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OLEMME KULTTUURILEHTI ja kirjasto
alan ammattilehti.

No huhhuh. Kirjastot ovat taas auki! 
Tai ainakin kovaa vauhtia avautumassa. 
Senpä kunniaksi siirretään jo katse 
syksyyn:

Uusi digiopastamisen koulutus tulee 
syksyllä kirjastoihin. Ilmoittaudu mu
kaan maksuttomaan eu:n järjestämään 
koulutukseen, jonka kesto on 1–2 päivää.

Ilmoittautua voit lähettämällä vapaa
muotoisen sähköpostin osoitteeseen: 
ville.vaarne@fla.fi

Ideana on, että kirjaston ammatti
laiselle annetaan koulutus, jonka jälkeen 
opastetaan asiakkaita. Sekä asiakkaiden 
että opastajien taidoista kerätään tietoja 
eu:n Digital travellers tutkimusprojektia 
varten.

Jos teet digiopastamista asiakkaiden 
parissa ja olet kiinnostunut kehittämään 
taitojasi, ilmoittaudu heti! Mukaan mah
tuu 20 ammattilaista.

TÄNÄ VUONNA on ensi kertaa mahdol
lista äänestää jäseniä Kirjastoseuran hal
litukseen sähköisesti. Kerromme syksyllä 
lisää sähköisestä äänestyksestä. 

Kirjastoseuran vuosikokous järjes
tetään Tampereen Metsokirjastossa 
15. lokakuuta. Siellä käsitellään muun 
muassa seuran uutta strategiaa. 

Syksyllä aukeaa myös uusi mento
rointiohjelmamme, jonka nimi on 
Vaikuttava johtaja. Katso lisätiedot ja 
ilmoittaudu verkkosivullamme.
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Tikkurilan kirjaston sarjakuvavastaava Harri Hok-
kanen on esimerkki työntekijästä, jolle harrastu
neisuudesta on muodostunut osa työnkuvaa. Hän 
on ollut kiinnostunut sarjakuvista 1970luvulta 
asti.  

Vantaan ja Espoon kirjastojen yhteisaineistossa on yli 
14 000 sarjakuvakirjanimikettä. Hokkanen vastaa kokoelman 
englanninkielisten sarjakuvien hankinnoista, minkä takia hän 
seuraa alan palkintoja ja kiinnostavia julkaisuja kustantajien 
sivuilta sekä asiantuntijoiden ylläpitämiltä sivustoilta. 

”Asiakastoiveet ovat iso osa hankintapolitiikkaamme.” 
Myös Porvoon kaupunginkirjaston henkilökuntaan kuuluu 

sarjakuvaaalaa seuraavia ihmisiä, kertoo palveluesimies Tetta 
Korhonen.  

”Muutamia vuosia sitten oli myös kirjallisuuskoulutus, joka 
keskittyi sarjakuviin. Sellaiselle olisi varmaan kysyntää jälleen.”

Sarjakuvat näkyvät Porvoon kirjastossa etenkin helmi
kuussa. Silloin kaupungissa järjestetään kaksikielinen Åfest 
sarjakuvafestivaali, jonka tapahtumapaikkoihin kirjasto kuuluu.

”Meillä on ollut todella hienoja ja kiinnostavia näyttelyitä 
sekä kotimaisilta että pohjoismaisilta sarjakuvantekijöiltä.”  

Syyskuun alussa järjestettävät Helsingin sarjakuvafesti
vaalit ovat perinteisesti olleet kansainväliset ja monikieliset. 
Sarjakuvaharrastus ei olekaan yhtä vahvasti ankkuroitunut suo
men kieleen kuin muu kaunokirjallisuus. Porvoon kirjastossa 
esimerkiksi sarjakuvia on tarjolla lähes kymmenellä kielellä. 

Hokkasen mukaan suomeksi käännetyn sarjakuvan määrä 
on romahtanut. 

”Jos jotain käännetään, niin se on pääasiassa mangaa tai 
supersankarisarjakuvaa. Englanninkielinen sarjakuva on jo 
vuosia ollut suurempi lainauksiltaan kuin suomenkielinen, 
johtuen paremmasta ja monipuolisemmasta valikoimasta.” 

Korhonen on huomannut saman trendin. 
Molemmista kirjastoista kuitenkin vakuutetaan, että 

kotimaisten pienkustantajien rooli on tärkeä. Toinen Hokka
sen sarjakuvasuosituksista onkin pienkustantamo Kumioravan 
julkaisema JP Ahosen Belzebubs. Se toinen on meksikolaisen 
Tony Sandovalin englanninkielinen teos WaterSnakes.  

”Sitä suosittelen kaikenikäisille, vaikka teos onkin enem
män ehkä tarkoitettu nuorille aikuisille.” 

Lisää sarjakuvista sivuilla 28–30

Englannin kieli 
jyrää sarjakuvissa 
KIRJASTOJEN SARJAKUVAKOULUTUKSELLE 
VOISI OLLA KYSYNTÄÄ. 

teksti  Kaisu Tervonen
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Suomi oli koronakriisin 
kuumimmassa vaiheessa kan
sainvälisissä otsikoissa.

New York Times kirjoitti 
poikkeuksellisesta varautu

misesta, jota Suomessa tehdään.
Avattiin kriisivarasto, jossa oli viljaa, 

öljyä ja lääkkeitä.
Suomi nähtiin jutussa maana, joka 

on varautunut pahan päivän varalle. 
Meillä oli suunnitelma.

KUN KIRJASTOJEN ovet sulkeutuivat, 
kuinka monessa kirjastossa oli suunni
telma valmiina? 

Monissa kirjastoissa ei ollut min
käänlaista suunnitelmaa sen varalle, että ovet me
nisivät kiinni. Tämä on ymmärrettävää, sillä edes 
talvi ja jatkosodan aikana kirjastot eivät ole olleet 
yhtä laajasti kiinni.

Tiettävästi milloinkaan aiemmin kirjastoja ei 
ole suljettu yhtä laajamittaisesti.

KIRJASTOLLA 
PITÄÄ OLLA 
KRIISISUUNNITELMA

PÄÄKIRJOITUS

Ville
Vaarne
Kirjoittaja 
on Kirjasto
lehden pää
toimittaja.

Kirjastohistoroitsija ja tutkija Ilkka 
Mäkinen kertoo, että ei edes sisällisso
dan tai yleislakon aikana yli sata vuotta 
sitten tehty mitään vastaavaa.

”Silloin kun kirjastojen ylläpito 
perustui sivutoimisuuteen, vapaaeh
toistyöhön ja hyväntekeväisyyteen, ei 
sellaista keskittämätöntä systeemiä voi
nut sulkea yhtä tehokkaasti kuin nyt”, 
Mäkinen kertoo.

”Toki paikallisesti, esimerkiksi 
Helsingissä sisällissodan aikana kirjastot 
olivat kiinni, mutta varmasti maassa oli 
paljon kirjastoja, jotka silloinkin toimi
vat entiseen tapaan.”

HETI KRIISIN käynnistyttyä aloitettu kirjakassien 
jakelu oli hyvä esimerkki siitä, miten nopeasti 
kirjastot pystyvät reagoimaan. Melkein heti perään 
tuli aluehallintoviraston kehotus, että kasseja ei 
kannata tartuntariskin takia jakaa. Perusteluna oli, 
että virus säilyy muovipinnoilla jopa 72 tuntia.

Myös kunnilta puuttui suunnitelmallisuutta, 
sillä ne reagoivat paniikinomaisesti lomauttamalla 
heti työntekijöitään, kuten myös kirjaston väkeä. 
Maltillisuutta olisi tarvittu paljon lisää.

Kaikkea ei kirjastojen tarvise suunnitella itse. 
Tarvitaan myös parempaa keskitettyä suunnittelua.

Mikä on kirjastojen rooli koronan jälkeisessä 
maailmassa?

Sen merkitys korostuu. Siksi, että ekirjasto
jen tarve on kasvanut. Ja myös siksi, että etätyö 
yleistyy. Ihmiset tarvitsevat tilaa, jossa kohdata ja 
tehdä töitä. 

Ennen kaikkea kirjastojen sulkemiset tekivät 
näkyväksi sen, että kirjastot eivät ole vain yksi 
palvelu muiden joukossa. Kirjastot ovat hyvinvoin
tivaltion keskeinen palvelu, ja niiden sulkeminen on 
merkki vakavasta kriisistä. Onneksi tämän lehden 
tullessa julki kirjastoja taas avataan. Normaali arki, 
kuinka olemmekaan sitä ikävöineet.

EDES TALVI- JA JATKOSODAN 
AIKANA KIRJASTOT EIVÄT OLE 
OLLEET YHTÄ LAAJASTI KIINNI. 
TIETTÄVÄSTI MILLOINKAAN 
AIEMMIN KIRJASTOJA EI OLE 
SULJETTU YHTÄ LAAJAMITTAISESTI.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seura- 
kuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 %.  
Jyty on STTK:n jäsenliitto.

KIRJASTOAMMATTILAINEN! JYTY ON KIRJASTOALAN JA SEN KOULUTETTUJEN  
AMMATTILAISTEN EDUNVALVOJA. MONI KIRJASTOVÄESTÄ ON VALINNUT  
AMMATTI JÄRJESTÖKSEEN JYTYN. VALITSE SINÄKIN JA LIITY!

WWWJYTYLIITTOFI 
Jyty-yhdistyksiä on noin 200. Aluetoimipisteet: Kouvola,  
Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seura- 
kuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 %.  
Jyty on STTK:n jäsenliitto.

KIRJASTOAMMATTILAINEN! JYTY ON KIRJASTOALAN JA SEN KOULUTETTUJEN  
AMMATTILAISTEN EDUNVALVOJA. MONI KIRJASTOVÄESTÄ ON VALINNUT  
AMMATTI JÄRJESTÖKSEEN JYTYN. VALITSE SINÄKIN JA LIITY!

WWWJYTYLIITTOFI 
Jyty-yhdistyksiä on noin 200. Aluetoimipisteet: Kouvola,  
Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa.

KIRJASTOAMMATTILAINEN! JYTY ON KIRJASTO-
ALAN JA SEN KOULUTETTUJEN AMMATTILAISTEN 

EDUNVALVOJA. MONI KIRJASTOVÄESTÄ ON  
VALINNUT AMMATTIJÄRJESTÖKSEEN JYTYN.  

VALITSE SINÄKIN JA LIITY!

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto  
Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, 
seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa 
viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on  

noin 84 %. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Jyty-yhdistyksiä on noin 170. Aluetoimipisteet: 
Kouvola, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Tampere, 

Turku, Vaasa.

AJANKOHTAISTA
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VIRUS 
MYLLÄSI 
KIRJASTOJEN 
ARJEN 

KIRJASTOJEN HENKILÖKUNTA OSOITTI 
KETTERYYTENSÄ KORONAKRIISISSÄ. OSAN 
POIKKEUSTILANTEESSA OPITUSTA ENNAKOIDAAN 
JÄÄVÄN PYSYVÄSTI OSAKSI KIRJASTOJEN TOIMINTAA. 

V aikka koronavirus oli jyllännyt maailmalla sekä medi
assa jo useamman kuukauden, kaikki tapahtui lopulta 
odottamattoman nopeasti. Torstaina 12. maaliskuuta 
Suomen hallitus antoi suosituksen, jonka perusteella 
yli 500 hengen kokoontumiset kiellettiin.  

 Vain neljä päivää myöhemmin otettiin käyttöön 
valmiuslaki. Sen nojalla liikkumista maan sisällä pys

tyttiin rajoittamaan ja muun muassa kirjastot suljettiin. 
”Me molemmat työparini kanssa huusimme ääneen ihmetellen kuulles

samme asiasta televisiosta. Juuri tätä ennen oli vielä tapahtumien järjestäjien 
kanssa keskusteltu, että tapahtumat hoidetaan sovitusti”, Kemijärven johtava 
kirjastonhoitaja Marja-Leena Vaarala kuvailee ensireaktiotaan. 

”

teksti  Juho Liukkonen   kuvat  Ville Vaarne

KANSI





KAIKKI MENI UUSIKSI. Kirjastojen oli muutettava 
toiminta vastaamaan poikkeustilan olosuhteita 
muutaman vuorokauden kuluessa. 

Osa kirjastoista hoiti kriisitilannetta johto
portaasta käsin koordinoidusti, osassa jätettiin 
tiimeille vastuu oman työnkuvansa toteuttamisesta 
poikkeusolosuhteissa. 

Kello tikitti. Työntekijöille piti saada tieto 
välittömästi tilanteesta ja mahdollisista muutok
sista. Huolta herättivät mahdolliset lomautukset, 
ytprosessit, sekä henkilöstön vapauttaminen 
työvelvollisuuksista. 

Päätöksiä oli pystyttävä tekemään ja samalla 
säilyttämään malttinsa epäselvän tilanteen valli
tessa. Hallituksen yleisiin linjauksiin odotettiin 
ja etsittiin vahvistusta aluehallintovirastoja sekä 
paikallisia päättäjiä myöten. 

Samalla asiakkaille oli välitettävä tietoa. 
Lainojen eräpäivien siirtämisestä sovittiin kirjas
tokimpoissa ja tapahtumia peruttiin yhteistuumin 
yhteistyökumppaneiden kesken. Myös nettisivuja 
piti päivittää kiireellä ajan tasalle. 

RYNTÄYS KIRJASTOIHIN. Kun kirjastojen sulke
minen lopulta varmistui, seurasi ennennäkemätön 
asiakkaiden ryntäys kautta maan. Kirjoja hamstrat
tiin koronakaranteenin varalle. Esimerkiksi 
Tampereelta, Oulusta ja Turusta kerrotaan, että 
viimeisenä iltana pääkirjastojen kirjahyllyt olivat 
ryntäyksen jäljiltä sotkussa. 

Kirjastojen ovien kumahtaessa kiinni eivät 
työt suinkaan loppuneet. Yhtäkkiä kirjastoissa jäi 
aikaa perinteiselle ja asiakkaalle näkymättömälle 
kirjastotyölle: kokoelmatyölle, tietoverkkotyölle, 
sisällöntuotannolle sekä esimerkiksi kirjastoverkko
jen väliselle aineiston jakelutyölle. 

PALVELUT VERKKOON. Haastattelukierroksen 
perusteella poikkeustilanteen synnyttämiin 
haasteisiin tartuttiin kirjastoissa omaaloitteisesti. 
Harppauksia otettiin etenkin sähköisten palvelui
den toteuttamisessa. Useissa kirjastoissa otettiin 
käyttöön easiakkuuspalvelu, eli väliaikainen asia
kastili poikkeustilan ajaksi. 

Tampereen kaupungin kirjasto ja kansalai
sopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg kertoo, 
että heillä tapahtui digiharppaus uusien teknisten 
taitojen opettelussa. Esimerkiksi etäkokouksista 
tuli poikkeustilassa normi ja moni kirjastoammatti
lainen tuotti sisältöjä nettiin striimaten. 

”Oppimista on selvästi tapahtunut. Kirjastojen 
sisällä on ryhdytty koordinoimaan tehtyä työtä pääl
lekkäisyyksien välttämiseksi”, Lindberg kuvailee. 

Työkalut uuden tekemiseen ovat olleet useissa 
kirjastoissa periaatteessa jo vuosia, mutta siirtymi

MUSIIKKI ON VANHEMPAA KUIN PUHE, VANHEMPAA KUIN HOMO SAPIENS. 
ELÄIMILLÄKIN ON REVIIRIMUSIIKKIA JA KOSIOMUSIIKKIA. 
MUSIIKKI ON MYÖS ENSIMMÄISIÄ JA VIIMEISIÄ ASIOITA, 
JOIHIN IHMINEN REAGOI.
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nen ei ole ottanut toteutuakseen vanhojen rutiinien 
hallitessa. Nyt kirjastoissa kokeillaan uusia tapoja 
tehdä, vaikka tekniset puitteet eivät ole kaikkialla 
aivan viimeisen päälle. 

”Kuin jokin henkinen lukko olisi auennut”, 
Turun kaupunginkirjaston kirjastopalvelujohtaja 
Rebekka Pilppula vahvistaa. 

SISÄLLÖISTÄ YLITARJONTAA. Vaikka kirjastot itse 
tuottavat sisältöjä koordinoidusti, on pandemian 
aikana kuitenkin korostunut se, että sisällöistä on 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ylitarjontaa.  

Kaikki kulttuurikentän toimijat tuuttasivat 
sisältöä yhtä aikaa verkkoon.  

”Sama koskee myös meidän kirjastojen tuotta
mia palveluja. Löytävätkö ihmiset lopulta kaiken 
sen ja minkälainen tarve niille on ja kuinka paljon 
niitä käytetään”, Lindberg pohtii. 

Useissa Kirjastolehden haastattelemista kirjas
toissa uskotaan, että nyt on tehty harjoittelun ja 
kokeilujen nimissä paljon päällekkäistä työtä, mitä 
ei kannata välttämättä tehdä jatkossa. 

Esimerkiksi Tampereelta ja Turusta sekä 
Oulusta myönnetään, että poikkeustilanteen 
rauhoituttua saattaisi olla tarve suoratoistetun 
materiaalin valtakunnalliselle verkkoportaalille. 

YRITYKSIÄ JA KORJAUSLIIKKEITÄ. Kirjastoista 
kerrotaan, että koronakriisin aikana on tehty kaik
kea sellaista työtä, joihin tarvitaan tekijää. Muiden 
töiden ohella on kuljetettu ruokaa, organisoitu ruo
kapalveluja, toteutettu puhelinpalveluja, käännetty 
ohjeita sekä avustettu esimerkiksi kouluja.  

Ketteryydestä huolimatta alati muuttuva poik
keustila on pakottanut tekemään uusia palveluja 
kehitettäessä myös täyskäännöksiä. Kaikki palvelut 
eivät ole edenneet alkumetrejä pidemmälle.  

Esimerkiksi Sallassa ja Kuhmossa sekä monissa 
Helsingin kirjastoissa, kuten Kallion ja Lauttasaa
ren kirjastoissa, otettiin käyttöön kirjakassipalvelu. 

Esimerkiksi Sallassa ideana oli, että kirjoja voi 
varata kirjastosta ja noutaa kirjakasseina ovelta. 
Hyvin pian aluehallintovirasto kielsi kuitenkin 
palvelun. 

Joitakin rajoituksia tehtiin omaaloitteisesti. 
Turussa jouduttiin linjaamaan, ettei hyllyssä 
olevaan aineistoon voinut tehdä poikkeusoloissa 
varauksia. Syynä oli hallitsemattomasti kasvanut 
kirjojen kysyntä. 

VIRUS AVAA HAAVAT. Koronaviruksen myötä moni 
kirjaston ammattilainen joutui lomautetuksi. KT 
Kuntatyönantajien mukaan huhtikuussa ytneuvot
teluja käytiin jo 150:ssä kunnassa. 

Koronavirus on myös paljastanut haavoittu
vuuksia. Muun muassa Lapin kirjastojen kimpassa 
työtehtäviä on hajautettu eri kirjastojen kesken. 
Kun yhdessä kirjastossa työnteko keskeytyy, se 
vaikuttaa myös muiden toimintaan. 

POIKKEUSTILASUUNNITELMAT KUNTOON. Vaikka 
kirjastoilla on ollut omia suunnitelmia poikkeusti
lanteita varten, mihinkään nykyistä poikkeustilaa 
vastaavaan tilanteeseen kirjastoilla ei ole ollut 
suunnitelmaa entuudestaan. Toisin kuin muissa 

uhkakuvissa, viruksen myötä jopa työntekijästä voi 
muodostua riski. 

Kirjastoista kerrotaan, että poikkeustilanteita 
koskevat suunnitelmat aiotaan päivittää vastaa
maan pandemian kaltaisiin tilanteisiin.  

Pandemia on juttua kirjoittaessa vielä meneil
lään, mutta voiko kriisistä oppia jotain? 

