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Selkokirja rakastaa lukijaansa!
Tiesitkö, että jopa 20 % ihmisistä Suomessa
hyötyy selkokielestä?

Lukuretki 1–2

UUTUUS!

Lukuretki -kääntökirja tukee lukutaidon kehittymistä
lukemisen eri vaiheissa. Kirja sopii etenkin ala- ja yläkoululaisille, joilla on haasteita lukemisessa tai jotka opettelevat
lukemaan. Helpoimmat tarinat ovat tavutettua selkokieltä
ja tehtävät kuvallisia. Tästä edetään tavuttamattomaan
selkokieleen ja yleiskielisiin tarinoihin, joita lapsi voi lukea
itse tai aikuisen kanssa. Tarinoiden aiheet ovat tuttuja.
Käydään retkellä ja kirjastossa, lähdetään kouluun, leikitään kaverien ja koiran kanssa.
ISBN 978-951-580-752-6
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Riikka Juvonen
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Mikä on easyWay?
EasyWay on karrasovellus, joka
esiielee kirjaston pohjakartan ja
ohjaa asiakkaat aineiston luo, oikealle hyllypaikalle.
EasyWay on kehiteey Tanskassa ja
on käytössä useassa paikallisessa
kirjastossa.
Kirjastopalvelu edustaa easyWay
-sovellusta Suomessa.

Miten easyWay toimii?
Sovellus voidaan integroida kirjastojärjestelmiin ja verkkokirjastoihin.
Käytetään kosketusnäytöllä aulan
isolla screenillä, kirjaston lainatable-ssa tai vaikka asiakkaan omassa
mobiililaiieessa!
EasyWay -karrasovellus on osa
suurempaa easyScreen -tuoteperheeä. Muita tuoteperheen ohjelmistoja on tulossa tarjolle myöhemmin!

Kiinnostuitko? Ota yhteyyä!
Jussi Mustajärvi
Avainasiakaspäällikkö
Suomen kirjastopalvelu Oy
+358 50 571 6732
jussi.mustajarvi@kirjastopalvelu.ﬁ
jussi.mustajarvi@kirjastopalvelu.ﬁ

ISBN 978-951-580-752-6

Y M PÄ R I S TÖ, LU O N TO, Y H T E I S K U N TA , P O L I T I I K K A ,
TA L O U S , K U LT T U U R I , U S K O N T O , A R K K I T E H T U U R I , K I E L I ,
K I R J A L L I S U U S , M U S I I K K I, K A S VAT U S , M E D I A , H I S TO R I A ,
LAKI, MAANTIEDE, TEKNIIKKA, LÄÄKETIEDE

Ari Sainio
Riikka Juvonen

www.opike.fi

Kaikki tiedelehdet eivät ole lehtihyllyssä.
Journal.fi-palvelun 90 tiedelehteä löytyvät
ilmaiseksi verkosta.

Supermarsu lentää
Intiaan
Emilia saa lahjaksi marsun.
Se puraisee Emiliaa, ja alkaa
tapahtua kummia. Emilia muuttuu
Supermarsuksi, jolla on supervoimia.
Lasten suosikkikirja, Paula Norosen
Supermarsu lentää Intiaan,
on ilmestynyt selkokielellä.
ISBN 978-951-580-728-1

Lisää selkokirjoja osoitteessa www.opike.fi
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Jyty – ammattiliitto kirjastoammattilaisille
Ammattiliitto Jyty on kirjastoalaa ja sen
ammattilaisia yhteen kokoava ammattiliitto. Moni kirjastoväestä on valinnut sen
ammattijärjestökseen.
Jytyn jäsenet toimivat kunta-alalla,
yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö,
sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä
kasvatus ja koulutus. Jyty on STTK:n
jäsenliitto ja Jytyssä on paikallisia

KUNTAPÄÄTTÄJÄ,
ESITTELE
KIRJASTOASI
PÄ Ä K IR J O IT U S

K

uvitellaan tilanne, jossa pandemiaa ei enää
ole ja kuntaasi saapuu arvovieraita maapal
lon toiselta laidalta. Kättelette ja vaihdatte
kohteliaisuuksia. Vieraat katsovat sinua
kysyvästi. Mihinkäs tästä lähdetään?
Kunnassasi on varmasti monta hyvää kohdetta
esiteltäväksi. Haluaisin kuitenkin nostaa niistä yhden:
kirjaston.
Et nimittäin välttämättä tiedäkään, miten erityi
nen asia on, että kunnassasi on kirjasto. Etenkin, jos
kyseessä on pieni kunta. Vain hyvin harvassa maailman
kolkassa kirjastoja löytyy jokaisesta pienestä paikasta.

että kirjasto on tila, johon on koottu
yhteen maailman parhaiden ajattelijoiden viisaimmat
ajatukset ja jossa ne ovat vapaasti kaikkien saatavilla.
Kirjastosta rakentuu koulun ohella sivistyksemme pe
rusta.
Voit myös kertoa, että kaksi kolmesta suomalaisesta
käyttää kirjastoa ja että normaalina aikana kirjaston ta
pahtumiin osallistuu vuosittain lähes miljoona ihmistä.
Voit kertoa, että edes pandemian aikana ihmiset
eivät hylänneet kirjastoa – lainaus putosi vain viiden
neksen normaalista.
VOIT KERTOA,

”

Voit kertoa, että
edes pandemian aikana
ihmiset eivät
hylänneet kirjastoa.
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Voit kertoa, että kirjastot
ovat opettaneet sadattuhan
net suomalaiset käyttämään
tietokonetta ja menemään
internettiin.
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yhdistyksiä eri puolilla Suomea noin 160
ja lisäksi aluetoimipisteet Kouvolassa,
Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Liity: jytyliitto.fi

Sillä sinun työsi on tärkeä

VILLE VAARNE

että kirjasto on teidän kuntanne yksi
tärkeistä keinoista vaikuttaa ilmastonmuutokseen.
Viime keväänä valmistunut tutkimus paljasti
kirjastoista erään asian. Tutkimuksen mukaan kirjaston
työntekijöillä ei ole suurinta vaikutusvaltaa vaikuttaa
siihen, miten iso hiilijalanjälki kirjastoista jää. Suurim
mat päästöt tulevat kirjastorakennuksista eli lämmityk
sestä ja valaistuksesta.
”Vastuu kirjaston ympäristövaikutuksista on
suurelta osin isännöitsijällä, tilakeskuksilla ja kunta
päättäjillä”, kertoo Harri Sahavirta, joka on Yleisten
kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hankkeen
hankejohtaja.
”Kirjastot tekevät jo nyt kaiken voitavansa. Ne
esimerkiksi vähentävät varausmaksujen avulla turhia
kirjojen kuljetuksia ja luopuvat muovituksesta.”
Kuntien päättäjillä on vastuu isommista
ympäristötoimista.
”Kunnan strategiaan on helppo lisätä tavoitteita
esimerkiksi hiilineutraaliudesta. Toteuttaminen jää
kuitenkin helposti muiden asioiden jalkoihin”, Sahavirta
sanoo.
Kuntapäättäjänä voit suoraan vaikuttaa siihen,
miten hyvin kirjastosi näyttää mallia.
VOIT KERTOA,

KIRJASTOLEHTI

LIITY KIRJASTOSEURAN JÄSENEKSI

saattavat olla
Kirjoittaja on
sinulle jo entuudestaan tuttu
Kirjastolehden
ja, ja hyvä niin. Mutta kirjas
päätoimittaja.
toilla on myös eräs uusi teh
tävä, josta sinä ja varsinkaan
kansainvälinen vieraasi eivät vielä tiedä.
Kirjastoista on tullut ilmastonmuutoksen vastaisen
työn tärkeitä toimijoita. Ne edustavat kiertotaloutta
parhaimmillaan. Ne kierrättävät ja näyttävät esimerkkiä
ekologisesta elämäntyylistä. Niiden avulla kuntalaisesi
oppivat uusia tapoja toimia omassa arjessaan ilmasto
kriisin aikakaudella.
NÄMÄ ASIAT

|

OPISKELE UUTTA,
KEHITÄ OSAAMISTASI!
Avoimen yliopiston opintotarjonnassa 2021-2022
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Mediakasvatus > Luova kirjoittaminen
Kasvatustiede, erityispedagogiikka, aikuiskasvatustiede
Psykologia > Monikulttuurisuus > East Asian Studies
Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot > Uskontotiede
Mediakulttuuri, musiikkitiede, taidehistoria
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen opintoja
Oikeustiede > Ympäristötiede
Johtamisen ja organisoinnin, markkinoinnin ym. opintoja
Tekoälyn perusteet ja muita Tekoälyakatemian opintoja
Tulevaisuudentutkimuksen opintoja ym.

