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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3125. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto) & Hietaniemi-Virtanen, Niina (Tampereen
yliopisto) & Mäkelä, Maria (Tampereen yliopisto): Minun yliopistoni 2025 -kirjoituskilpailu
2014-2015 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-09-15). Yhteiskuntatieteel-
linen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3125

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Minun yliopistoni 2025 -kirjoituskilpailu 2014-2015

Aineiston nimi englanniksi: My University in 2025: Writing Competition 2014-2015

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (15.9.2016).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto)
Hietaniemi-Virtanen, Niina (Tampereen yliopisto)
Mäkelä, Maria (Tampereen yliopisto)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut)

Aineisto luovutettu arkistoon

3.8.2016
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

innovaatiot; kehittäminen; kirjoituskilpailut; korkeakoululaitos; opiskelu; strategiat; tulevaisuu-
denodotukset; tulevaisuus; yliopistot

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: koulutuspolitiikka; toisen ja korkea-asteen koulutus

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu Tampereen yliopiston järjestämään "Minun yliopistoni 2025" -kirjoituskilpailuun
lähetetyistä teksteistä. Kirjoituskilpailun kohderyhmä oli koko yliopistoyhteisö, mukaan lukien
henkilökunta, opiskelijat ja alumnit. Kirjoitukset kerättiin uudistuvan Tampereen yliopiston
strategiatyön tueksi. Kilpailu julkistettiin yliopiston intranetissä sekä yliopiston verkkosivuil-
la.

Kirjoitusten tyyli ja pituus vaihtelevat paljon. Osa kirjoituksista oli esimerkiksi juonellisia ta-
rinoita ja osa fiktiivistä proosaa. Kirjoituksista osa sisälsi myös konkreettisia ideoita yliopiston
kehittämiseksi. Kirjoituskilpailun tuomaristo kuvasi kirjoituksia seuraavasti: "Kutsu kuvittele-
maan vapautti opiskelijat ja henkilökunnan visioimaan villejä oppimisympäristöjä ja -sisältöjä,
kapinoita ja maailmanloppuja, tutkimustiedon vallankumouksellista sosialisoimista sekä virtu-
aalista kansainvälisyyttä, jota eivät kieli ja ruumis enää rajoita."

Arkistoitavaksi toimitetuista kirjoituksista suurin osa on kirjoitettu suomeksi, kaksi englanniksi
ja yhdessä on käytetty sekä suomea että englantia.

Aineisto ei sisällä kirjoittajien taustatietoja.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi, Tampere

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö, Teksti

Perusjoukko/otos: Tampereen yliopiston opiskelijat, henkilökunta ja alumnit
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1.4. Aineiston käyttö

Aineistonkeruun ajankohta: 3.12.2014 – 15.2.2015

Kerääjät: Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto); Hietaniemi-Virtanen, Niina (Tampereen yli-
opisto); Mäkelä, Maria (Tampereen yliopisto)

Aineiston tuottajat: Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Aineistonkeruun tekniikka: Oma kirjoitus tai päiväkirja

Keruuväline tai -ohje: Aineistonkeruuohjeistus: kirjoitusohje

Aineiston ajallinen kattavuus: 2025

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Kilpailu julkistettiin yliopiston intranetissä, yliopiston verkkosivuilla sekä Facebookissa.

Aineiston määrä: 39 kirjoitusta pdf/a-tiedostoina

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Lupa kirjoitusten arkistointiin pyydettiin kirjoittajilta jälkikäteen. Kirjoitusten kokonaismäärä
oli 50 kpl, joista 39 saatiin lupa arkistointiin.

Julkaisut

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3125

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun,
lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen).
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Liite A

Kirjoitusohje
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FSD3125 MINUN YLIOPISTONI 2025 -KIRJOITUSKILPAILU 2014-2015

FSD3125 MY UNIVERSITY IN 2025: WRITING COMPETITION 2014-2015

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Tiedoteteksti:

”Minun yliopistoni 2025” – osallistu kirjoituskilpailuun!

Haluatko innostaa strategiatyötä? Pystytkö visioimaan tulevaisuutta? Voit ottaa osaa kirjoituskilpailuun, jos
olet yliopistoyhteisön jäsen (henkilökuntaa, opiskelija tai alumni). Kilpailun aiheena on ”Minun yliopistoni
2025”.

