemmin Cursuskurssikirjasto. Kappas, siellähän istuu Sini
Katves.
Hän aloitti infon
opinnot
samaan
aikaan kanssamme
syksyllä -11. Sini
hämmentyy
silminnähden, kun
koputamme häntä
olkapäälle ja pyydämme
hiljaisen
tilan ulkopuolelle.
Hän on tänään
käynyt läpi sähköposteja ja tehnyt
hieman viron läksyjä. Tullessamme
paikalle hän oli katsomassa YLE Areenasta Suora linja
-ohjelmaa
jonka
aiheena oli rasismi.

Jututimme Siniä etiketin mukaisesti hiljaisen tilan ulkopuolella.
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Valamis

Tällä palstalla haastattelemme jo valmistuneita informaatiotutkimuksen opiskelijoita. Kirjavinkkarinakin tunnettu Markku Kesti vastaili kysymyksiimme sähköpostin välityksellä.
Esittele itsesi! Mitä teet, missä ja miksi?

ja sarjakuvaa Hollolan pestistäni joka alkoi
kesällä 2007.

Olen Markku Kesti, FM dekaanin armosta.
Vastaan tällä hetkellä Hollolan kunnankirjaston lasten- ja nuortenosastosta. Miksi on
sitten vaikeampi kysymys. Asiasta kiinnostuneille suosittelen Vesa Suomisen Pientä kirjastofilosofiaa joka ei kylläkään selitä miksi
olen missä olen ja teen mitä teen, mutta ei sitä
tee mikään muukaan järkiperuste.

Miten opiskeluvalinnat ovat vaikuttaneet
työllistymiseen? Tuntuiko opiskelu koskaan turhalta? Onko siitä toisaalta ollut
yllättävää hyötyä?
Omien ja kavereiden kokemusten perusteella
ei juuri kannata murehtia mitä kannattaisi
opiskella. Minulla on sivuaineena matematiikan cumu eikä se työllistymistä ohjannut. Yleensä työnantajat ovat kiinnostuneita
yhdestä tai korkeintaan kahdesta erikoisosaamista vaativasta jutusta; juuri se kieli jota
kukaan muu ei ole opiskellut
voi olla ratkaiseva. Ainoa
opiskeluihin liittyvä asia,
joka työhaastattelussa pomoa
kiinnosti oli Signumissa 2006
julkaistu artikkelini RFID lopun alkua viivakoodille.
Gradun nimeä tai aihetta ei
koskaan edes kysytty.

Miten päädyit nykyiseen työhösi? Saitko
työkokemusta jo opiskeluvuosina?
Tein opiskeluaikana ja
myös valmistuttuani pätkätöitä Oulun kaupunginkirjastossa. Työkokemusta
oli jo muutama vuosi,
mutta vakipaikan kanssa
meni niin kuin muillakin
kavereilla. Olin saanut
nipun perinteisiä ’Kiitämme
mielenkiinnostanne. Paikkaan on valittu
N.N.’ -kirjeitä. Alkoi jo turhauttaa. Sitten opiskelukaverini Satu vihjaisi,
että Hollolassa oli lasten- ja nuortenosaston
paikka mennyt uuteen hakuun. Enoni asui
Hollolassa, mutta en ollut koskaan käynyt
paikkakunnalla. Päätin että haetaan nyt töitä
niin, että muistavat ainakin minun hakeneen.
Niinpä rustasin perinteisen työhakemuksen
sijaan kahdeksansivuisen sarjakuvan. Seuraavana maanantaina tuli kutsu työhaastatteluun, ja sain paikan. Syytän/kiitän siis Satua

Millainen oli edellinen työpäiväsi? Mikä
asia töissä ketutti viimeksi?
Keskeytin puolentoista viikon loman, jotta
olisin paikalla kun lähikoululle järjestämäni
kirjailijavieras, Siri Kolu, oli kylässä. Olin
kirjailijan opas, seuraneiti, kuljetuspalvelu ja
henkivartija.
Tänään on ehkä normaalimpi työpäivä
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Muisto opiskeluajoilta?

edessä: kahden kustantajan valintalistat,
kahden työryhmän seuraavan tapaamisen
paperit ja alati pitenevä todo-lista viikon kiireellisistä töistä.

