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Pääkirjoitus
käytävillä aavemaisia
kaksostyttöjä.

Tässä se nyt sitten on: viimeinen toimittamani Relevanssi. Ei fanfaareja tai megalomaanista erikoisnumeroa ja loppuhuipennusta vaan ihan perus-Rele
matkaraportteineen ja vakiopalstoineen. Maailma
ei lopu paukahtaen vaan kitisten.* Okei, meni liian
dramaattiseksi. Sallinette silti, että vajoan hetkeksi
itsekeskeiseen nostalgiaan ja pohdiskelen näitä
kolmea vuotta eli 12 numeron tekemistä.

Yksin tehdessä myös
julkaiseminen jännitti
enemmän, sillä se oli
ensimmäinen kerta
kun kukaan muu näki
lopputuloksen. Mitä
jos jokaisessa jutussa vaan toistuu: ”All
work and no play makes Jack a dull boy”?
(Joo joo, se oli viimeinen Hohto-viittaus.) Onneksi
sitten toiselle toimittajakaudelle sain parikseni Sakarin, jonka kanssa yhteistyö sujuikin
mainiosti. Meillä oli tuon vuoden ajan jopa
oikeita tavoitteita lehden sisällölle! Halusimme laajentaa perspektiiviä enemmän
Indexin hallituksen ulkopuolelle. Kansikuvan eteen alettiin myös nähdä enemmän
vaivaa, sillä sitä joutuu katselemaan käytävien ilmoitustauluilla jatkuvasti. Onnistuimmekin mielestäni hyvin näissä puitteissa.

Ensinnäkin on ollut oikeasti hiton hauskaa! Pienen
ainejärjestölehden toimittaminen ei kuulostanut
kovin hehkeältä hommalta etukäteen. Mielikuvani
silloin fuksisyksynä oli, että Relevanssi-vastaavan
pesti on lähinnä epäkiitollinen pakkonakki, jossa
riittää, kun tekee vähän sinnepäin. Jotenkin kuitenkin ajatus kutkutti, ja suostuin silloisen pj:n, Pian
(jonka haastattelu tässä lehdessä), värväykseen.
Pari ensimmäistä numeroa meni lähinnä harjoitteluksi. Taitto-ohjelmisto InDesignia en osannut
ollenkaan, mutta onneksi puoliso tekee tätä työkseen, tosin asui silloin vielä Rovaniemellä. Elsulle
siis suuri kiitos nyt tässäkin, että jaksoi vastata lukemattomiin ”öö, miten tässä tehdään silleen, että…”
–puheluihin! Kesätauolla toimittajaparini Hannu
jäi asumaan Helsinkiin ja jatkoin Relevanssin tekoa
yksin kaksi viimeistä numeroa. Se oli tietty työteliäämpää ja aikataulut venyivät kun kukaan ei kysellyt perään, mutta toisaalta sain paljon lisää intoa,
koska nyt koko lehti oli omilla harteilla.
Tällöin alkoi toimittajaparien kanssa jatkunut
perinne viettää illan hämäriä tunteja – joskus
aamuyönkin – yliopiston mikrohallissa Releä viimeistellen. Monesti huomasin, että olin jonkin
aikaa lähinnä siirrellyt kuvien ja palstojen asettelua
millimetrin sinne tänne jonkinlaisessa deliriumissa
(releriumissa?). Yleensä mikrohallissa on tuohon
aikaan vain vaihtareita katsomassa netti-tv:tä.
Yhden kerran jäin täysin yksin koneiden surinan
keskelle. Päätin nopeasti luovuttaa siltä kerralta ja
mennä kotiin, ennen kuin alkaisin nähdä tyhjillä
* mitä hittoa, tämä T.S. Eliotin kuuluisan runon ”whimper”
on käännetty noin!
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Täytyy myöntää, että nyt sitten kolmantena vuotena laiskistuin liikaa. Aloin
huomata itsessäni myös putkinäköisyyttä,
eikä lehteä enää oikein osannut tai jaksanut
ajatella uusiksi. Oli kuitenkin vielä juttuja,
joita oli jäänyt tekemättä. Erityisesti halusin
päästä tekemään ”härömpää” sisältöä, ehkä
jopa vappunumeron, joka sitten toteutuikin! Eetu olikin tähän tarkoitukseen
täydellinen pari, tosin välillä tuntui (ja
tuntuu tätä vielä kirjoittaessa), että olisimme tarvinneet jonkun vahtimaan
työn etenemistä… Onneksi ensi vuonna
tilallani on jämäkämpi Marleena, joka
jopa osaa jo valmiiksi taittamisen ja lehtihommat. Hauska nähdä mitä sieltä
tulee! Lykkyä tykö tuleville toimittajille,
ja kiitos kaikille lehden teossa mukana
olleille!
Olli