Osallistu kirjoituskilpailuun sepitteellisellä tarinalla. Kirjoitus voi olla juonellinen novelli tai
vapaamuotoisempi katkelma fiktiivistä proosaa. Tekstin enimmäispituus on kolme liuskaa.

Kilpailuaika on 3.12.2014 - 31.1.2015. Kilpailuun lähetyt kirjoitelmat välitetään nimimerkin suojassa
kilpailun tuomaristolle, mikä takaa tekstien puolueettoman käsittelyn.

Kirjoitusten arvioinnissa tuomaristo kiinnittää ensisijaisesti huomiota tarinan idean ja kerrontatavan
omaperäisyyteen sekä tekstin muihin kirjallisiin ansioihin. Lisäansioksi katsotaan kirjoitelman tuomat uudet
näkökulmat ja ideat uudistuvaan strategiaan.

Kolme parasta kirjoitusta palkitaan Applen tabletti –tietokoneella.

Kirjoituskilpailun voittajat julkaistaan 6.3.2015. Samalla tuomaristo luovuttaa rehtorille koosteen
kirjoitelmissa esiin tulleista ideoista strategiatyöhön. Kilpailuun osallistuneita tekstejä voidaan julkaista
yliopiston sisäisillä ja ulkoisilla viestintäkanavilla (verkkosivuilla, intranetissä ja Aikalainen-lehdessä) sekä
strategiamateriaaleissa.

Ohjeet ja kilpailun säännöt

Lue tarkemmat osallistumisohjeet ja kilpailun säännöt yliopiston verkkosivuilta:
http://www.uta.fi/ajankohtaista/yliopistoni.html

Lisätiedot

Sisältöihin ja kirjoittamiseen liittyvät kysymykset:
Mäkelä Maria
tutkijatohtori
Maria.E.Makela@uta.fi
puh. 040 832 5635

Kirjoitelmien lähettämiseen liittyvä neuvonta:
Nina Väyrynen
koulutussihteeri
nina.vayrynen@uta.fi
puh. 050 431 0814



Minun yliopistoni 2025 – kirjoituskilpailun säännöt

Osallistuminen

Kirjoituskilpailuun voivat osallistua yliopistoyhteisön jäsenet: henkilöstö, opiskelijat ja alumnit. Kilpailuaika
on 3.12.2014 - 31.1.2015.

Aihe

Kirjoituskilpailun aiheena on ”Minun yliopistoni 2025”. Kirjoituskilpailuun voi osallistua sepitteellisellä
tarinalla. Kirjoitus voi olla juonellinen novelli tai vapaamuotoisempi katkelma fiktiivistä proosaa. Kirjoittaa
voi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kirjoitusohjeet

Tekstin enimmäispituus on kolme liuskaa. Fonttikoko on 12. Käsinkirjoitettuja tekstejä ei oteta vastaan.
Kukin kilpailija voi osallistua kilpailuun vain yhdellä tekstillä.

Kirjoitelmat on varustettava nimimerkillä, joka on kirjoitettava jokaiseen liuskaan. Kirjoitelmat välitetään
nimimerkin suojassa arviointiryhmälle ja arvioidaan anonyyminä, mikä takaa tekstien puolueettoman
käsittelyn.

Kirjoittajan omalla nimellä julkaisemiseen pyydetään erikseen kirjoittajan lupa.

Kirjoitelmat lähetetään pdf-muotoisena osoitteeseen minunyliopistonikisa@uta.fi viimeistään 31.1.2015.
Sähköpostin otsikoksi kirjoitetaan oma nimimerkki sekä ”Minun yliopistoni 2025”. Omat tiedot (koko nimi,
sähköposti ja puhelinnumero) annetaan erillisenä tiedostona mailin liitteenä.

Arviointikriteerit

Kirjoitusten arvioinnissa tuomaristo kiinnittää ensisijaisesti huomiota tarinan idean ja kerrontatavan
omaperäisyyteen sekä tekstin muihin kirjallisiin ansioihin. Lisäansioksi katsotaan kirjoitelman tuomat uudet
näkökulmat ja ideat uudistuvaan strategiaan.