Opiskeluihin liittyy paljon hyviä muistoja,
monet niistä liittyvät hetkiin jolloin ei varsinaisesti opiskeltu. Viimeksi eilen oli Humukseen ikävä.

Tällä hetkellä miestä syö naapurissa olevan
ostoskeskuksen remontti. Betoniauto on
parkkeerattu niin lähelle että, työpisteen
ikkunan avaamalla voisin koputtaa auton
tuulilasiin. Jytinää on nyt kuunneltu pari
tuntia, ja se on peittänyt alleen kunnallispolitiikan aiheuttamat isommat ketutukset, kuten
lomautusuhat.

Kerran tein syventävän kirjatentin ja sanoin
kaverille, että ei se paha ollut, hae sinäkin
nopat pois. Kaveri meni ja sanoi Vesalle haluavansa suorittaa kyseisen kirjatentin. Vesa
sanoi, että se on kyllä aika vaikea tentti, sitä
ei ole kuin yksi opiskelija suorittanut enkä
ole ihan varma oliko se oikein kun vastaus
oli niin vaikeaselkoinen. Tämä ei toki estänyt Vesaa antamasta arvosanaa. Näin voi
käydä kun matemaatikkopohjilta vastataan
ja filosofihumanisti arvostelee. Terveisiä vain
Vesalle.

Oletko uraohjus vai aiotko tehdä samoja
hommia eläkeikään asti?
Kuusi vuotta samoissa töissä ei kai ole kovin
kunnianhimoista, mutta toisaalta en ole koskaan uskonut jääväni eläkkeelle nykyisestä
duunistani. Vaihtelu virkistää, mutta rehellisesti sanoen nykyisessä työssä olen saanut
hyvin pitkälle itse määritellä työnkuvani sellaiseksi kuin haluan ja työtahtini sellaiseksi
josta pidän eli mikäpä hätä täsä on.

Onko totta, että olet suunnitellut Kirjastotäti-paidan? Vieläkö käytät paitaa itse?
Kyllä. Olen yksi niistä, jotka idean saivat.
Humuksessa tämäkin idea syntyi. Siinä oli
useita kavereita, joten ihan varma en ole kuka
sen ensiksi keksi. Väriyhdistelmän pinkki/
musta keksin yhdessä Backmanin Annan
kanssa. Sitten kävin paitapainossa etsimässä
sopivia värejä ja fontteja. Aloin kerätä nimilistaa. Ensimmäisen paitatilauksen hoidin
kokonaan itse ja sen jälkeen copyleftasin
idean Index ry:lle. Paitoja on itselläni pari
tusinaa ja kyllä, käytän sitä edelleen silloin
tällöin. Työkeikoilla se on hyvä jäänsärkijä.
Kyllä siitä kysellään ja se muistetaan. Juuri
perjantaina lähikoululla lapset tervehtivät
minua kirjastotätinä!

Miten päädyit Kirjavinkkareihin? Millaisia
taitoja kirjavinkkaus vaatii ja kehittää?
Kirjavinkkariyhdistys ry:ssä olen ollut
mukana alusta saakka. Perustimme sen edistämään kirjavinkkausta Suomessa. Seuraava
koulutuksemme on syyskuussa Keravalla
(Tämän järjesteleminen on muuten yksi niitä
tämän viikon kiireellisiä duuneja). Viimeisimmässä koulutuksessamme oli mukana
näyttelijä ja äänenhuoltaja/naurujoogaohjaaja. Esiintymiskyvyn lisäksi kyky heittäytyä
ja nauraa omille mokilleen auttavat. Muuten
ei ole oikeastaan muuta väliä kuin, että haluaa
puhua kirjoista. Muun voi opetella. Sadalle
ihmiselle puhuu siinä kuin Humuksessa
kavereillekin. Ei siihen kuole.