Pj-palsta
Omalta osaltani syksy on ollut suhteellisen
kiireinen. Kandiopintojen viimeistelemisen lisäksi hallitustoiminta ja omat projektit ovat vieneet aikaa, ja nyt näin joulun alla
voinkin helpottuneena todeta, että vuoden
viimeiset viikot ja ensi vuoden alku (ainakin
näillä näkymin) näyttää astetta kevyemmältä.
Syksyn aikana olen kaikesta huolimatta kuitenkin huomannut kuinka hienoa ja monipuolista opiskelijaelämä voi parhaimmillaan
olla.

Taas on yksi (hallitus)vuosi vierähtänyt ja
sopii vain ihmetellä mihin sekin aika on
kulunut. Ei sillä, että mitään ei olisi tapahtunut ja tai että mitään ei olisi saatu aikaan,
mutta aika on vain tuntunut kuluvan kuin siivillä. Syyslukukausi on ollut kuitenkin varsin
mukava ja sopivan erilainen aikaisempiin
syksyihin verrattuna.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia indexläisiä ja
yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja toivottaa erittäin hyvää tulevaa vuotta
kaikille. Ainakin omasta puolestani vuosi on
ollut jälleen kerran hauska ja mielenkiintoinen, sillä uudet haasteet ovat aina virkistäviä.
Toivottavasti myös muilla on ollut hyvä ja
kokemusrikas vuosi. Haluan myös onnitella
ensi vuoden hallitusta ja uutta puheenjohtajaa ja voinkin hyvillä mielellä todeta, että
voin jättää Indexin hallituksen hyviin käsiin.
Hyvää joulun aikaa ja riemukasta uutta
vuotta kaikille!

Index ry on kunnostautunut tänä syksynä
tapahtumien järjestämisen ja yhteistyön
saralla. Erityisesti muiden humanistijärjestöjen kanssa olemme toteuttaneet runsaasti
yhteisiä projekteja ja järjestömme on ollut
hyvin ja näyttävästi edustettuna mahtavan
jäsenistömme toimesta. Tempausten organisoinnissa on riittänyt puuhaa koko hallitukselle ja voimmekin nyt tyytyväisinä todeta
onnistuneemme sangen hyvin syksyn haasteista ja koitoksista.

Terveisin, Pj-Lauri
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Index
menossa...
Yhteinen illanvietto alan OAMKopiskelijoiden kanssa oli sitsihenkinen. Kuva: Olli Salmi.

§

Infopäiviä varten Ouluun saapui myös
joukko UDKlaisia Tampereelta, jotka tässä
käymässä kiltiksellä. Sori UDK, lupaamme
olla parempia isäntiä ja emäntiä ensi kerralla, tulkaa pian takaisin! :)
Kuva: Olli Salmi.

Infopäivien päätteeksi oli alumniillanvietto Koneen saunalla. Supah
Butterfly esiintyy. Saunaencorena
Frontside Ollie, wuhuu!
Kuva: Mikko Rantanen.

"

§

Tylypahkasitseillä
kävi myös Gandalf?
Ei, vaan sehän on
Mikko Dumbledorena!
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...ja tulossa:
 School rocks! joskus tammikuussa.
 Joulu on taas.