Kirjoitusten käyttö

Osallistumisellaan kirjoittaja antaa luvan käyttää ja muokata ideoita eteenpäin yliopiston strategiatyössä.
Kirjoituksia voidaan hyödyntää myös tutkimuskäytössä.

Kilpailija suostuu mahdolliseen tekstin julkaisemiseen yliopiston viestintäkanavissa ilman eri korvausta.
Kilpailuun osallistuneita tekstejä voidaan julkaista yliopiston sisäisillä ja ulkoisilla viestintäkanavilla
(verkkosivuilla, intranetissä ja Aikalainen-lehdessä) sekä strategiamateriaaleissa.

Kilpailutöitä ei palauteta. Kaikki kilpailutyöt säilytetään kaksi vuotta arkistoituna.

Palkinnot
Kolme parasta kirjoitusta palkitaan Applen tabletti –tietokoneella.

Tuomaristo
Kilpailun tuomaristoon kuuluvat vararehtori, professori Pertti Haapala; dosentti, tutkijatohtori Maria
Mäkelä; tutkimuskoordinaattori Kirsi Lumme-Sandt, tutkijatohtori Laura Saarenmaa ja Tamy:n hallituksen
jäsen Veera Paananen. Asiantuntijajäsenenä toimii dosentti, tutkijatohtori Heikki A. Kovalainen.

Kirjoituskilpailun tulosten julkaiseminen

Kirjoituskilpailun voittajat julkaistaan 6.3.2015. Samalla tuomaristo luovuttaa rehtorille koosteen
kirjoitelmissa esiin tulleista ideoista strategiatyöhön.



Liite B

Tuomariston raportti
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FSD3125 MINUN YLIOPISTONI 2025 -KIRJOITUSKILPAILU 2014-2015

FSD3125 MY UNIVERSITY IN 2025: WRITING COMPETITION 2014-2015

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Virtuaalikampuksia,	innovaatiopuheelle	irvailua	ja	suuria	tunteita	–	
Minun	yliopistoni	2025	-kirjoituskilpailun	tekstit	ilahduttivat	ja	inspiroivat	
tuomaristoa	
	
”Kaukonäkö,	mutta	se	onkin	tärkeämpi”,	toteaa	Yliopisto,	100-vuotias	
jättiläismäinen	kissa	nimimerkin	”WP”	kirjoittamassa	fantastisessa	allegoriassa	
Tampereen	yliopiston	tulevaisuudesta.	Minun	yliopistoni	2025	–
kirjoituskilpailuun	osallistuneet	50	fiktiivistä	tarinaa	todistavat,	että	
yliopistoyhteisöltämme	ei	kaukonäköä	puutu.	Kutsu	kuvittelemaan	vapautti	
opiskelijat	ja	henkilökunnan	visioimaan	villejä	oppimisympäristöjä	ja	–sisältöjä,	
kapinoita	ja	maailmanloppuja,	tutkimustiedon	vallankumouksellista	
sosialisoimista	sekä	virtuaalista	kansainvälisyyttä,	jota	eivät	kieli	ja	ruumis	enää	
rajoita.		
	
Myös	kirjoitelmien	tarjoama	pienimuotoisempien,	heti	toteutettavissa	olevien	
kehitysideoiden	valikoima	on	vaikuttava:	kansalliset	yliopistopäivät,	lisää	
pistorasioita	opetustiloihin,	takeaway-kestomukit	opiskelijoiden	kahville,	
monitieteiset	kurssit	ja	pro	gradu	-tutkielmat,	”Tampere	Academy”	-
keskusteluareena,	jossa	älymystö	kokoontuu	säännöllisesti	pohtimaan	jotakin	
päivänpolttavaa	kysymystä,	ja	niin	edelleen.	Fiktiossa	on	voimaa:	voimme	edes	
hetken	pidättäytyä	kysymästä,	kuka	maksaa,	kuka	järjestää	tai	onko	
hallinnollisesti	mahdollista.	Tätä	on	kaukonäköisyys.	Tulevaisuustarinat	eivät	ole	
pelkkää	fantasiointia	tai	tilitystä,	ne	kertovat	yhteisön	ja	organisaation	
potentiaalista	ja	muutoksiin	liittyvistä	riskeistä:	esimerkiksi	Google	ja	Microsoft	
ovat	käyttäneet	fiktion	kirjoittajia	strategiatyössään	jo	jonkin	aikaa.		
	