Onko ihminen koskaan valamis?
Ei.
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Tulevaisuuden kirjastot –
projektin väliraportti
Kansalliskirjaston jo etukäteen suurta huomiota herättänyt, kirjastopalvelujen
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tähtäävä suurhanke on päässyt hyvään vauhtiin.
Kirjastonkäyttäjät
ovat
aina olleet kirjastopalvelun keskiössä, mutta Kansalliskirjaston
johtamassa
tulevaisuuden kirjastot -projektissa asiakkaiden palvelua
pyritään parantamaan vielä
entisestään. Projektissa luotujen tulevaisuuden suunnitelmien mukaan kirjastot
eivät tulevaisuudessa tarjoaisi
enää pelkkiä lukuelämyksiä,
vaan myös kokonaisvaltaista
palvelua nimeltä Minän hallintapalvelu.

Hallintapalvelukansipaketit: omien kansien avulla kirjaston hyllyistä voi

napata huomaamattomasti mukaan haluamansa kirjan.
Projektin taustalla vaikuttaa
tutkimustuloksissa esiin noussitä miltä ne näyttävät”. Kansalliskirjaston
sut, nyky-yhteiskunnalle olennainen mietulevaisuuden kirjastot -osaprojektin trenlikuvakulttuurin perusteoreema ”asiat ovat
dikkäästi syrjässä -työryhmän puheenjohtaja
Pasi Syrjän mukaan projektin aikana saadut
tutkimustulokset paljastavat, että myös viikMyös viiksekkäät flanellisekkäät flanellipaidat haluaisivat lukea Finpaidat haluaisivat lukea
landia-palkintoehdokkaita, mutta eivät voi
sen alakulttuuriuskottavuutta rapauttavan
Finlandia-palkintoehvaikutuksen vuoksi. Ongelman ratkaisuksi
dokkaita, mutta eivät voi
työryhmä on kehittänyt ns. alibilukemisen,
sen alakulttuuriuskottajoka on osa Minän hallintapalvelua.

vuutta rapauttavan vaikutuksen vuoksi.

Suunnitelmien mukaan Minän hallintapalveluun tulevat kuulumaan ainakin hallintavaraukset ja hallintahuomautukset. Myös
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muita palveluja on suunnitteilla, mutta ne
ovat vasta idea-asteella, joten niistä tullaan
tiedottamaan myöhemmin. Hallintavaraus
tarkoittaa käytännössä sitä, että haluamansa
kirjan voi saada haluamillaan kansilla. Tämä
mahdollistaa entistä paremman yksityisyyden suojan, sekä helpottaa epätotuudellisemman julkisivun luomisessa ja ylläpitämisessä.
Tulevaisuudessa asiakkaille on tarkoitus,
pientä korvausta vastaan tietenkin, toimittaa
omat hallintapalvelukansipaketit, jotta asiakkaiden ei tarvitse asioida aina varauspalvelun
kautta. Omien kansien avulla kirjaston hyllyistä voi sitten sujauttaa huomaamattomasti
mukaansa haluamansa kirjan. Hallintakansipalveluun kuuluu myös keskustelunhallintapalvelu, joka sisältää juonitiivistelmiä ja
erilaisia tulkintoja palveluun kuuluvista kirjoista. Näin voidaan sovittaa yhteen mukalu-

kemiskokemukset ja hallintapalvelukannet.
Näin vältytään epämiellyttäviltä yllätyksiltä
keskustelutilanteissa.
Kokonaisvaltaisena lisäpalveluna voi tilata
myös hallintahuomautuksia, jotka ovat periaatteessa toimenpiteettömiä saapumisilmoituksia ja boheemi-imagoa tavoitteleville
kirjastokäyttäjille lähetettäviä palautuskehotuksia. Näillä asiakas voi sitten somistaa
asuntoaan, tai käyttää niitä selityksenä kirjastokäynnilleen. Tulevaisuuden kirjastot
-projektin lopullinen tavoite on kuitenkin
vielä kunnianhimoisempi. Sen tarkoituksena
on saattaa aikuisviihde kirjaston valikoimiin,
että Suomen Kuvalehti ei pääse enää vittuilemaan kirjastosensuurista.
JT