Index
kalakukkojen
maassa
Kuopiota ristiin rastiin

Aamulla oli luvassa
reissu
Puijontornille. Puijontorni oli
korkea ja se pyöri.

Tämänkertainen kotimaan ekskursiomme
suuntautui Pohjois-Savon Venetsiaan eli Kuopioon. Lähdimme matkaan yhdeksän henkilön voimin varhain aamulla 16. lokakuuta.
Yöpakkanen oli huurtanut niin kadut kuin
myös autojen ikkunat. Pysähdyimme Pulkkilan ABC:lla nauttimaan viinerikahvit. Kuopion majataloissa oli tungosta, mutta onneksi
emme joutuneet yöpymään tallissa kapaloituina seimiin, vaan selviydyimme majoitusjärjestelyistä kahden majatalon taktiikalla:
tytöntylleröt menivät nukkumaan hostelli
Hermanniin, kun taas pojanpallerot yöpyivät
hostelli Matkustajakodissa. Saavuttuamme
Kuopioon tämä tekstin kirjoittaneen toimittajan poppoo kävi syömässä lounasravintolassa,
jonka jälkeen kaikki ekskursiolaiset kokoontuivat Kuopion kaupunginkirjastoon (kaupunginkirjaston kierroksesta lisää tuonnempana).

hetkisen aikaa. Kävimme ostamassa Kuopion
torin laidalla sijaitsevasta pitkäripaisesta janojuomaa ja sitten suuntasimme kohti Bierstubea.
Bierstube on viihtyisä saksalaistyylinen oluttupa Kuopion keskustassa. Ruokalistalla
oli erilaisia keskieurooppalaisia aterioita ja
menyyssä annettiin kunkin ruoka-annoksen
kohdalla myös olutsuositus. Itse tilasin wieninleikkeen ja Franziskaner Hefe -vehnäoluen. Jälkiruoaksi nautiskelin olutjäätelöä
ja kossupatterin. Olutjäätelö kuulosti aluksi
hyvin oudolta ilmiöltä, mutta annoksen eteeni
saatuani selvisi, että kyseiseen jäätelöön oli
käytetty kirsikkaolutta, mikä kuulosti ja vieläpä maistuikin oikein sopivalta yhdistelmältä.
Kaiken kaikkiaan Bierstube oli hyvä koke-

Meille oli varattu pöytä kello kuudeksi oluttupa Bierstubesta. Päätimme sitä ennen kirjautua sisään matkustajakoteihimme ja levähtää
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mus, suosittelen kaikille Kuopiossa kävijöille
kyseistä ravintolaa.
Bierstuben jälkeen lähdimme (kahta henkilöä
vaille) koko konkkaronkka hostelli Matkustajakodille nauttimaan valtiollisesta etanoliliikkeestä ostamiamme juomia ja kuuntelemaan
Bierstuben teemaa jatkaen saksalaisia marssija joululauluja. Oleiltuamme hetken aikaa
sangen pienessä matkustajakotihuoneessamme päätimme lähteä katsomaan Kuopion
yöelämää. Kävimme Alepubissa, Maljassa ja
Henry’s Pubissa. Sitten lähdimme matkustajakoteihimme ja nukuimme.
Excuporukka kaupunginkirjaston aulassa. Vasemmalta takana: Eetu, Olli, Marjut, Aleksis Kivi, Minna,
Jenni. Edessä: Sini, Marisa, Mari, Sakari. Kuva: Joku
sivullinen.

Aamulla oli luvassa reissu Puijontornille. Puijontorni oli korkea ja se pyöri. Puijontornin
jälkeen olikin ekskursiomme viimeinen kohde
jäljellä eli varastokirjasto. Sitten lähdimme
kotiin.

Kuopion kaupunginkirjasto
Kuopion kaupunginkirjastossa saimme esittelykierroksen kirjastonjohtaja Marja Tiittanen-Savolaiselta. Häntä odotellessamme
mietimme, että rakennuksen sisäpuolesta tuli
ensimmäisenä mieleen uimahalli, mahdollisesti lattiakaakelien vuoksi. Toisen kerroksen
lainausosasto antoi kuitenkin heti kirjastolle
sopivan vaikutelman: rauhallinen, valoisa,
avara ja viihtyisä. Lasten osasto on asianmukaisesti sisustettu muumiminiatyyreillä ja
kirkkailla väreillä. Kulissien takana käytävät ja
työhuoneet ovat sentään uskollisia 60-luvulla
rakennetun laatikonmuotoisen talon arkkitehtuurille.

