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Varhain sunnuntaiaamuna 2. joulukuuta suuntasin kimpsuineni ja kampsuineni Helsinki-
Vantaan lentoasemalle. Edessä oli Dipolin KAM-kurssin (arkisemmin Tietojen hallinta) 
opintomatka Lontoossa pidettäville Online 2001 –messuille. Asemalla odottikin jo kurssin 
vetäjä Riitta Varis, joka toimi myös matkanjohtajana ja ”emona” meille. Matkalle lähti 
kaikkiaan 19 henkeä eli kaikki, jotka osallistuvat kurssille. 

Alkujännityksestä ja lähtöselvityksestä jotenkin selvittyäni huomasinkin jo pian olevani 
Finnairin lennolla Lontoon Heathrow’n kentälle, jonne saavuttiin aikataulun mukaisesti. 
Matkatavarat löytyivät hihnalta nopeasti, ja ryhmämme suuntasi pikkubussilla kohti 
Bayswaterin kaupunginosassa sijaitsevaa Inverness Court –hotelliamme. Matkalla ihmettelin 
jälleen kerran Lontoon valtavuutta ja liikenneruuhkia. 

Hotellissa sisäänkirjautuminen sujui nopeasti, ja tavaroitten purkamisen jälkeen lähdimme 
porukalla ostamaan metroasemalta Travelcard- matkakorttia, jolla matkustaminen sujuisi 
kätevästi yleisillä kulkuneuvoilla. Itse asiassa matkan aikana tuli myös käveltyä erittäin 
paljon ja tuloksena oli hiertymiä jaloissa (hyvä neuvo: älkää ottako upouusia kenkiä matkalle, 
jos saatte helposti hiertymiä kantapäihin). Useana päivänä tehtiin pitkiä kävelylenkkejä 
läheisiin puistoihin (Kensington Gardens ja Hyde Park) ja lähistöllä sijaitseville 
ostoskaduille. 

Hotellin lähellä olevaan Black Lion –pubiin tutustumisen jälkeen ilta olikin jo pitkällä, ja oli 
aika valmistautua seuraavaan päivään. Maanantaina oli ohjelmassa vierailu University of 
London Libraryyn, jonka palvelut esiteltiin perusteellisesti ja miellyttävästi. Meidät vietiin 
myös kirjastorakennuksen korkeaan torniin, josta oli mahtava näköala Lontoon kattojen yli. 
Big Benkin näytti yllättävän pieneltä horisontissa… Kirjasto on miellyttävä vanhojen 
kokoelmien ja modernin teknologian yhdistelmä, josta lisätietoa osoitteessa 

• http://www.ull.ac.uk/. 

Iltapäivällä ruokailun jälkeen viiden hengen ryhmäämme kuuluvat ulkoministeriön edustajat 
veivät meidät tutustumaan Suomen suurlähetystöön, jossa oli kahvitarjoilun lisäksi kirjaston 
ja arkiston esittely. Harvoinpa sitä pääsee vierailemaan suurlähetystössä näin epävirallisissa 
merkeissä! Suurlähetystön sivut 

http://www.ull.ac.uk/


• http://www.finemb.org.uk/. 

Tiistaina olikin sitten edessä ensimmäinen päivä Olympia-hallissa Online-messuilla. Väkeä 
oli paikalla ensimmäisenä päivänä todella paljon, ja ehdin jo kadottaa messupassini ennen 
kuin olin päässyt sisäänkäyntiä edemmäksi. Alkuhässäkän jälkeen tapasin pari tuttua 
kurssilaista, ja loppupäivä meni standeilla kierrellessä, demonstraatioita ja ilmaisluentoja 
kuunnellessa ja esitemateriaalia kerätessä. Paperia tulikin todella paljon, ja edessä on vielä 
sen läpikäyminen. En ollut aiemmin vieraillut näin suurilla messuilla, ja se oli 
alkuhämmennyksen jälkeen ihan antoisa kokemus.  