Pieni kirjastofilosofiajuttu

Keväällä alkoi Vesa Suomisen luentokurssi, joka perustuu hänen keskeneräiseen kirjaansa kirjastofilosofian aihepiiristä. Ei ole aivan itsestään selvää, että
meillä tehdään tällaistakin, joten päätimme hieman jututtaa tätä modernin yliopiston Don Quijotea ja kysellä kirjaprojektin kuulumisia!
Heti ensimmäiseksi Vesa korjaa väärän olettamuksen: uusi kirja ei ole jatko-osa Pienelle
kirjastofilosofialle, vaan sen uudelleenkirjoitus. Tämä klassikoksi muodostunut tenttikirja onkin ”jälkikäteen sanoen vain luonnos”.
Tällä kertaa hyvän kirjastonhoitajan olemukseen perehdytään englanniksi – ja sukeltaen
aiempaa paljon syvemmälle filosofiaan.

aineiston kasautuminen ajan myötä. Kirjan
tämän hetkinen nimi ”ABOUT SCRIPTUM
EST” viittaakin kaiken olemassa olevan kirjallisuuden kokonaisuuteen, jonka tulisi olla
jos ei jokaisen sivukirjaston niin ainakin kir-

Vesan
itsensäkin
mielestä matka on
mennyt
liiankin
syvälle filosofiaan.

Perusteesinä vaikuttaa olevan se, että kirjastonhoitajan keskeisimpänä ammatillisen
tietämisen alueena ovat nimenomaan kirjat.
Luentokurssin perusteella tässä on taustalla
ennen kaikkea historiallisuus eli kirjallisen
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jastoverkostojen toiminnan ytimessä. Nykyään, kun kaikki tuntuu muuttuvan nopeasti,
on helppo unohtaa jatkuvuudet, jotka ovat
kirjastoalankin kehityksen taustalla.

kirja ilmestyy jonain päivänä vaikkapa
jossain kotimaisessa yliopistojulkaisussa.
Kirjoittaminen on edennyt kesäisin PohjoisKarjalassa ja nyt talvella Oulussakin. Selvää
eroa ei työ-, vapaa-, tai loma-ajalla oikein
ole. Luentokurssin pitäminen kirjoitusprosessin rinnalla on ihan hyödyllistä: ”Luento
tekee aina jollain tavalla käsitettäväksi jollekulle toiselle mitä ajaa takaa ja huomaa
itsekin siellä ehkä aukkoja.” Ja luentotauoilla
tulee helposti miettineeksi käsiteltävää asiaa
uudella tavalla.

Vesa kertoo nuorena miehenä kavahtaneensa
käsittämättömänä pitämäänsä filosofiaa,
mutta väitöskirja kaipasi jotain ”elävämpää”,
mistä syttyi kipinä filosofiaan. Hänen jo vuosikymmeniä sitten muodostunut aineistokeskeinen kirjastokäsityksensä on sittemmin
paisunut ja muuttunutkin, sekä saanut kauheasti perusteluja ympärilleen.

Tämän kirjan alkusanoissa ei tulla edellisten
kirjojen tapaan kiittämään kärsivällisyydestä
Verttiä, ”tuota kolmatta, joka syö kanssamme
samasta jääkaapista”. Nyt on Vertin tilalla
Sohvi.

Alkunsa tämä kirjaprojekti sai jo vuonna
2005 Tromssassa Document Academyn kesäkoulussa. Elisabeth Davenport kyseli toimittamalleen kirjasarjalle julkaistavaa. Vesa
rohkaistui ehdottamaan englanninkielistä
versiota Pienestä kirjastofilosofiasta, mutta päätyikin
lopulta 8 vuoden ekskursiolle
filosofian ihmeelliseen maailmaan. Ja on siellä siis edelleen. Asiat taisivat eskaloitua
ja Vesan itsensäkin mielestä
matka on mennyt liiankin
syvälle filosofiaan, mikä toisaalta vahvistaa opiskelijan
romanttista mielikuvaa ajatuksiinsa
uppoutuneesta
pohdiskelijasta. Nyt tämä
mahdollinen julkaisukanava
ei kuitenkaan taida olla enää
ajankohtainen. Davenportin
sarjassa oli tarkoitus julkaista
käytännöllisiä kirjoja.
Markkinat ovat pienet tämän
alan tämän tyyppiselle kirjallisuudelle, joten kustantajaa
ei ole vielä löytynyt. Vesan
näkökulmasta teksti alkaa olla
viimeistelyvaiheessa. Ehkäpä