 Saat viisi kertaa vuodessa ilmestyvän
Kirjastolehden.
 Voit hakea meiltä apurahoja kirjastoalan
opintomatkoihin ja ammatissa kehittymiseen.
 Saat alennusta koulutuksista ja Kirjastopäivistä.
 Tarjoamme lippuja kirjamessuille.
 Voit hakea mukaan seuran
mentorointiohjelmaan.
 Pääset mukaan seuran työryhmiin
(mm. Fiktioryhmä, Kirjastoautoryhmä,
Nuortenkirjastoryhmä jne.).
 Saat ajankohtaista tietoa kirjastoalan
kehityksestä.
 Joukkovoimaa: mitä enemmän meitä on, sitä
vaikuttavampia olemme.
 Voit liittyä netissä: ww.suomenkirjastoseura.fi

/ www.utu.fi/avoin

Tutustu koko opintotarjontaan

KIRJASTOSEURAN APURAHOJA JAOSSA
AMMATILLISEEN KASVUUN JA KIRJASTOALAN
OPINTOIHIN. KATSO LISÄTIEDOT JA LIITY JÄSENEKSI:
WWW.SUOMENKIRJASTOSEURA.FI
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jalkapallomaajoukkue matkaa
ensimmäisiin EM-kisoihinsa kesäkuussa.
Naisten jalkapallomaajoukkue puolestaan
osallistuu EM-kisoihin vuoden päästä kesäl
lä. Suomessa eletään jalkapallohuumaa.
Valkeakoskella huumaa on eletty jo
kauan. Kaupungissa toimii 1934 perustettu
jalkapallojoukkue FC Haka, jonka miesten
edustusjoukkue pelaa Suomen kor
keimmalla sarjatasolla Veikkausliigassa.
Lisäksi siellä on Suomen Jalkapallomuseo.
”Koska Valkeakoski on vuosikymmeniä
ollut niin sanottu jalkapallokaupunki, kau
punginkirjastossa on aina kirjahankinnoissa
otettu jalkapalloaiheinen kirjallisuus erityis
huomioon”, Valkeakosken kaupunginkirjaston
aikuistenosaston osastonjohtaja Riikka Ranta
kertoo. Hänen mukaansa kirjastosta voi myös
lainata lippuja FC Hakan otteluihin.
Tilastoissa – siis lainaustilastoissa – loistavat
kuitenkin kansainväliset tähdet.
”Kaupunginkirjaston aikuistenosaston laina
tuimmat jalkapallokirjat ovat elämäkertoja: Minä
Zlatan Ibrahimović ja Litmanen 10”, Ranta sanoo.

VASTAUKSIA NUORILLE

Tarvitsetko apua koulun kirjaesitelmiin tai kaipaatko
lukuvinkkejä? Käy LanttuLitin blogissa tai Youtubesi
vulla. Siellä joukko lasten- ja nuortenkirjailijoita sekä
kuvittajia kertoo kirjoistaan ja vastaa lasten ja nuorten
kysymyksiin. LanttuLitistä löytyy pian tietoa myös
kirjan kääntämisestä, äänikirjan tekemisestä ja kustan
nustoimittamisesta. Jos haluat kysyä jotakin suoraan
kirjailijalta, yhteystiedot löytyvät tallenteiden alta.
 lanttulit.blogspot.com
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K I RJAS TOARK E A

SUOMEN MIESTEN

JALKAPALLOA on käytetty täkynä, jolla saada lap
sia ja nuoria kirjallisuuden pariin. Näin tekee myös
Suomen Palloliitto, joka on huhti–kesäkuussa vetä
nyt alle kymmenvuotiaille suunnattua Lue ja liiku
Huuhkajat lentoon -kampanjaa.
Kampanjan kummeihin kuuluvat miesten
maajoukkueen kapteeni Tim Sparv ja päävalmen
taja Markku Kanerva. Videosisällöissä vilahtaa
muitakin maajoukkuepelaajia.
”Esikuvilla voidaan kannustaa ja tsempata, että
hei, meidän maajoukkueetkin lukee. Tavoitteena
on, ettei lukemisessa eikä liikkumisessa pääsisi

KIRJASTOLEHTI

PALSTALLA NOSTETAAN ESILLE AJANKOHTAISIA POIMINTOJA KIRJASTOJEN ARJESTA.
KESÄKUUSSA LUETAAN KIELLETTYJÄ TEKSTEJÄ.

koonnut PÄIVI TOLONEN

JALKAPALLOBUUMI NÄKYY
NIIN KIRJASTOISSA KUIN
LASTEN LUKUKAMPANJOISSA.

|
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ERIKOISKIRJASTO UUTEEN KOTIIN

syntymään sellaista polarisaatiota, että ne, ketkä
liikkuu, ne liikkuu tosi paljon, kun osa ei taas liiku
ollenkaan”, kertoo Palloliiton seurakehittäjä Lasse
Keski-Loppi.
”Toivottavasti kampanjasta jää oppilaille sem
moinen jälki, että on coolia lukea.”
näkyy myös lukusuosi
tuksissa, joita Valkeakosken kaupunginkirjastosta
annetaan lapsilukijoille. Nuortenosaston osaston
johtaja Minna Edgrenin vinkeissä vilahtaa futistäh
tien nimiä.
”Innokkaana odottelemme Mika Wickströmin
tänä vuonna ilmestyvää, alakouluikäisille suunnat
tua Tietopalat-sarjan toista osaa Jalkapallo haltuun.
Wickströmiltä voi suositella myös helppolukuista
Totti-sarjaa sekä nuorille Meidän jengin Zlatan
-trilogiaa ja Teemu Pukista kertovaa Teemu Pukki
Baby -kirjaa. Ihan pienimmille jalkapallon ystäville
voi suositella Lucy Cousinsin Maisa pelaa jalkapalloa
-kirjaa.”
Edgren kertoo, että osaston lainatuimpiin
tietokirjoihin kuuluvat kuitenkin erilaiset taito-, har
joittelu- ja ennätyskirjat. Ehkä niiden avulla kasvaa
uusia jalkapallosankareita.
ESIKUVIEN VETOVOIMA

KAISU TERVONEN

Nuorisotiedon kirjasto siirtyy Humanistisen ammatti
korkeakoulun kirjaston yhteyteen Helsingin TKI-kes
kukseen. Kokoelma sisältää muun muassa nuoria,
nuorisotyötä ja kansalaistoimintaa koskevaa aineistoa.
Nuorisoalan kattojärjestön Allianssin palvelujohtaja
Jonna Laitinen on tyytyväinen uuteen paikkaan.
”On mahtavaa, että löysimme kirjastolle uuden
hyvän kodin, josta nuorisoalan toimijat saavat tarvitse
mansa aineiston työnsä tueksi.”
 Helsingin TKI-keskus, Valkea talo, Ilkantie 4

