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Pääkirjotus
Syksyiset tuulet ovat saapuneet ja vieneet mukanaan kaksi toimittajaamme kaukaisille maille ja syrjäisille kylille. Täällä yliopiston tunkkaisilla käytävillä me jäljelle jääneet Jennit ja Tiinat ihmettelemme
yliopiston hälinää. Fukseja näyttää olevan enemmän kuin miesmuistiin, ruokalan jonot ovat ennätyspitkiä ja kaikilla muilla näyttää olevan
kursseja. Itse jonotamme itsepalvelukassoilla vältellen liiallista ihmiskontaktia.
Oikeasti on meilläkin ollut kiire. Olemme huolehtineet fukseista ja
metsästäneet kadonneita opintopisteitä. Lisäksi olemme self-hackanneet niin itsemme kuin kaikki muut.
Tästä lehdestä löytyy kuuma kesä -kesätyöjuttusarjan ensimmäinen osa.
Siinä pääsemme vierailemaan tuoksuvien kalakukkojen ja lätisevien
lörtsyjen kansallismaisemaan. Myös tutustu tutkijaan -sarja saa jatkoa.
Kesän jälkeen lehden tekeminen on
takkuillut. Nyt lehti on kuitenkin
valmis, joten nauti siitä!

Rele-tiimi
Heidi & Jenni & Lucie & Tiina
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PJ-palsta
Hyvää talven tapaiseen taittavaa syksyä armaat Index-mörrikkäiseni. Tässä kirjoittaessani Oulun kaupunginkirjaston lehtisalin tietokoneilla olen pohtinut vahvasti ajankäyttöasioita suhteessa akateemisiin
meriitteihin. Tätä tietokonetta saa siis käyttää 15
minuuttia kerrallaan, mikä korreloi mainiosti tämän
palstan meriittikertoimen kanssa.
Kuva: Jenny Kärki

Toivottavasti te ette ole vielä vieraantuneet opiskeluista
yhtä vahvasti kuin allekirjoittanut, mutta samaan hengenvetoon todettakoon, ettei tällä juonenkäänteellä ole mitään tekemistä järjestöelämän
kanssa. Päinvastoin! Index-sidonnaisuudet ovat ainoa asia, joka on minut tämän syksyn aikana saanut piipahtamaan Huoneella (HUM104),
Humuksessa sekä muuten vain norkoilemassa yliopistolla, jauhamassa
skebeliä kohtalotovereiden kanssa.
Todettakoon siis, että järjestötoiminta kannattaa. Olipa muuten ilo todistaa taas kerran uusien fuksien saapumista joukkoomme, haalaritilauksia ropisi enemmän kuin vuosiin ja lisäksi Kuution tutustumistilaisuuteen saapui uutta ja kokeneempaa Index-kaartia enemmän kuin pystyin
sormillani ja varpaillani laskemaan. Piti lainata myös vpj:ltä sormia ja
varpaita. Niin monta!
Tammikuussa 2020 on taas luvassa BOBCATSSS-konferenssi ja Eiffeltornikaupunkiin on lähdössä näillä näkymin jo huimat 14 Indexläistä! Tästä
reissusta ja aiemmista ilveskonffista lisää juttua lehdessämme tuonnempana.
Ja kappaskähveliä! 15 minuuttia tulla puksutti täyteen, joten jaarittelukin
on lopetettava. Opiskeluintoa teille kaikille!
terkkuloin PJ Jenny
PS. Hallitushinkuiset pistäkää viestiä mulle numeroon 050-5444462 ja
kyselkää ihmeessä jos halajatte lisätietoja! Nyt pitää men----4