”Tämä poikkeustila osoitti, että mitä alemmaksi 
ja laajemmin henkilökunnalle pystyy päätöksenteon 
hyvinä aikoina luovuttamaan, sitä paremmin han
kalien aikojen koittaessa organisoinnin toimivuus 
näkyy”, keskustakirjasto Oodin palvelupäällikkö 
Kari Lämsä kertoo. 

“Kirjastolaisia pidetään usein varovaisina ja tur
vallisuushakuisina, mutta kriisin aikana on ilmen
nyt, että he ovat luovia ja kykeneväisiä muuttamaan 
toimintaansa”, Turun kaupunginkirjaston kirjasto
palvelujohtaja Rebekka Pilppula kommentoi. 

”Sen voi ainakin oppia, että oman työn esille 
tuominen ei saa koskaan loppua. Kun puhutaan 
sidosryhmistä, tärkein niistä on kaupunkimme 
päättäjät. Jos he eivät saa tietoa tai ymmärrä, mitä 
me kirjastossa teemme, meidän työmme muuttuu 
aika epätoivoiseksi”, Kemijärven johtava kirjaston
hoitaja Marja-Leena Vaarala toteaa.   
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  Nadia 
Lund-Iivonen 
valmisteli asi-
akkaita varten 
ohjeistuksia 
Helsingin 
Oodissa.

  Kirjastojen 
avautuminen 
toukokuussa 
uloslainaukselle 
ei aiheuttanut 
ruuhkia. Oodiin 
virtasi asiakkai-
ta tasaisesti.

  Kävijöitä 
ohjeistettiin 
muun muas-
sa tällaisilla 
kylteillä.



päähäni haluta ihan minkä 
tämän maailman kirjan 
hyvänsä, jostain kirjastosta 
minä sen saan.  

Ja yhtäkkiä joudun pär
jäämään ilman.  

Mutta on tässä kyse 
muustakin kuin kirjoista. 
Kirjasto on aina ollut turva
paikkani, keidas kaupungin 
keskellä. Se on ollut myös 
kohde, jossa käydä, ihan vain 
jotta tulisi puhkaistua yksin 
olemisen sitkeä kelmu. 

Monesti iltapäivisin saan päähäni, että tarvit
sen aivan ehdottomasti, juuri tällä sekunnilla, jota
kin tiettyä kirjaa, ja lähden oitis kirjastoon. Perillä 
tajuan, etten ehdi lukea kirjaa viikkokausiin, ja se 
mitä niin kiihkeästi tarvitsin olikin käynti jossakin, 
jollakin tavoin merkityksellinen piipahdus ihmisten 
ilmoilla.  

MONILLE KIRJASTO merkitsee vieläkin enemmän. 
Se saattaa olla koko elämää ja ihmisarvoa ylläpitävä 
rakenne. Minullekin se on merkinnyt sitä. Asuin 
nuorena Roomassa, ja uuden elämän ensihurmion 
haihduttua elämän tukipilareiden kuten työn tai 
opiskelupaikan puuttuminen alkoi tuntua vaimeana 
helinänä, sisäisenä hajoamisena. Kun vihdoin löysin 
kaikille avoimen kirjaston, minulla oli paikka, johon 
mennä päivisin ja elämäni sai jonkinlaisen arvok
kaan muodon.   

Niille, joiden elämän tukipilarit ovat vähissä, 
kirjaston puuttuminen saattaa merkitä kovaa sin
nittelyä. Missä mahtaa nyt torkkua se asiakas, jolla 
on tapana ottaa nokkaunia kirja kädessä Rikhar
dinkadun kirjaston runoushyllyn edessä, oli päivä 
tai kellonaika mikä hyvänsä? Tai missä peseytyy se 
vanhempi rouva, joka on tottunut tekemään sen 
kirjaston naistenhuoneessa, ja siirtymään sitten 
puhtain kasvoin ja käsin lehtisaliin lukemaan 
päivän lehdet?  

Sinä päivänä kun kirjastot jälleen avaavat ovensa, 
heidät minä toivon näkeväni aulassa ensimmäisinä.  

ELÄMÄN 
TUKIPILARI 

M 
inä olen ollut ensi kertaa elämäs
säni sellaisessa tilanteessa, että 
en pääse kirjastoon. Kirjastojen 
sulkeminen oli minulle toistaiseksi 
karanteeniuutisista hurjin, paljon 

radikaalimpi kuin Uudenmaan eristäminen. Silloin 
tajusin, että maailman ovet todella painuvat nenäni 
edestä kiinni.  

Olin nelivuotias kun opin lukemaan, ja samana 
vuonna sain oman kirjastokortin. Libristi kirjoitti 
kirjoituskoneella vaaleanpunaiseen pahvikorttiin 
nimeni, ja vuosiluku 72 leimattiin kortin oikeaan 
yläkulmaan. Sen alle leimattaisiin jokainen tuleva 
asiakasvuosi niin kauan kuin kävisin lastenosas
tolla. Aikuisten kortti oli vaaleanvihreä, mutta 
nelivuotiaasta vaaleanpunainenkin tuntui tärkeältä 
ja viralliselta asiakirjalta, hiukan kuin henkilölli
syystodistus sitten myöhemmin, tai passi. 

SIITÄ PITÄEN minusta on kasvanut kirjastojen 
pilalle hemmottelema ihminen. Lompakossani on 
useita kirjastokortteja, kuin ostosriippuvaisella 
luottokortteja, ja olen tottunut siihen, että saanpa 

KIRJASTO ON AINA OLLUT 
TURVAPAIKKANI, KEIDAS 
KAUPUNGIN KESKELLÄ. 
SE ON OLLUT MYÖS KOHDE, 
JOSSA KÄYDÄ, IHAN VAIN 
JOTTA TULISI PUHKAISTUA 
YKSIN OLEMISEN SITKEÄ 
KELMU. 

KOLUMNI

Katja 
Kallio
Kirjoittaja 
on kirjailija.

”
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den ajaksi. Kysyntää olisi 
Bookbeatin mukaan ollut 
valtavan paljon enemmän. 

YLEISET KIRJASTOT ovat 
rämpineet digimaailmassa 
eteenpäin tuskallisen 
hitaasti. Vaikeudet eivät ole 
yksin kirjastojen vaan liitty
vät laajemmin kirjaalaan ja 
tekijänoikeuksiin.  

Hitaus on myös asenne
kysymys. Kirjastoissa on oltu 
liikaa kiinni fyysisissä kir
joissa ja niiden liikuttelussa 
paikasta toiseen. Digitaalista 
mediaa on väheksytty ja 
asiakkaiden ohjaaminen ekirjojen pariin on ollut 
vaihtelevaa. Ekirjoihin liittyvän osaamisen on 
annettu kasautua vain osalle henkilökuntaa.  

Ei auta kuin toivoa, että koronakriisi tuo uuden 
vaihteen kirjastojen digiloikkaan. Hyviäkin uutisia 
on kuulunut. Kainuun ja PohjoisPohjanmaan 
kirjastot ovat jo reilun vuoden ajan tarjonneet 
asiakkaille 38 kunnan yhteisen ekirjaston ja koke
mukset ovat rohkaisevia. Kuntien yhteistä ekir
jastoa odotellessa voi akuutin kirjapulan ratkaista 
hankkimalla kirjastokortteja mahdollisimman 
monen eri kaupungin kirjastoon.  

KORONA NÄYTTI, 
MIKSI TARVITSEMME 
E-KIRJASTON 

K oronaepidemian aikana asiakkaiden 
pettymys ekirjastoon on ollut käsin
kosketeltavaa. ”Kirjasto on suomalai
sen sivistyksen hieno ja kansainvälises
ti arvostettu saavutus, joka ekirjaston 

osalta toimii tehottomasti”, kirjoitti Jukka 
Järvisalo Savonlinnasta (HS 17.4.2020). ”Välillä 
aina muistan ekirjaston, menen sinne innoissani ja 
poistun pettyneenä”, twiittasi toinen lukija. 

Kirjastojen sulkujen aikana asiakkaita ohjattiin 
käyttämään ekirjoja. Tarjonta ei kuitenkaan vastaa 
lähellekään kysyntää. Esimerkiksi pääkaupunkiseu
dun Helmetkirjastoissa ekirjojen ja äänikirjojen 
varauksissa on huimat nousut, mutta käytön kasvu 
on rajoittunut siihen, mitä kirjastot ovat pystyneet 
ostamaan. 

Selvitin vuonna 2018, kuinka paljon yleiset 
kirjastot Suomessa keskimäärin käyttävät aineisto
budjetistaan digitaalisiin sisältöihin. Tuolloin luku 
oli muutaman prosentin luokkaa. Tyrmistyttävä 
fakta, jota ei voida selittää pois pelkästään huonolla 
tarjonnalla ja kalliilla lisensseillä. Parissa vuodessa 
kehitystä on tapahtunut mutta silti kirjastot yllätet
tiin housut kintuissa koronaepidemian aikana. 

MYÖS KIRJASTOJEN ja koulujen yhteistyössä 
yhdestä on pulaa, nimittäin kirjoista. Etäopetuk
sen alkuvaiheessa opettajat toivoivat kirjastoilta 
ekirjoja. Kirjastot eivät kuitenkaan pääosin tarjoa 
kouluille oheislukemistoja sähköisinä, vaikka se on 
ollut mahdollista jo muutaman vuoden ajan.  

Kirjastojen jättämään palvelutyhjiöön on tullut 
muita palveluntarjoajia. Ruotsinkielisissä kouluissa 
on käytössä Ebban ekirjasto. Yksityisten säätiöiden 
rahoittama palvelu mainostaa valikoimassa olevan 
tuhansia ekirjoja ja äänikirjoja, jotka saa käyttöön 
reilusti alle kympillä vuodessa per oppilas. Ebbania 
käyttää päivittäin noin 4 000 oppilasta.  

Myös kaupallinen äänikirjapalvelu Bookbeat 
tuli kriisin alkuvaiheessa avuksi ja lahjoitti kouluille 
100 000 lahjakorttia palveluun kahden kuukau EI AUTA KUIN TOIVOA.

KOLUMNI

Rauha 
Maarno
Kirjoittaja 
on Kirjasto
seuran 
toiminnan
johtaja.

”
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teksti  Juho Liukkonen    kuvat  Saara Tuominen



PITKÄÄN 
ODOTETTU 
NOKIAN UUTTA PÄÄKIRJASTOA 
ON VALMISTELTU MONTA VUOTTA. 
ODOTETUT AVAJAISET 
VIIVÄSTYIVÄT VIIME 
METREILLÄ. 

ARKKITEHTUURI
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V ielä vuoden alussa Nokian 
uudelle pääkirjastolle ennus
tettiin avajaishulinaa. Aamu
lehti kirjoitti tammikuussa, 
että uuteen nykyaikaiseen 
ja pitkään valmisteltuun 
Virtakirjaston avajaisiin 

odotetaan väkeä. 
Avajaisviikolla kaikki muuttui. Näytti jo var

malta, ettei kirjasto tule avaamaan oviaan Kirjaston 
päivänä maaliskuussa. Syynä oli koronaviruksen 
aiheuttama pandemia ja poikkeustila.  

Suomen hallitus määräsi kirjastot suljettavaksi 
huhtikuun puoleen väliin asti ja lopulta pidensi 
vielä kuukaudella kiinnioloa. 

Vastaava erikoiskirjastonhoitaja Jarna Hara 
Nokian kaupungilta kertoi hallituksen päätöksestä 
aiheutuneista tunnelmista puhelimitse ennen poik
keustilan alkua. 

”Meillä on vielä täällä täysi hyllytys päällä. Kiire 
olisi tullut, jos olisi avattu suunnitellusti”, Hara 
myöntää ja kertoo, että viimeisteltävää riitti vielä 
hyllyopasteista alkaen. 

Nokian kaupungin vapaaaikajohtaja Marko 
Ojala puolestaan kertoi, että kirjastoa on jouduttu 
pitämään jo vuoden alustaalkaen kiinni muuton 
vuoksi. 

”Varmasti moni työntekijä ensin pettyi val
tavasti, kun tuli tieto, että kirjastoa ei voidakaan 
avata. Alkusokin jälkeen kuitenkin huomasimme, 
että nyt meillä on lisää aikaa viimeistellä ja val
mistella vielä keskeneräisiä asioita, joita uudessa 
talossa aina riittää”, Ojala kertoo. 

Kirjaston henkilökunta oli mukana ytneuvotte
luissa koronatilanteen takia. 

HARVOIN TULEE UUSIA. On harvinaista, että Suo
messa rakennetaan täysin uusi kirjastorakennus. 
Tyypillisempää on, että remontoidaan entisen kir
jastorakennuksen julkisivua tai sisätiloja. On myös 
yleistä, että kirjasto rakennetaan kunnanviraston 
yhteyteen tai kauppakeskukseen. 

Täysin poikkeuksellisia uudet kirjastorakennuk
set eivät kuitenkaan ole. Edelliseltä vuosikymme
neltä voidaan mainita esimerkkeinä Helsingin Oodi, 
Vesilahden kirjasto, Savonlinnan Joeli, Kaarinan 
kirjasto, Kirkkonummen kirjasto ja Limingan 
kirjasto. Lempäälän uusi kirjasto puolestaan valmis
tunee vuonna 2021. 

”Kirjastorakentamiseen ei enää myönnetä 
valtioavustuksia, joten senkin vuoksi on ylipäätään 
hienoa, että kunnissa edelleen kirjastotiloihin sat
sataan. Rakentamista tapahtuu ja uusia toimintayk
siköitä perustetaan ja vanhoista tiloista luovutaan 
tai niitä peruskorjataan eri puolilla maata ja eri 
kokoisissa kunnissa”, erityisasiantuntija Johanna 
Selkee kertoo Suomen kuntaliitosta. 

KIVINEN TIE. Nokian uudesta kirjastosta tekee 
ainutlaatuisen se, että siitä väännettiin pitkään. 
Viiden vuoden ajan kirjaston rakentaminen herätti 
tunteita niin asukkaiden kuin päättäjien keskuu
dessa. Taustalla oli Nokian kaupungin tekemät 
suuret investoinnit ja velkaantuminen, mikä herätti 
ihmisissä huolta. 

Nokian kaupungin tulos on jäänyt 2010luvulla 
useana vuonna alijäämäiseksi. Budjettiin ovat 
vaikuttaneet homeongelmat eri rakennuksissa, 
kasvavat investoinnit, tulorahoituksen riittämät
tömyys, soteen liittyvät ratkaisut ja muuttovirran 
lisääntyminen Nokian suuntaan.  

Pääkirjaston muutto alkoi joulun alla vuonna 
2015 ja purku kesällä 2018. Muiden ongelmien 
lisäksi rakentamisen aloittamista jarrutti valtiona
vun saamisen varmistuminen. 

Paikalliset hermoistuivat. Kirjastoasiaa pro
testoitiin teettämällä nettiin adresseja esimerkiksi 
kirjaston tulevasta sijainnista. 

”Suunnittelua tehtiin uudelleen, koska Nokian 
kaupungille tuli eteen poikkeuksellisen suuret 
investoinnit muun muassa koulurakentamiseen 
samaan aikaan”, Ojala kertoo. 

Ojala kertoo, että rakentamisen alku viiväs
tyi, koska tilaohjelman laajuus ja sijaintikohde 
otettiin uudestaan tarkasteluun syksyllä 2016. 
Vuoden 2017 keväällä valtuusto päätti raken
tamisesta edelleen vanhan paikalle tiivistetyllä 
tilaohjelmalla. 

”Haimme vielä uudelleen mahdollisimman kus
tannustehokasta ratkaisua, mutta kuitenkin niin, 
että kaikki palvelut pystytään järjestämään suun
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nitelmien mukaan. Neliöitä saatiin vielä hieman 
tiivistettyä alkuperäisestä suunnitelmasta.” 

SUUNNITELMAT TOTEUTUIVAT. Ojala kommen
toi sähköpostitse, että vanha kirjasto oli tullut 
kuntonsa ja tilojen koon vuoksi tiensä päähän. Uusi 
kirjastorakennus oli rakennettava. 

Suurin osa uudelle rakennukselle asetetuista 
tavoitteista saatiin toteutettua. 

”Nuorisopalvelujen tilat pienenivät eniten, 
mutta muuten tiivistetty suunnitelma ei vaikutta
nut merkittävästi kokonaisuuteen”, Marko Ojala 
kertoo. 

Uudella rakennuksella tavoitellaan kirjasto ja 
kulttuuritaloa, jossa tarjotaan perinteisten palvelu
jen lisäksi nuoriso, kulttuuri ja vapaaaikapalveluja 
asiakkaille. Aineistoille kerrotaan löytyvän uudessa 
rakennuksessa enemmän tilaa. Myös työskentely ja 
opiskelutiloja on lisätty.  

Parannuksia ja uudistuksia aiempaan tuovat 
myös äänieristetty musiikkihuone soittimineen, 
perhehuone pikkulapsiperheiden käyttöön sekä 
väistötiloista puuttunut hiljainen lukusali. 

NIMI VESIVOIMASTA. Uusi kolmikerroksinen 
rakennus on nyt kaikkien helpotukseksi valmis. 
Virraksi nimetty kirjasto avataan kesäkuun alussa.

”Nimi viittaa kaupungin läpi virtaavaan Nokian
virtaan, jonka vesivoiman varaan Nokian teollisuus 
on rakentunut. Nimi viittaa myös dynaamisuuteen, 
liikkeeseen, elämän virtaan ja toimintaan. Tarkoi
tuksena on tehdä Virrasta aktiivisen tekemisen ja 
kokemisen paikka”, Ojala kertoo.

Teollisuus näkyy myös rakennuksen 
arkkitehtuurissa. 

”Rakennuksen seinissä on käytetty valkoista 
komposiittilevyä, joka näyttää rypistetyltä 
paperilta. Tällä viitataan tietysti kirjaston kirjoi
hin, mutta myös Nokian teollisuushistoriaan ja 
erityisesti paperiteollisuuteen, josta teollistuminen 
1800luvun lopulla alkoi.” 

Asiakkaiden viihtyisyyteen ja toiveisiin pyritään 
vastamaan myös jatkossa.  

Tulevaisuudessa omatoimikirjastopalveluita 
toteutetaan myös pääkirjastossa. 

”Aloitamme kuitenkin ensin normaaleilla palve
luaukioloilla ja lisäämme omatoimiaukioloja sitten 
myöhemmin, kun arki saadaan pyörimään.” 

Kun kirjastosta on väännetty vuosien kuluessa 
useaan otteeseen, löytääkö kirjasto enää vanhat 
asiakkaansa? 

”Uskon, että löytävät kyllä, koska uusi talo on 
vanhan kirjaston tutulla paikalla. Sijainti on myös 
siinä mielessä erinomainen, että se on aivan kau
pungin keskustan ytimessä.”   

  Virraksi 
ristitty pääkir-
jasto on saanut 
vaikutteita 
Nokian teolli-
suushistoriasta 
ja erityisesti 
paperitehtaista.

  Vapaa-aika-
johtaja Marko 
Ojala näkee 
avajaisten 
viivästymisessä 
hopeareunuk-
sen: Nyt oli 
aikaa viimeis-
tellä rakennuk-
sen keskeneräi-
set asiat.

  Esimerkik-
si hyllytys oli 
jutun kirjoitta-
misen aikaan 
vielä kesken.
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TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETTU SUOMALAINEN PALJASTAA KIRJAHYLLYNSÄ SISÄLLÖN.
VERNERI POHJOLA PALASI KIRJALLISUUDEN PARIIN ÄÄNIKIRJOJEN KAUTTA. 

V  
erneri Pohjola on kotimaisen jazzken
tän kysytyimpiä trumpetisteja, jolla on 
myös merkittävä kansainvälinen ura. 
Hänet tunnetaan kiitetyn sooloprojek
tinsa lisäksi muun muassa Ilmiliekki 

Quartetin, Quintessencen ja QContinuumin 
riveistä.  

Toukokuussa Pohjola julkaisi kuudennen 
soololevynsä, The Dead Don’t Dream. Sen nimi on 
saanut innoituksensa N. K. Jemisinin The Killing 
Moon kirjan teemoista.  