 Hannaleena Heiska: Roy (öljy mdf-levylle, 2012)
PIIPAHDA EMMASSA

Nyt voit vierailla kotoa käsin Espoon Modernin taiteen museossa
Emmassa. Museo lisäsi Finna.fi-sivustolle yli 1 200 teosta. Tarjolla on
nykytaidetta sekä menneiden vuosien näyttelyitä. Sokerina pohjalla
ovat hienot Saastamoisen säätiön ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön
teokset.
 finna.fi

SALAISET TEKSTIT JULKI

Kansalliskirjaston salainen käsikirjoituskokoelma on
julkistettu. 55 käsikirjoitusta on digitoitu ja vapaassa
käytössä. Käsin kirjoitetut tekstit ovat käytettävissä
vain kuvina. Tekstit ovat klandestiini-kirjallisuutta, joka
ei saanut painolupaa 1600- ja 1700-luvuilla Euroopassa.
Se oli uskonnon ja kirkon vastaista sekä vallitsevaa
yhteiskuntajärjestystä eli monarkiaa kritisoivaa kirjal
lisuutta. Käsikirjoitukset kiersivät oppineiden piirissä
kädestä käteen. Niitä kopioitiin ja levitettiin kirjakaup
pojen tiskien alta. Teokset ovat kirjoitettu ranskaksi,
saksaksi ja latinaksi.
 digi.kansalliskirjasto.fi

ARI KART TUNEN / EMMA
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HIIHKU-PÖLLÖ ON LAPIN LUKUMASKOTTI

Lapissa lapset äänestivät Lapin kirjaston lukumasko
tiksi söpön pöllön. Poro ja Ahma jäivät selviksi kakko
siksi. Tonttusten eskariryhmä Napapiirin päiväkodista
keksi pöllölle nimen Hiihku. Pöllö vierailee kirjaston
tapahtumissa ja viihdyttää pieniä koululaisia ja päiväko
tilapsia. Hiihku-pöllö kertoo tarinoita, innostaa lapsia
tarinankerrontaan ja antaa tietysti lukuvinkkejä.

 Sami Lukkarinen: Jasu 69 (öljy kankaalle, 2004)
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Juha Kauppinen haluaa
kansallispuiston Evolle,
vaikka se tarkoittaisi retki
paikkojen ruuhkautumista.
Ainoastaan metsään
menemällä ihmiset saadaan
ymmärtämään luonnon
monimuotoisuuden tärkeys.



METSÄNHALAAJA
KANSI
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T oimittaja-kirjailija Juha Kauppisen kotiovelta Hä
meenlinnasta on 40 kilometrin matka Evon retkeily
alueelle. Etäisyys on juuri sen verran lyhyt, että jatku
vasti tekisi mieli mennä, mutta sen verran pitkä, että
hän käy siellä harvemmin kuin haluaisi.
”Jos käy koiran kanssa metsässä, ei tunnu sove
liaalta ajaa kymmenien kilometrien päähän”, hän sa
noo.
Kevät-kesäaikaan Kauppinen vierailee Evolla pari
kertaa kuukaudessa. Alue on riittävän iso ja siellä on
riittävän kauan käsittelemättömänä olleita alueita,
jotta itsensä voi unohtaa ja hukata.
”Siinä tuntee itsensä pieneksi ja yhdentekeväksi.
Se vaatii tavallista suuremman metsän, ja Evolla sitä
on.”

V

Metsissä käys
kennellessään ja lintuja seu
ratessaan Kauppinen huomaa
jatkuvasti, kuinka luonnon mo
nimuotoisuus on kriisissä. Ajatus
vuonna 2019 julkaistusta Monimuotoisuus – Kertomuksia katoamisista -kirjasta ei kuitenkaan syntynyt
metsässä vaan oluttupa Birgerissä Hämeenlinnassa.
Biologiaa opiskelleen Kauppisen ystävä yliopisto
ajoilta puhui luonnon monimuotoisuuden heikkene
misestä. Asian olivat nostaneet esille myös muut en
tiset opiskelukaverit, nykyiset ammattibiologit, joista
monella oli 20 vuoden kokemus alalta.
”Huomasin, että aihe tulee koko ajan vastaan ja
kaikki menevät kauhean vakaviksi.”
Idea monimuotoisuuden katoamista suomalaisin
esimerkein esittelevästä teoksesta upposi niin ylei
söön kuin palkintoraateihinkin. Monimuotoisuus toi
Kauppiselle tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon ja
Kanava-palkinnon sekä Jyväskylän yliopiston Vuo
den alumni 2020 -tittelin.
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Nyt tekeillä on Heräämisiä – Kuinka minusta tuli
luonnonsuojelija, joka julkaistaan syksyllä. Teos on
Kauppisen kolmas. Ennen Monimuotoisuutta hän kir
joitti yhdessä Sampsa Oinaalan kanssa palkitun Talvivaaran vangit. Lisäksi hän työstää esseetä syksyllä
julkaistavaan luontokuvakirjaan.

E

ROON LEIMOISTA. Monimuotoi
suuden tekemisen aikana Kaup
piselle valkeni, kuinka valtavan
tärkeän asian pariin hän on pääs
syt. Samalla hän ymmärsi, että se,
mitä tuli vastaan, oli vain jäävuoren huippu.
Kaiken kokemansa jälkeen Kauppinen voi sanoa
ääneen olevansa luonnonsuojelija. Aiemmin hän koki
tarpeen sanoa toistuvasti ja julkisesti, ettei ole.
”En ole ensisijaisesti ajatellut olevani luonnon
suojelija vaan toimittaja. Mutta kun syntyi idea luon
nonsuojeluun ja -suojelijoihin keskittyvästä kirjas
ta, aloin aika luonnollisesti ajatella omaa suhdettani
asiaan.”
Kauppinen alkoi ymmärtää, että hän oli yrittä
nyt välttää leimaa, joka luonnonsuojelijuuteen on
varsinkin menneinä vuosina liittynyt. Matka itsensä
määrittelyn muuttamiseksi on yksi juonne Heräämisiä-teoksessa.

H

AKAVAA ASIAA.

  Juha Kauppinen
huomasi, ettei
maailma ollut mennyt eteenpäin niin
paljon kuin hän oli
kuvitellut.

ÄMMENTÄVÄ NÄYTELMÄ. Nyt
Kauppinen ottaa kantaa leimoista
piittaamatta – ei siksi, että luon
to on hänelle tärkeä vaan siksi,
että tutkittu tieto kertoo luonnon
kuihtumisesta ja kehityskulun kääntäminen on sekä
järkevää että välttämätöntä.
Viime lokakuussa Helsingin Sanomat julkai
si mielipidekirjoituksen, jossa Kauppinen perusteli,
miksi kansallispuiston perustaminen Evolle on tär
keää. Maaliskuussa hän ihmetteli julkisesti Metsähal
lituksen hakkuusuunnitelmia Evon kansallispuistok
si kaavaillulla alueella. Niin ihmetteli moni muukin,
ja lopulta hakkuut keskeytettiin. Metsähallitus kertoi
tuolloin tiedotteessaan, että yleisön mielipiteellä oli
merkitystä.
Kauppinen kutsuu tapausta ”melko hämmentä
väksi näytelmäksi”.
”Evo-hässäkän ja samalla Ylä-Lapin metsäkiiste
lyn takia tuntuu välillä siltä, että vuosi olisi 1991 eikä
2021. Silloin huomaa, ettei maailma ehkä ole mennyt
eteenpäin niin paljon kuin on kuvitellut.”
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Rahalla ei
ole järkeä,
mitä
metsään
tulee.
Voimasuhteet ovat kuitenkin muuttuneet. Kaup
pinen huomauttaa, että 1980- ja 90-lukujen taittees
sa metsäaktivisteja kohdeltiin yksittäisinä kylähul
luina. Nyt erityisesti sosiaalinen media on tehnyt
selväksi, kuinka laajana rintamana ihmiset kuitenkin
kannattavat ajatusta luonnonsuojelusta.