Kirjoittanut: Eetu Karjalainen

Kirjastolla on oma lukukoira nimeltään Sylvi.
Lapset (ja ehkä aikuisetkin?) saavat lukea koiralle ääneen, minkä tarkoituksena on parantaa
lukutaitoa ja keskittymistä – koira kun jaksaa
”kuunnella” vähintään yhtä väsymättömästi
kuin ihminen, mutta ei tuomitse tai korjaa
virheitä. Ja koira saa tästä järjestelystä ainakin paljon huomiota ja paijausta. Pari kertaa

Ruoka ja juoma maistuivat Bierstubessa.
Kuva: Olli Salmi
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Asiakkaat välttelevät
lainausautomaatin
käyttöä, koska luulevat sen vievän kirjastolaisten työt.

kuussa kirjastossa vierailevalla lukukoira
Sylvillä on oma huoneensa allergiaoireiden
välttämiseksi. Emme tavanneet Sylviä, mutta
hänen CV:nsä ilahdutti lukuhuoneen seinällä.
Sylvi osaa suomen lisäksi myös tanskan kieltä!
Alakerrassa on oma huone myös lasten satuhetkille ja teatteriesityksille. Kerran yleisössä
oli peräti 87 lasta.

asiakkaat välttelevät lainausautomaatin käyttöä, koska luulevat sen vievän kirjastolaisten
työt, vaikka todellisuudessa se vain helpottaisi
työtaakkaa. Osittain voi sekin vaikuttaa, että
upouutta automaattia edeltänyt laite oli ilmeisesti kelvottoman huono.

Lopuksi pääsimme Kuopion kaupunginkirjaston salaiseen kellarivarastoon…johon on myös
yleisöllä pääsy. Lukkojen takana on sentään
Lyseon kirjaston kokoelma, jossa on n. 25 000

Kuopiossa on meneillään muitakin muutoksia. Tietojärjestelmä tullaan vaihtamaan kilpailutuksen voittaneeseen Axiellin Auroraan.
Lisäksi alakertaan oltiin vierailumme aikaan
rakentamassa palautusautomaattia. Toivottavasti se otetaan lainausautomaattia paremmin
vastaan paikallisten asiakkaiden keskuudessa!
Loppukevennykseksi kerrottakoon, että Kuopion kirjastolla on oma maskottikäärme Lilli
Luikero, joka vastaa lasten tyhmiinkin kysymyksiin, kuten: ”Montako ihmistä mahtuu
junaan?” ”Miks pakkanen haisee erilaiselta?”
Kirjastonjohtaja esittelee lasten satuhuonetta Kuopion
kaupunginkirjastossa. Kuva: Olli Salmi.

(jatkuu seuraavalla aukeamalla)

kirjahistoriallisesti merkittävää nidettä, joista
arvokkaimmat säilössä erillisessä holvissa.
Kellarin hyllyjen välissä leijailikin vanhojen
kirjojen makea tuoksu. Viereisessä Maakuntakokoelmassa taas säilytetään lukemattomia
aikojen saatossa painettuja paikallislehtiä ja
muuta paikallista kirjallisuutta ja kulttuuria.
Juttelimme kirjastonjohtajan kanssa myös alan
työelämän ajankohtaisista aiheista. Rahapula
tietenkin vaivaa kunnallisia kirjastoja. Kuopiossa työskennellään nyt kuulemma minimihenkilöstöllä ja johtaja harmittelikin, että

Kellaritunnelmaa Lyseon kirjaston kokoelman keskellä. Kuva: Marisa Ylisuutari.
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MAINOS

MAINOS

Pohjoismainen risti...?

....tai sitten trikolori...?