Fuksiesittely
Nimi: Elias
Mistä tulet: Oulu
Minkä kirjan luit viimeksi?: Ernest Hemingway - Kirjava satama
Terveisiä muille informaatiotutkimuksen opiskelijoille: Hyvin me vedetään.
Nimi: Liisa
Mistä tulet: Joensuusta
Minkä kirjan luit viimeksi?: Museologia tänään
Terveisiä muille informaatiotutkimuksen opiskelijoille: Toivottavasti
tullaan tutuiksi ja tuetaan toisiamme opiskelussa ja vapaa-ajan tapahtumissa.
Nimi: Vili Vidgren
Mistä tulet: Kajaani
Minkä kirjan luit viimeksi?: Agatha Christie - The Clocks
Terveisiä muille informaatiotutkimuksen opiskelijoille: Jee
Nimi: Matias Hartikainen
Mistä tulet: Hämeenlinnasta
Minkä kirjan luit viimeksi?: Ote informaatiosta
Terveisiä muille informaatiotutkimuksen opiskelijoille:Moi o/
Nimi: Eve Leppälä
Mistä tulet: Pyhäjoen Pirttikoskelta
Minkä kirjan luit viimeksi?: Stuart Turton - The Seven Deaths of Evelyn
Hardcastle
Terveisiä muille informaatiotutkimuksen opiskelijoille: Ei ressiä.
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Nimi: Janne Venho
Mistä tulet: Keravalta
Minkä kirjan luit viimeksi?: Pääkallokehrääjän
Terveisiä muille informaatiotutkimuksen opiskelijoille: Moikataan, kun
tavataan!
Nimi: Henna H.
Mistä tulet: Helsingistä
Minkä kirjan luit viimeksi?: Tommi Kinnunen: Neljäntienristeys
Terveisiä muille informaatiotutkimuksen opiskelijoille: Innostusta
opintoihin on, mutta taidot voivat olla vähän ruosteessa, joten kärsivällisyyttä.
Nimi: Paula Posio
Mistä tulet: Savosta
Minkä kirjan luit viimeksi?: Meidän Tomppa :)
Terveisiä muille informaatiotutkimuksen opiskelijoille: Ei tämä ole
pöllömpää.
Fuksit ovat osallistuneet ahkerasti erilaisiin tapahtumiin kuten
fuksisuunnistukseen ja Indexin tutustumisiltaan.

Kuva: Jenny Kärki
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Wappu ei lopu
Wappukulkue

Sindex soutaa

Kuva: Jenni Mikola

Kuva: Jenni Mikola
Kastelurasti

Kuva: Jenny Kärki

Wappuna tapahtui kaikenlaista. Hiljalleen palaudumme
seuraavaa wappua varten...

Kuva: Henri Pitkänen
Index-vauvan ensimmäinen wappu
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Kuuma kesä
Kuuma kesä Kuopiossa
Kallavesi, muikut, rokkielämä, kokoelmatyö sekä olut jos toinenkin.
Pääsin jatkamaan Itä-Suomen kirjastokiertuettani tänä kesänä Kuopiossa. Työskentelin pääkirjaston tietopalvelussa Index-toveri Jennin kanssa. Aiemmat kirjastourani työtehtävät ovat olleet lasten- ja nuortenosastolla, joten aikuistenosasto oli hyvää vaihtelua.
Työtehtäviin kuului asiakaspalvelun lisäksi kokoelmanhoitoa ja tapahtumatyötä. Tietopalvelussa kokoelmanhoitoon sisältyi turhien varastokappaleiden poistaminen, joita läpikäydessä ehti tehdä mielenkiintoisia huomioita – esimerkiksi ilmastoasioita käsitellään kymmenen
vuoden sykleissä.
”Kaksi urheaa sotilasta, työ jonka jonkun oli pakko tehdä. Satoja ja
satoja hyllymetrejä. Nälkä. Väsy. Epätoivo. Laminointitikoneen jylinä.
Ei pakotietä…”
Pelijuttuja, jeejee!
Kesätöiden parasta antia oli pääkirjaston pelijuttujen edistäminen:
Hankintalistojen luominen tulevien, että aiempien julkaistujen osalta
sekä pelitapahtuman järjestäminen. Pelitapahtumaa varten loimme
myös pelikasvatusaiheisen Kahootin. Tapahtumassa vieraili jopa 70
kävijää, mikä on ihan hyvä suoritus tällaisilta katu-uskottavilta kirjastonörteiltä.
Pelitapahtumassamme pelasimme videopelejä eri-ikäisten lapsien kanssa, juotimme heille mehua, lisäksi meistä tehtiin radiohaastattelu, jota ei
koskaan lähetetty valtakunnan verkossa eikä edes paikallisessa verkossa.
Mutta onneksi saimme laihaa lohtua tapahtumasta tehdyn lehtijutun
päästyä ihan ViikkoSavon printtiversioon saakka.
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Lapset tykkäsivät, me tykättiin, kirjaston henkilökunta tykkäsi, joten
kaikki Kuopion valtakunnassa oli kaikki hyvin. Tämän kaltaiset onnistumiset tekevät kesätyöretkistä innostavia, joten allekirjoittanut on
ollut suorastaan intopiukea peli- ja mediakasvattaja. Toki harjoitteluun
kuului haastaviakin hetkiä ja tehtäviä, mutta kokonaisuus oli mahtava.
Ystävien kanssa voittaa aina esteet!