”Kirjallisuus inspiroi kyllä työssäni aivan var
masti, vaikka musiikkini ei yleensä olekaan kovin 
kertovaa. Mutta nimiä biiseille pitää silti keksiä.” 

MISSÄ JA MILLOIN LUET MIELUITEN?
”Joko omassa kotona rauhassa tai lenkillä – silloin 
luonnollisestikin äänikirjaa. Myös iltasadun luke
minen kohta yhdeksänvuotiaalle pojalleni on ollut 
tärkeä rutiini jo monta vuotta.” 

SUHTEESI KIRJALLISUUTEEN?
”En lue hirveästi, mutta nautin lukemisesta. Varsin
kin äänikirjojen kuuntelu on parin viime vuoden ai
kana johtanut minut takaisin kirjallisuuden pariin.” 

MITEN KORONA-AIKA ON MUUTTANUT 
KIRJALLISUUSSUHDETTASI? 
”Olen taas saanut aikaa perinteiselle lukemiselle.” 

RAKKAIN KIRJASI? 
”Ehkä se on edelleen lapsuudesta Ronja Ryövärinty
tär. Sitä on luettu jo kolme kertaa iltasaduilla, ja se 
on kyllä aina yhtä ihana.” 

MILLAINEN KIRJAHYLLYSI ON?
”Meillä on kaksi hyvin kevytrakenteista, sisustuk
sellisesti ilmavaa kirjahyllyä. Kirjoja on aika sekalai
sesti. Joitain muusikoiden elämäkertoja ja vaimoni 
ammattiin liittyvää kirjallisuutta. Vähän jotain filo
sofiaa, sitten on Mika Waltarin, John Irvingin, 
Tolkienin ja Ursula K. Le Guinin teoksia. H. C. 
Anderseniakin löytyy. Olohuoneen kirjahylly on 
järjestetty kirjojen värin mukaan vaimoni toimesta. 
Se näyttää hyvältä.” 

SUOSIKKISI KIRJALLISUUDEN LAJEISTA?
”Intellektuelli tieteisfiktio. Ei tyypillisesti ehkä Star 
Wars vaan esimerkiksi Gene Wolfen ja N. K. Jemi
sinin tuotanto.” 

KIRJA, JONKA LUIT VIIMEKSI?
”Luin Coltrane on Coltrane kokoelmateoksen, johon 
on koottu kaikki saksofonisti John Coltranen 
julkaistut haastattelut.” 

KIRJA, JOTA NOLOSTELET? 
”Justin Croninin The Passage (suomennettu 
nimellä Ensimmäinen siirtokunta). Minusta 
koko kirjasarja on briljantti, mutta koska se kertoo 
vampyyreista, sitä vähän samalla häpeää.”

 ”ILTASADUN LUKEMINEN 
ON TÄRKEÄ RUTIINI” 

teksti  Kaisu Tervonen   kuva  Perttu Saksa

KIRJAHYLLYNI
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J 
uuri ennen kuin koronavirus 
sekoitti maailman ja sulki kaikki 
Suomen kirjastot, tein itselleni 
inhottavan tempun. En rynnän
nytkään kirjastoon hamstraa

maan hyllyjä tyhjäksi, vaan pidättäydyin 
noutamaan pikaisesti vain varaamani kirjat. 
Niitä oli yhteensä neljä. Neljä?!  Oliko virus 
sumentanut ajatteluni? Miksi ihmeessä 
kukaan lukemista rakastava tekisi ennen 
pakollista sisätiloihin sulkeutumista mitään 
noin typerää ja harkitsematonta? 

Päätöksen taustalla on kuitenkin kam
mottava fakta, joka paljastuu joka kerta, 
kun vilkaisen omaan kotikirjahyllyyni. 
Sieltä minua mulkoilevat syyttävän ano
vasti kaikki ne itse itselleni vuosien varrella 
ostamani kirjat, joita en ole vielä koskaan 
ehtinyt lukea. Miksi? Koska kirjastosta 
lainaamani kirjat kiilaavat aina törkeästi 
niiden ohi jonossa. Järkähtämättömyy
teni ansiosta aloin tehdä mahtavia löytöjä 
kotikirjastostani. En edes muistanut, mitä 
kaikkea omistin. Ai tämänkin? Ja tuon?  

Aloitin urakkani näistä kolmesta.  

PURSUILEVAN 
KIRJAHYLLYN 
TAPAUS 

MARIKA HELOVUO ON KIRJALLISUUSKOULUTTAJA, JONKA MISSIO ON SAADA KAIKKI 
LUKEMAAN ENEMMÄN. VAPAA-AJALLAAN HÄN MIELUITEN BLOGGAA, KOKKAA JA LUKEE.

MIKSI ME IHMISET suhtaudumme aikaan niin 
leväperäisesti? Uskottelemme itsellemme, ettei sitä 
edes ole, vaikka jokainen saa sitä syntymässään 
ihan ilmaiseksi keskimäärin noin 30 000 vuoro
kautta. Miksi me emme sitten käytä sitä oikein?  

Ruotsalaisprofessori Bodil Jönsson kertoo 
hämmästelleensä näitä kysymyksiä jo pitkään ja 
hänen huomionsa 20 vuoden takaa ovat edelleen 
veitsenteräviä, vaikka maailmassa on tapahtunut 
paljon. Fyysikkona ja luonnontieteilijänä hän antaa 
virkistävän erilaisia näkökulmia ajan käsitteeseen, 
vaikka tuleekin lopulta elämäntaitooppaiden 
perusneuvoon: tartu hetkeen, sillä mitään muuta 
sinulla ei ole. Varoittaapa hän lukijoita kirjassaan 
myös eksponentiaalisesti leviävistä sairauksista.  

12-VUOTIAAN ERNESTON perhe on köyhä. Kotina 
rähjäinen talo esikaupunkialueella Pariisin etelä
puolella. Vanhemmat työttömiä juopottelijoita. 
Jokin muuttuu peruuttamattomasti, kun Ernesto 
löytää maasta sattumalta kirjan ja haluaa oppia. 

Ranskalaisen Marguerite Duras’n Kesäsade 
kuuluu niihin kirjoihin, jonka lukee parissa tun
nissa, mutta joka muhii päässä vielä vuoden päästä. 
Se on näennäisesti helppo, mutta oikeasti kaukana 
siitä. Rivien väleihin ja absurdeihin keskustelun
pätkiin piilotetut ajatukset ja huomiot jäävät 
pintatasolla porskuttavalta lukijalta helposti huo
maamatta. Surullinen ja monitasoinen teos, joka 
haastaa tottuneemmankin lukijan. 

IAN MCEWANIN ESIKOISROMAANI Sementtipuu
tarha teki minuun aikanaan niin suuren vaiku
tuksen, että päätin lukea siltä istumalta kaiken, 
mitä tämä brittiläinen mestari vain kirjoittaisi. 
Kirjahyllyyn vuosiksi unohtunut Amsterdam nousee 
listallani nyt parhaiden McEwaneiden joukkoon, 
sillä harvoin muistan lukeneeni näin synkkää mora
liteettia kaiken läpäisevästä itsekkyydestä.  

Vernon Halliday ja Clive Linley ovat ystäviä 
pitkän ajan takaa, mutta eivät voi sietää toisiaan. 
Kummallakin on ollut suhde samaan naiseen, jolle 
kumpikaan ei ole lopulta kelvannut. Miesten viha 
naisen aviomiestä ja muita rakastajia kohtaan on 
liima, joka pitää heidät yhdessä. Oman itsekeskei
syytensä sokaisemina he suistavat toisensa tuhoon. 
Kylmäävän nautinnollinen lukuelämys.  

Bodil Jönsson: 
10 ajatusta ajasta 
(Tammi, 2000, suom. 
Katriina Savolainen) 

Marguerite Duras: 
Kesäsade (Like, 
2002, suom. Jussi 
Lehtonen) 

KIRJAVINKKARI

Ian McEwan: 
Amsterdam (Otava, 
2000, suom. Juhani 
Lindholm) 
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teksti  Jaana Pakarinen   kuvat  Saana Sipola

SUOSIOTAAN KASVATTAVA UUSI HARRASTUS 
YHDISTÄÄ LUONNOSSA LIIKKUMISEN JA 
KIRJALLISUUDEN. 

Bookstagramilla kirjoista 
saa enemmän irti 

T urussa asuva Karla Lauta-
mäki on lähtenyt luonto
retkelle Katariinanlaaksoon 
kirjapino kainalossa. 

Rannan kivikossa hän 
innostuu ja päättää, että 
sopiva valokuvauskohde 

sijaitsee kaukaisimmalla kivellä, jonne hän tasapai
noilee kirjapinon kanssa. Vähällä on, etteivät kirjat, 
tai Lautamäki itse lipsahda veteen. 

”Ei nyt edes ole hankalaa. Kesällä on ärsyttä
vintä ottaa luonnossa kuvia, kun hyttyset syövät”, 
Lautamäki sanoo. 

Lautamäki ottaa kirjoista valokuvia kirjaaihei
selle Instagramtililleen, eli bookstagramtililleen 
mieluiten luonnossa. 

”Se on helpointa, koska luonnon lisäksi ei juuri 
muuta rekvisiittaa tarvita. Jos kuvaan sisällä, 
tavallisimmat rekvisiitat ovat kukat, kahvikuppi, 
valosarjat ja kynttilät.” 

INNOKAS LUKIJA. Kirjoja ja tykötarpeita sommi
tellessa voi kulua tuntikausia ja Lautamäki ottaakin 
yleensä useampaan postaukseen tulevat kuvat 
kerralla. Läheisiä kirjojen kuvaaminen voi välillä 
huvittaa. 

”Mieheni suhtautuu harrastukseeni huumorilla 
ja häneltä löytyy useita valokuvia minusta, joissa 
olen nelinkontin lattialla ottamassa kuvia kirjoista.” 

Bookstagramin Lautamäki löysi sattumalta pari 
vuotta sitten. Hän on aina ollut innokas kirjojen 
lukija ja aikaisemmin hän teki lukemistaan kirjoista 
päivityksiä henkilökohtaiselle Instagramtililleen. 

Instagramia selatessa hän törmäsi kuitenkin 
pian pelkästään kirjoihin keskittyviin käyttäjätilei
hin ja innostui heti. 

”Oli ihanaa huomata, etten olekaan ainoa, joka 
rakastaa kirjoja.” 

Hetken mietittyään Lautamäki päätti itsekin 
perustaa kirjoille omistetun tilin. 

”Kun ei kaikkia kavereita välttämättä kiinnosta 
kirjaaiheiset päivitykseni.” 

Nyt Lautamäki on pitänyt bookstagramtiliään 
kahden vuoden ajan, ja seuraajia hänellä on jo yli 
1 500.  

SATOJA HARRASTAJIA. Lautamäki arvioi, että 
Suomessa on muutamia satoja bookstagrammaajia, 
ja lisää tulee koko ajan. 

”Oman tilin perustaminen on helppoa. Ei tar
vitse kuin olla kiinnostus kirjoja kohtaan ja puhelin, 
jolla ottaa kuvia.” 

Lautamäki on pienen pojan äiti, hän opiskelee 
viimeistä vuotta kirjasto ja tietopalvelualaa Turun 
ammattikorkeakoulussa, minkä lisäksi hän tekee 
keikkatyötä Turun pääkirjastossa. 

Lukemiseen ja bookstagrammaamiseen ei aina 
jää paljon aikaa, mutta kätevää harrastuksessa on 
se, että sitä voi tehdä silloin kun itselle parhaiten 
sopii. 

”Luen aina iltaisin ja bussissa. Jos vietän 
opiskelupäivää kotona, yritän lukea välillä. Luen 
paperikirjoja, ekirjoja ja äänikirjoja – aina kun vaan 
on jokin pieni rako.” 

Lautamäki kertoo, että bookstagramharrastuk
sen myötä oma lukeminen on jonkin verran muut
tunut. Hän lukee enemmän kuin aikaisemmin.  

”Nyt ehkä haluaa saada kirjoista myös enem
män irti kuin aiemmin. Kun ennen vain luki kirjan 
ja sen jälkeen laittoi sen takaisin hyllyyn, nyt haluaa 
miettiä kirjaa enemmän ja löytää siitä myös sanot
tavaa ja kirjoitettavaa.” 

KANSIA JA KRITIIKKIÄ. Bookstagramissa eri 
käyttäjien päivitystyyli vaihtelee sen mukaan, 
painotetaanko enemmän kaunista kuvaa vai kir
jaarvostelua. Osa ottaa kirjasta vain kansikuvan ja 
kirjoittaa siitä pitkän arvostelun. Osa sommittelee 
valokuvasta pienen taideteoksen, jonka kuvateksti 
voi olla hyvinkin lyhyt.  

”Itse luen kyllä aina arvostelut, mutta rakastan 
myös kauniita kuvia”, Lautamäki sanoo. 

 BOOKSTAGRAM 

 Instagramin kirja- ja 
lukuaiheiset tilit. 
 Käytetään myös 
suomenkielistä nimeä 
kirjagram. 
 Tilejä voi etsiä esim-
erkiksi hashtageillä: 
#kirjagram #booksta-
gram #kirjallisuus 
 Kirjagram Suomi -tili 
kokoaa yhteen suoma-
laisia bookstagram-
maajia. 
 Suosittuja kotimaisia 
tilejä: @anniinans-
books, @tarinannuppu-
ja, @bibobookblog, 
@enemmankirjoja 
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  Karla Lauta-
mäen mukaan 
bookstagram-
mauksen 
aloittaminen 
on helppoa. 
Ei tarvita kuin 
kuvaamiseen 
sopiva puhelin 
ja kiinnostus 
kirjoihin.

ILMIÖ
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M
ilja Niva lukee booksta
gramin ansiosta vuodessa 
huomattavasti aiempaa 
enemmän. 

”Luen noin 70 kirjaa vuodessa. 
Veikkaisin, että niitä olisi 20–30 
vähemmän ilman bookstagramhar
rastusta”, Milja Niva sanoo. 

20vuotias Niva on luonut itsel
leen bookstragramtilin. ”Pidän sitä 
enemmän omana lukupäiväkirjana 
kuin somettamisena.”  

Nivan mukaan bookstagramissa 
huomion herätti ensimmäisenä 
visuaalisuus, mutta myös yhteisön 
ilmapiiri. 

”Sieltä saa päivittäin hyviä 
kirjavinkkejä, joten tulee väkisinkin 
luettua. En juuri muuta kautta kirjoja 
enää etsikään”, hän sanoo. 

Niva lukee pääsääntöisesti uu
tuuksia, mutta myös klassikot ovat 
pysyneet lukupäiväkirjassa.  

”Suosikkigenreni ovat pysyneet 
jossain määrin samana, mutta eten

kin kaunokirjallisuutta ja romaaneja 
on tullut luettua enemmän. Ennen 
luin enemmän faktaa ja sellaista 
selfhelppiä.”  

Nivan viimeisin kirja on Antti 
Röngän Silloin tällöin onnellinen. Tällä 
hetkellä hänellä on kesken Maria 
Boleriuksen teos Bliss.  Lisäksi hän 
kuuntelee Beth O’Learyn äänikirjaa 
Kimppakämppä.

Saana Sipola 

KAIKKI KIRJAT SOMESTAHänen päivityksissään painottuvat sekä kuva 
että teksti – teksti viime aikoina entistä enemmän.  

”Minulla on ollut jo pitkään haaveena perustaa 
myös oma kirjablogi, koska joistain kirjoista olisi 
enemmän sanottavaa. Nyt olen sitten vihdoin 
saanut sen perustettua ja se löytyy osoitteesta 
karlankirjahylly.fi”, Lautamäki vinkkaa. 

Lautamäen mukaan parasta bookstagrammauk
sessa on sen yhteisöllisyys. Kirjoista keskustellaan 
positiiviseen sävyyn ja toisten postauksista saa 
uusia kirjavinkkejä.  

”Ei tarvitse olla lukemisen kanssa yksin.” 
Bookstagramkäyttäjien kesken järjestetään yh

teisiä lukumaratoneja ja kerrotaan lukuhaasteiden 
edistymisestä. Silloin tällöin saatetaan nähdä myös 
livenä. Lautamäki kuuluu turkulaisten booksta
grammaajien lukupiiriin.  

Pääkaupunkiseudulla bookstagrammaajat 
ovat pitäneet yhteisiä valokuvaustyöpajoja. Jotkin 
harrastajat ovat järjestäneet aiheesta koulutustilai
suuksia kirjastojen henkilökunnalle. 

Lautamäki kokee bookstagramissa antoisaksi 
paitsi kirjavinkkien saamisen, myös antamisen. 

”Jos omalla vinkillä saa toisen lukemaan jonkin 
kirjan, niin se tuntuu hirvittävän palkitsevalta. On 
ihanaa levittää kirjojen ilosanomaa muillekin.   

Karla Lautamäen bookstagram: @carlasbookshelf

Koiria alkoi näkyä 
kirjastossa harvakseltaan, 
ja he ovat käyttäytyneet 
arvokkaasti. 

MEIDÄN KOIRAT, Bibi ja 
Fluffy, ovat käyneet monta 
kertaa hakemassa minut 
kotiin iltavuorosta. On aina 
yhtä hauskaa katsoa, kun 
he porhaltavat kirjastosaliin 
korvat pystyssä. He eivät 
hauku, koska ovat tottuneet 
olemaan julkisissa tiloissa.  

Otimme koirat kerran 
mukaan myös kirjaston 
tapahtumaan. Vinyyliilta
missa rakkineet seurasivat 
ohjelmaa eturivissä ja latki
vat välillä vettä. Kukaan ei valittanut, päinvastoin. 
Koirien arveltiin lisänneen hyvää meininkiä ja 
kodikasta tunnelmaa.  

Kun anarkistikollegani sitten eläköityi, koi
ramme olivat juhlissa kunniavieraina. He käyttäy
tyivät oikein juhlallisesti – aina siihen asti, kun 
kollegan oma koira tuli pirskeisiin. Siitäkin selvit
tiin, kunhan reviirien rajat löytyivät.  

RAKKINEET 
TASSUTTELEVAT 
KIRJASTOIHIN 

L ainausautomaatin takana heilahtaa hän
tä. Haa, lempiasiakkaani on paikalla! On 
ihan pakko tehdä asiaa hännän suuntaan, 
ja suu venyy itsestään leveään hymyyn. 

Varon häiritsemästä koiraa, joka 
seuraa kirsu väristen ihmisensä puuhia. Hän on 
selkeästi valmiina avustamaan, jos tulee pulmia. Lai
naaminen hoituu kuitenkin suvereenisti ja suosikki
asiakkaani poistuu häntä kippuralla Raision iltaan. 

Ei siitä ole kovin pitkä aika, kun Raision 
kaupunginkirjastoon pääsivät vain opaskoirat –  ja 
muutama pieni salamatkustaja, jotka olin bon
gannut asiakkaiden kasseista tai lastenvaunujen 
tavaratelineeltä. Palvelin heidän ihmisiään silmää 
räpäyttämättä ja venytin surutta sääntöjä.  

MUISTAN HYVIN, kun keskustelimme kirjaston 
johtoryhmässä ensimmäistä kertaa kirjaston ovien 
avaamisesta koirille.  

Jo eläköitynyt, ihastuttavan anarkistinen 
kollegani oli viettänyt pitkän viikonlopun Hämeen
linnassa ja käynyt myös kirjastossa. Hän kertoi 
innostuneena, että siellä ei ollut ovissa koirakielto
tarroja ja arveli niiden kuuluvan jo historiaan.  

Aika oli tosiaan ajanut kieltojen ohi. Melkein 
jokaisessa kirjastossa työskenteli jo lukukoiria, 
jotka olivat myös säkenöiviä sometähtiä. Vanhain
kodeissa nautiskeltiin tassuterapiasta ja eläinavus
teinen toiminta oli hurjassa nousussa. 

Koirat pääsivät postiin, matkahuoltoon, levy
kauppoihin, hotelleihin ja varsinkin Turussa moniin 
kahviloihin sekä ainakin yhteen kirjakauppaan. 
Miksi kirjasto olisi poikkeus? 