...ehkäpä paljon tähtiä ja raitoja...?

...vai jotain ihan muuta?

SUUNNITTELE INDEXILLE UUSI LIPPU!
PARHAILLE SUUNNITELMILLE LEFFALIPPUJA JA
HAALARIMERKKEJÄ!
AIKAA TAMMIKUUN LOPPUUN ASTI. LÄHETÄ EHDOTUKSESI
OSOITTEESEEN:
Olli.Salmi@student.oulu.fi
MAINOS

MAINOS
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rens –periaatetta
eli mitään luokittelua ei ole vaan
aineisto
menee
hyllyihin saapumisjärjestyksen
mukaan kolmeen
kokoluokkaan hyllytilan käytön maksimoimiseksi.

”miksi kirjasto on olemassa?”
Kirjastonjohtajan mielestä jotkin Lillin vastaukset ovat aika hölmöjä. Tämän ymmärtää
kun lukee esimerkiksi seuraavan vastauksen
tältä vuodelta:
Miten tehdään lillin kudotut mato? [sic]
Anteeksi, en ymmärtänyt kysymystä.
Mahdoitko haluta tietää, miten minut
on tehty? Siinä tapauksessa haluan huomauttaa, että en ole mikään ”kudottu
mato”.

Lisäksi
aulasta
näkyi
kirjaston
kaukopalvelukeskus, jossa asiakkaiden pyytämät
Lunasta poistetut lehdet
teokset postitetaan
odottavat Varastokirjaston
tai skannataan ja käytävillä pakettien avaalähetetään
sähköpostiin. Saksalaisvalmisteinen digitointilaite
olikin varsin näppärän näköinen ja ilmeisesti
pitemmänkin artikkelin skannaaminen käy
sillä käden käänteessä. Markku onkin digitoinut kokonaisen kirjan laitteella apurahan
turvin. Kone osaa myös kääntää printatun
tekstin haettavaan ja muokattavaan muotoon
kätevästi.

Lillistä tulisikin selvästi oiva tyttöystävä
Humanistisen killan omalle Loiro-maskotille!

Varastokirjasto

Markku toivoisi skannauspalvelun yleistyvän
ja lisää kirjastoja yhteistyöhön. Varastokirjaston kaltaista ei ole maailmalla toista, tässä
ollaan kerrankin Ruotsia edellä!!1 Asiakkaita

Varastokirjastoon saavuimme hieman edellisyöstä väsyneinä. Vastassa oli onneksi rento
ja mielenkiintoinen kierros ainutlaatuisessa
kirjastossa. Kirjastosihteeri Markku Räisänen oli oppaanamme ohjailtavien Arkisto
2000-robottihyllyjen välissä.
Heti sisääntuloaulasta sai hyvän yleiskuvan
Varastokirjaston toiminnasta: käytävän reunoilla lojui röykkiöittäin pahvilaatikoita, jotka
ovat täynnä poistettua aineistoa muista kirjastoista ympäri Suomen. Posti tuo laatikot
lavoittain eikä niitä ehditä heti tarkastamaan,
luetteloimaan ja lisäämään kokoelmaan.
Varastokirjastohan noudattaa numerus cur10

Varastokirjastossa on tyhjää hyllytilaa vielä vuosiksi. Kuva: Olli Salmi.

skannauspalvelulle on löytynyt Argentiinasta
Malesiaan saakka. Kaukopalvelupyynnöt eivät
joudu odottamaan jonossa kauaa, mutta ihan
saapumisjärjestyksessä niihin ei vastata: lääketieteelliset kirjastot ja Yleisradio menevät
muiden edelle kiireellisinä, niillä kun saattaa
olla kyse elämästä ja kuolemasta! Tai ainakin
iltauutisten deadlinesta.
Kirjojen ja lehtien lisäksi Varastokirjastossa
riittää myös musiikkia. Kaukopalvelukeskuk-

sessa postitusvuorossa oleva saa valita LP-soittimeen haluamansa levyn, tai sitten kuunnella
radiota. Kai se on fyysisempää työtä tekevän
etu, johon skannauksesta vastaavan on tyydyttävä. Varastokirjasto vaikuttaa muutenkin
kaiken kaikkiaan rennolta työpaikalta. On järjestetty mm. suunnistuskisoja opiskelijoille ja
tarkkuuskilpailu potkulaudalla: kuka onnistuu
liuttumaan tarkimmin lattiasaumojen välillä.
Kirjoittanut: Olli Salmi

Kalakukkoinen kuvakollaasi

Vessalukemista Varastokirjastossa. Kuva: Olli Salmi.