Taukopaikalla syntyy monasti uusia ajatuksia.
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Elokuvan jälkeen
Maaliskuisena tiistai-iltana kourallinen indexläisiä pujahti hämärään elokuvasaliin katsomaan valkokankaalle sovitettua musikaalia Les Misérables. Paikalla oli myös Laura Mustaniemi. Mitä hän tykkäsi näkemästään? Palasimme
ruotimaan kokemusta pari päivää myöhemmin, kun viimeisetkin kyyneleet oli
kuivattu.
Sakari: Tunnustan että kun elokuvaa oli
mennyt viisi minuuttia ja kaikki lauloivat jo
täyttä päätä, niin hetken ajan ajattelin että
mitä minä täällä teen.

L: Lähikuvat häiritsi ihan vietävästi. Mietin
katsoessa että kuinka monesti lauletaan sillä
lailla dramaattisesti että alahuulen sisäpinta
näkyy. Siinä lajissa Hugh Jackman vei voiton.

Laura: Ehkä musikaali on sinulle sitten vähän
vieras laji. On myös olemassa siinä mielessä
parempia musiikkielokuvia, että niissä lauletaan vain välillä, ei koko ajan. Sitä olisi
tekijöiden kannattanut miettiä. Alku oli
tosi mahtipontinen mutta sitten se muuttui.
Keskivaiheilla sitä mahtipontisuutta alkoi
kaivata. Vasta loppukohtauksessa päästiin
samaan mahtavuuteen kuin alkukohtauksessa.

S: Jackman, ai siis Wolverine? Niin…
L: Sitten tämä Javertin hahmo olisi kaivannut
enemmän taustoitusta.
S: Javert, ai siis Gladiaattori?
L: Joo, Gladiaattori!
S: Puutteita siis oli. Mutta monen hahmon
hampaat oli uskottavan tummat.

S: Mitä muita ajatuksia tuli elokuvan aikana?
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(tunteella:)
S: Mulle ois hyvin kelvannut ♫ ♪
vaikkei yksikään olisi laulanut.

L: Ai jaa…Mä taisin katsoa vain Hathawayn
hampaita…Oliko Les Misérables sinusta
muuten edustava kuvaus 1800-luvun Ranskasta?

L: Ei laulamisessa mitään vikaa
♫ ♪ paitsi että tässä sitä oli jo liikaa!

S: En tiedä…En ole elänyt silloin. Tässä elokuvassa lähimpänä aitoa asiaa oli ehkä lavastus ja puvustus. Häiritseekö eläytymistä jos
näyttelijöiden kasvot ovat umpituttuja muualta?
L: Kyllä se vähän häiritsee. Sinäkin tunnet Hugh
Jackmanin Wolverinena.
Anne Hathawaystä tulee
aina mieleen Love And
Other Drugs, missä se
näyttelee Jake Gyllenhaalin kanssa. Sasha
Baron Cohen ja Helena
Bonham Carter olivat
upeita. Ne toivat komiikkaa muuten hyvin synkkään tarinaan.

S: Taitavat laulajat, eikö niin, erottuivat
porukasta?

Luulen että Kurjat ei ole
alun perin ollut mikään
rakkaustarina
vaan
enemmän yhteiskunnallista kritiikkiä. Elokuvassa tähän puoleen ei
kovin paljon syvennytty.

L: Kyllä, eikä ole totta
se mitä väitetään
Russell Crowesta! ♫ ♪
Lauluosuuksistaan hän
selvis’ kunnialla
vaikka tunteen tulkkina
onkin melko nolla.
S: Sitten oli tämä Wolverine joka kääntyi
kristityksi.

♫ ♪ L: Vetikö hän
sinustakin lauluhommat
överiksi?

S: Cosette oli tarinan kaunotar. Kuin valkoinen enkeli…

S: Ehkä joo, tuli mieleeni Suomen oma Fredi:
valtavan iso mies, mut ääniala tenori.