J

Evon tapahtu
mat kertovat Kauppisen mielestä
paremmin kuin mikään muu, mik
si kansallispuisto tarvitaan. Hän
huomauttaa, että Suomi on ensin
päättänyt pitää aluetta kansallispuiston arvoisena
metsämantereena, mutta sitten valtion instanssi al
kaa hakata sen keskeisintä osaa.
”Onhan se ironista ja paradoksaalista. Rahalla ei
ole järkeä, mitä metsään tulee.”
Samalla Kauppinen painottaa, että ihmiset kyllä
ymmärtävät, ettei maailmaa voida tuhota, koska tu
houdumme samalla itse. Keskuuteemme luodut me
kanismit ovat kuitenkin niin vahvoja, että ne ovat
”melkein itsenäisiä voimia”, jotka keskittyvät esimer
kiksi osinkojen maksamiseen.
”Järjestelmän sisälle on rakennettu järjestelmiä,
jotka haluavat eri asioita kuin mitä ihmiset ehkä ha
luaisivat, jos kaikilta päästäisiin kysymään.”
Asiat ovat vuosien saatossa Kauppisen mielestä
muuttuneet. Koronaviruspandemian aikana synty
nyttä metsäbuumia hän on seurannut ”epäuskoisen
ilahtuneena” – siitäkin huolimatta, että hän Helsin
gin Sanomien mielipidekirjoituksessaan muistutti
kansallispuiston tuovan Evolle myös ongelmia, kuten
lisää kävijöitä ja kulumista.
”Nautin joka solullani siitä, että ihmiset ovat yht
äkkiä kiinnostuneita siitä, mistä olen itse ollut kiin
nostunut aina. Samalla toisella aivopuoliskollani
pelkään koko ajan tämän olevan väliaikaista, ja että
pian palataan takaisin siihen väljähtyneeseen tun
nelmaan, jossa luonto kuihtuu ympäriltä eikä kukaan
jaksa tehdä mitään.”  
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HERMOKESKUS
SAMMUI
ESSEE

KIRJASTON SULKEMINEN ON
HENKINEN AMPUTAATIO, KIRJOITTAA
HISTORIANTUTKIJA JUSSI JALONEN.

M

aaliskuun 2020 alussa
vietin enimmän osan
aikaani Tampereen
pääkirjastossa. Kävin
läpi Metson kokoelmissa
säilytettyjä 1930-luvun
Hakkapeliitta-leh
tiä, 1800-luvulla ilmestynyttä Lukemisia Suomen
sotamiehille -aikakausjulkaisua sekä sanomalehtien
mikrofilmikokoelmaa. Jätin tavan takaa aineistopyyn
töjä varastokirjoista, joita huomasin tarvitsevani. Olin
vastikään aloittanut uuden tutkimuksen tekemisen
ja työskentelin erillisen artikkelin parissa, jonka
deadline lähestyi.
Poikkeusolojen julistaminen ja kirjastojen
sulkeutuminen keskeytti työntekoni. Samalla katosi
paljon muutakin. Kirjasto on sivistysinstituutiona
monenlaisen toiminnan keskus, ja kaikki se vaimeni.
Vain joitakin viikkoja ennen koronasulkua olin myös
pitänyt kirjastoissa esitelmiä talvisodan 80-vuotis
ten merkeissä, mutta nyt kaikki yleisötilaisuudet,
aineistoesittelyt, messut ja keskustelut hävisivät. Yksi
kansalaisyhteiskunnan hermokeskuksista sammui.

K

ulttuurin merkityksestä
kansalaisille kriisin aikana
on kirjoitettu nykyisen
kulkutaudin aikana paljon, ja
suurin osa siitä, mitä aiheesta
on lausuttu, pätee myös
kirjastoon. Teatterinäytöksiin,
konsertteihin, elokuviin tai festivaaleihin verrattuna
kirjastojen hiljeneminen oli silti kertaluokkaa paina
vampi menetys, sillä kirjasto on julkisena palveluna
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lähtökohtaisesti avoin. Se on vapaa vyöhyke, jonne voi
kävellä sisään ilman pääsylippua, jossa voi halutes
saan viettää tuntikausia, ja joka palvelee yhtä lailla
tiedon ja sivistyksen kuluttajaa kuin tuottajaa.
Yhtä hyvin kirjastossa voi vain istua tunnelmaa
aistien. Tuskin mikään muu julkinen tila pääsee
kaikessa hiljaisuudessaankin niin lähelle tavoiteltua
unelmaa elävästä kaupunkikulttuurista kuin kirjasto.
Hyllyjen välejä ja työskentelytiloja kansoittavat opis
kelijat, koululaisporukat, lapsiperheet, eläkeläiset,
alakulttuuriväki, työttömät, kiireiset työssäkäyvät
sinkut, kaikki suomalaiset. Kirjasto on yhteiskunnan
keidas ja väliasema, kaikille tarpeellinen, joillekin vält
tämätön. Kirjasto on näkymä maan yleisestä tilasta,
ja koronakriisin aikana tämä näkymä oli eristetty ja
autio.
Tartuntataudin julma ironia oli siinä, että sosiaa
listen kontaktien minimoimiseksi yhteiskunnan oli
suljettava myös yksi keskeisistä tietopalveluistaan
hetkenä, jolloin sitä olisi eniten tarvittu. Kirjaston
ydintehtäviin kuuluva vapaan tiedonsaannin turvaa
minen on kansalaisille aina tärkeää, ja yhteiskunnan
joutuessa poikkeusoloihin siitä tulee elintärkeää.
Valmiuslain ja sulkutilan aikana huomasi väkisinkin
miettivänsä vuosien mittaan olemukseltaan tu
tuiksi tulleita kaupunginkirjaston yleisöpäätteiden
kanta-asiakkaita. Näille ihmisille julkiset ja helposti
saatavilla olleet verkkopalvelut olivat todennäköisesti
lähes korvaamaton palvelu. Pysyivätkö he uutisten ta
salla? Saivatko he tarvitsemansa tiedon kriisin aikana,
kirjaston ollessa suljettu?

K

irjastopalvelujen merkitys
vaikeina ajankohtina on
usein jopa suurempi kuin
normaalioloissa. Vuoden
1918 espanjantaudin aikana
Brooklynin kirjasto New
Yorkissa joutui sulkemaan
ovensa kuudeksi viikoksi, ja kirjaston jälleen auettua
kaupunkilaiset suorastaan ryntäsivät lainaustiskeille.
Toisen maailmansodan aikana miehitetyssä Puolassa
vastarintaliike perusti kansalaisille maanalaisia

kirjastoja, ja Suomessa rintamamiehiä palvelivat
korsukirjastot.
Hädän hetkellä sivistys on lähes aina tunnustettu
ihmisyydelle keskeiseksi ja tärkeäksi asiaksi. Mah
dollisimman esteetön pääsy tiedon äärelle ylläpitää
ja edistää yksilön ajattelua, käsittämistä, muistia ja
sitä myöten hänen henkistä voimaansa sekä kesto- ja
palautumiskykyään. Epävarmassa, ahdistavassa ja
painostavassa ilmapiirissä kaikki nämä horjuvat, ja
kirjasto on tällöin yksi ankkuri.
Tästä huolimatta kirjastopalvelujen turvaamisesta
puhuttiin julkisuudessa koronakriisin aikana huomat
tavasti vähemmän kuin ravintoloista tai kulttuurialan
tapahtumatuotannosta. Julkiselle vallalle julkisen pal
velun välitön sulkeminen oli yksioikoinen toimenpide.
Kirjastojen teettämissä alueellisissa kyselyissä ilmeni
jälkikäteen lukuisia kirjastojen koronasulusta aiheutu
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Hädän
hetkellä
sivistys on
lähes aina
tunnustettu
ihmisyydelle
keskeiseksi
ja tärkeäksi
asiaksi.
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neita kielteisiä seurauksia. Vastanneet nostivat esille
opintojen ja työn kärsimisen sekä jo mainitun rauhal
lisen, maksuttoman ja yhteisen tilan kaipuun.
Mahdollisesti kohtalokkaimpana näyttäytyivät
maininnat lasten ja nuorten lukemisen vähittäisestä
hiipumisesta kirjojen puutteessa. Nuorelle ihmiselle
muutama kuukausi on kokemuksellisesti pitempi aika
kuin varttuneelle, ja kirjastojen sulkemisen jättämän
sosiaalisen ja sivistyksellisen laskun suuruusluokkaa
on vielä vaikea arvioida. Rajoitetut lainauspalvelut
eivät voineet täysin korvata menetettyä, aivan kuten
etäopetusjärjestelyt eivät voineet paikata arkista
koulunkäyntiä.