Kalannuamoja ja Oksapoeka-patsas.
Kuva: Olli Salmi.

§

Huimaa kyytiä
karusellissa!
Kuva: Minna
Pätsi.

Pällistelyä Puijon tornista käsin.
Kuva: Minna Pätsi.

Suunnilleen tällaisen
kukon Olli osti Kuopion kauppahallista ja
sai aidon savolaiskokemuksen, kun myyjä
höpötti pitkään levveetä
savvoo viäntäen.

"

VALAMIS
Tällä palstalla haastattelemme jo valmistuneita informaatiotutkimuksen opiskelijoita. Yleisradiossa informaatikkona työskentelevä Pia Pietilä vastaili kysymyksiimme sähköpostin välityksellä.

Esittele itsesi! Mitä teet, missä
ja miksi?

jolloin olin työskennellyt jo
puoli vuotta Yleisradiossa määräaikaisena informaatikkona.
Opiskeluaikanani työskentelin
opiskelijapäivystäjänä lääkiksen kirjastosssa ja myöhemmin
Telluksessa. Lisäksi tein yhden
neljästä korkeakouluharjoittelustani puoliksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa &
arkistossa ja kirjastossa.

Olen Pia Pietilä, 32wee ja intohimoinen indexläinen jo vuodesta 2009. Olen työskennellyt
Yleisradiossa ensin harjoittelijana ja sittemmin informaatikkona vuodesta 2011 lähtien.
Yle Arkiston informaatikon
tärkein tehtävä on auttaa toimittajia sisällöntuotannossa.
Tärkeimmät ominaisuudet
Teen siis taustatiedonhakuja,
tehtävässäsi? Miten sait nykyihankin erilaisia tietoaineistoja
Pian selfie Ylen kirjavarastossa.
sen työsi? Vinkkisi vastaavaan
ostamalla tai kaukopalveluna,
tehtävään tai työpaikkaan
teen kokoelmatyötä, osallistun
haluaville!
asiakaspalvelun pyörittämiseen noin kerran viikossa jne. Työhöni kuuluu myös paljon erilaisia
kehittämis- ja projektitehtäviä, joita toteutetaan Työharjoittelut ovat avain verkostoitumiseen ja
eri tiimeissä. Lisäksi toimin tiedonhankinnan ne ovat todella tärkeitä mahdollisuuksia oppia
käytännön työn kautta alalla vaadittavia taitoja.
kouluttajana.
Kun on tehnyt edes muutaman kuukauden ajan
Miten päädyit juuri sinne missä nyt olet? Mil- jotain hommaa, on paljon helpompi vakuuttaa
laista työkokemusta sinulle on kertynyt ennen työnantajat omaasta osaamisestaan ja työllistyä.
Toki onneakin tarvitaan! Kun sitten saa työpaija jälkeen valmistumisen?
kan, on minun kokemukseni mukaan lähdettävä
Hain joulukuussa 2010 graduntekijän pestiä rohkeasti mukaan erilaisiin projekteihin, verkosYleisradiosta Helsingin Pasilasta ja sillä tiellä olen toiduttava edelleen ja kokeiltava erilaisia työtehedelleen. Tein haastattelututkimuksen ja työhar- täviä, jotta oma osaaminen karttuu ja toisaalta
joittelun kesällä 2011 Yle Arkistossa ja syksyllä myös työyhteissössä opitaan tuntemaaan sinun
kävin vielä Oulussa hoitamassa pj-pestini lop- osaamisalueesi.
puun ja pikkaisen opiskelemassakin. Gradu ja
minä valmistuimme lopulta kesäkuussa 2012, Miten opiskeluvalinnat ovat suunnanneet
työllistymistä? Tuntuiko opiskelu koskaan tur12