Keskustelussa nousivat toki esiin myös aller
giat, koirapelot ja muut varjopuolet. Päädyimme 
kompromissiin: koirat eivät pääsisi pienten lasten 
puolelle, koska sekä lapset että koirat voivat joskus 
käyttäytyä arvaamattomasti. 

Päätös toteutettiin sammutetuin lyhdyin. 
Ovista kyllä revittiin tarrat pois, mutta kiellon 
poistumista ei julistettu missään. 

SUOSIKKIASIAKKAANI POISTUU 
HÄNTÄ KIPPURALLA.

KOLUMNI

Eeva
Kiviniemi
Kirjoittaja 
on Raision 
kaupungin
kirjaston 
erikoiskirjas
tonhoitaja ja 
tiiminvetäjä.  

”

  Sisällä kuva-
tessaan Lauta-
mäki somistaa 
kirjoja esimer-
kiksi valojen 
avulla.
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I matran kaupunki ilmoitti viime syksynä 
yhteistoimintaneuvottelujen alkamisesta. 
Päätöksestä oli liikkunut huhuja, jotka le
visivät vauhdikkaasti. Olimme kirjastossa 
kuitenkin tuudittautuneet niihin hyviin 
fiiliksiin, jotka edellisen kesän Kirjasto
päivien sateenkaarenväriset tulevaisuu
denvisiot aiheuttivat. Meillä oli tunne, 
että kirjastoa arvostetaan. Valtiovaltakin 
osoitti meille kunnioitusta. 

Emme siis hirveästi säikähtäneet. Vakaasti oletimme, 
että henkilökunnasta ei kirjastossa voi säästää, sillä 
meille ei ole palkattu eläköityneiden tilalle enää vuosiin 
ketään. Vuoden 2020 aikana eläkkeelle jäisi kaksi vaki
tuista ammattitaitoista kirjastotyöntekijää. 

Kun tieto ytneuvottelujen alkamisesta tuli, oli 
kirjastovirkailija ja kaupungilla töissä olevien edunvalvoja 
Tuija Kuikka lomalla. Hän on myös hyvinvointialojen 
liiton jhl:n pääluottamusmies. 

”Sain tiedon paikallislehti Uutisvuoksen toimittajalta. 
Olin mykistynyt, mutta saman tien rupesi puhelin soi
maan. Päivä meni puhelimeen puhuessa”, Kuikka kertoo. 

Samalla viikolla Kuikka sai kutsun neuvotteluihin 
muiden henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiesten 
kanssa. Neuvotteluissa kerrottiin, että talousarvio tasa
painotetaan henkilöstökuluja sopeuttamalla ja ratkaisu
jen on oltava pysyviä. 

N euvottelujen ensimmäinen kierros päättyi 
lokakuussa. Toinen kierros alkoi marras
kuussa ja jatkui tämän vuoden puolelle. 
Selvisi, että eläköitymiset ja vapaaehtoisesti 

irtisanottaviksi ilmoittautuneet eivät riitä, vaan henkilös
tövähennyksiä tulee koko organisaatiossa noin 30. 

Hieman ennen joulua saimme tiedon, että kahden 
eläköityvän lisäksi kirjastosta irtisanotaan kolme. Vaki
tuinen, koulutettu henkilökuntamme vähenisi kolmas
osalla. Jatkossa pyörittäisimme kymmenellä hengellä 
kolmea kirjastoa.  

Tuija Kuikka kertoo, että hyvinvointilautakunta ei 
halunnut enää tinkiä varhaiskasvatuksesta eikä opetuk
sesta, joten irtisanottavat etsittiin muualta. 

”Kirjastosta tingitään, koska omatoimisuus kuiten
kin lisää tavoitettavuutta”, häntä lohduteltiin päättäjien 
taholta. Kuikka kertoo yrittäneensä tehdä kirjastotyön 
realiteetteja selväksi hyvinvointilautakunnan jäsenille 
jo aikaisemmin ja etenkin nyt, mutta työn merkitystä ja 
vaativuutta ei ymmärretty. 

Joulukuussa Kuikka lähetti kirjaston henkilökunnalle 
sähköpostin, joka päättyi sanoihin ”meitä kuritetaan 
kunnolla”. Henkilökunnan keskuudessa alkoivat pohdin
nat siitä, keitä irtisanottavat voisivat olla, keitä niiden 
pitäisi olla ja sattuuko irtisanominen omalle kohdalle. 

”Liikkeellä oli villejä spekulaatioita, niin itselläni kuin 
muillakin”, kertoo tuolloinen kirjastonhoitaja ja nykyinen 
kirjastoasiantuntija Ari Sareslahti. 

”Mietin, millä perusteella irtisanomiset suoritetaan 
ja millä perusteella töihin voisi jäädä. Tilanne oli täysin 
ennakoimaton. En voinut sulkea ajatuksistani omaa irti
sanomistanikaan. Valmistauduin siihen henkisesti.” 

V iimeisessä ytneuvottelussa tammikuussa 
saatiin tarkat määrät irtisanottavista. 29 
työsuhdetta päättyi. Niistä viisi oli kirjas
tolta. Hieman myöhemmin saimme tiedon, 

keitä kirjaston irtisanotut olivat. Yksi heistä jäi pois va
paaehtoisesti. Toinen osasi ikänsä takia odottaa päätöstä. 

KOLLEGAN LÄHTÖ 
TUNTUU PAHALTA 

Kolmannen, kirjasto ja museopalveluiden tiimivastaa
van, irtisanominen hämmästytti kirjaston väkeä kautta 
koko EteläKarjalan.  

Ari Sareslahti kertoo, että hän ei osannut valmistau
tua kollegan irtisanomiseen. 

”Saatuani tiedon hänen irtisanomisestaan minulla 
oli aavistus, että joudun ehkä ottamaan hänelle kuuluvia 
töitä huolekseni, koska olen häntä aiemmin sijaistanut. 
Tosin epäilin myös sitä, että esimiestehtäviin haluttiin 
uusia kasvoja.” 

Sareslahti nimitettiin kirjastoasiantuntijan tittelillä 
lähiesimieheksi. Kirjaston johtajana toimii kulttuuri ja 
oppimiskeskuksen palvelupäällikkö, mutta hänen laajan 
työnkuvansa ja vielä lyhyen kirjastouransa takia kirjaston 
päivittäisjohtaminen jäi Sareslahden harteille.  

I rtisanomisien seuraukset alkavat Sareslahden 
mukaan näkyä vasta koronaepidemian laannuttua 
ja kirjastojen palatessa normaaliin. 

”Tähän asti olemme voineet hoitaa hom
mamme, mutta koronan jälkeen todellisuus iskee. 
Tilanteemme on haavoittuva, ja yksikin sairastumi
nen hankaloittaa työvuoroja. Kaikenlainen hakeutuva 
toiminta ja vastaava väistämättä vähenee. Ylimääräiset 
kirjastotyöhön liittymättömät projektit jäävät pois. Aika 
ei riitä. Epätyypillisissä työsuhteissa olevan tilapäisen 
työvoiman merkitys kasvaa entisestään. Olemme riippu
vaisia siitä”, hän kertoo. 

Neljä kuukautta irtisanomisilmoitusten jälkeen on 
pahin kuohunta aiheen tiimoilta Tuija Kuikan mukaan 
ohi. 

”Ihmiset ovat semmoisessa rauhallisessa vaiheessa. 
Monet ovat jo jääneet pois.” 

Näin se käy. Kun irtisanotut nimettiin, tunsin surun 
ja ensijärkytyksen jälkeen itseni huonoksi ihmiseksi. 
Tunsin syyllisyyttä, koska olin iloinen saadessani jäädä 
töihin.  

Irtisanottujen mukana katoaa valtava määrä osaa
mista. Silti ajattelin, että huonomminkin olisi voinut 
käydä. Kaksi irtisanotuista oli jo osannut valmistautua 
asiaan, vain kolmas tuli yllätyksenä. 

Prosessin aikana kävi taas kerran selväksi, että 
juhlapuheista huolimatta kaupungin päättäjillä ei edel
leenkään ole käsitystä siitä, minkälaista työtä kirjastossa 
tehdään. Ainoa, jonka he näkevät, on lainaustiskillä 
asiakkaita odottava päivystäjä.  

K aikesta edellä mainitusta ja koronan nyt 
aiheuttamasta lomautusuhasta huolimatta 
suhtaudun tulevaisuuteen positiivisesti. 
Minua ei irtisanottu, jäin henkiin. 

Henkilökunnan vähenemisen myötä voimme ja mei
dän tulee karsia työstämme kaikki turha ja valitettavasti 
myös osa tarpeellisista tehtävistä pois. Jatkossa laadukas 
ja kirjastolain edellyttämä palvelutuotanto vaatii yhteis
työtä kaupungin muiden organisaatioiden kanssa.   

Lähikirjastoissa jo oleva ja pääkirjastoon tuleva 
omatoimitekniikka laajentaa aukioloaikoja ja mahdollis
taa henkilökunnan työn keskittymisen syvällisempään 
asiakaspalveluun, sisältöjen avaamiseen, kokoelmatyö
hön, sisällöntuottamiseen ja muuhun erityisosaamista 
vaativaan toimintaan. 

Kirjasto on viime vuosina hengissä pysyäkseen 
haalinut liikaa kaikkea ylimääräistä ja jopa unohtanut 
oman perustehtävänsä. Olen tyytyväinen siihen, että nyt 
meidän on pakko palata ydinosaamiseemme.   

Kirjoittaja on 
kirjastohoitaja 

Imatralla.

teksti  Mika Kähkönen
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IRTISANOTTUJEN MUKANA KIRJASTOSTA 
KATOAA VALTAVA MÄÄRÄ OSAAMISTA, 
KIRJOITTAA MIKA KÄHKÖNEN ESSEESSÄÄN.

TUNSIN SYYLLISYYTTÄ, 
KOSKA OLIN ILOINEN 
SAADESSANI JÄÄDÄ 
TÖIHIN.”ESSEE
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Vapaa tila ja 
digitaalisuus vievät 
tulevaisuuteen 
ELÄMÄNTAVAT, ASUMINEN JA ARVOT MUUTTUVAT, 
MUTTA KIRJASTOJEN SUOSIOON SE EI TUNNU 
VAIKUTTAVAN. KIRJASTO VOI OLLA PAIKKA SIVISTYÄ 
JA KOHDATA MYÖS 2050-LUVULLA. 

Mikäli asuminen ja arki muuttuvat tu
levaisuudessa ennakoidusti, kirjas
toilla näyttäisi olevan kysyntää sekä 
tilana että palveluna myös tulevina 
vuosikymmeninä. Tulevaisuudessa 

arkea oletetaan määrittävän ympäristötietoisuus 
sekä vahva digitalisoituminen.  

Varsinkin kaupungeissa asutaan jatkossa yhä 
pienemmissä kodeissa. Kehityssuunta voi tarkoittaa 
kirjastojen tulevan entistä tärkeämmiksi tiloiksi 
vapaaajan viettoon, työntekoon sekä opiskeluun.  

Tulevaisuuden asumisen asiantuntija Kimmo 
Rönkä näkee kirjaston toiminnan istuvan myös 
tulevaisuuden arkeen. 

”Kirjasto on yksi hienoimpia sosiaalisia inno
vaatioita ja edelleen hyvissä voimissaan. Kirjasto 
on esimerkki vaikuttavasta ja ajattomasta konsep
tista”, Rönkä sanoo.  

KIERTOTALOUS NOUSUSSA. Koronapandemia 
muutti tänä keväänä myös suomalaisten arjen ja sai 
miettimään tulevaisuutta uudesta näkökulmasta. 
Rönkä näkee, että tämän hetkinen kriisi saattaa 
vauhdittaa kehitystä kohti ympäristötietoisempaa 
elämää. Kiertotalous on kasvattanut jo aikaisem
min suosiotaan. Kiertotalouden tavoitteena on 
hyödyntää mahdollisimman hyvin kaikki tuotetut 
materiaalit. 

”Kirjasto, jossa yhden kirjan lukee suuri joukko 
ihmisiä, on erittäin hyvä esimerkki onnistuneesta 
kiertotaloudesta”, Rönkä sanoo.  

Suomalaisten kulttuurin kuluttamista tutkinut 
sosiologi Riie Heikkilä Tampereen yliopistossa ei 

usko, että ympäristötietoisuus poistaisi kotien kir
japinoja tai hyllyjä. Vaikka turhasta kuluttamisesta 
luovuttaisiinkin, kirjoja halutaan yhä omistaa itse. 

”Kirjat näyttäisivät edelleen pitävänsä paik
kansa kulttuurikodin merkkinä”, Heikkilä kertoo. 

Suomalaiset ovat tutkimusten mukaan ahkeria 
kirjastossa kävijöitä. Heikkilä kertoo, että mitä 
enemmän ihminen on kouluttautunut, sitä enem
män hän käyttää kirjaston palveluja.  

”En kuitenkaan näe, että kirjastossa käyminen 
on samanlainen statuksen osoittaminen kuin kirjo
jen omistaminen. Ne kirjat eivät ole sinun, niitä ei 
voi esitellä kodissasi”, Heikkilä sanoo.   

NELJÄS HUONE. Kirjasto on tasaarvoisesti avoin 
kaikille ja tätä Riie Heikkilä pitää kirjastojen valt
tina. Heikkilä kertoo tutkimuksensa osoittavan, 
että ihmiset, jotka eivät tunnustaudu lukeviksi ih
misiksi saattavat silti käydä kirjastoissa. Kirjastossa 
voidaan esimerkiksi selailla lehtiä tai viettää aikaa. 
Myös Rönkä korostaa julkisten tilojen sosiaalista 
merkitystä.  

”Yksi suosikkipaikkoja Helsingin keskustassa on 
yliopiston Tiedekulma. Siellä voi olla saman pöydän 
ympärillä kuusi ihmisitä. He istuvat siellä yhdessä, 
tekevät kaikki omia töitään todella keskittyneesti. 
Ihmiset ovat laumaeläimiä”, Rönkä sanoo.  

Rönkä kertoo, kuinka elämme kotiemme ulko
puolella niin sanotusti ”kolmas huone korttelissa 
ja neljäs kaupungilla”ajatuksella.  Kerrostalossa 
asuessa naapureiden kanssa jaetaan pesutupa, 
sauna tai sisäpiha. Tulevaisuudessa tilojen jakami
nen voi olla entistäkin trendikkäämpää.   

”Neljäs huone on kaupungissa – tällä tarkoitan 
kahviloita, ravintoloita, museoita, konserttisaleja ja 
kirjastoja”, Rönkä kuvaa. 

Röngän mukaan niin kodilta kuin palveluiltakin 
tullaan kaipaamaan joustavuutta. Kirjastojen sijain
nista tulee merkittävä asia, sillä sinne poikkeamisen 
pitää olla mahdollisimman helppoa ja mukavaa.  

HUOLI MUUTOKSESTA. Kirjastojen vastatessa 
ihmisten tarpeisiin vuokrattavin kokoushuonein, 
ompelukonein ja pelitiloin, vastaanotto ei ole ollut 
ainoastaan positiivinen. Esimerkiksi Helsingin 
keskuskirjasto Oodin avautuessa kirjojen suhteelli
nen vähäisyys herätti keskustelua – eikö kirjastojen 
tehtävä ole enää tarjota kirjoja?  

Heikkilä tunnistaa keskustelusta, kuinka 
kirjaston perinteisestä roolista tullaan muutoksien 
keskellä pitämään huolta.  

”Ulkomaisessa kirjastokeskustelussa nousee 
esille se, että kirjastoista on tullut sosiaalisia tiloja. 
Esimerkiksi Englannissa ollaan huolissaan siitä, to
teuttaako kirjasto enää kulttuurinvaalijan rooliaan. 
Pelätään, että kirjasto ei olekaan enää kulttuurin 
temppeli vaan olohuone”, Heikkilä sanoo.  

Heikkilä pitää mahdollisena, että kirjastot tule
vaisuudessakin panostavat elämysten tarjoamiseen. 
Perinteinen rooli ei enää riitä.  

Tutkimukset Euroopassa ovat osoittaneet, 
että kirjasto on monelle vähäosaiselle ainoa paikka 
päästä internetiin työhakuun, printtaamaan tai pyy
tämään apua hakemusten täyttämiseen. Heikkilän 
mukaan Suomessa samanlaista ilmiötä ei ole nähtä
vissä, mutta hän pitää kehitystä huomion arvoisena.  

teksti  Meri Parkkinen    kuva  Ants Vahter

ISKU IÄKKÄILLE. Kun kirjastot joutuivat poikkeus
olojen vuoksi sulkemaan ovensa, digitaaliset palvelut 
nousivat uudenlaiseen arvoon. Verkossa tarjottavat 
palvelut, kuten e ja äänikirjat näyttäisivät kasvat
tavat suosiotaan myös tulevaisuudessa. Kirjallisuu
desta halutaan nauttia helposti missä ja milloin vain.  

Heikkilä muistuttaa, että vaikka digitaalinen ke
hitys näyttäisi lisävään palveluiden saatavuutta, se 
voi myös jättää osan ihmisistä ulkopuolelle.  

”Matalimmin koulutetut ja iäkkäämmät ihmiset 
menettivät koronatilanteessa todennäköisesti eni
ten. Heillä ei välttämättä ole tarvittavia valmiuksia 
eli laitteita tai tarvittavaa osaamista ottaa digitaali
sia palveluita käyttöönsä”, Heikkilä kertoo.  

Kirjastoilla näyttää olevan tulevaisuudessa 
rooli paikkana, jonne jokainen on tasaarvoisesti 
tervetullut viettämään aikaa. Kirjastoissa vierailu 
voi olla ympäristötietoinen, sivistynyt, edullinen – 
ja trendikäs valinta. 

”Esimerkiksi Oodi näyttäytyy tyylikkäänä 
paikkana tavata tuttuja, sopia kokouksia tai istua 
kahvilla, ottaa kauniita kuvia. Kirjastot ovat myös 
aidosti trendikkäitä. En näe, että kirjasto on erityi
sen sosiaalisesti eriytynyt paikka.”     Helsingin 

Oodissa tila on 
jaettu siten, 
että kirjat ovat 
kolmannessa 
kerroksessa, 
ja esimerkiksi 
kakkoskerros 
on omistet-
tu kokonaan 
luovalle 
tekemiselle.

KEHITYS
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T urun sarjakuvakaupan hyllyt 
notkuvat kirjoista ja tunnettujen 
sarjakuvahahmojen pehmole
luista. Etenkin valtava määrä 
lahjoituksena saatua karviskrää
sää pistää silmään. 

”Yksi yhtiökumppanini vihaa 
Karvista ja vähän hänen kiusak

seen näitä onkin kerätty”, Turun sarjakuvakaupan 
toimitusjohtaja Petteri Oja vitsailee. 

Karvinen on tunnettuudestaan huolimatta 
kiistelty ilmiö. Jim Davisin sarjakuvasta on muo
toutunut synonyymi kaupallisuuden pöhöttämälle 
sarjakuvalle. 

Karvisen myynnillä Turun sarjakuvakauppa, 
harrastajille tuttavallisemmin TurSKa, ei pyöri. 
Liikkeen tuhansien nimikkeiden joukkoon kuuluu 
monipuolisesti sarjakuvaa lajityyppiin, kieleen tai 
julkaisumaahan katsomatta. 

Kymmenen vuoden aikana kauppa on ehtinyt 
kivuta alansa merkittävimmäksi toimijaksi ja levit
täytyä Turun lisäksi Helsinkiin ja Ouluun. 

OTETAAN VAKAVASTI. Äkkiseltään voisi kuvitella, 
että sarjakuvalla menee paremmin kuin koskaan. 
Sarjakuva otetaan nykyään vakavasti taiteenmuo

mahdollisuuksia etenkin säännöllisesti julkaistavilla 
sarjakuvalehdillä, kuten supersankarisarjakuvia 
sarjatuotantona tuotettavalla Marvelilla. 