-Lauri
Ps. Puijon torni on ihan siisti.
Pps. Ja muut turistikohteet. Tori oli kiva.
Ppps. Ja Kuopiorock. Ja Index-Liisa – terkkuja Saksaan!
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Tutustu tutkijaan
Informaatiotutkimuksen
henkilökunta
esittäytyy
haastattelusarjassa. Tällä kertaa haastateltavana on:

Aira Huttunen

Tohtorikoulutettava, omaopettaja
1. Kerro vähän opinto- tai urataustastasi – miten olet
päätynyt tälle alalle, mikä sai sinut kiinnostumaan informaatiotutkimuksesta?
Kuva: Aira Huttunen

Hain opiskelemaan informaatiotutkimusta vuonna
2008. Olen aina ollut intohimoinen lukija ja rakastanut kirjastoja paikkoina, joten ala tuntui minulle luonnolliselta. Opintojen alussa minua
kiinnosti erityisesti yleiset kirjastot ja lastenkirjastotyö. Pääsin opiskeluaikana työskentelemään kuitenkin korkeakoulukirjastoihin, ja työskentelin opintojen ohessa muun muassa Oulun yliopiston kirjastossa
ja Oulun ammattikorkeakoulun kirjastossa. Tätä kautta kiinnostuin
korkeakoulukirjastoista ja tietopalvelutyöstä niissä. Valmistuin filosofian
maisteriksi informaatiotutkimuksesta 2013. Valmistumiseni jälkeen olin
pari vuotta pätkätöissä arkisto- ja kirjastohommissa Aluehallintovirastossa, Puolustusvoimilla sekä Oulun ammattikorkeakoulun kirjastossa.
Gradusta minulle jäi innostus tutkimuksen tekemiseen, ja sain apurahan
väitöskirjatyöhön Koneen säätiötä vuonna 2015.
2. Mikä on roolisi informaatiotutkimuksen oppiaineella? (Mitä kursseja
olet opettanut tänä lukuvuonna, onko sinulle tulossa uusia kursseja ensi
lukuvuonna, onko sinulla jokin muu tehtävä, esimerkiksi omaopettaja,
harjoitteluvastaava, …)
Syksyllä 2019 toimin 50 prosenttisella työajalla yliopisto-opettajana.
Vastuullani on informaatiokäyttäytymisen ja –käytäntöjen opintojakso,
sekä kaksi kirjatenttiä, informaatiolainsäätö ja –etiikka, sekä ihmis- ja
yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät. Lisäksi toimin omaopetta10