halta (ennen tai jälkeen valmistumisen)? Onko
siitä toisaalta ollut yllättävää hyötyä? Mitä
muuta olisi kannattanut opiskella?
Informaatiotutkimuksen opinnot tarjoavat
mielestäni ihan kelvollisen lähtökohdan informaatioalan tehtävissä työskentelemiseen. Pedagogiset taidot ovat tällä hetkellä tosi tarpeellisia,
sillä moniin työtehtäviin liittyy kouluttamista ja
opastamista yhä enemmän. Viestinnän sivuaineesta ei ole myöskään ollut ainakaan haittaa.
Itseäni harmittaa, etten ehtinyt suorittaa hallintotieteen sivuainekokonaisuutta loppuun, kun oli
valmistuttava. Myös tietoteknisestä osaamisesta
on hyötyä. Ja monesta muusta jutusta! Informaatikkona voi työskennellä niin monenlaisissa
organisaatiossa, että kaikista opinnoista voi olla
hyötyä jossain työpaikassa. Suosittelen siis tekemään ja opiskelemaan sitä mikä itseä eniten kiinnostaa niin opiskeluaika sujuu rattoisammin :)
Kerro jokin erityinen muisto opiskeluajoilta!
Indexin aktiivijäsenyys ja opiskeluaika Oulussa
oli yksi tärkeimmistä ja mukavimmista vaiheista
omassa elämässäni. Yhtä muistoa on siis lähes
mahdotonta valita. Kaikkiin kuitenkin liittyy
Indexin (ihanan kamalat) naiset ja miehet, pefletit. Useisiin liittyy myös polkupyörä, joihinkin
polkupyörä ja oja. Ja Michael Jacksonin ”Just
Bileet”!
Millainen on tavallinen työpäiväsi? Mikä asia
töissä ketutti viimeksi? Mikä ilahdutti?
Tavallinen työpäiväni sijoittuu suunnilleen klo
9-17 välille, mutta liukuman ansiosta voin säädellä aikatauluja omien menojeni mukaan.
Työaika kuluu päivästä riippuen erilaisissa kokouksissa, asiakaspalveluvuoroissa, syvällisessä
uppoutumisessa johonkin taustoitusprojektiin,
luetteloidessa, koulutussuunnittelussa tai jonkin
workshopin tai luennon pitämisessä. Välillä työpäiväni ovat sinkoilua paikasta toiseen, joskus en

poistu työhuoneestani koko päivänä. Tykkään
työstäni ihan hirveän paljon, joten lähinnä pulssia nostattaa ja jännitystä aiheuttaa työsopimuksen määräaikaisuus. Nyt joulukuun 9. päivänä
on vielä epävarmaa, miten työni ensi vuonna
jatkuvat.
Oletko kunnianhimoinen uraohjus vai haluatko tehdä samoja hommia eläkeikään asti?
Missä näet itsesi 10 vuoden kuluttua ja miten
olet ajatellut siihen pyrkiä?
Työelämä ei tunnu olevan kovin stabiilia tänä
päivänä, joten en lähtisi pistämään rahojani
likoon sen puolesta, että samaan työpaikkaan
pystyy kukaan enää jämähtämään koko uransa
ajaksi. Eikä siihen ole syytäkään. En tee toistaiseksi pitkän tähtäimen urasuunnitelmia, vaan
skannaan jatkuvasti alan työpaikkatarjontaa.
Tärkeintä on, että työ on mielekästä, työpaikalle on kiva mennä päivittäin eikä loman jälkeen paluu töihin tunnu ylitsepääsemättömältä.
Voisin kuvitella työllistyväni muuallekin kuin
kirjastoon tai arkistoon, sillä informaatiotutkimuksen opinnoista ja tiedonhakintataidoista on
hyötyä monenlaisissa tehtävissä.
Viimeinen kysymys: Onko ihminen koskaan
valamis?
Ihminen
on
Index-vuosien
jälkeen valamis
työelämään aevan
hyvin!
Muista
valmiuksista en
sitten tiedäkään ;)

Työhuoneen
ikkunasta
näkyy Ylen
linkkitorni.

