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Viik ko tutustu mas sa He laan: Tet ti läi sen päi vä ‐
kir ja

Olen yhdeksäsluokkalainen Petteri Suvijärvi, ja tässä tekstissä

kerron minun TET-viikostani 28.10.–1.11. historian ja etnologian

laitoksella. Tulin tänne tettiin, koska olen ollut kiinnostunut

historiasta ja koska olin viime kerrallakin täällä tetissä ja tämä

oli mukava paikka.

Maanantaina töihin tullessani ensimmäinen asia oli tietenkin

viikon ohjelman laatiminen. Se ei tosin tapahtunut käden

käänteessä, ja koko viikon ajan aikataulut ja ohjelma olivat aika

joustavia. Maanantaina hommiin kuului askartelua KUMU-

tarrojen parissa sekä hieman yksitoikkoisen tuntuinen luento -

ei mikään erikoisin alku, mutta siitä se lähti.

Ensimmäisenä päivänä en aivan kaikkia asioita historian ja

etnologian laitoksesta vielä muistanutkaan, mutta tiistaina

suurin osa asioista oli palautunut mieleeni. Toisen päivän

ohjelmassa oli oikeastaan yksi suurempi asia, historian

menetelmäkurssi, jota menin seuraamaan päivän lopuksi.

Ennen sitä luin erilaisia tekstejä, jotka olivat kyseisellä kurssilla

puheenaiheena. Oli kiinnostava kuunnella kurssin sisältöä,

varsinkin kun siellä ei käytetty niin paljon vaikeaa

kapulakieltä, jolloin tavallinen kansalainenkin ymmärsi

puheenaiheet.

Keskiviikkona tein monenlaisia juttuja: kävin muun muassa kuuntelemassa luentoa hulluuden historiasta ja järjestelin

vanhoja kirjoja vuosilta 1902-1920. Lähestyvän halloweenin kunniaksi liimailin myös Kekkosen naamoja karkkeihin

tarjoiltavaksi henkilökunnalle.

Torstaina aamulla oli henkilökunnan keskustelutilaisuus, jota olin kuuntelemassa, ja tämän jälkeen olin kuuntelemassa

luentoa kylmä sodan kriiseistä. Torstai oli ehkä tylsin päivistä, koska istumista ja kuuntelemista oli paljon ja tekemistä

vähemmän.
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Perjantai oli viimeinen tet-päiväni ja hiljaisin työpäiväni yliopistolla. Aamu kului oleskellessa, nopealla kauppareissulla ja

kopiokoneen äärellä. Päivä ei kuitenkaan loppunut siihen, vaan myöhemmin klo 12-14 olin väitöstilaisuudessa. Verrattuna

viime vuonna seuraamaani väitöstilaisuuteen, tämä oli paljon kiinnostavampi - ja lyhyempi. Tosin en ollut ulkonäöllisesti tai

vaatetuksellisesti tajunnut valmistautua tilaisuuteen ollenkaan, joten tuntui ehkä hieman hävettävältä olla sellaisessa

tilaisuudessa vähän nuhjuisen näköisenä.

Kaiken kaikkiaan oli jälleen mukava olla tetissä Helassa. Vaikka välillä oli vähän tylsää ja en ollut ehkä ihan niin tarmokas

kuin viime vuonna, työympäristö oli kuitenkin tosi mukava ja kiinnostava, mikä teki minun tet-viikostani nautittavan.