Toisena messupäivänä kävin myös konferenssipuolella kuuntelemassa alustusta 
tietoammattilaisen muuttuvasta työnkuvasta. Negatiivisena kokemuksena mainittakoon pitkät 
ruokajonot, suppeahko valikoima ja korkeat hinnat -  mutta eipä Lontoo muutenkaan ole niitä 
halvimpia kaupunkeja! 

Messujen kotisivuilta löytynee vielä jotakin: 

• http://www.online-information.co.uk/online/ 

Torstaina joutui jättämään messut väliin, koska minun ja Noora Lassilan ohjelmassa oli 
vierailu Opiskelijakirjaston ja varmasti muidenkin käyttämän Dawson Books –
kirjanvälityksen uusiin tiloihin. Tarkoitus oli ensin matkustaa junalla Lontoosta 
Wellingborough’n pikkukaupunkiin ja sieltä jatkaa autokyydillä ”päämajaan” Rushdeniin, 
mutta yllättäen saimmekin hotelliltamme henkilöautokyydin suoraan perille. Isäntämme 
David Harling sattui olemaan lähistöllä, ja saimme matkaseuraksi myös kaksi muuta 
kirjastoihmistä, toinen Tukholmasta ja toinen Tampereelta. Perillä meitä ja n. 50 muuta 
vierasta (joista suurin osa Britanniasta) odotti vastaanottokomitea, joka tarjosi välittömästi 
kahvit, ja vähitellen päästiin tutustumaan Dawsonin toimintaan. Välillä tarjottiin seisovasta 
pöydästä runsas lounas, ja palveluihin tutustuttiin esim. seuraamalla demonstraatiota siitä, 
miten kirjojen muovitus tapahtuu. Käynti oli erittäin antoisa, ja isäntien vieraanvaraisuuden 
kruunasi se, että he kustansivat meille paluuliput Lontooseen. Dawson Booksin sivut 
osoitteessa 

• http://www.dawson.co.uk/ukbooks/ 

Virallinen ohjelma päättyikin siihen, ja pari viimeistä matkapäivää kukin kurssilainen käytti 
omien mieltymystensä mukaisesti ostoksia tehden, museoissa ja konserteissa, teatterissa jne. 
Itse uskaltauduin vierailemaan Design-museossa Thamesin rannalla. Samalla tuli kerralla 
nähtyä kaikki keskeiset nähtävyydet, koska bussin reitti kulki Lontoon keskustan halki. 
Paluumatkalla havaitsin myös, että Stockmannin jouluruuhkat ovat pientä verrattuna siihen 
ihmispaljouteen, mikä oli kasautunut Oxford Streetin ostospaikkojen liepeille. Väkeä oli niin 
paljon, että bussin toisesta kerroksestakin, kuhinaa turvallisesti sivusta seuraten, alkoi 
melkein ahdistaa… 

Lauantai-illan päätteeksi suurin osa ryhmästämme kokoontui vielä lähistöllä sijaitsevaan 
italialaiseen ravintolaan, jossa tuhlattiin viimeisetkin rahat. Osa meistä tosin vielä shoppaili 
lentokentällä, ja kaikkien matkalaukut olivat varmaan tupaten täynnä tavaraa. Paluulento 
sujui muuten mukavasti, mutta kentällä oli ruuhkaa ja teknisistä ongelmista kärsinyt 
Concorde viivästytti lähtöämme puolisen tuntia. Helsinki-Vantaan lentoasemalla meitä odotti 
sankka sumu… Lontoossa muuten vallitsi lähes koko matkan ajan sateeton ja ajoittain 

http://www.finemb.org.uk/
http://www.online-information.co.uk/online/
http://www.dawson.co.uk/ukbooks/


hyvinkin aurinkoinen sää. Ja lämmintäkin oli lähes 10 astetta. 

Kaiken kaikkiaan hyvin miellyttävä matka. Ja rahaa meni… 
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