Audiolitterointi
Toimittaja Hanna Havusto:
Erityisesti Linna-kirjasto on herättänyt keskustelua, kun on mietitty, mitä tiloja karsitaan. Miten koet
sen, että kirjastoa ei olisi tällaisenaan?
Haastateltava 1 Helmi Siiroinen:
No ensinnäkin, keskustakampus kun se toimii humanististen tieteiden pääpaikkana. Tämä
keskuksena tässä yliopisto konseptissa niin on todella jotenkin kummallista, että me sillä
vähennettäisiin niin kuin tiloja, jossa on juuri kirjaston kaikki kirjat sekä laajemmat opiskelutilat
itsenäiseen opiskeluun, lukemiseen, ja niin poispäin, mitä esimerkiksi päärakennuksessa tai Pinnissä
ei löydy. Sieltä ei löydy opiskelutiloja ja mä en näe sitä, että sinne pystyttäisiin niitä jotenkin yhtäkkiä
taikomaan.
Haastateltava 2 Lilja Kangassalo
No mulle Linna-kirjasto on aina ollut paikka, minne mä meen opiskelemaan ja tota mä oon siis
ensimmäisen vuoden kauppisopiskelija ja tota, meidän tuutorit näytti tämän, tämän paikan meille ja
jotenkin jotenkin ihastuin näihin näihin tota tiloihin ja tää on niin tilava ja niinku valinnanvaraa on
paljon ja tälleen. Että mäkin on niinku viikonloppuisin ollut ollut tuolla niinku hiljaisessa salissa ja se
on musta niinku ihan mahtava paikka ja siellä saa niinku hommia tehtyä.
Haastateltava 3 Jaakko Hiltunen
No mun mielestä olisi tosi harmi, jos tää kirjasto ei olisi tällaisessa kokoonpanossa, että tämä on
helpottanut mun opintoja tosi paljon tää linnan kirjasto.
Toimittaja:
Koetko, että sinut voitaisiin jotenkin osallistaa osaksi kampuskehitystä ja haluaisitko sinä osallistua
esimerkiksi johonkin avoimeen keskustelutilaisuuteen tai millä muulla tavoin sä koet, että sä voisit
osallistua?
Haastateltava 1:
Tämmöisissä isoissa päätöksenteoissa on hyvä tietysti kuunnella oppilaskuntaa ja heidän
mielipiteitään. Itse en henkilökohtaisesti tämmöiseen oppilaskuntatoimintaan haluaisi osallistua tai
en koe siihen itse tarvetta, mutta oppilaita ja opiskelijoita kannattaa kuunnella näissä asioissa.
Haastateltava 2:
No miksei, että tuota en ole miettinyt asiaa niin paljon, mutta...mutta joo voishan sitä.
Haastateltava 3
Mun mielestä ollut tosi harmillista, että tämä nämä kehittämishankkeet sun muut on on tuntunut
tosi yksipuolisilta ja enemmän tiedottavilta, että opiskelijana on ollut vähän avuton olo, että ei ole
ollut mitään aktiivista halua selkeästi hallinnon puolelta osallistaa opiskelijoita, vaikka olisi tosi, tosi
kiva ja tärkeä niinku mun mielestä saada opiskelijakokemuksia näistä asioista ja varmaan joku
sellainen julkinen foorumi oli sitten läsnä tai netissä olisi tosi hyvä tällaiseen.
Toimittaja:
Herättääkö tämä tilojen karsiminen sinussa huolta?

Haastateltava 1:
Kyllä herättää erittäin paljon, koska tosiaan itselle tämä Linna-rakennus on toiminut koko
nelivuotisen taipaleen ajan semmoisena paikkana mihin mä tuun oikeasti aamulla kello 8.00 ja
lähden kello 4:00 (klo 16:00) tai jopa myöhemmin pois, että se antaa mahdollisuuden opiskella
tehokkaasti ja tuottaa niitä tuloksia, mitä jopa valtion tasolla vaaditaan.
Haastateltava 2:
No kyllähän se tottakai, tottakai herättää, että tota varsinkin tämä Linna-kirjasto on monille monille
se paikka, minne mennään opiskelemaan ja vaihtaan kuulumisia kavereitten kanssa, käydään
syömässä ja, ja tehdään ryhmätöitä ja täällä voi tosi monipuolisesti tehdä kaikkea. Ei pelkästään
niinku niinku opiskeluun liittyvää, että onhan se tietysti on tää niinku iso, iso osa tätä Tampereen
yliopistoa ja, ja niinku tätä.
Haastateltava 3:
No kyllähän se herättää, varsinkin kun nuo perusteet vaikuttaa tosi kyseenalaiselta, että ei ne
päästöt mihinkään katoa, vaikka omistus vaihtuu, vaihtuisikin näissä tiloissa. Ja mun mielestä Linna
on tosi tärkeä osa Tampereen yliopistoa, etenkin yhteiskuntatieteillä. Niin vähän tulee tällaisia
uhkakuvia siitä, että, että mikähän tässä nyt on homman nimi, että onko tämä joku intressiryhmiä
kysymys vai ideologinen homma vai aidosti ympäristöä painottava juttu? Mitä mä vähän epäilen.