"

RUOKANIKSI JOULUNIKSI
SPESIAALI RUOKA NIKSI
NURKKAUS!!!
ILMESTYY
JOULUNA!!!!
AINA!!!
Tällä kertaa Paula ja Minna valmistavat tutuista raaka-aineista joulukuusen
muotoisen herkun.
Tänä jouluna päätimme juhlia joulua ruokaisissa tunnelmissa! Koemaistaja Minna
informaatikoi
erinäisissä
joululehdissä
mielenkiintoisia niksejä erilaisista vaihtoehtoisista joulukuusista, kuten pahanmakuisista kirjakuusista ja maistuvista
piparikakkukuusista! Siitä saimme idean valmistaa kierrätettävän ja uudelleenkäytettävän
herkullisen tirisevän turisevan pekonikuusen
lempiruoka-aineksestamme
pekonista!!!!

Paulan silmät syttyivät ja laaseroivat tästä
nerokkaasta ideasta, EI OLISI USKONUT
KOEMAISTAJA MINNASTA!!!
Kokosimme pekonikuusta yhteistyössä
tapellen siitä, kumpi saa laittaa pekonioksia
kuuseen. Lopulta julistimme joulurauhan ja
jaoimme työt, Paula leikkasi, Minnä söi ja
liimasi raakaa pekonia! Minna keksi 3D!!!
mallisen kuusen ja laittoi pekonia moniulot-

Å

Katsoimme rasvapommia uunin ikkunasta
ihaillen ja rauhallisessa hartaassa joulutunnelmassa.

Paula repi talttahampaillaan isoja paloja
pekonista ja imi ahnaasti koko voitähden
suuhunsa!! Yhtäkkiä iski katastrofi, sillä koko
kuusi olikin kadonnut! Mutta ei hätää, koska
kyseessä onkin nerokas kierrätyskuusi, on se
mahdollista koota aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan joulun jokaisena päivänä
ensi jouluun asti!

teisiin kerroksiin!! Sitten paistoimme kuusta,
jotta maku täyteläistyisi ja rasva turisisi
lupaavasti. Katsoimme rasvapommia uunin
ikkunasta ihaillen ja rauhallisessa hartaassa
joulutunnelmassa.

PS!!! Voit koota herkullisen kuusen PEKONISTA, jos et halua käyttää paperia tai piparia!

Kun kuusi tuli uunista, alkoi Minnan suu
väpättää ja Paulan sieramet räpättää!! Tuoksu
oli korvia huumaavan ihrainen ja eroottinen! Kaipasimme kuuseemme erilaisia
väripalleroita ja kauniita koristeita! Koristimme kuusemme kauniilla majoneesibolleroilla ja ketsupilla! Paula oli syönyt
kuuseen tarkoitetut spagettinarut suihinsa
salaa aikaisemmin!!!!! RISUJA JA EI PEKONIA PAULALLE! Joulun kunniaksi teimme
kuuseen tähden toiseksi parhaasta ruokaaineesta, nimittäin voiPALLOSTA!

PPS!:: Voit koristella kuusta mieliherkullasi ja
kuusi on paljon parempi, kuin havu!
ARVIO!!!!!!!!
ULKONÄKÖ: 10 +
MAKU: 10 +
TYYDYTTÄVYYS: 10+ (koska voi tehdä
aina lisää!!)
Koemaistaja Minna vähentää tyydyttävyydestä pisteen, koska PAULA imi tähden ja
söi spagen. ARVIO: 9

Viimein oli aika pystyttää kuusi, valitsimme pystytyspaikaksi hyllyn, mutta ensin
koemaisto! Minna porasi kiinni kuin porakone ja pekonin riekaleet levisivät seinille.

Vastuuhenkilöt: Paula ja Minna
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