E

lämän palaaminen kirjastoihin oli
jo tämänkin vuoksi kesällä 2020
helpotus. Paluussa kirjastoon
ja kesän aineistoesittelyissä oli
suorastaan nostalginen tunnelma.
Yhtä lailla myöhäissyksyn ja
kuluneen kevään kirjastorajoi
tukset olivat taas uusi tuskastuttava vajoaminen
lamaantuneisuuteen.
Tilanteen nyt jälleen normalisoituessa viimeisim
män kulkutautiaallon päättyessä on syytä muistaa
kirjastojen rooli yhteiskunnan resilienssiä rakenta
vana palveluna myös jatkossa. Kauno- ja tietokir
jallisuus, musiikki, dokumentit, elokuvat, media,
vieläpä lähdekokoelmat ja historialliset aineistot
ovat karanteenissa tai eristystilassa kullan arvoisia.
Puhtaan tiedonsaannin merkityksen voi puolestaan
pitää mielessään aina kun keskustelu valeuutisista ja
propagandasta nousee otsikoihin. Kulkutaudin aikana
tämä puoli asiasta sai sattuneista syistä jälleen uutta
painoarvoa. Sivistysvaje voi kanavoitua muunkinlai
sena osattomuutena, ja yksilön
menetykset näkyvät aina myös
yhteiskunnallisina menetyksinä.
Ehkä tätäkin tähdellisempää
on silti kirjaston yhteisöllinen
rooli, sijaitsipa se sitten kirkon
kylässä, kaupunginosassa tai
kaupungin keskustassa. Ylipäätään
kirjaston sulkeutuminen rinnastuu
kollektiiviseen henkiseen ampu
taatioon, ja tähän ei ole pitemmän
päälle milloinkaan varaa. Terveys
JUSSI
palvelut ja lääkintähuolto pitävät
JALONEN
ihmisen hengissä, mutta tieto,
Kirjoittaja on
sivistys ja viihde pitävät hänet
historiantutkija
myös elossa.  
ja tietokirjailija.
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| kuvitus TUOMAS KÄRKKÄINEN

KIRJASTA
JÄÄ
LUONTOON
JÄLKI
Y M PÄ R I STÖ

KIRJA-ALALLA ON ALETTU MIETTIÄ,
MITEN PAINETTU KIRJA KUORMITTAISI
LUONTOA MAHDOLLISIMMAN VÄHÄN.
ANNI KYTÖMÄEN MARGARITAROMAANIIN VALITTIIN PAPERI, JOSSA
ON PUOLET KIERRÄTYSKUITUA.

18

19

S

KIRJASTOLEHTI

3/2O21

|

LUONTO

LUONTO

|

KIRJASTOLEHTI

3/2021

LIISA VALONEN

ata kuutiometriä puuta. Se on
määrä, jonka kirjailija Anni
Kytömäki arvioi kolmen ro
maaninsa paperin tuottami
seen kuluneen. Kirjallisuuden
ekologisen jäljen laskenta sai
Kytömäen hakemaan vaihto
ehtoja viimeisimmän kirjan
sa tuotannolle. Valinnaksi tuli
paperilaatu, jossa on puolet FSC-sertifioitua puukui
tua ja puolet kierrätyskuitua.
Sitkeä materiaalietsintä tuotti hyötyä luonnol
le. Kytömäen Margarita-romaanin 55 000 kappaleen
painoksessa on kierrätyskuidun ansiosta säästetty
noin 35–40 kuutiometriä neitseellistä puuta. Finlan
dia-palkinnon myötä Margaritan paperi ja Kytömäen
näkemykset saivat erityistä huomiota.
”Uskottavuuden nimissä teoksen ekologisen ja
lanjäljen huomiointi on minulle tärkeää. Taiteen vai
kuttavuuden ulottuvuuksiin kuuluu, mitä taide sanoo
ja millaisia tekoja se tuottaa”, Kytömäki sanoo.
Margaritan paperivalinta lähti liikkeelle kustan
tamossa jo vuotta ennen romaanin julkaisua. Kytö
mäen toiveesta Gummeruksen tuotantopäällikkö
Jani Blommendahl selvitti, millainen olisi ekolo
gisin mahdollinen paperi, jota oli käytettävissä pai
nokonemittakaavassa Euroopassa. Luontoarvojen li
säksi paperia oli oltava tarpeeksi paljon ja helposti
saatavilla, ja sen piti toimia teknisesti kirjapainossa.
OHUT JA KEVYT. Margaritan paperivaatimuksiin
löytyi vastaus Gummeruksen käyttämästä Scand
book-kirjapainosta Liettuasta. Kyseessä on Stora
Enson ruotsalaisvalmisteinen paperi, jossa on kier
rätyskuidun ohella käytetty FSC-sertifioitu paperia.
Kirjainyhdistelmä FSC viittaa siihen, että paperi on
peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä.
”Vastaavaa paperia on Suomessa ollut aiemmin
käytössä vain pokkarituotannossa, ei kovakantisissa
kirjoissa”, kertoo Jani Blommendahl.
Ennen lopullista päätöstä Margaritan erikoispa
perista tehtiin pehmeäkantinen mallikirja, jonka pe
rusteella Kytömäki hyväksyi valinnan. Ekologisuus
tuntuu ja näkyy paperissa. Margaritan sivut ovat ta
vallista ohuempia ja kevyempiä sekä väriltään har
mahtavia.
Paperi on saanut palautetta puolesta ja vastaan.
Joillekin sivujen poikkeava opasiteetti tai harmaa
sävy on vaikeuttanut lukemista, mutta monet ovat
myös kiitelleet erilaista tuntumaa. Kirjailija itse iloit
see ekologisuuden lisäksi kirjansa keveydestä. Lähes
kuusisataasivuinen romaani on kevyt kantaa repussa
Margaritan promootiokiertueilla.

PAPERI VAI DIGI? Margaritan Finlandia-ehdok
kuuden vuoksi erikoispaperin riittävyyden piti olla

20

FAKTA

Suomessa on
käytössä kaksi suurta
kansainvälistä sertifiointijärjestelmää PEFC
ja FSC.
Suomen metsistä
noin 90 prosenttia on
PEFC-sertifioituja ja 10
prosenttia FSC-sertifioituja.