Tänä	keväänä	kirjataan	yliopistollemme	uusi	strategia,	ja	vastuussa	olevien	
onkin	syytä	ottaa	nämä	fiktiot	todesta.	Institutionaalinen	strategiapuhe	jumittuu	
turhan	usein	vallitseviin	realiteetteihin,	ja	muutosten	keskellä	elävien	ja	niitä	
toteuttavien	ihmisten	voi	olla	vaikea	nähdä	strategiatyötä	konkreettisena	
väylänä	vaikuttaa	tutkimuksen,	opetuksen	ja	niiden	ympärille	muodostuvien	
yhteisöjen	tulevaisuuteen.	Toisin	kuin	ylhäältä	päin	tuotettu	menestys-	ja	
innovaatiopuhe,	yksilöiden	ruohonjuuritasolta	ponnistavat	kertomukset	
perustuvat	kokemukseen.	Kertomusmuoto	tuo	tulevaisuuden	kuvitteluun	
mukaan	kokijan,	tunteet	ja	ideologian,	samalla	kun	kuvitteellisuus	vapauttaa	
kirjoittajan	perustelujen	ja	”sanojen	takana	seisomisen”	vastuusta.	Fiktiolle	ei	voi	
väittää	vastaan.		
	
	 	 	 	 	 ***	
Minun	yliopistoni	2025	-tekstit	voi	jakaa	karkeasti	neljään	ryhmään,	tosin	
monissa	teksteissä	on	elementtejä	useammasta	tekstityypistä:	
	
(1)	Innovaatiofantasiat	ja	-parodiat	
	
[…]		
	
(2)	Dystopiat	ja	vallankumouskertomukset	
	
[…]	



	
(3)	Oppimis-	ja	tutkimusympäristöjen	muutos	
	
[…]	
	
(4)	Arkipäiväiset	yksilökokemukset	
	
[…]	
	
[Nimimerkki	”Pallo	Karpo”	kiteyttää	monen	kirjoitelman	taustalla	vaikuttavan	
inhimillisen	intressin:	”Eihän	kukaan	ole	koskaan	tullut	yliopistoon	
rakastumaan?”	(Pallo	Karpo).	Romanssin	mahdollisuudesta	muistuttaminen	on	
tärkeää:	kaikkea	ei	voi	siirtää	verkkoon,	sillä	opiskelijalle	yliopisto	voi	olla	
ratkaisevien	kohtaamisten	paikka.]		
	
[Nimimerkin	”Pullakahvi9”	luonnostelema	hellyyttävä	henkilökuva	keskiportaan	
keskiverrosta	pakertajasta	Puuterosta	–	joka	voisi	olla	lehtori	mutta	yhtä	hyvin	
myös	hallinnon	edustaja	–	on	mainio	esimerkki	siitä,	miten	yliopistolaisen	
arkipäiväinen	kokemus	muuntuu	fiktion	kautta	jaettavaksi.]	
	
	 	 	 	 	 ***	
	
Kilpailujulistuksessa	luvattiin	palkita	kolme	kirjallisilta	ansioiltaan	ja	idealtaan	
parasta	tekstiä.	Päätös	ei	ollut	lainkaan	helppo,	vallankin	kun	tehtävänantoa	oli	
lähestytty	hienosti	niin	erilaisista	näkökulmista.	Tuomareille	tekstit	olivat	
anonyymeja	–	lisähupia	saatiin	kekseliäistä	nimimerkeistä.	Tuomaristo	päätyi	
lopulta	seuraaviin	kolmeen	tekstiin:	
	
Nimimerkki Mooc Konttinen: ”Second Lifelong Learning –	Tampere
Experience”