Digitaaliset julkaisut eivät kuitenkaan kiinnosta 
Ojaa henkilökohtaisesti. Tabletilla sarjakuvien huo
lella tehdyt piirrokset eivät pääse hänestä oikeuk
siinsa. Eikä digitaaliset julkaisut valtavia myyntejä 
takaa. 

”Voihan se myös olla, että kaikki menee aalto
liikkeenä. Nyt on matala aallonpohja kirjojen osta
misessa, mutta myynti voi alkaa uudelleen jossain 
vaiheessa”, Oja kommentoi. 

”Etunani on, etten ole elänyt kauppiaana 
kultaaikaa, jolloin sarjakuvaa meni valtavasti kau
paksi. En ole tottunut siihen, että myydään paljon 
paria tuotettava vaan että pyritään palvelemaan 
laajalla valikoimalla vähän kaikkia.” 

KIRJASTON TUKI. Oja on intohimoinen populaari
kulttuurin harrastaja. Sarjakuvien lisäksi elokuvat, 

tona, eikä sitä mielletä enää lasten jutuksi. Sarja
kuvan arvostuksesta kertovat myös esimerkiksi 
sarjakuvahankkeisiin myönnetyt apurahat ja teki
jöiden saamat kutsut esimerkiksi Linnan juhliin. 

Sarjakuvia lukee yhä monipuolisempi yleisö ja 
lukuisat elokuvaadaptaatiot antavat ymmärtää, 
että myös sarjakuvien käsittelemät teemat puhutte
levat yhä useampaa. 

Toisaalta sarjakuvat ovat kadonneet isojen 
kirjakauppojen sekä markettien hyllyiltä. Niiden 
myynti on jäämässä Turun sarjakuvakaupan kal
taisten toimijoiden sekä divarien hartioille. Myös 
teosten julkaisutahti Suomessa on hidastunut ja 
painosten koot pienentyneet. Eikä arvostelujakaan 
uusista julkaisuista saa helposti lehtiin. 

”En tiedä mikä perimmäinen syy on, että me
nekki vähenee. Onko niin, että suoratoisto ja pelit 
vievät aikaa niin paljon sitten siltä nuorisolta, joka 
aiemmin alkoi lukemaan sarjakuvia.” 

Oja myöntää, että digitaalisella formaatilla on 

kertomakirjallisuus ja musiikki kiinnostavat häntä. 
Nuorena hän harrasti esimerkiksi eräänlaista 

bibliografiaa listatessaan häntä kiinnostaneiden 
levyjen diskografioita ja Suomessa julkaistuja sar
jakuvia ylläpitämälleen Sarjakuvarocksivustolleen. 
Muualla vastaavaa tietoa ei tuolloin ollut saatavilla. 

Syytä sarjakuvainnostukselleen Oja ei osaa 
selittää. Kipinä niihin syntyi kuitenkin jo lapsena 
Kemissä. Kiitoksen harrastuksen tukemisesta saa 
myös Kemin kaupunginkirjasto. 

“Innostuin sarjakuvista jo ennen kuin osasin lu
kea. Kun opin lukemaan, keräsin kaikki Aku Ankan 
taskukirjat. Sitten luin kaiken mitä kirjastosta sai 
ja enemmän. Perinteinen porttiteoria toimii tässä: 
ensin Lucky Luket, Asterixit ja supersankarit. Sitten 
kaikki kotimaiset sarjakuvaromaanit.” 

Kirjaston merkitystä Oja pitää tärkeänä 
sarjakuvatietoisuuden levittämisessä. Kirjastoissa 
teoksia pääsee hypistelemään ja pläräämään. 

Tätä hän vaalii omassakin kaupassaan. 

RAKKAUDESTA 

SARJAKUVAAN 

TURUN SARJAKUVAKAUPAN 
TOIMITUSJOHTAJA 
PETTERI OJA YSTÄVINEEN 
ON TOIMINUT SARJAKUVAN 
HYVÄKSI 10 VUOTTA. 
SARJAKUVAN ARVOSTUS 
KASVAA, VAIKKA MYYNTI 
JA JULKAISUTOIMINTA 
HIIPUVAT. 

  Vierailim-
me Petteri 
Ojan sarjaku-
vakaupassa 
Turussa ennen 
koronakriisiä.

  Karvisia on 
kertynyt hyllyyn 
yhtiökumppanin 
kiusaksi.

HENKILÖ

teksti ja kuvat  Juho Liukkonen
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Teosten on oltava näkyvissä ja yleisön saavutet
tavissa, jotta tieto kirjojen olemassaolosta leviää. 

Kiitosta kirjastot saavat häneltä siitä, että niissä 
on tarjottu nuorille sarjakuviin liittyviä työpajoja, 
joissa sarjakuva taiteenmuotona tulee kädestä 
pitäen tutuksi. Turussa näitä tapahtumia on järjes
tetty yhteistyössä sarjakuvan puolesta aktiivisesti 
toimivan Turun sarjakuvakerhon kanssa. 

KUSTANNUSTOIMINTAA. Turun sarjakuvakaupan 
lisäksi Oja pyörittää samaan aikaan perustettuja 
pienkustantajien julkaisuja välittävää Sarjakuvan 
Toivo tukkuliikettä ja levyjä sekä sarjakuvia julkai
sevaa Zum Teufel ja Lempo kustantamoja. 

”Teufel on käytännössä sulautunut osaksi Tu
run sarjakuvakaupan toimintaa”, Oja huomauttaa. 

Sarjakuvan toivon kautta iso osa suomenkie
lisestä sarjakuvasta päätyy välitysmyyjä Kirjaväli
tyksen ja Bookyn listoille ja toimitetaan sitä kautta 
kirjastoille. Välitystoiminta kattaa kaiken suoma
laisten pienkustantajien tuottaman materiaalin 
kuin myös esimerkiksi Batmanien ja Sandmanien 
levityksestä vastaavan RW kustannuksen julkaisut. 

Tekijöille pienkustanteet ovat tärkeä harjoitus
alusta ja ponnahduslauta. Kannuksia kokeillaan 
usein ensin pienemmissä julkaisuissa, joista mah
dollisesti siirrytään yhä isompien ja vaativimpien 
projektien pariin. 

MONENLAISTA HARRASTAJAA. Kustannuspuolella 
Oja on huomannut, että rockmusiikilla ja sarjaku

villa on yllättävän paljon yhteistä. Yhteistyökump
paneina hänellä on ollut kotimaisen rockin piiristä 
Moog Konttista kuin Veltto Virtasta, joilla mo
lemmilla on oma sarjakuvataustansa. Molemmissa 
ilmaisuvälineissä saa helposti ja toisinaan myös 
riippumattomasti oman äänensä kuuluville. 

Musiikkinörttejä ja sarjakuvaharrastajia yhdis
tää niin ikään keräily. Kustannuspuolella keräilyyn 
kannustetaan siten, että julkaisuista pyritään teke
mään esineinä kauniita ja kiinnostavia. 

Eikä välttämättä ole vain yhden tyyppistä mu
siikkinörttiä tai sarjakuvaharrastajaa. Vaikka sar
jakuvalle ei voi vetää yksioikoisia maantieteellisiä 
rajauksia, voi eri kaupunkien sarjakuvatoiminnan 
painotuksissa tunnistaa silti erityispiirteitä. 

”Tampereella tapahtumissa manga on pa
remmin edustettuna, Helsinki on enemmän 
suuntautunut taidesarjakuvaan. Turku on taas un
dergroundimpi”, Oja kärjistää vitsailevaan sävyyn. 

Suurta seuraavaa lukijoita yhdistävää Finger
poria odotellessa uudet lajityypit kiinnostavat luki
joita. Esimerkiksi kiinnostus HLBT ja feministiseen 
sarjakuvaan on kasvussa. 

KÄÄNNÖKSISTÄ PULAA. Petteri Oja harmittelee, 
kuinka suurin puute sarjakuvan saralla on jatku
vasti loppuun myyvät klassikoiden käännökset. 
Vaikka teoksilla olisi hidas ja tasainen kysyntä, 
uusintapainoksia ei oteta. 

Oja mainitsee esimerkkinä Art Spiegelmanin 
Maussarjakuvan. Tunnettujen teosten pitäminen 
esillä hyllyssä on hänestä tärkeää, kannatti se tai ei. 

Jos sarjakuvaa harrastaa intohimoisesti, 
joutuukin tätä nykyä hallitsemaan useita kieliä. 
Esimerkiksi englanniksi käännetään nyt enemmän 
merkittäviä sarjakuvateoksia kuin ennen ja myös 
klassikoita on paremmin saatavilla. Tilanne on täy
sin nurinkurinen esimerkiksi verratessa 1990luvun 
tilanteeseen. 

”Tuolloin Suomessa julkaistiin useita sellaisia 
perusteoksia suomeksi, joiden englanninkielisiä 
käännöksiä on saatu odottaa vuosia tai vuosikym
meniä”, Oja kertoo. 

Samoin lapsille suunnattua sarjakuvaa käänne
tään Suomessa yhä vähemmän. Kysyntää kyllä olisi. 

Tiettyjen klassikoiden ja perusteosten julkaisu 
sekä saatavilla pitäminen onkin niitä asioita, joiden 
tekeminen kiinnostaa Ojaa myös tulevaisuudessa. 

”Jos minulla olisi paljon rahaa, käyttäisin sitä 
julkaistakseni kaikkea sellaista olennaista, mitä ei 
ole ollut Suomessa ennen saatavilla”, Oja kertoo 
hypistellessään Suomessa aiemmin melko tunte
mattomaksi jäänyttä kulttisarjakuva Adaa. 

Tokaisu ei yllätä. Sarjakuvan parissa työskente
leviä ei motivoi raha vaan intohimo lajiin.”   

  Oja haluaisi 
julkaista harvi-
naista sarjaku-
vaa, kuten Suo-
messa melko 
tuntematonta 
Adaa.

 TURUN 
 SARJAKUVAKAUPPA 

 Perustettiin vuonna 
2010 Turkuun Linnan-
kadulle, muutti kahdek-
san vuotta myöhemmin 
Humalistonkadulle. 
 Juontaa juurensa 
pienempään sarjakuva-
kauppaan, jota Petteri 
Oja pyöritti levykauppa 
Blue Cow’n kyljessä 
vuosina 2007–2009. 
 Toimii Turussa, 
Hel singissä (aloitti 
toimintansa 2016) ja 
Oulussa (aloitti vuonna 
2015). Lisäksi verkko-
kauppa on olennainen 
osa sarjakuvakaupan 
toimintaa. 
 Osaksi toimintaa 
sulautunut myös kus-
tantamo Zum Teufel, 
joka on julkaissut muun 
muassa Charlie Chris-
tensenin, Petri Hiltusen, 
Tommi Musturin ja Pet-
teri Tikkasen teoksia. 
 Valikoimissa yli 6 000 
nimikettä. 
 Kaupan toiminta on 
palkittu Kritiikin pun-
nuksella.

TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETUT IHMISET KERTOVAT, MITEN HE SAAVAT ITSENSÄ LIIKKEELLE. 
ARTTU TUOMINEN ON OPPINUT MESTARIKESKITTYJÄKSI PAKON SANELEMANA. 

D 
ekkaristi Arttu Tuomisen polttoainetta 
on kahvi – ainakin toistaiseksi. Jo etu
käteen hän on päättänyt, että jos jonain 
päivänä vatsa ei enää kestä, kahvinjuonti 
saa jäädä. 

Tapa alkoi edellisestä työpaikasta, jossa työpiste 
oli kahvihuoneen vieressä. Aamulla siellä odotti 
teollisuuspannu täynnä kahvia. 

”Otin ensimmäisen kupillisen heti ensi töikseni, 
pian tuli ensimmäinen kahvitauko, sitten lounas
tauolla tietysti jälkkärikahvi…” 

Työpaikan vaihdon jälkeen päivän ohjelmassa 
oli vain kaksi kahvitaukoa. Tuomisen pää oli kah
vivajeen vuoksi jatkuvasti kipeä, joten hän hankki 
keittimen omaan työhuoneeseensa. 

PÄIVÄVUOROSTA YÖVUOROON. Kotona kahvimuki 
ei ole ensimmäisenä aamulla kädessä. Huomion vie
vät yksi koululainen ja kaksi päiväkotiikäistä lasta. 

”Siinä sitten hokee lapsille, että syökää puurot 
ja pukekaa päällenne, kun yrittää samalla itse ajaa 
partaa ja pestä hampaita”, Tuominen kertoo. 

Viime talven Tuominen oli virkavapaalla työpai
kaltaan eli Porin kaupungin ympäristöinsinöörin 
hommista. Tauon aikana syntyi Hyvitys, Tuomisen 
kuudes ja Deltaksi nimetyn sarjan toinen romaani. 
Deltan ykkösosasta Verivelasta kirjoittaja sai Suo
men dekkariseuran Vuoden johtolanka palkinnon. 

Kun lapset on saatu päivän touhuihin ja kirjoit
tamistyö voi alkaa, Tuominen ottaa mukaansa puoli 
pannua kahvia. Ilman sitä kirjoittamistyö ei lähde 
liikkeelle. 

Itse työ tapahtuu tehokkaasti. Koska ensimmäi
set romaanit syntyivät ”yövuorossa”, eli päivätyön 
päätyttyä ja lasten mentyä nukkumaan, Tuominen 
on oppinut olemaan hukkaamatta aikaa. 

EI AIKAA 
ODOTTAA 
 FLOW'TA

”Silloin oli pakko saada tekstiä puserrettua 
lyhyessä ajassa. Jos jäisin odottamaan, koska flow 
tulee, en olisi saanut ikinä mitään valmiiksi.” 

TARINA ON RASKAS. Tuomisen aikaansaamista 
edistää sekin, että hänelle tarinankerronta on pro
sessin raskain vaihe. Hänellä on yleensä hurja kiire 
saada tarina valmiiksi, jotta hän pääsee editointi
kierroksilla parantamaan tekstiä kohti lopullista 
muotoa. 

”On huono merkki, jos kirjoitusvaiheessa alkaa 
käydä vanhoja läpi ja muokkailemaan niitä. Se 
on kuin varoituskello, joka kertoo, että keskityn 
epäolennaiseen, koska ajatus ei toimi enkä pääse 
eteenpäin.” 

Tuominen asettaa kullekin päivälle sanamäärä
tavoitteen. Jos yhtenä iltana laiskottelee, sen löytää 
edestään seuraavana päivänä. Jos taas päivä on hy
vinkin tehokas, hän saattaa jättää yövuoron väliin. 

”Silloin otan kirjan käteen tai katsotaan elo
kuva. Palkinto on se, että voi välillä rentoutua.” 

Paras hetki työssä on se, kun teksti on omasta 
mielestä valmis ja sen voi antaa koelukijalle. Tuo
misen koelukijana on oma vaimo, jonka reaktioita 
lukiessa Tuominen seuraa tarkasti. Jos lukija up
poutuu tekstiin, se käy hyvästä palautteesta, mutta 
jos hän näyttää kakovan, työtä on vielä edessä. 

”Vaimoni on hirveän suora ihminen, joten 
arvostan häntä koelukijana paljon. Ja muutenkin 
tietysti!” 

teksti  Anne Salomäki    kuva  Juha Törmälä

NÄIN SAAN AIKAAN
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  Arttu Tuo-
misen vinkki: 
"Tapani Bagge 
on joskus 
sanonut, ettei 
inspiraatiota 
kannata odot-
taa, vaan on 
istuttava alas 
ja houkutelta-
va inspiraatio 
paikalle työtä 
tekemällä."   
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Läksin tekemään videoita kuin kyseessä olisi 
asiakaspalvelutilanne. Ei huolellisen suunnittelun 
tulos, vaan fiilikseen perustuva hetki. Valmisteluni 
olivat sitä, että nappasin hyllystä kirjan, viritin 
tabletin suurin piirtein oikeaan suuntaan, istuin 

alas ja kävin puhumaan. 
Suurimman osan videoista sain 

purkkiin kerralla. En välittänyt pienistä 
virheistä, ajatuskatkoista tai tavallista
kin älyttömämmistä irvistelyistä. Jos
kus selkeän asiavirheen huomatessani 
keskeytin session ja muutaman kerran 
otin kokonaan uusiksi, kun videota 
katsoessani huomasin sanoneeni jotain 
liian typerää. 

ALUKSI HÄVETTI. Oman äänensä kuu
leminen on kamalaa, naaman näkemi
nen vielä kamalampaa. En olekaan se 
salskea, parikymppinen nuorukainen, 
jonka edelleen näen peilistä. Puhema
neerini ovat hirveitä. Kasvoni vääntyvät 

kammottavaan irveeseen aina, kun avaan suuni. 
Muutaman videon jälkeen hyväksyin, että tällä 
tavalla lähimmäiseni minut näkevät. 

Kun suunnittelin omaa osuuttani hankkeesta, 
ajattelin tehdä äijävinkkausta, kohderyhmänä 
keskiikäiset miehet. Se tuntui kuitenkin suppealta, 
laajensin projektini koskemaan aikuis ja seniori
väestöä yleisesti. Koronan sotkettua kaiken, päätin 
palata suunnitelmani juurille. Keskiikäiset miehet 
ovat aiheena läheinen, olen sellainen itsekin. 

Keskityin vinkkaamaan kirjoja, jotka saattaisi
vat ikäisiäni miehiä kiinnostaa. He ovat kirjaston 
puolivahingossa unohtama kansanosa, joka on itse
kin unohtanut kirjaston. Olen kaiken lisäksi laiska 
ihminen, on mukavinta vinkata itselleni helppoja 
kirjoja. 

Sain vietyä projektini ensimmäisen osion koro
nasta huolimatta loppuun, koska osoitin melkoista 
resilienssiä ja muuntautumiskykyä. Vaikka itse 
sanonkin. 

YKSIN 
KOMEROSSA 

O
len mukana Lahden kaupunginkirjaston 
Monilukutaitoa sanataiteella hankkees
sa. Suunnittelin sen tiimoilta aikuisille 
suunnatun kirjavinkkaus ja sanatai
desession. Aikuisille, koska kirjaston 

tulee huomioida myös jo olemassaoleva 
asiakaskunta, ei pelkästään haalia uusia 
asiakkaita puhelin yhtiöiden tapaan. 

Ehdin tehdä kymmenkunta sessiota 
eri ryhmille, kunnes tuli korona. Kaikki 
jo sopimani keikat peruuntuivat. Päätin, 
ettei virus projektiani keskeytä. Olin 
koko hankkeen ajan kirjoittanut aihee
seen liittyvää blogia Imatran kaupungin 
sivuille, mutta se ei vielä tuntunut riit
tävältä syyltä jatkaa projektia loppuun. 
Rupesin tekemään vinkkausvideoita. 
Yksin, komerossa. 

KIRJASTOT OVAT poikkeusolojen takia 
aktivoituneet tekemään monelaisia vi
deoita. Esimerkiksi Lahti tekee hienoja, 
pitkälle mietittyjä vinkkausvideoita, joiden tekni
nen taso on televisioohjelman veroinen. Päätin 
tehdä toisin. Kaikkien ei kannata tehdä samaa, ei 
ainakaan samalla tavalla. 

KOLUMNI

Mika 
Kähkönen 
Kirjoittaja on 
kirjaston
hoitaja 
Imatralla.

KirjastoPRO

KOLUMNI
MIKA KÄHKÖNEN

KIRJASTOTYÖ 
VUOROTTELUVAPAA

TEKNOLOGIA 
SUORATOISTOPALVELUT

KOLUMNI 
LOTTA MUURINEN

YKSIN KIRJASTOSSA
UUKUNIEMI

TEKNOLOGIA
TEKOÄLY 

REPORTAASI
LEIPZIG

TAPAHTUMAT
PAREMPAA SUUNNITTELUA

KIRJASTOAMMATTILAISTEN LEHTI

33
34–35
36–38

40–41
42–43
44–45
46

PUHEMANEERINI 
OVAT HIRVEITÄ. 
KASVONI VÄÄNTYVÄT 
KAMMOTTAVAAN IRVEESEEN 
AINA, KUN AVAAN SUUNI.