varmalla pohjalla. Gummerus tilasi kirjasta niin kut
sutun haamupainoksen, jonka perusteella kirjapaino
pystyi tuottamaan lisäpainoksen nopealla aikataulul
la, kun voitto julkistettiin.
Kytömäki on kirjallisuuden ekologisuudessa
uranuurtaja Suomessa. Kansainvälisesti aihetta on
nostanut esille esimerkiksi J. K. Rowling Harry Potter -sarjansa julkaisussa. Vuonna 2008 Tammi-kus
tantamo joutui tilaamaan Kuoleman varjelukset -ro
maanin suomennokseen FSC-sertifioitua paperia
Saksasta, sillä suomalainen PEFC-sertifioitu laatu ei
riittänyt kirjailijalle.
Myös Margaret Atwood on etsinyt metsiä suo
jelevia vaihtoehtoja paperille. Hänen In Other Worlds:
SF and the Human Imagination -kirjastaan tehtiin Ka
nadassa erikoispainos ylijäämäoljen ja kierrätyspape
rin yhdistelmänä tuotetusta Second Harvest -pape
rista.
Suomessa ekologisemmat paperiratkaisut ei
vät ole vielä saaneet laajempaa vastakaikua. Suomen
Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho kertoo,
että keskustelu kirja-alan hiilijalanjäljestä käydään
nyt lähinnä paperi- ja digiversioiden välillä. Tekstikir

joista tehdään sähköinen versio lähes 80-prosentti
sesti. Riippuu laskentatavasta, kumpi muoto on ym
päristöystävällisempi.
”Vastakkain ovat paperin kierrätettävyys ja toi
saalta siihen liittyvät kuljetuskustannukset, sekä
sähköisen kirjan fyysinen aineettomuus, mutta sen
kuluttama energia ja päätelaitteen materiaalit”, Lai
ho sanoo.
HIILINEUTRAALISUUTTA. Anni Kytö
mäen toiveena on julkaista tulevat kirjansa kokonaan
kierrätyskuidusta. Olisiko se mahdollista kirjapaino
mittakaavassa?
Graafisen Teollisuuden viransijainen liittojohtaja
Annukka Ahopalo kertoo, että kierrätyskuidusta on
tällä hetkellä pulaa kansainvälisesti. Suomessa pape
rin kierrätysaste on yli 90 prosenttia, mutta Suomen
markkinat ovat liian pienet kierrätyspaperin valmis
tamiseen. Ekologisesti ja taloudellisesti kannatta
vampaa on jatkojalostaa kierrätyskuitu maissa, joissa
sille on isommat markkinat.
Graafisen alan näkökulmasta paperin sertifikaat
teja tärkeämpää on tarkastella tuotannon kokonais
KOHTI

  Kirjailija Anni
Kytömäki.

vaikutuksia. Millaiset ovat raaka-aineen ja valmiin
tuotteen kuljetuksen päästöt, miten sujuva on tuo
tantoprosessi ja kuinka miellyttävä on lukukokemus?
”Paperikuitu voi kiertää maksimissaan 6–7 ker
taa, joten neitseellisen raaka-aineen käyttöä ei voida
lopettaa”, Ahopalo sanoo.
Suomen ainoassa teollisen mittakaavan kirjapai
nossa, Otavan kirjapainossa, kierrätyspaperia on käy
tetty vain yksittäistapauksissa. Tuotannossa on kes
kitytty kotimaassa tehtyyn Joutsenmerkki-paperiin.
Toimitusjohtaja Marko Silventoinen arvelee, että
ekologisuus on alalla pinnalla. Osa kirjailijoista on
kompensoinut kirjansa hiilijalanjälkeä.
Medialiitolla on käynnissä hanke, jossa selvite
tään kustannusalan ympäristövaikutuksia ja toimen
piteitä kohti hiilineutraalisuutta. Vaikka Kytömäen
Margaritan paperi on tällä hetkellä ainoa laatuaan
Suomessa, muutosta on tapahtumassa sekä kirjaili
joiden että kustantajien asenteissa.
”Kaikkien täytyy nyt miettiä, mitä jälkiä toimin
nasta jää ympäristöön. Haluamme kuunnella myös
herkästi kirjailijoiden toiveita”, sanoo Gummeruksen
Jani Blommendahl.  
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Roomasta
Espooseen
LIA GASBARRA LÖYSI HAAVEILEMANSA
TYÖN SUOMALAISESTA KIRJASTOSTA.
HÄN KOKI, ETTÄ ULKOMAALAISENA HÄNEN
PITI NÄYTTÄÄ KYKYNSÄ MUITA PAREMMIN.

L

ia Gasbarra perheineen muut
ti Roomasta Espooseen elokuus
sa 2008. Gasbarra oli työskennel
lyt jo useamman vuoden Italiassa
Basson Säätiön kirjastossa ja kie
lenkääntäjänä sekä saanut kaksi
lasta.
Hän oli gradua vaille saksan ja englannin kielten
ja kirjallisuuden maisteri Rooman Sapienza-yliopis
tosta. Suomessa hän aloitti italian kielen ja kulttuu
rin opettajana Koulutuskeskus Salpauksessa Lahdes
sa ja Espoon työväenopistossa Omniassa.
Suomen kieltä oppiakseen hän kävi kolme kuu
kautta Helsingin yliopiston kielikeskuksen iltakurs
silla kerran viikossa.
Päämääränä oli kirjastotyö. Gasbarra haki Keu
daan suorittamaan kirjastoalan erikoisammattitut
kintoa suomeksi.
”Normaalisti opinnot kestävät kaksi vuotta, mut
ta minulla vain vuoden, koska olin aiemmin opis
kellut alaa. Minulle rakennettiin yksilöllinen opin
tosuunnitelma. Tosi hyvää palvelua.”
Opintoihin kuuluvan työharjoittelun Helsingin
yliopiston kirjastossa hän koki erityisen hyödylliseksi.
”Sain hyvää kielikylpyä. On tärkeää olla yhteisös
sä, jossa puhutaan suomea. Motivaation pitää olla
korkea. Minun piti aloittaa tyhjästä, vaikka olin jo ol
lut töissä kirjastossa ja minulla oli korkea-asteen kou
lutus.”
Gasbarra kannustaa muita ulkomaalaistaustaisia
suorittamaan kirjastoalan tutkinnon Suomessa.
”Se on ehkä nopein tapa oppia myös kieli. Sitä
kautta voi päästä harjoitteluun, tutustua organisaa
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  Perhe-elämän ja
päivätöittensä rinnalla Lia Gasbarra on
kirjoittanut sieniruokakirjan. Lisäksi hän
vetää italiankielistä
lukupiiriä Helsingin
Rikhardinkadun kirjastossa ja netissä.
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tioon ja rakentaa verkostot. Ilman niitä asiat ovat pal
jon vaikeampia.”
Ulkomaalaiselle kirjastotyöntekijälle riittävä suo
men kielen taitotaso on hänestä B2.
”Ehkä B1 sellaisissa tehtävissä, joissa ei tarvitse
kirjoittaa paljon, tai jos asiakkaina on monikielisiä.
Esimerkiksi digituessa tai musiikkiosastolla taito ja
asiantuntemus ovat tärkeämpiä kuin suomen kielen
osaaminen.”
Seuraavaksi Lia
Gasbarra päätti hankkia aikuisopettajan pätevyyden.
Hän etsi netistä tietoa ja kysyi Hämeen ammattikor
keakoulusta Hamkista neuvoa.
Osan pääsyvaatimuksista hän täytti entuudes
taan. Loput koulutuspaikkaan tarvittavat opintopis
teet hän keräsi Omnian viikonloppukursseilta. Vii
dentenä pyrkimisvuonna tärppäsi.
Hamkin kurssi järjestettiin englanniksi ja lähes
kaikki kurssilaiset olivat ulkomaalaisia. Heistä tuli
tiivis yhteisö, joka pitää edelleen yhteyttä.
”Suomi tarjoaa todella hyvää koulutusta. Täällä
on vaikea päästä opiskelemaan, mutta jos saat opis
kelupaikan, on kaikki mahdollisuudet saada tukea ja
ohjausta. He haluavat, että suoritat kaiken. Italiassa
opiskelu on ankarampaa. Jos tenttivastauksesi hylä
tään, odotat seuraavaa mahdollisuutta monta kuu
kautta.”
Myös koulutuksen sisällöissä on eroja.
”Italiassa opiskelimme informaatiotieteiden li
säksi lakiasioita, latinan paleografiaa ja kirjaston his
toriaa eli sitä, mistä olemme tulleet ja mitä on tapah
tunut. Suomessa tärkeitä ovat nykyaika ja käytännön
asiat.”
Vuosi sitten Gasbarra rutisti odottamaan jääneen
gradunsa Sapienza-yliopistolle ja sai tutkintonsa val
miiksi.
SISULLA KOHTI TAVOITTEITA.