L: …suurine silmineen. Tietysti sen ”palkinnon” jonka sankari saa piti olla blondi, ja
kilpailijan vastaavasti brunette. Luulen että
Kurjat ei ole alun perin ollut mikään rakkaustarina vaan enemmän yhteiskunnallista
kritiikkiä. Elokuvassa tähän puoleen ei kovin
paljon syvennytty. Toisaalta kuka menisi tänä
päivänä katsomaan elokuvaa jonka keskeinen
aihe ei olisi rakkaus vaan yhteiskuntakritiikki. Mitä mieltä sinä olit leffan musikaalipuolesta?

Viimeinen kysymys enää vaan
odotatko jotain ensi-iltaa?
L: No, tulevista leffoista ♪♫
odotan Hobitti kakkosta.
Hartaasti toivon sen ♪ ♫
laadussa voittavan ykkösen.
Lisäksi vuotan kolmatta
Sherlock-sarjan kautta.

*KRÄKS!*
*PADAMM!*

Ah, siinäpä vasta esimerkillinen
klassikkotarinan nykyaikaistaminen!
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RUOKANIKSINURKKAUS!! NAMM ILMESTYY AINA ETENKIN VAPPUISIN JA AINA
MUULLOINKIN !=!=!!!!
Tällä kertaa niksitiimimme päätti kokeilla erilaisia hienostuneita marinaadeja!
Saimme idean arvoisalta puheenjohtajaltamme Airalta, koska hän on marinaadikuningas ja marinoi kaiken ruokansa alkoholissa! Halusimme myös juhlia
vappua etukäteen ja tehdä vappuun sopivaa ruokaa! Marinoimme A-luokkaista
Atria-pekonia niin kauan, kuin maltoimme (noin 2 minuuttia). Arvostelemme
seuraavaksi järjestyksessä marinaadipekonimme ja esittelemme lopuksi gourmetjälkiruokamme!
Lajike 1.
Lilluttelimme pekonia KOSSUSSA! Maistoimme onko kossu A-luokkaista SUOMALAISTA kossua ja olimme tyytyväisiä
makuun. Lilluttelun jälkeen laitoimme marinoidun pekonin tirisemään ja turisemaan
pannulle ja paistoimme sen rapeaksi. Maku
oli hyvin silavainen, mutta harmiksemme
emme maistaneet viinaa tarpeeksi.
Seuraavaksi puhdistimme huippuunsa kehittyneet palettimme pienellä kossuryypyllä,
jotta olisimme valmiit seuraavaan elämykseen.
Lajike 2.
Marinaadikastike koostui ROMMISTA,
jonka maistoimme luonnollisesti ensin.
Rommipekonin vivahteikas maku oli korvia
huumaava ja keltainen rasva valui koemaistaja Minnan suunpielistä. Paula nuoli rommirasvaa lautaselta huumiossa! Harmiksemme
joimme kaiken marinaadin, joten emme saaneet tarpeeksi rommipekonia 

Marinadien aineksia.
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Puhdistimme taas palettia viinanapanderilla!
Lajike 3.
Viimeinen pekoni marinoitiin parhaalla laadulla merkityllä A-LUOKKAISELLA Pirkkaolsiinoksella! Pekoni tirisi ja turisi ja räiskytti rasvaa naamoillemme! Koska olimme puhdistaneet palettimme, pystyimme aistimaan hienon kaljan maun!
Puhdistimme rasvaisia suitamme ja liotimme ihran irti KOSSULLA!
NYT JÄLKIRUOKAA!!!!!
jökrjiruuaksi teinme hienostuneet vappuspagerit! Olimme herkjullisessä maistiaistunnelmassa ja pistimne nakkimakkaroiden löpi spagea!!!!!!!!!! !!!!!! HYVÄÄ!!! LISÄÄ!! Ketsuppi on
hyvää ja vitamiinuysta!

Ennen...

Koko kulinaristiheb aterian MYÖS PEKONIU arvio:
Maku: 9 ja PUOLI, koska pekonia ja makarooonia

Ulkonäkö: 100, HIENO
TYYDYTTÄVYYS: 5! Lisää!!!!
Vastuuhenkilöt: Paula ja Minna
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...ja jälkeen.

