
Terkon oppimiskeskuksessa työskennellään 
yömyöhään 
Ulla Salomaa 

"Hyvät laitteet ja kohtuullisen miellyttävät tilat aina käytettävissä. Mikä parasta - 
täältä ei kukaan hätistele illalla pois kesken parhaimman työvireen", toteavat 
oppimiskeskuksen vakiokäyttäjät. 

 

Terkon pohjakerrokseen valmistunut lääketieteellisen tiedekunnan oppimiskeskus otettiin käyttöön 
syyskuussa. Atk-saleissa on 43 mikroa ja lukusaleissa paikat 50 opiskelijalle, lisäksi 
ryhmätyöhuoneita ja opetustiloja - mm. taitopaja ja anestesiologian opetushuone.  

Oppimiskeskus on lukitussa tilassa, jonne pääsee työskentelemään henkilökohtaisella avaimella 
ympäri vuorokauden. Tiloja hallinnoi Lääketieteen kandidaattiseura, avainten jakelusta 
opiskelijoille huolehtivat pääosin kurssi-isännät. - Avainten tilaus ja jako vei syksyllä aikaa, joten 
tilojen käyttö aktivoitui hitaanlaisesti. Syksyn kuluessa avaimia tilattiin käyttöön vajaat 500 kpl. 

Toiminta vilkastui vuoden lopulla 

Tilastot oppimiskeskuksen pc-laitteiden käyttäjäistunnoista kuvaavat tilojen käyttömäärien 
kehitystä: 

syyskuussa 143, lokakuussa 543, marraskuussa 264 ja joulukuussa 874 käyttäjäistuntoa. 

Trendi on selvästi nouseva, sillä tammikuussa 2001 kirjattiin jo 1542 käyttäjäistuntoa. 

Tilastot osoittavat, että eri vuorokauden aikoina eniten käyttäjiä oli klo 11-16 välillä, huippu 
sijoittui puolenpäivän lounastaukoon. Useat olivat kuitenkin aloittaneet työskentelyn jo klo 7-8 
ennen luentoja tai työharjoittelua ja jatkaneet työtään taas illalla klo 16-21; joitakin 
sisäänkirjautuneita oli jopa yön tunteina. Viikonpäivistä vilkkaimmat olivat keskiviikko ja torstai, 
lauantaisin ja sunnuntaisin pc:llä työskenteleviä oli käynyt keskimäärin 15. 

Prekliininen opetus siirtyi maaliskuun alussa 2001 Siltavuorenpenkereeltä Terkon naapuriin 
Biomedicumiin. Osa näistä ensimmäisten vuosikurssienkin opiskelijoista on pyytänyt avaimen 

"Terkon" oppimiskeskukseen ja siten turvannut 
mahdollisuuden pidempään iltaopiskeluun. 
Biomedicumin oppimiskeskuksen tiloista on 
poistuttava viimeistään klo 18.  

Täällä saa opiskella vaikka yöllä 

Hannele Niemi ja Sanna Ristikartano 3. 
vuosikurssilta kertovat käyvänsä oppimiskeskuksessa 
joka päivä tai ainakin melkein. Koska kotona ei ole 
tietokonetta, he käyvät pc-luokassa tekemässä 
tiedonhakuja, tekstinkäsittelyä tai vilkaisemassa 
sähköpostinsa sekä vakinaisesti opiskelemassa 
lukusalissa. Tilat ovat heidän mielestään miellyttävät - 

 

http://www.helsinki.fi/jarj/lks/


on väljyyttä ja rauhaa opiskella iltaisin niin myöhään kuin jaksaa. Parasta heidän mielestään onkin 
juuri se, että tilat ovat aina käytettävissä, eikä kukaan hätistele pois juuri kun on paras työvire 
päällä. Myös iltaisin tiloissa on aina sen verran joukkoa, ettei olo tunnu yksinäiseltä, ja tauolle 
riittää juttuseuraa. 

Kuvassa ei ole väsynyt opiskelija, vaan intubaation harjoitteluväline! 

 

Kirjoittaja on Terveystieteiden kirjaston  
tiedottaja [ ulla.salomaa@helsinki.fi ]  
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