SISÄÄN TYÖYHTEISÖÖN. Lia Gasbarra ei ole ko
kenut, että ulkomaalaisuus olisi vaikeuttanut työn
saantia.
”Ymmärrän, etten aina voi voittaa. Pitää vaan
yrittää uudestaan. Joihinkin tehtäviin pitää olla na
tiivi, ja se on ok.”
”Kun aloitin kirjastotyöt Suomessa, tein kaikkea
hyllytyksestä lähtien. Piti tehdä kovasti töitä ja näyt
tää, että olen luotettava ja pystyn antamaan kaikkeni.
Tuntui, kuin ulkomaalaisena pitäisi tehdä enemmän.
Se oli ainoa tapa osoittaa, että voin tehdä enemmän
kin, jos saan mahdollisuuden.”
Uudessa työpaikassa voi kestää kauan ennen
kuin pääsee osaksi porukkaa.
”Paljon on kiinni siitä, löydätkö ihmisiä, jotka ha
luavat nähdä sinussa jotakin. Onnekseni olen saanut
hyviä esimiehiä.”
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Myös mukavat kollegat voivat vaikuttaa siihen,
että ulkomaalainen otetaan käytäväkeskusteluihin
mukaan. Gasbarrasta on hyvä käytäntö, että esimer
kiksi Espoon kirjastoihin otetaan paljon kieli- ja työ
harjoittelijoita.
”Näin työnantaja voi tutustua moneen eritaustai
seen henkilöön ennen kuin seuraava työpaikka avau
tuu.”
Lia Gasbarra on työskennellyt nyt vuosia Espoon
ja Vantaan kaupunginkirjastoissa ja tehnyt monipuo
lisesti eri tehtäviä.
Nyt Lia Gasbarra on pa
kahtua onnesta. Hän aloitti helmikuussa Vantaan
kaupunginkirjaston Aineiston elinkaari -yksikössä.
Hänen vastuullaan on italian-, espanjan-, ranskan-,
UUTENA LUETTELOINTI.

LUONTO

saksan- ja englanninkielisen kirjallisuuden hankinta
ja luettelointi.
Laajasta kielitaidosta tuskin on tehtävässä hait
taa. ”Intohimoni”, hän hehkuttaa.
”Kirjanvälityspalvelut lähettävät uudet valintalis
tat viikoittain. Poimin uutuuksia listalta ja sen ulko
puolelta, luen lehtien kirjallisuusarvostelut ja seuraan
eri maiden mediasta, mitä siellä luetaan eniten. Poi
min vinkkejä Facebookin kirjallisuusryhmistä ja luku
piireistä. Myös asiakkailta tulee hyviä hankintaehdo
tuksia. Pitää jatkuvasti rakentaa omaa tietotaitoaan.”
”Arvostan suuresti työnantajaani Vantaan kau
punginkirjastoa. He ovat antaneet minulle mahdol
lisuuden tehdä hyvää työtä ja käyttää asiantunte
mustani. Haluan tehdä parhaani ja oppia läpi koko
työelämän.”  

Monta polkua monikieliseen kirjastoon
KIRJASTOALAA HALUTAAN avata kan
sainvälisempään suuntaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriön
työryhmä julkisti tammikuussa linjaukset,
joilla pyritään lisäämään myös kirjastohen
kilöstön kielellistä ja kulttuurista moni
naisuutta, kertoo kulttuuriasiainneuvos
Leena Aaltonen ministeriöstä.
Keinoina ja kehityskohteina raportti
listaa pätevyysvaatimukset ja rekrytoin
tiosaamisen, kohdennetut kiintiöt ja
anonyymin rekrytoinnin, monikielisyyden
ja kulttuurien tuntemuksen, moninai
suuden asiantuntija- ja johtotehtävissä,
neuvonnan, verkostoitumisen sekä
mentorointikoulutuksen.
Nykylaissa yleisten kirjastojen hen
kilöstöltä ei vaadita tiettyä tutkintoa tai
tiettyjä opintoja. Kelpoisuusvaatimuksia
uudistettiin vuoden 2017 alusta niin, että
asiantuntijatehtävissä toimivalta edellyte
tään pääsääntöisesti soveltuvaa korkea
koulututkintoa. Kunnan kirjastolaitosta
johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kir
jastojen tehtäviin ja toimintaan.
”Lakiuudistuksessa kelpoisuutta
muutettiin siten, että kunnilla on paljon
aiempaa väljemmät mahdollisuudet
rekrytoida juuri sellaista osaamista, joka
parhaiten vastaa tarvetta. Ajatuksena oli
nimenomaan mahdollistaa myös maahan

24

muuttajataustaisten henkilöiden parempi
rekrytointi”, Aaltonen kertoo.
”Pykälän vaatimus on minimi. Kunnat
voivat luonnollisesti asettaa tiukempiakin
vaatimuksia tarpeidensa mukaan.”
Silloin kun virkaan tai tehtävään on
laissa määritelty kelpoisuusvaatimuk
seksi korkeakoulututkinto, ulkomailla
kouluttautunut tarvitsee Opetushallituk
sen päätöksen korkeakoulututkintonsa
rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan
korkeakoulututkintoon.
Työ- ja
elinkeinoministeriön ammattibaromet
rin mukaan kirjastoalan työnhakijoista on
lähitulevaisuudessa joko ylitarjontaa tai
tasapaino. Alueittain tarkasteltuna kor
keakoulututkinnon suorittaneilla kirjas
tonhoitajilla ja informaatikoilla tilanne on
kuitenkin hieman parempi kuin alan am
matillisen koulutuksen suorittaneilla.
Yliopistotasolla informaatiotutki
musta voi opiskella Oulun ja Tampereen
yliopistoissa suomeksi, sekä ruotsiksi Åbo
Akademissa, jossa osa kursseista tarjotaan
englanniksi. Opiskelijoita myös kannuste
taan vaihtoon suorittamaan osa opin
noistaan ulkomaisissa yliopistoissa sekä
työharjoitteluun ulkomailla.
Ammattikorkeakouluista kirjasto- ja
tietopalvelualaa opetetaan Seinäjoen ja
Turun ammattikorkeakouluissa. Tutkin
KOULUTUKSEN MERKITYS.