    K I R J A S T O P R O  |  K I R J A S T O L E H T I  3 / 2 0 2 0

39

”
3 3



teksti ja kuva  Hanna Kaisti
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Vuorotteluvapaalle 
kannattaa mennä pian 

Vuorotteluvapaa edistää 
työntekijän jaksamista ja 
tarjoaa samalla työttömäl
le mahdollisuuden saada 
työkokemusta.  

Jopa yli 300 000 suomalaista on ollut 
vuorotteluvapaalla. 

Eniten vuorotteluvapaalle hakeutuu 
sosiaali ja terveysalalla ja opettajina 
työskenteleviä naisia. Suurin osa heistä 
on pieni ja keskituloisia.  

Vuorotteluvapaan suosio on laskenut 
viime vuosina. Tämä johtuu siitä, että yhä 
harvempi on oikeutettu siihen. 

EHDOT KIRISTYIVÄT. Vuosina 2014 ja 
2016 vuorotteluvapaan ehtoja kiristettiin 
ja sen pituutta lyhennettiin. Aikaisemmin 
vuorotteluvapaata sai vuodeksi. Nykyisin 
vuorotteluvapaa voi kestää vähintään 100 
ja korkeintaan 180 kalenteripäivää.  

Alun perin vuorotteluvapaalle pääsi 
kymmenen työvuoden jälkeen, mutta 
nykyisin vaatimuksena on 20 vuoden työ
historia. Vuorotteluvapaa onkin nykyään 
suosituinta 55–59vuotiaiden keskuu
dessa, sillä harvalla nelikymppisellä on 
takanaan 20 vuotta työelämää.  

Aikaisemmin vuorotteluvapaan 
saattoi jaksottaa useampaan osaan. Moni 
jakoi vapaansa kahdelle kesälle silloin, 
kun lapset tulivat kouluikään. Nyt alle 
keskiikäiset ovat käytännössä hävinneet 
vuorotteluvapaan hakijoiden joukosta. 

KALLISTA JA TEHOTONTA? Monet 
taloustieteilijät pitävät 1990luvulla 
kokeiluna alkanutta vuorotteluvapaata 
kalliina ja tehottomana. Työ ja elinkeino

1990-LUVUN KOKEILU ON VIELÄ OLEMASSA, MUTTA 
EHTOJA ON KIRISTETTY JA SUOSIO HIIPUU. 

ministeriön tutkimuksen mukaan 
vuorotteluvapaa on epäonnistunut 
tavoitteessaan tukea työssä jaksamista. 
Vuonna 2018 kansanedustaja Juhana 
Vartiainen (kok.) ehdotti vuorotteluva
paajärjestelmän lakkauttamista.  

Vaikka vuorotteluvapaata ei uh
kaisikaan lakkauttaminen lähitulevai
suudessa, kannattaa haaveet toteuttaa 
pian, sillä vuorotteluvapaalla on tällä 
hetkellä vain vähän puolustajia ja sen 
tulevaisuus on hämärän peitossa. 

HAAVEISTA TODEKSI. Jos haluat 
vuorottelu vapaalle, selvitä ensin, 
täytätkö vaatimukset. Vuorotteluvapaa 
edellyttää, että olet työ tai virkasuh
teessa ja että olet työskennellyt samalla 
työnan tajalla yhtäjaksoisesti vähintään 
13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan 
alkamista. Lisäksi edellytyksenä on 
vähintään 20 vuoden työhistoria. Siihen 
voidaan lukea myös muutakin kuin 
palkkatyötä, kuten äitiysloma ja hoitova
paaaika, varusmies ja siviilipalvelusaika.  

Työhistoria tarkistetaan työrekis
teriotteesta. Työttömyyskassa laskee 
työhistorian pituuden Eläketurvakeskuk
sen työsuhderekisteriotteen perusteella. 
Vaikka työhistoriasi olisi pirstaleinen 
ja olisit ollut töissä useissa kaupun
geissa, työhistoriasi pituus selviää kyllä 
työrekisteriotteesta.  

Jos olet ollut vuorotteluvapaalla ai
kaisemmin, voit jäädä vapaalle uudelleen 
vasta, kun olet ollut töissä vähintään viisi 
vuotta. Älä jätä vuorotteluvapaahaaveita 
viime tippaan, sillä vuorotteluvapaata 
ei saa, mikäli eläkeikään on alle kolme 

vuotta. Ikäraja ei kuitenkaan koske en
nen vuotta 1957 syntyneitä. 

RIITTÄVÄTKÖ RAHAT? Moni empii 
vuorotteluvapaan anomista, koska 
miettii, riittääkö vuorot telukorvaus 
elämiseen. Työttömyyskassojen verkko
sivuilta löytyy laskuri, jonka avulla on 
voi laskea oman korvauksen suuruuden. 
Vuorottelukorvaus perustuu työttömyys
päivärahaan ja se on 70 prosenttia työt
tömyyspäivärahasta. Se on veronalaista 
tuloa.  

Lasten kotihoidontuki ja tietyt muut 
etuudet vähentävät vuorottelukorvausta. 
Asumistuki, lapsilisä, toimeentulotuki tai 
omaishoidon tuki eivät vaikuta vuorotte
lukorvauksen määrään.  

KUKA SIJAISEKSI? Jos päätät anoa 
vuorotteluvapaata, keskustele työnan
tajasi kanssa. Allekirjoittakaa vuorotte
luvapaasopimus kolmena kappaleena. 
Sopimuspohjia saa tepalvelujen sivuilta. 
Työnantajan on palkattava vapaalle 
jäävän tilalle työtön työnhakija, mutta 
työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla 
samoja.  

Toimita tetoimistolle alkuperäinen 
vuorotteluvapaasopimus sekä työnanta
jan tekemä selvitys palkattomista poissa
oloista vapaata edeltävän 13 kuukauden 
ajalta. Työnantaja lähettää tetoimistolle 
tilalle palkatun sijaisen työsopimuksen.  

KORVAUKSEN HAKEMINEN. Lähetä vuo
rottelukorvausanomus työttömyyskas
saan. Jos et kuulu työttömyyskassaan, 
lähetä anomus Kelaan. Liitä anomuk
seen kopio vuorottelusopimuksesta, 
palkkatodistus 52 viikon ajalta ja kopio 
verokortista. Koska tulosi pienenevät 
vuorotteluvapaan aikana, kannattaa 
hankkia uusi verokortti. Vuorottelukor
vaus on veronalaista tuloa.  

Mikäli työskentelet toiselle työnanta
jalle vuorotteluvapaan aikana, liitä myös 
kopio työsopimuksesta sekä kuukausit
tain joko palkkatodistus tai kopio 
palk ka laskelmasta. 

Ilmoita vuorotteluvapaastasi myös 
ammattiliittoon. Matkavakuutukset ja 
muut liiton kautta saadut edut pysyvät 
voimassa myös vuorotteluvapaan aika
na.  

AH, IHANA
VAPAUS! 

KOMMENTTI

R
yhdyin viime vuonna 
selvittämään vuorot
teluvapaan mah
dollisuutta, koska 
kaipasin taukoa. 

Eniten mietitytti, täyttyykö 
vuorotteluvapaaseen vaaditta
va kahdenkymmenen vuoden 
työhistoria. 

Olin tehnyt töitä valmistu
misesta lähtien eri työnantajilla, 
pätkästä toiseen. Olin saanut 
ensimmäisen vakituisen työsuh
teen kolme vuotta aikaisemmin. 
Täytin siis ensimmäisen kritee
rin. Ilman työ tai virka suhdetta 
vuorotteluvapaata ei tule, 
vaikka olisikin ollut tauotta 
töissä vuosikymmeniä.  

Ennen kirjastoon siirty
mistä työskentelin tutkijana 
sekä palkalla että apurahalla. En 
tiennyt miten selvitän työhisto
riani pituuden, enkä ollut varma 
lasketaanko apurahavuodet 
työhistoriaan.  

Sain työttömyyskassan 
sivuilta hyvin tietoa vuorotte
luvapaasta. Tilasin eläketurva
keskukselta työrekisteriotteen, 
jonka jälkeen pyysin työttö
myyskassaa selvittämään, 
täyttyykö vuorotteluvapaan 
työhistoriavaatimus. Kun sain 
kuulla, että hyväksyttävää 
työhistoriaa on täynnä yli 
22 vuotta, menin esimiehen 
puheille.  

Saatuani työnantajalta 
myöntävän vastauksen, en 
epäröinyt hetkeäkään. Tulostin 
vuorotteluvapaan sopimuspoh
jan heti.  

Pari ensimmäistä viikkoa 
kului leväten ja lukien. Sen jäl
keen hyppäsin lentokoneeseen 
ja lensin Andalusian hailakkaan 
kevätaurinkoon.  

Hanna Kaisti 

  Kirjoittaja 
matkasi vuoro-
vapaan alus-
sa Espanjaan 
halaamaan 
puita.
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KIRJASTOTYÖ



TALLENTEIDEN KÄYTTÖ HIIPUU, MUTTA 
SUORA TOISTO KASVAA. KIRJASTOILLE 
SUORATOISTO MERKITSEE SITÄ, ETTÄ 
MAHDOLLISUUDET TARJOTA AINEISTOA 
MUUTTUVAT. 

Fyysisestä tallenteesta on muodostumassa 
marginaalituote. Elokuvapuolella tallen
teiden myynti on ollut laskussa dvd ja 
bluraylevyjen osalta niin Suomessa kuin 
maailmalla. 

Tilastokeskuksen mukaan audiovisuaalisten 
tallenteiden markkinoiden arvo oli sulanut vuonna 
2018 noin viidennekseen vuoden 2010 luvuista.  

Käytännössä levyjä ostavat tänä päivänä keräili
jät. Syynä on fyysisten tallenteiden parempi kuva ja 
äänenlaatu. 

Fyysisten tallenteiden suosion hiipuminen näkyy 
kirjastoissa. Sekä tallenteiden lainaus että niiden 
hankinta on vähentynyt viimeisten vuosien aikana 
määrärahojen supistuessa ja kilpailun kovetessa 
ihmisten vapaaajasta. 

SUORATOISTON KASVU. Siinä missä tallenteiden 
hankinta vähenee, suoratoistopalveluiden käyttö 
lisääntyy. 

Suoratoisto 
sulattaa 
vanhat 
rakenteet 
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teksti  Juho Liukkonen    



Kulutustottumusten muutoksen vuoksi kirjas
tokentällä on herätty viimeisten muutaman vuoden 
aikana. Elokuvien ja televisiosarjojen osalta tilanne 
on kirjastoissa paremmalla tolalla kuin musiikin 
suhteen. 

Kirjastoilla ei ole tarjota Spotifyn tai Bandcam
pin kaltaista vaihtoehtopalvelua lainkaan paitsi 
klassisen musiikin saralla. 

Suoratoistopalveluja kirjastoille tuottavat Suo
messa Viddla, Kirjastokino ja AVA. 

Etenkin kaksi ensimmäistä ovat levinneet 
laajalle. Kirjastokinosta ennustetaan, että keväällä 
2020 heidän palvelunsa on käytössä 100 eri Suomen 
kunnassa. Viddla puolestaan on käytössä 94 eri 
kirjastossa. 

KEHITY TAI KATOA. Tallenteiden kulutuksen 
hiipuminen on samansuuntaista myös maailmalla. 
Esimerkiksi Berliinin kaupungin elokuvakirjaston 
ZLB:n johtaja Anna Bohn vahvistaa ilmiön sähkö
postin välityksellä. 

Hänen edustamansa kirjasto on erikoistunut 
ainoastaan audiovisuaalisiin sisältöihin. Vastaavan
laista kirjastoa ei ole Suomessa. 

Bohnista on tärkeää, että kirjastot pystyvät tar
joamaan oman suoratoistopalvelunsa. Muuten yleisö 
etsii tarjonnan kaupalliselta puolelta. 

Bohn liputtaa kirjastojen roolia juuri eloku
vatarjonnan monipuolistajana. Jos kirjastot eivät 
kamppaile isoja yhtiöitä vastaan monipuolisella 
tarjonnalla, isot yhtiöt voivat viedä myös marginaali
sempien elokuvien oikeudet mennessään. 

Huoli kohdistuu siihen, että laatuelokuva voi 
suoratoiston maailmassa kadota. Bohn kertoo, 
että isojen palvelujen suosittelualgoritmit nostavat 
entuudestaan suosittuja elokuvia, mutta eivät sel
laisia teoksia, jotka ovat taiteellisesti merkittäviä tai 
huonosti tunnettuja. 

ERI KARSINAT. Vaikka kirjastoilla on suoratoisto
palveluja, niiden mahdollisuudet levittää elokuvia 
heikkenevät.  

Esimerkiksi Amazonin, Disneyn ja Netflixin 
suoratoistopalvelut taistelevat yleisön huomiosta 
itse tuottamallaan sisällöllä. Näitä yksinoikeudella 
tuotettuja sisältöjä ei kilpaileviin palveluihin hevin 
luovuteta. 

Esimerkiksi Netflixin tuottaman Martin Scor-
sesen The Irishmanin tai Alfonso Cuaronin Roman 
kaltaisia elokuvia tuskin nähdään suomalaisten 
kirjastojen striimauspalveluissa lähiaikoina. 

Kirjastot eivät voi saada kaikkea. Esimerkiksi 
suoratoistopalvelu Viddlan palvelusta ajatellaan niin, 
että se täydentää kaupallista tarjontaa. 

”Viddla mahdollistaa suoratoistopalvelun 
käyttämisen niille, jotka eivät kykene maksamaan 
tällaisista palveluista edistäen tasaarvoa digitaalisen 
materiaalin saatavuudessa”, Suomen Kirjastopal
velun avainasiakkuuspäällikkö Jussi Mustajärvi 
toteaa Viddlasta. 

”Yksinoikeussopimuksen rauetessa sarjoja on 
mahdollista saada myös Kirjastokinoon nähtäväksi”, 
Nordic Content Distributionin edustaja Toni Leipo-
nen kommentoi Kirjastokinon puolesta. 

TEOKSEN LYHYT ELÄMÄ. Kilpailun kovetessa 
lisensointikäytännöt muuttuvat. Suoratoistopalve
luissa elokuva ei ole välttämättä asiakkaalle ikuisesti 
tarjolla. 

Taustalla ovat tekijänoikeudet ja niihin liittyvät 
korvauk set. Siinä missä kirjastoilla on Euroopan 
talousalueella oikeus hankkia lainattavaksi kirjallista 
aineistoa erikseen lupaa kysymättä, ei sama koske 
elokuvia tai tietokoneohjelmia. Näiden oikeuksista ja 
korvauksista on sovittava erikseen oikeudenomista
jien kesken. 

Lainausta koskevat lisenssit vaihtelevat fyysisten 
tallenteiden kohdalla tapauskohtaisesti. Siinä missä 
parhaassa tapauksessa fyysisen tallenteen lisenssi 
kattaa koko kopion käyttöiän, striimauspalveluissa 
lisenssi sovitaan rajatulle aikavälille. 

Kirjastokinon palveluita toimittaa Nordic 
Content Distribution. Viddlan palveluita puolestaan 
Kirjastopalvelut. Kumpikaan tahoista ei omista 
elokuvien oikeuksia, vaan ne neuvottelevat oikeudet 
muilta tahoilta, kuten levitysyhtiöiltä tai elokuvien 
tuotantoyhtiöiltä. 

Viddlan ja Kirjastokinon edustajat kertovat, et
teivät ne ota tarjontaansa nimikkeitä, joiden lisenssi 
kattaa vain muutaman kuukauden. 

Miksi suoratoiston lainausoikeudet ovat usein 
näin rajoittuneet? Koska fyysistä tallennetta ei ole 
mahdollista lainata kaikille kerralla. Kun dvdtallen
netta voi katsoa vain yksi lainaaja kerrallaan, pystyy 
striimauksessa materiaalia katsomaan valtava määrä 
ihmisiä yhtä aikaa. 

Muitakin syitä lisenssien muutoksille voi olla. 
”Pitää muistaa, että esimerkiksi elokuvien 

oikeuksien omistajatkin aina välillä vaihtuvat ja voi 
olla, että oikeudet siirtyvät maasta toiseen. Tällöin 
yhden elokuvan oikeuksien hankkiminen tai uusi
minen saattaa olla työläs prosessi”, Toni Leiponen 
muistuttaa. 

HYBRIDIKOKOELMA KÄYTTÖÖN? Kirjastot eivät 
enää neuvottele jokaisen elokuvanlevittäjän kanssa 
elokuvien oikeuksista erikseen. 

Sen sijaan kirjastot ostavat lisenssit palvelun 
tarjoajalta yhden luukun periaatteella. Elokuvat jää
vät palveluntarjoajien sivuille, eikä niitä välttämättä 
lisätä kirjastojen tietokantoihin, kuten Finnaan. 

Nähtäväksi jää, kilpailevatko myös eri kirjastoille 
suunnatut suoratoistopalvelut sisällöistä tulevaisuu
dessa keskenään. Esimerkiksi AVApalveluja edus
tava Sarah Fallert myöntää, että kilpailuasetelma 
on olemassa. 

Haasteita voi syntyä esimerkiksi tilanteissa, 
joissa haluttaisiin tarjota yksittäisen ohjaajan tai 
tekijän koko tuotantoa lainattavaksi, mutta eri 
 nimikkeiden oikeudet jakautuvat eri palvelun

 ILMAISIA  
 ELOKUVAPALVELUJA 

 ARTEKINO FESTIVAL: 
Palvelu, johon lisätään 
joka kuukausi katsot-
tavaksi uusi eurooppa-
lainen elokuva. 
 BYNWR: Ohjaaja 
Nicolas Winding Refnin 
tuottama ja rahoittama 
palvelu, josta löytyy 
b- ja roskaelokuvaa 
taustoittavaa mate-
riaalia unohtamatta. 
Hyvä osoitus siitä, 
kuinka unohdetusta ja 
periaatteessa hyljek-
sitystä elokuvasta voi 
saada kiinnostavaa 
kuratoinnilla ja konteks-
tualisoinnilla. 
 ELONET: Kansallinen 
audiovisuaalinen insti-
tuutti uudisti vuoden 
2019 lopulla Elonet- 
tietokantansa. Samalla 
vapautettiin instituu-
tin omistamat pitkät 
elokuvat verkkoon 
vapaasti katseltaviksi. 
KAVI omistaa reilun nel-
jänneksen eli noin 450 
teosta kaikista Suomes-
sa tuotetuista kokoillan 
elokuvista. 
 ONLEIHE E-KIRJASTO: 
Goethe-instituutin digi-
taalinen kirjasto. Laaja 
kokoelma saksalaista 
elokuvaa. 
 YLE AREENA: Poikke-
uksellisen vahva brändi 
ja myös etusijalla 
ulkomaalaisiin kilpaili-
joihinsa nähden. Yle 
itse kertoo, että muissa 
Pohjoismaissa Netflix 
on peräti merkittävämpi 
brändinä kuin heidän 
kotimaiset striimaus-
palvelunsa. 

  Meksikolais-
ohjaaja Alfon-
so Cuarónin 
ohjaama ja 
Netflix-suora-
toistopalvelun 
tuottama eloku-
va Roma (2019) 
julkaistiin 
ensimmäiseksi 
suoratoistetta-
vana.

TEKNOLOGIA
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tarjoajien kesken. Tällainen tilanne on isoissa palve
luissa arkipäivää. 

Berliinissä työskentelevä Anna Bohn näkee 
suoratoistossa mahdollisuuksia, mutta hän ei koe 
järkeväksi luopua fyysisistä julkaisuista. Aineiston
hankinnassa kirjastojen pitäisi hänen mielestään 
pyrkiä hybridikokoelmaan. 

”Hybridikokoelmassa kirjastokortilla saa katsel
tavakseen elokuvia ja televisiosarjoja suoratoistopal
velusta ja fyysisinä tallenteina. Toistaiseksi tämä on 
lupaavin ja suositeltavin strategia.” 