jana syksyllä 2019 aloittaville opiskelijoille ja pienryhmäohjauksen yhdyshenkilönä.
3. Oletko tällä hetkellä mukana jossakin tutkimusprojektissa?
Teen väitöskirjaa Koneen säätiön henkilökohtaisella apurahalla.
Väitöskirjani käsittelee transsukupuolisten informaatiokäytäntöjä, ja
pääohjaajanani on Terttu Kortelainen.
4. Kuvittele, että olet saanut vapaasti käytettävää rahoitusta tutkimukseen tai informaatiotutkimuksen opetuksen kehittämiseen. Mitä aihetta
lähtisit tutkimaan tai mitä kurssia haluaisit opettaa? (Voit jakaa todellisia
urahaaveitasi, mutta saa myös hullutella ja antaa mielikuvituksen lentää).
Väitöskirjaa tehdessä olen samaan aikaan opiskellut sukupuolentutkimusta. Siellä tutkimusmenetelmät ovat informaatiotutkimusta opiskelleen silmiin usein vähemmän konventionaalisia, kokeilevampia ja
tutkittavat tiiviisti mukaan ottavia. Haluaisin kehitellä informaatiotutkimuksen puolella erilaisia tapoja tehdä tutkimusta ja tuottaa tieteellistä
tietoa. Esimerkiksi erilaisia yhteisöjä koskevat tutkimukset, joita tehdään tutkittavan yhteisön kanssa yhdessä, sopisivat myös informaatiotutkimuksen alalle mainiosti. Tällaista olisi kiva kokeilla opiskelijoiden
kanssa käytännössä pienempinä projekteina, joista voisi kehittyä vaikka
mitä!
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Menot:

Sateinen ilma ei onnistunut pilaamaan fuksien kaupunkikierrosta.
Etukäteen Oulusta tiedettiin ainakin
Raksilan sarjakakkaaja ja Toripolliisi,
jälkikäteen toivottavasti enemmän.

Kuva: Tiina Kukkonen

Vulcanalian ainejärjestömessuilla Index
arvuutteli kirjojen kansikuvia nimikkeiden perusteella. Taustalla tietysti
Suomuinen tarkastamassa tuloksia.

Kuva: Jenny Kärki

Vulcanalian ainejärjestömessuilla
kaikki halusivat jotain ilmaista.

Kuva: Jenny Kärki
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Fuksisuunnistuksessa pelattiin
kirjaliasta. Arvaatko mikä on SE
seksikirja?

Kuva: Jenny Kärki

Kesällä Indexin lippu liehui yhdessä Pride
-lipun kanssa, kun Index osallistui Oulun
Pride -kulkueeseen.

Kuva: Tiina Kukkonen

Tulot:
Kalsarikännit 4.12.
Indexin pikkujoulut 29.11.
Huoneen pikkujoulut 12.12.
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BOBCATSSS 2020
Reissukuumetta pukkaa, mutta onneksi Index ry ja kansainvälinen
kirjasto- ja informaatioalan Bobcatsss -konferenssi tuovat helpotusta
kolotukseen. Bobcatsss2020 järjestetään siis 22.-24. tammikuuta 2020
upeassa Pariisissa. Tänä vuonna konferenssin teemana on Fake news,
eli erittäin mielenkiintoista sisältöä tulossa!
Indexin porukasta mukaan on lähdössä yhteensä
14 henkilöä: kourallinen hallituslaisia, pari indexkonkaria ja lisäksi mukaan saatiin myös tämän
syksyn fukseja. Index sponssaa matkaa, joten tämä
jos mikä osoittaa, että kiltamme jäsenyys kannattaa! Myös muita sponsseja on tiedusteltu.
BOBCATSSS on kerännyt indexläisiä useina vuosina. Tänä vuonna ei (tietääkseni) kukaan päässyt Kroatiassa järjestettyyn tapahtumaan, mutta 2018 indexläisiä oli neljä kipaletta Riikassa
järjestetyssä konferenssissa. Allekirjoittaneella tosin konferenssiaika
meni pääasiassa paikallisiin kuppinuudeleihin tutustuessa hotellihuoneen uumenissa.
Konferenssissa on luvassa esitelmiä alamme
opiskelijoiden sekä ammattilaisten tekemistä tutkimuksista ja muista projekteista.
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Lisäksi konferenssivieraina saamme osallistua
monenlaisiin illanviettoihin ja pääsemme tutustumaan yhteen Euroopan kauneimmista pääkaupungeista sekä itseksemme että yhdessä muiden
konferenssivieraiden kanssa.
Konferenssiin voi toki osallistua yhdessä indexläisten kanssa, mutta järjestettyyn yhteismajoitukseen ei valitettavasti enää oteta ilmoittautumisia.

Tämän jutun kuvituksena materiaalia vuoden 2018 Riikan ja vuoden
2017 Tampereen konferenssireissulta.
Jenny
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