Teksti on häpeilemätön koulutusuudistusfantasia kirjoittajalta, jonka jo pelkkä	
nimimerkki olisi kunniamaininnan arvoinen. Se on vauhdikkaalla mutta samalla
hallitulla tyylillä	kirjoitettu tulevaisuususkoinen visio globaaliksi suunnannäyttäjäksi
kohonneesta tamperelaisesta “immersiivisestä, biovirtuaalisesta”	kampuksesta, jossa
kansainvälinen opiskelijajoukko ja henkilökunta seikkailevat kokonaisvaltaisessa
oppimiskokemuksessa avatarien hahmossa. Rajattoman tulevaisuuden oppimis- ja
tutkimisympäristöjen kuvittelun lisäksi kirjoittaja onnistuu viemään itse
innovaatiopuheen uudelle tasolle: tekstissä	vilahtelevat uusiosanat kuten
“elämänmedia”	ja “laatuläsnäolotila”. Taustavaikuttajana on selvästikin käynnissä	
oleva T3-selvitysprosessi; “Mooc Konttisen” visiossa kaikenkattavalla kampuksella
pyörivät myös poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat kyberpoliiseina. Parasta
tekstissä	on se, ettei siitä	pysty vedenpitävästi sanomaan, onko raivokas
koulutusuudistusoptimismi parodiaa nykyään vallitsevista puhetavoista vai ei.

Nimimerkki WP: “Minun yliopistoni 2025”



Tarina on satumainen allegoria jättiläiskissan muodon ottaneesta 100-vuotiaasta
Tampereen yliopistosta, joka suuren mentorin tavoin opastaa ensin epävarmaa
ensimmäisen vuoden opiskelijaa itsenäisen ajattelun tielle, mutta joutuu sitten itse
suurempien voimien eli talouspuheen uhkaamaksi. Naivistinen satu kasvaa
voimaannuttavaksi sivistyksen puolustukseksi, kun suuri kissa lopulta ärähtää	sen
mitä	moni yliopistolainen on sen suusta toivonut jo pitkään: “Jos minä	en puhu
sivistyksestä, niin kuka sitten.”	Tarina on viimeistelty ja tyyliltään yhtenäinen, ja se
muistuttaa viehättävyydessään ja sympaattisuudessaan esimerkiksi japanilaisen
Miyazakin animaatioita. Allegorian kautta kirjoittaja ei luonnostele konkreettista
tulevaisuuden ympäristöä	vaan saa lukijan pohtimaan sitä, millaisia arvoja haluamme
satavuotiaan Tampereen yliopiston edustavan vuonna 2025. Samalla tarina muistuttaa
meitä siitä, että yliopisto on juuri niin kaunis ja suuri kuin se on ensimmäisen vuoden
opiskelijan näkökulmasta.

Nimimerkki Jussi pussi [tekstillä ei otsikkoa]

Tyyliltään irtonainen, rento ja kekseliäs teksti alkaa huudahduksella “Olipa kerran!”,
vaikka kirjoittajalla ei ole aikomustakaan kertoa perinteistä kertomusta. Tyylilaji
muistuttaakin vanhanaikaista ilkikurista pakinaa, ja vauhdikas rytmi on kuin suoraan
urheiluselostuksesta. “Jussi pussi” keskittää kuvitteluvoimansa yhteen tulevaisuuden
innovaatioon, akateemiseen vertaisverkko “SCINNY”:yn ja sen mahdollistamaan
täysin avoimeen ja demokraattiseen sisällön jakamiseen. Visio ei koske yksin
Tampereen yliopistoa vaan globaalia tiedemaailmaa, jonka mullistukset muuttavat
pienen ihmisen elämää: “Myös Essi Esim, kolmannen vuoden filologian opiskelija
pienestä Tampereen yliopistosta, löysi ystävänsä välityksellä SCINNY:n ja huomasi
ymmärtävänsä kansainvälistä tiedettä paremmin kuin oman laitoksen tapahtumia.”
Teksti on täynnä humoristisia yksityiskohtia, jotka kuvaavat yliopistoyhteisön eri
ryhmien reaktioita muutokseen. Esimerkiksi vertaisverkko aiheuttaa emeritusten ja
emeritojen keskuudessa “katsausvillityksen”. Kirjaston henkilökuntaa saattaa
ilahduttaa se, että joka vuosi maksujaan nostava, journaalilisenssejä hallinnoiva
jättiläismäinen portaali Elsevier vääntyy muotoon “Elsewhere”. “Jussi pussin”
visiossa tieto ei siis enää ole “toisaalla”, vaan nettidemokratia ulottuu vihdoin myös
tieteeseen ja oppimiseen.

	