Kaikkea dvd:llä julkaistua materiaalia ei välttä
mättä saada koskaan kirjastojen suoratoistopalve
luihin.Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kirjastot 
voisi tarjota sisältöjä fyysisinä tallenteina. 

”Suosituimmat blockbusterelokuvat sekä Games 
of Thrones ovat esimerkkejä, joihin ei ole mahdollista 
saada suoratoistooikeuksia kirjastoissa. Kirjastoissa 
näitä voidaan lainata kuitenkin dvd ja blurayle
vyinä”, Bohn kertoo. 

Bohn huomauttaa myös, että fyysiset tallenteet 
ovat kirjastoissa edelleen kätevin tapa kuratoida ja 
asettaa esille kiinnostavaa sisältöä. Hän myös koros
taa, että fyysisiltä tallenteilta löytyy usein lisämate
riaalia, joka kiinnostaa elokuvasta kiinnostuneita. 

LISÄÄ YHTEISTYÖTÄ? Kamppailu elokuvien oi
keuksista voi kiihtyä tulevina vuosina. Tämän vuoksi 
Bohn kannustaa kirjastoja tekemään yhteistyötä. 

”Kirjastojen tulisi liittoutua ja neuvotella yhteis
työssä lisenssejä. Esimerkiksi BadenWürttembergin 
alueella 20 kunnallista kirjastoa tekee yhteistyötä 
elokuvaoikeuksien hankkimiseksi. Konsortion ta
voitteena on lisätä avoimuutta ja tietoa esitysoikeuk
sien neuvotteluihin.” 

Bohn muistuttaa, että yhteistyöllä voidaan 
saavuttaa paljon. Yhdessä kirjastot pystyvät lobbaa
maan lainsäädäntöä haluamaansa suuntaan, jotta 
aineiston tarjoaminen on turvattu kirjastoissa myös 
suoratoiston aikakaudella. 

Yhteistyötä lisäämällä kirjastot voivat arvioida 
yhdessä tarjottujen elokuvapakettien laatua ja ku
ratoida sisältöjä. Tulevaisuudessa isojen elokuvapa
kettien arvioinnin odotetaan perustuvan pitkälti big 
data analyyseihin, jossa arvioitavana on elokuvien 
lisäksi myös aineiston laatu kuten restaurointi, eloku
van versio tai vaikkapa mukana löytyvät tekstitykset. 

”Kirjastoissa on kehitettävä osaamista datan 
käsittelyn suhteen. Jotta nimikkeet löytyvät ja ovat 
saavutettavissa, on haasteena kehittää datanhal
linnan tehokkuutta ja luoda ympäristöjä, joissa 
elokuviin voidaan viitata”, Bohn sanoo.   

Artikkelia varten on haastateltu myös Johanna Veste
ristä Varastokirjastosta ja Kaj Dahlbergia Bookylta.
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SUORATOISTO-
PALVELUJEN  
KILPAILU HAASTAA 
KIRJASTOJA 

KOMMENTTI

S
ekä Viddlassa että Kirjastokinossa on 
palveluiden tuoreuteen nähden moni
puolinen kokoelma elokuvia. Kuitenkin 
elokuvaharrastus on internetaikakaudella 
pirstaloitunut pienempiin kuluttaja

kuntiin. Siinä missä yksi saattaa seurata lähinnä 
palkittuja festivaalielokuvia, toinen on kiinnostunut 
kokeellisesta elokuvasta, roskaelokuvasta tai vaikka
pa historiallisesta uutiskuvasta. 

Videomateriaalin siirtyminen suoratoistopalve
luihin ei välttämättä ole vain kokoelmaa supistava 
asia. Etenkin pienemmille kirjastoille videopalve
lut voivat tuoda asiakkaan tarjolle huomattavan 
määrän uutta sisältöä, johon ei ole aiemmin lyhyellä 
aikavälillä ole ollut helppoa päästä käsiksi.  

Kuitenkin tosiasia on, että kirjastot joutuvat 
kilpailemaan yhä monipuolisemmin ja paremmin 
tuotetun epäkaupallisen tarjonnan rinnalla. Erot
tautuakseen niin kirjastojen kuin myös suoratoisto
palveluiden tarjoajilta odotetaan yhä enemmän.  

Juho Liukkonen 

Koordinointi tapahtuu kirkon 
tiloissa, joten vietän lähes puolet 
työpäivistäni herran huoneessa. Olen 
osallistunut Teamspalaveriin tyhjästä 
kirkkosalista käsin. Olen päässyt perille 
pappien ja diakonien värikoodauksesta. 
Papeilla on musta, diakoneilla vihreä 
paita, mutta molemmilla ammattislan
gilla sokeripalaksi kutsuttu valkoinen 
kaulus.  

Olen syönyt suntion tekemää pizzaa 
ja juoruillut papin kanssa sukulaisista ja 
lastenkasvatuksesta. Olen oppinut krii
siaikojen vapaaehtoistyön ammattilai
silta sen, että auttavan vapaaehtoistyön 
tavoite on olla tarpeetonta – ihanneti
lanteessa yhteiskunnan järjestelmät ja 

yksilön omat tukiverkot eivät petä.  

OLEN MYÖS HUOMANNUT, että ennakkoluuloni 
eivät pitäneet paikkaansa. Kirkon työntekijät 
eivät suinkaan kaikki ole ahdasmielisiä jumalasta 
paasaajia, jotka vihaavat naisia ja homoliittoja. Itse 
asiassa en ainakaan tässä kirkossa ole vielä tavan
nut yhtäkään, tai sitten he pysyvät näkemyksineen 
visusti kaapissa. 

Kirkon toimintaan puolestaan kuuluu paljon 
muutakin kuin virsien laulu ja saarnaus. Normaa
liaikoina ilmaista ruokaa jaetaan kahdesti viikossa 
kenelle tahansa sisään löytävälle. Ihmisiä autetaan 
ihan konkreettisesti selviytymään elämässä esimer
kiksi opastamalla erilaisissa tuki ja avustusviida
koissa sukkulointia. Kirkon tiloissa voi harrastaa 
käsitöitä, joogaa tai opiskella soittamaan uutta 
instrumenttia. 

KYSYIN KIRKOLLISTYÖTOVEREILTANI hiukan 
ihmeissäni, miksi en ole koskaan kuullut kaikesta 
tästä. Miksi kirkko ei markkinoi itseään modernim
min ja ansaitusti freesaa organisaationsa brändiä? 
”Niin, kun ei meillä ole oikein totuttu tekemään 
tästä numeroa, tämä nyt on tällaista perustyötä… 
Onhan siitä imagoongelmasta ollut puhetta, 
mutta… Ja tärkeintähän on, että ne jotka jo osaavat 
käyttää kirkon palveluita, tietävät että meiltä saa 
elämään apua ja iloa.” 

Kuulostaako tutulta?  

PAKANA
KIRKOSSA 

E
n ole paljoa kirkossa käynyt. 
Minut on kyllä kastettu, 
ja olen käynyt riparinkin. 
Erosin kirkosta heti rip
pikoulun jälkeen, koska 

rippipapin kanssa tuli perustavaa laatua 
olevaa erimielisyyttä dinosauruksista ja 
patriarkaatista. Sen verran materialisti 
toki olin, että panin eron vireille vasta 
rippijuhlien jälkeen. 

Mielikuvani kirkosta on säilynyt 
aika pölyttyneenä ja vanhoillisena, 
eikä sitä ole yhtään auttanut joidenkin 
kirkko ammattilaisten tai kirkon äänitor
vina esiintyvien ajatukset esimerkiksi 
sukupuolineutraalista avioliitosta. 
Kerran jossain nuoruuden festareilla 
eräs innokas saarnaaja kumautti minua raamatulla 
päähän koska olin eri mieltä hänen kanssaan: tämä 
kokemus onkin aika lailla summannut käsitykseni 
kirkosta. 

TÄNÄ KEVÄÄNÄ olen kuitenkin hengannut 
kirkossa lähes päivittäin. Helsingin kaupunki 
nimittäin järjestää yhdessä Helsingin seurakun
tayhtymän kanssa Helsinkiapua, jonka kautta 
toimitetaan kauppatavaroita ikäihmisille, joilla ei 
koronariskin vuoksi ole mahdollisuutta asioida kau
passa itse. Koska fyysiset kulttuuripalvelut kirjasto
tilat mukaan lukien ovat kiinni, me kirjastolaisetkin 
työskentelemme nyt myös Helsinkiavun parissa. 
Minä työskentelen koordinoijana, eli siis mätsäytän 
avun tarvitsijoita ja saajia eräänlaisen vapaaehtois
työn FoodorameetsTinderjärjestelmän avulla.  

KOLUMNI

Lotta
Muurinen 
Kirjoittaja on 
juuri aloitta
nut Helsingin 
Töölön kirjas
tonjohtajana.

OLEN SYÖNYT SUNTION 
TEKEMÄÄ PIZZAA JA 
JUORUILLUT PAPIN KANSSA.”

  Yhdysval-
talaisen Rick 
Schmid tin elo-
kuva Emerald 
Cities (1983) 
löytyy tans-
kalaisohjaaja 
Nicolas Winding 
Refnin tuotta-
masta ja rahoit-
tamasta byN-
WR-palvelusta.



MELKEIN YKSIN 
UUKUNIEMELLÄ 
PIENI GALLIALAISKYLÄ PITÄÄ KIRJASTONSA AUKI 
KAHTENA PÄIVÄNÄ VIIKOSSA YMPÄRI VUODEN. 
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U ukuniemen pitäjä sijaitsee 
aivan EteläKarjalan terä
vimmässä päässä, Parikkalan 
kunnassa, naapureinaan 
PohjoisKarjala ja Venäjä. 
Uukuniemi on kuin pieni 
gallialaiskylä Asterixissa: 

urhea, kokoaan suurempi ja ehkä jopa voittamaton. 
Uukuniemeläiset eivät ole koskaan antaneet periksi 
pitäjänsä pienuudelle, tai edes hyväksyneet sitä.  

Ennen sotia Uukuniemellä oli yli kuusituhatta 
asukasta, mutta jatkosodan jälkeen neljä viidesosaa 
alueesta luovutettiin Neuvostoliitolle ja lähes 70 
prosenttia asukkaista joutui lopullisesti lähtemään 
kotoaan evakkoon. 

Uukuniemen kirjaston historia on pitkä. En
simmäiset kansankirjastot perustettiin Laatokan 
Karjalassa Parikkalaan vuonna 1848 ja Uukunie
melle vuotta myöhemmin. Kuntaliitoksen jälkeen 
Uukuniemen ja Saaren kirjastot ovat Parikkalan 

lähikirjastoja. Nyt Parikkalan kolme kirjastoa 
pyörivät viiden työntekijän voimin. 

Uukuniemen kirjastossa työskentelee 
kahtena päivänä viikossa kirjastovir
kailija Niina Toropainen. Kirjasto on 

avoinna maanantaisin kello 16–18 ja 
torstaisin 11–18. Ympäri vuoden. 

”Kesällä lomien aikana yritämme saada 
aina jonkun paikalle”, Toropainen sanoo. 

KOLME TYÖPAIKKAA. Toropaisen kollega Katri 
Laukkanen puolestaan on kirjastosihteerinä Saa
rella ja käy noin kerran kuukaudessa myös Uuku
niemellä. Laukkanen ja Toropainen työskentelevät 
molemmat myös Parikkalan pääkirjastossa. Niina 
Toropainen pitää siitä, että hän saa työskennellä 
kolmessa eri kirjastossa. 

”Se on hirmu kivaa. Saa vaihtelua ja oppii 
tuntemaan porukkaa. Ensimmäinen työpäiväni 
Parikkalan kunnan palveluksessa oli Uukuniemellä, 
eli homma tuli heti tutuksi”, Toropainen kertoo. 

Toropainen kertoo uukuniemeläisten suhtautu
van häneen oikein mukavasti. 

”Minuun on suhtauduttu hyvin, vaikka en ole 
uukuniemeläinen. Uukuniemi on maalaispitäjä, 
jossa kaikki tuntevat toisensa. Vielä näin viiden 
vuoden jälkeen saatetaan kysellä, että olenko uusi 
täällä.” 

Toropainen vastaa kysyjille olevansa kotoisin 
Kerimäeltä. Hän asuu Punkaharjulla. Kirjastoon 
hän meni ensi kertaa töihin lukion jälkeen. Hänestä 
piti tulla klassinen laulaja ja hän meni Savonlinnaan 
opiskelemaan musiikkia. Musiikki jäi kuitenkin har
rastukseksi. Hän oli aina kiinnostunut lukemisesta, 
joten hän päätti mennä Lahteen koulutuskeskus 
Salpaukseen opiskelemaan tieto ja kirjastopalve
lualan ammattitutkinnon. 

PITKÄT ETÄISYYDET. Punkaharjulta kertyy päivit
täistä työmatkaa reilusti kaikkiin kolmeen Parikka
lan kirjastoon, mutta se ei Toropaista haittaa. 

”Siinä pystyy hyvin nollaamaan itsensä 
työpäivän jälkeen. Ajan muutenkin tosi paljon 
autolla, koska harrastukseni ovat Kerimäellä ja 
Savonlinnassa.” 

Maanantaisin on hyppypäivä, jolloin Toropai
nen menee ensin Saaren kirjastoon jonkinlaiseen 
keskityövuoroon kymmenen maissa. Sieltä hän 
siirtyy kolmeksi Uukuniemelle. Katri Laukkanen 
jatkaa iltavuoroa Saarella. Torstaisin Toropainen on 
Uukuniemellä koko päivän. 

KAKSI PÄIVÄÄ RIITTÄÄ. Yksin työskenteleminen 
ei aiheuta ongelmia. 

”En tunne oloani yksinäiseksi. Palautukset, 
hyllytykset ja asiakaspalvelu vievät aikaa. Hiljaisina 
hetkinä valmistelen kirjavinkkauksia ja satutunteja. 
Viestittelemme Katrin kanssa paljon, ja ongelmati
lanteissa soittelen Saarelle tai Parikkalaan.” 

Pari vuotta sitten Parikkala keskitti Uukunie
men kirjasto ja vapaaaikapalvelut samaan raken
nukseen, eli vapaaaikataloon. Neliömäärältään tilat 

ovat entiset. Näyttelytilaa on nyt entistä enemmän 
ja paikka on esteetön. 

”Olemme hieman sivussa entiseen verrattuna, 
mutta hyvin asiakkaat ovat tännekin löytäneet. 
Kahden päivän aukiolo on asiakkaille suunnilleen 
riittänyt, mutta omatoimisuuttakin kysellään. Se 
on selvityksen alla.” 

Parikkalan kirjasto kuuluu EteläKarjalan 
Heilikimppaan. Kimpan kuljetukset tuodaan 
Parikkalaan asti. Sieltä Toropainen ja Laukkanen 
hoitavat varaukset ja palautukset eteenpäin Saarelle 
ja Uukuniemelle. 

”Yhteisen järjestelmän takia Uukuniemen uudet 
kirjat lähtevät heti kiertämään muualle. Nyt asiak
kaat ovat kuitenkin oppineet ja hyväksyneet sen, 
että varauksia voi tehdä ja niitä tulee myös meille 
päin. Lappeenrannasta ja Imatralta saamme hyvin 
sellaista aineistoa, jota meillä ei ole.” 

Kulttuurin parissa kuluu myös Toropaisen 
vapaaaika. ”Miehän olen näyttelijä. Kerimäen 
Pitäjänteatterissa pyrin olemaan mukana. Klassista 
laulua olen harrastanut yläasteelta alkaen ja suorit
tanut tutkintoja siihen.” 

Kirjastot kaipaavat nykyisin moniosaajia, ja 
Niina Toropainen on hyvä esimerkki sellaisesta. 
Asiakkaat tai edes kaikki kollegat eivät välttämättä 
tiedä mitä kaikkea osaamista ja lahjakkuutta 
kirjastoista löytyy. Toropaisen kaltainen kirjastovir
kailija sopii Uukuniemen innovatiiviseen pitäjään 
enemmän kuin hyvin.

Yksin kirjastossa 
-juttusarjassa vierai-
lemme kirjastoissa, 
joissa töitä tehdään 
yksin.

Uukuniemi

LUOVA HULLUUS 
KUKOISTAA 

U
ukuniemen pitäjä on pieni, 
mutta se sinnitteli itsenäi
senä kuntana aina vuoteen 
2005 asti, jolloin Parikkalan, 

Saaren ja Uukuniemen kunnat yhdis
tyivät.

Jaana Juvosen kirjoittaman his
toriikin mukaan Uukuniemi oli tämän 
vuosituhannen alussa Suomen mante
reen pienin kunta. Median kiinnostus 
kuntaa kohtaan oli suurimmillaan 
Satu Procopén toimiessa kunnanjoh
tajana 1990luvun loppupuolella. 

Procopén lisäksi Uukuniemellä 
ovat vaikuttaneet muun muassa 
olympiavoittaja Juha Tiainen ja hor
rossaarnaaja Helena Konttinen sekä 
muusikot Petri Tiainen ja Seppo 
”Paroni” Paakkunainen. 

Uukuniemellä kukoistaa vahvan 
itsetunnon ansiosta luova hulluus. 
Siellä on aktiivista matkailutoimintaa, 
kuten vuosittaiset Uukuniemijuhlat 
ja jopa jokakesäiset rockfestivaalit. 

  Valokuvaa-
jamme kävi 
Uukuniemen 
kirjastossa 
kuvaamassa 
Niina Toropai-
sen ennen koro-
nakriisiä, jolloin 
kirjasto oli vielä 
normaalisti auki 
kahtena päivä-
nä viikossa.

YKSIN KIRJASTOSSA
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Mikä on tekoälyn seuraava siirto? 
TOIMIVA TEKOÄLY TARVITSEE LAADUKASTA LÄHTÖDATAA. 
SIKSI KIRJASTOT OVAT TEKOÄLYN KEHITTÄJILLE HYVIÄ KUMPPANEITA. 

teksti  Pirjo Kangas    kuvitus  Marko Ylitalo

Tekoäly on ollut viime vuodet pinnalla. 
Tekoälyn eri osaalueet, kuten koneop
piminen, ovat jo taustalla monissa 
arkisissa laitteissa ja palveluissa. Emme 
vielä tiedä, mitä kaikkia vaikutuksia 

tekoäly tuo kirjastoihin.  
Jo nyt tekoäly näkyy kirjastoissa työtä tuke

vina sovelluksina. Alan tapahtumissa on esitelty 
muun muassa Kansalliskirjaston automaattista 
sisällönkuvailutyökalua Annifia, Helsingin kaupun
ginkirjaston tekoälypohjaista kellutus ja logistiik
kajärjestelmä imms:iä sekä Iris.AI:ta, joka tarjoaa 
uudenlaisen tavan tieteellisen tiedon löytämiseen.  

Kirjastojen tuottama data kiinnostaa tekoälyn 
kehittäjiä, kertoo viestintäpäällikkö Eero Ham-
mais Headaiyrityksestä. Porilainen Headai on 
suunnitellut Oodille ja Satakirjastoille tekoälyä 
hyödyntävän kirjastosuosittelijan. 

”Tekoäly tarvitsee aina toimiakseen laadukasta 
lähtödataa ja kirjastoilta sitä löytyy. Headain teko
äly suorittaa laskentaa nimenomaan tekstimuotoi
sella tiedolla, joten kirjastot ovat meille luonteva 
yhteistyökumppani.” 

Tulevaisuudessa kirjastoihin tulee lisää tekoälyä 
hyödyntäviä sovelluksia. Myös Headailla on työn 
alla uusia projekteja.  

”Tällä hetkellä rakennamme Finnan ja Theseuk
sen avulla ennakointityökalua korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten käyttöön”, Hammais kertoo. 

MURROS NÄKYY MAAILMALLA. PohjoisAme
rikassa toimiva kirjastojärjestö Urban Libraries 
Council on pohtinut kirjastojen suhdetta tekoä
lyyn. Viime syksynä järjestö julkaisi AI Leadership 
Brief muistion, jonka mukaan kirjastoilla on 
keskeinen rooli tekoälyn tuomassa teknologisessa 
murroksessa. 

Järjestö luonnehtii itseään ”PohjoisAme
rikan johtavien kirjastojen innovaatio ja 
vaikutushautomoksi”.   

Urban Libraries Councilin viestintäpäällikkö 
Curtis Rogers kertoo, että tekoälymuistion tavoit
teena on tarjota yleisten kirjastojen johtotehtävissä 

toimiville tietoa, ohjausta ja esimerkkejä, joiden 
pohjalta voi rakentaa omaa toimintaa. 

Järjestöllä on myös poliittisia tavoitteita. 
”Pyrimme siihen, että kirjastot asemoidaan luo

tetuiksi julkisiksi toimijoiksi turvaamaan kansalai
sille oikeudenmukainen pääsy tekoälyyn liittyvään 
tietoon ja koulutukseen.” 

Järjestö aikoo jatkaa työtä tekoälyn parissa, 
mutta tänä keväänä prioriteetit ovat muuttuneet.  

”Jatkamme aiheen käsittelyä blogissamme sekä 
webinaareissa, mutta tällä hetkellä keskitymme 
ennen kaikkea jäsentemme tukemiseen koronavi
ruspandemian keskellä”, Rogers toteaa.    

KIRJASTOT TUKENA. PohjoisAmerikassa kirjastot 
kantavat huolta siitä, että tekoälyn yleistyminen 
syventää digitaalista kuilua eri väestöryhmien 
välillä.  Niinpä kirjastot haluavat tukea asiakkai
taan tekoälyn ymmärtämisessä.  

Teksasilainen Frisco Public Library on lähes
tynyt tekoälyä itse tekemisen kautta. Kirjaston 
kotiin lainattavien Maker Kitien joukkoon lisät
tiin välineitä, joiden avulla asiakkaat pääsevät 
perehtymään puheentunnistukseen. Käytän
nössä ensimmäiset AI Maker Kitit sisältävät 
Googlen AIY Voice Kit paketin, johon kuuluu 
muun muassa Raspberry Pi minitietokone sekä 
älykaiutin, joka ottaa vastaan puhekomentoja. 
Paketin käyttö vaatii koodauksen alkeiden hallintaa 
ja kirjasto opettaa myös näitä taitoja asiakkailleen. 

Kanadan Torontossa kirjasto puolestaan järjesti 
viime vuonna opintopiirin Helsingin yliopis
ton ja Reaktorin kehittämästä Elements of AI 
verkkokurssista. 

”Opintopiiri on erinomainen tapa tarjota kirjas
ton käyttäjille mahdollisuus suorittaa yhteisöllisesti 
verkkokurssi, jonka he muuten tekisivät omatoi
misesti kotona”, kertoo Toronto Public Libraryn 
digilukutaitoon liittyvistä palveluista vastaava 
Jonathon Hodge.  

”Kirjastohenkilökunnan rooli on toimia fasili
toijana, ei opettajana, joten osallistujat eivät odota 
heiltä syvällistä tietämystä tekoälystä.”   
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NÄIN JOHDAT 
KIRJASTOSI 
TEKOÄLYN AIKAAN
URBAN LIBRARIES COUNCILIN kokoamia 
tapoja tekoälyyn ja digitaaliseen kansalai
suuteen liittyvän toiminnan kehittämiseen 
kirjastoissa. 

1RAKENNA TOIMINTAA  
VAHVUUKSIEN POHJALLE
Kirjastot voivat hyödyntää koke

mustaan koulutuksesta, lukutaidosta ja 
kansalaisten osallistamisesta myös toimin
nassaan tekoälyn parissa. Digilukutaidon 
opetukseen voi esimerkiksi liittää tekoälyn 
uudeksi teemaksi.  

2 LUO KUMPPANUUKSIA
On järkevämpää työskennellä 
asiantuntijoiden kanssa kuin 

yrittää olla kaikkien alojen asian
tuntija. Yhteistyökumppaneiksi 
kannattaa valita tahoja, jotka jakavat 
kirjastojen arvomaailman ja joilla on 
osaamista, joka auttaa kirjastoa pää
semään haluttuun lopputulokseen.  

3 KESKITY SEURAUKSIIN,  
ÄLÄ TEKNOLOGIAAN  
Kirjastoille ominaista on 

tuoda esille tekoälyn vaikutuksia 
kansalaisten elämään, erityisesti 

demokratian, yhteiskunnan ja talouden 
näkökulmasta.  

4 OTA HENKILÖKUNTA MUKAAN 
Tarjoa henkilökunnalle mahdol
lisuuksia oppia ja rakentaa itse

varmuutta tekoälyn suhteen. Hyödynnä 
henkilökunnan vahvuuksia ja verkostoja. 

5 TARTU JOHTAJUUTEEN 
Teknologiayritykset johtavat jatkos
sakin tekoälyn kehitystä, mutta heitä 

ei ole syytä jättää yksin. Kirjastot voivat 
toimia tahona, joka selittää tekoälyä, nostaa 
esiin sen vaikutuksia ja turvaa demokratiaa.   

TEKNOLOGIA
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Saksalainen kulttuurikehto 

teksti ja kuvat  Sanna Kivimäki

SAKSAN LEIPZIG ON ANTANUT MAAILMALLE BACHIN, 
MERKELIN JA RAMMSTEININ. SELVITIMME, MITEN 
RIKAS KULTTUURIPERINNE NÄKYY KIRJASTOSSA. 

Pieneksi kaupungiksi Leipzigin historia on 
kadehdittava. Reilun puolen miljoonan 
asukkaan kaupungilla on pitkät perinteet 
kulttuurielämän ja kaupan keskuksena. 
1400luvun alussa perustettu yliopisto on 

maan vanhimpia ja siellä on opiskellut ja väitellyt 
monta kuuluisuutta Martti Lutherista Angela 
Merkeliin. Kaupungin historiasta löytyvät niin 
Tuomaskirkon kanttorina toiminut J. S. Bach kuin 
konservatorion perustanut Felix Mendelssohn 
Bartholdy. 

Euroopan keskipisteessä sijaitsevassa kaupun
gissa alkoi vilkas kaupankäynti jo keskiajalla, jolloin 
torilla kaupattiin kirjoja ja turkiksia. Toisen maa
ilmansodan jälkeen Leipzig jäi ItäSaksan puolelle, 
jolloin kaupankäynti nuutui. Nykyään kauppaperin

KAUPUNKI KIRJOISSA  

K
uuluisia leipzigilaisia nykykirjailijoita ovat 
esimerkiksi dekkaristi Henner Kotte 
ja nuorisokirjailija Johannes Herwig. 
Leipzigissa opiskelleen Clemens Meye-

rin kirjoja on palkittu useasti niin Saksassa kuin 
ulkomailla. 

Eräs Suomessa tunnettu leipzigilaiskirjailija 
on Christopher Hein, jonka vieraantuneisuutta 
käsitteleviä romaaneja löytynee edelleen kirjas
tojen varastoista. Esimerkiksi romaanissa Säes
täjä (1989, suom. Markku Mannila) vankilasta 
palaava pianisti vaeltaa Leipzigissa etsien elämänsä 
tarkoitusta.  

Suomalaisittain tunnetuin Leipzigin kuvaaja 
on Jana Hensel, jonka Zonenkinder – Eilisen 
aatteen lapset (2004, suom. Onerva Grabner) 
kuvaa saksojen yhdistymisen tuottamaa sukupol
vikokemusta. Hensel kirjoittaa varhaisteineistä, 
joiden maailma muuttui kertaheitolla 1990luvun 
taitteessa. Maaraja muuttuu, mutta henkinen raja 
pysyy samana. Idässä vapaaaika täyttyi kirjoilla, 
konserteilla, teatterilla ja museoilla, mutta niiden 
tilalle uhkasi tulla lännessä tuotettu krääsä. Kirjal
lisuudella oli ItäSaksassa selkeä yhteiskunnallinen 
tehtävä, mutta yhdistymisen jälkeen kirjallisuus piti 
rakentaa uudelleen. 

Hensel kuvaa oivaltavasti sitä, miten mennei
syyteen on vaikeaa suhtautua, kun kotikaupunki 
täyttyy kommunismin jälkiä kauhistelevista eläke
läisturisteista ja nuorista, jotka etsivät eksoottista 
itää.  

Sanna Kivimäki

nettä on elvytetty muun muassa uuden messukes
kuksen avulla. Siinä missä Frankfurtin kirjamessuja 
moititaan kaupallisuudesta ja ammattilaisille 
suuntautumisesta, Leipzigin kirjamessut tunnetaan 
siitä, että niissä keskitytään lukijoihin. 

Tutustun Wilhelm Leuschner Platzin varrella 
sijaitsevaan kaupungin keskuskirjastoon. 

”Kaupungin kirja ja musiikkiperinne näkyy 
myös täällä”, kertoo kirjastonhoitaja Heike Scholl. 

Kirjaston historia ulottuu 1400luvulle asti. 
Tieteellinen kirjasto perustettiin 1600luvulla ja 
yleinen lukutupa 1900luvun alussa. Kaupungissa 
toimii myös toinen Saksan kansalliskirjastoista, 
Deutsche Bücherei.  

RAIKASTA JA VALOISAA. Kaupunginkirjasto on 
hiljattain kunnostettu entinen museorakennus 
aivan keskustan tuntumassa. Tilat ovat raikkaat ja 
valoisat, yhtä aikaa perinteiset ja modernit.  

Yhtä hyvin asiat eivät olleet 1980luvulla, jol
loin kaupunginkirjasto oli suljettuna. Kansalaisliike 
ryhtyi pelastustoimiin, joiden ansioista kirjasto 
avattiin uudelleen nykyisissä tiloissa.  

”Ajatus on, että kirjasto toimii kolmantena 
tilana. Se on vapaa tila työn ja kodin välissä, Heike 

Scholl kertoo. ”Eikä täällä tarvitse olla hiljaa, 
muualla kuin lukusalissa.” 

Pääkirjaston lisäksi Leipzigissa toimii 15 sivu
kirjastoa ja kirjastoautoja. Vuosittain tehdään lähes 
viisi miljoonaa lainaa.  

ITÄ-SAKSAN VÄRIKOODIT. Pääkirjaston lasten ja 
nuortenosastolla riittää vilskettä. Kirjojen lisäksi 
suosittuja ovat erilaiset pelit. ItäSaksassa käytössä 
olleesta luokittelujärjestelmästä on jäljellä tun
nistusta helpottavat värikoodit. Vihreä, punainen 
tai keltainen koodi selkämyksessä auttavat lapsia 
ja vanhempia valitsemaan sopivalle ikäryhmälle 
suunnattuja kirjoja.  

Saksan laajimpiin ja vanhimpiin kuuluvasta 
musiikkikirjastosta löytyy niin nuotteja, musiikki
kirjallisuutta, tallenteita ja aikakauslehtiäkin.  

Leipzigin kirjaston vanhimmat nuotit ovat 
1500luvulta. Musiikin ystäville kirjasto onkin var
sinainen aarreaitta, kunhan ymmärtää pyytää apua 
monimutkaisen luokittelun ymmärtämiseen. Osan 
aineistosta löytää edelleen vain vanhan pahvikortis
ton avulla.  

Ja löytyy kokoelmissa toki Rammsteiniakin. 
Onhan yhtyeen laulaja Leipzigistä. 

  Vierailimme 
Leipzigin kir-
jastoissa ennen 
koronakriisiä.

  Pääkirjaston 
ohella kaupun-
gissa on 15 
sivukirjastoa.

  Kaupun-
ginkirjaston 
julkisivu on 
mahtipontinen.

Leipzig

REPORTAASI
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EU-PERUSTEOS
Heli Satuli

EU
-PERUSTEOS

H
eli Satuli

M iten Suomesta tuli Euroopan unionin jäsen? Millaista valtaa on mepeillä? Onko subsidiariteettiperiaate jotain syötävää? Kuinka EU:hun pääsee töihin? Millaisten ongelmien ratkaisemiseen unionin pitää keskittyä lähivuosina? Entä mitä hyötyä EU:sta on juuri sinulle? Näihin ja lukuisiin muihin EU:n toimintaa koskeviin kysymyksiin löydät vastauksen tästä kirjasta.

978-952-281-620-7 (print) 
978-952-281-621-4 (pdf) 978-952-281-622-1 (e-pub)

EU-PERUSTEOKSEN PÄIVITETTY TOINEN LAITOS
– mukana brexitin käänteet ja uusi komissio!

Millaista valtaa on mepeillä? Miten EU vastaa ilmastokrii-
siin? Onko subsidiariteettiperiaate jotain syötävää? Kuka 
tai mikä on EU:n oma OLAF? Kuinka EU:hun pääsee töihin?

PERUSTEOS 2.0

– Näihin ja muihin EU-kysymyk-
siin löydät vastauksen ulko-
ministeriön Eurooppatiedotuksen 
julkaisemasta, toimittaja Heli 
Satulin kirjoittamasta ja 
keväällä 2020 päivittämästä 
EU-perusteoksesta. 

Se tarjoaa kattavan fakta-
pohjaisen katsauksen Euroopan 
unioniin, sen toimintaan ja 
tulevaisuuteen.

Voit tilata kirjan maksutta 
tai lukea sen sähköisesti:
eurooppatiedotus.fi /julkaisut

Eurooppakomissio_0220.indd   1 5.5.2020   14.20

KIRJASTOALAN OPETTAJA 
KAIPAA TAPAHTUMIEN 
JÄRJESTÄMISEEN ENTISTÄ 
PAREMPAA SUUNNITTELUA. SE 
VOISI ONNISTUA ALUEELLISTEN 
KEHITTÄMISKIRJASTOJEN AVULLA. 

Tapahtumiin ammattimaisempi ote 

Tapahtumakalenterit tyhjentyivät 
maaliskuussa, kun korona iski ja sulki 
kirjastojen ovet ympäri Suomen. 

Ennen sulkua kirjastoissa järjes
tettiin viikoittain mitä moninaisempia 

kokoontumisia, kielikahviloita, lukupiirejä ja jopa 
satoja ihmisiä houkuttelevia tapahtumia. Onko 
kirjastosta tullut tämän päivän tapahtumakeskus? 

Kysyin asiaa tieto ja kirjastopalvelun tapah
tumatuotannon opettajalta Sari Saarelalta. Hän 
työskentelee KeskiUudenmaan koulutuskuntayh
tymä Keudassa. 

”Kirjastoissa on järjestetty tapahtumia aina. 
Tapahtumat kuuluvat kirjastoon. Sen määrittää jo 
yleisten kirjastojen toimintaa ohjaava laki.”

Ajan saatossa kirjastot ovat muodostaneet eri
laisia keinoja tavoittaa ihmisiä ja houkutella myös 
niitä kävijöitä, joita kirjojen lainaaminen ei kiin
nosta. Tapahtumia järjestetään kirjastohenkilökun
nan voimin. Pienemmissä kirjastoissa omin voimin 
järjestäminen voi tarkoittaa sitä, että varsinaista 
osaamista tapahtumatuottamisesta ei ole.  

”Kirjastotapahtumien järjestäminen on usein 
kotikutoista ja asioita opitaan erehdysten kautta”, 
Saarela kertoo. 

OMAT RYHMÄT TAPAHTUMILLE. Vaikka alueellisuus 
ja omaleimaisuus ovat usein keskiössä kirjastoissa 
järjestettävissä tapahtumissa, Saarela kokee, että 
tulevaisuudessa palveluita keskitetään esimerkiksi 
alueellisten Akekehittämiskirjastojen alle.  

”Kirjastojen laajempi yhteistyö on järkevää 
siksi, että pienet yhden tai kahden hengen kirjas
tot pääsevät kyytiin mukaan. Heillä kun resurssit 
tulevat aina vastaan, olivat ne sitten henkilö tai 
raharesursseja.”  

Akekirjastoihin voitaisi perustaa omia tapahtu
matuotantotyöryhmiä, Saarela pohtii.  

”Yksi taho suunnittelee laajan tapahtumakon
septin ja toiset poimivat siitä omaan profiiliinsa 
sopivat tapahtumat. Näin myös tapahtumien budje
tointiin, saavutettavuuteen ja turvallisuuteen liitty
vät tekijät osattaisiin ottaa paremmin huomioon.” 

Tapahtumat ovat hyvä keino tehdä kirjaston 
toimintaa näkyväksi myös päättäjille. Tulevaisuu
dessa kirjastot kilpailevat rahoituksesta ja siksi 
kirjastojen kannattaa entistä enemmän analysoida 
tapahtumiaan ja kerätä palautetta. Faktojen avulla 
voidaan osoittaa päättäjille, että tapahtumiin kan
nattaa myöntää rahaa. 

”Tapahtumilla pitäisi olla selkeä budjetti. Kir
jastoala ei voi loputtomasti käyttää omia suhteita 
hyödykseen”, Saarela sanoo. 

Myös osallistavuus ja erilaiset yhteistyömallit 
ovat tulevaisuudessa yhä keskeisemmässä roolissa. 

”Jotta tapahtumista saadaan vetovoimaisia, on 
asiakkaita syytä ottaa suunnitteluun mukaan.” 

DIGILOIKKA OPETTI. Korona koetteli kirjastokent
tää kovalla otteella, mutta jotain hyvääkin se toi 
kirjastojen arkeen. Pakotettu digiloikkaus ja erilais
ten palvelumallien syntyminen paineen alla antavat 
osviittaa siitä, että kirjastoilla on mahdollisuus 
tuottaa tapahtumia jatkossa entistäkin monipuoli
semmin, myös yli aika ja paikkarajojen. 

Ehkäpä lukupiirit ja kirjavinkkaukset ovat 
tulleet jäädäkseen verkkoon ja kirjailijavierailuille 
on mahdollista piipahtaa toiselta puolelta Suomea 
verkkolähetysten ansiosta. Fyysisillä tapahtumilla 
ja kokoontumisilla on kuitenkin aina paikkansa kir
jastoarjessa ja juuri sen vuoksi kirjastojen tapahtu
matuotantoa on tärkeää kehittää, Saarela toteaa.

teksti  Pirjo Soininen    kuva  Saana Sipola

  Harry Potter 
-tapahtumat vetä-
vät Turussa kirjas-
toon vuosittain 
satoja ihmisiä.

V
uosittain 
helmikuussa 
järjestettävä 
kansainvä

linen Harry Potter 
tapahtuma toi 
tänä talvena Turun 
pääkirjastoon yli 500 
innostunutta noitaa 
ja velhoa, jotka osal
listuivat taikuuden 
oppitunneille ja tu
tustuivat Tylypahkan 
maailmaan. 

Turun kaupun
ginkirjaston 
kirjas tonhoitaja 
ja tiiminvetäjä 
Katriina Koivusalo 
korosti tapahtuman 
merkitystä lapsille.  

”Meistä on 
hirveän hienoa tuoda 
se maailma tänne. 
Se yhdistää lapsia. 
Lukeminenhan on 
vähän yksinäinen 
harrastus. Täällä 
toiveena on, että 
lapset jakaisivat sen 
yhdessä luetun ja 
koetun.”

 Saana Sipola

POTTER 
INNOSTAA 
VUODESTA 
TOISEEN 

TAPAHTUMAT
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LAATUA JOKA TÄYTTÄÄ VAATIVIMMATKIN TARPEETLibris

ELÄVYYTTÄ 
JA VAIHTELEVUUTTA
Viimeistelty sisustus, 

monikäyttöisyyttä tukevat 
muodot, tilat ja 

materiaalit!

Olemme 
Pohjois-Euroopan suurin 

kirjastoautojen valmistaja yli 
50 vuoden ja 700 valmistetun 

kirjastoauton kokemuksella.

OTA YHTEYTTÄ
Markkinointipäällikkö Olli Aarnio, 

040 571 3636

HUIPPUUNSA 
HIOTTU TIMANTTI

Vuosien kehitystyössä 
yhdistyvät muotoilu, kestävät 

materiaalit ja asiakkaan 
huomiointi.