  Leena Aaltonen

toon johtavan koulutuksen opiskelijoita
niissä oli viime vuonna yhteensä 177,
joista vieraskielisiä oli muutama. Jos
pohjalla on jo jokin korkeakoulututkinto,
Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa
voi suorittaa 60 opintopisteen kirjasto- ja
tietopalvelualan korkeakouludiplomin.
Myös ammatillisessa koulutuksessa
on tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitut
kinto. Viime vuonna koko tutkinnon opis
kelijoita oli 174, joista 12 oli vieraskielisiä.
Monet opiskelevat alaa sivuaineena
ja pienempinä opintokokonaisuuksina, ja
kirjastoalalle päädytään monenlaisten eri
alojen opintopolkujen kautta.
ASTA SJÖBLOM
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Kaiken lisäksi nämä keskustassa sijait
sevat ja viihtyisät tilat ovat maksuttomia.
En ole kokenut järkeväksi laittaa rahaa
työhuoneen vuokraan, eikä niin suuri
menoerä ole minulle edes mahdollinen.
Minulla on toki ergonominen työtuoli
ja -pöytä myös kotona. Kotona onkin
mukava työskennellä, kun ei tarvitse
matkata minnekään, ei kantaa kaikkia
kamoja mukanaan turvaan vessaan ja on
ELISA
aina hyvä työrauha.
HELENIUS
Koska asun pienessä yksiössä, minulle
Kirjoittaja on
on
kuitenkin
tärkeää päästä tekemään
vapaa toimit
töitä
välillä
kodin
ulkopuolelle. Moni opis
taja ja vasta
kelija,
etätyöläinen
ja freelancer varmasti
valmistunut
jakaa
tunteeni.
medianomi.
Huhtikuun alussa talossani alkoi
julkisivuremontti,
minkä takia ikkunani
SUOMEN KIRJASTOSEURA julkaisi vii
on peitetty. Mökkihöperöitymisen vaara on entistä
me marraskuussa Kantar TNS:n toteuttaman tutkimuk
lähempänä. Odotan innolla sitä hetkeä, kuin voin jälleen
sen, jonka mukaan puolet suomalaisista koki kirjasto
pakata läppärin reppuun, noutaa Ärrältä sumpin ja
jen sulkemisen kielteisenä. Viime vuoden kevään sulun
työskennellä kirjastossa – yksin mutta samalla ihmisten
jälkeen kirjoja on taas saanut lainata, mutta kirjastoissa
parissa.
oleskelu kiellettiin viime joulukuusta alkaen koronavi
rustilanteen pahennuttua. Tätä kolumnia kirjoittaessani
oleskelu kirjastoissa on yhä kiellettyä.
Oleskelukielto iski minuun lujaa, sillä olen tottunut
ahkeroimaan kirjastoissa. On virkistävää, että työhuone
vaihtuu: välillä olen Oodissa tai Rikhardinkadulla, välillä
Helsingin yliopiston Kaisa-kirjastossa tai Haaga-Helian
Pasilan kampuksella. Vierailen myös muissa kirjastoissa,
jos minulla on asiaa muualle päin kaupunkia.

ostan repusta läppärini tila
valle pöydälle, jolla tuoksuu
Ärrältä opiskelija-alen
nuksella ostamani kahvi.
Klikkaan maksuttoman
verkkoyhteyden päälle.
Tuntemattomia ihmisiä työskente
lee ympärilläni läppäriensä ja kirjojensa
äärellä. Isosta ikkunasta voin katsella tai
vasta tai ihmisvilinää alhaalla kadulla. Jos
tulee tarvetta lähdeaineistolle, lähelläni
on tuhansittain niteitä ja lehtiä. Välillä
seuranani on joku ystäväni, jonka kanssa
voimme pitää silmällä toistemme tava
roita wc-käyntien ajan ja käydä yhdessä
lounaalla.

VALMISTUIN Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta me
dianomiksi maaliskuun alussa. Olen sen jälkeenkin jat
kanut läksyjen tekemistä, koska opiskelen japanin kieltä
työväenopistossa. Vapaana toimittajana taas kirjastot
ovat myös tulevaisuuden työpisteitäni. Aherran välillä
kahvilassa erikoiskahvin ja leivonnaisen äärellä, mutta
kirjastossa on rauhallisempaa ja edullisempaa pakertaa.

”

Oleskelukielto iski minuun
lujaa, sillä olen tottunut
ahkeroimaan kirjastoissa.
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ASIAKKAAT
PITIVÄT
KIRJASTON
PUOLIA
KAARINA KORHONEN-HEISKANEN
ON TYÖSKENNELLYT YKSIN KURKIMÄEN
KIRJASTOSSA KUOPIOSSA 33 VUOTTA.
VIIME VUODEN LOPULLA TULI TIETO,
ETTÄ LÄHIKIRJASTO KORVATTAISIIN
KIRJASTOAUTOLLA. ASIAKKAAT EIVÄT
SIIHEN SUOSTUNEET.

K
Yksin kirjastossa
-juttusarjassa vierailemme kirjastoissa,
joissa töitä tehdään
yksin.
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urkimäen kaupunginosassa Kuopi
ossa on pikkuinen kirjasto, joka on
asiakkaille erittäin tärkeä.
Kirjasto on samassa pihapii
rissä päiväkodin, esikoulun ja ala
koulun kanssa. Suurin osa asiak
kaista on lapsia. Heitä näkee kirjastossa opettajiensa
kanssa päiväkoti- ja koulupäivinä, koulun jälkeen ja
myös vanhempiensa kanssa. Kaksi kolmasosaa Kurki
mäen lähikirjaston lainoista on lasten lainoja.
Lasten määrän takia kirjaston käytön opas
taminen on tärkeä osa toimintaa. Työstä vas
taa kokenut kirjastovirkailija Kaarina Korhonen-Heiskanen.
Perjantaiaamuna kirjastossa on hiljaista. Kirjas
tovirkailija on paikalla yksin, sillä kirjasto aukeaa asi
akkaille vasta puolilta päivin.
Kurkimäessä syntynyt Korhonen-Heiskanen ker
too, että oli lapsena innokas lukija ja kävi usein lä
hikirjastossa. Ennen eläkkeelle jäämistään edellinen
kirjastonhoitaja ehdotti hänelle kirjastoalan opin
toja ja töihin tuloa Kurkimäen kirjastoon. Korho
nen-Heiskanen tarttui ehdotukseen.
Nyt hän on työskennellyt kirjastossa 33 vuotta.
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Viime vuoden lopulla il
moitettiin, että lähikirjasto lakkautettaisiin noin tu
hannen asukkaan Kurkimäestä ja alueella alkaisi
kiertää kirjastoauto. Tämä ei sopinut lähikirjaston
asiakkaille. He lähettivät kaupungin hyvinvoinnin
edistämisen lautakuntaan niin paljon viestejä lähikir
jaston puolesta, että päätös sen korvaamisesta kirjas
toautolla peruttiin.
”Kiinteä kirjasto on parempi. Lapsetkin voivat
kävellä kirjastoon itse. Kirjastoauto olisi paikalla
vain hetkiä, jolloin kirjastossa asiointi vaatisi enem
män suunnittelua”, Kaarina Korhonen-Heiskanen
sanoo.
Kurkimäen kirjastossa käy asiakkaita myös sellai
silta alueilta, joissa kirjastoauto liikkuu.
Kurkimäen koulussa on kärsitty sisäilmaongel
mista. Keväällä pihapiiriin rakennettiin uusia tiloja.
Kirjaston uusi paikka on samassa viipalerakennuk
sessa päiväkodin ja esikoulun kanssa. Asiakkailta tie
dusteltiin kyselyllä, millaisen kirjaston he haluavat.
He saivat kertoa mielipiteensä siitä, haluavatko kir
jastoon enemmän kirjoja vai oleskelutilaa.
”Heiltä kysyttiin myös, haluavatko he kirjastoon
toimintaa vai rauhaa.”
Lapsia kannustettiin piirtämään kuvia mieluises
ta kirjastosta.
”Kerätyt tiedot välitettiin arkkitehdille. Poistin
paljon kirjoja, koska halusin, että kokoelma on raikas
kirjaston muuttaessa uuteen tilaan.”
MUUTTO PIHAPIIRISSÄ.

Kuopiossa on
kolme muutakin kirjastoa, joissa on yksi työntekijä:
Karttulan, Vehmersalmen ja Riistaveden kirjastot.
Riistaveden kirjaston työntekijällä on eri esimies, ja
kirjasto on kauempana. Siksi Korhonen-Heiskanen
on tekemisissä useimmiten Karttulan ja Vehmersal
men kirjastojen työntekijöiden kanssa.
Yhteiset kokoukset pidetään nykyisin etänä. Tuo
kiot kollegojen kanssa ovat mieluisia, sillä yksintyös
kentelyssä on omanlaisiaan haasteita, joista riittää
puhuttavaa.
Työkavereita kirjastovirkailija kaipaa erityisesti
silloin, kun tarvitsee apua. Isossa kirjastossa lähellä
oli aina joku, jolta kysyä neuvoa.
”Toisaalta olen tottunut pärjäämään yksin jo pie
nenä, koska olen ainoa lapsi.”
Pikkujouluissa kollegoja näki pitkästä aikaa kas
votusten. Korhonen-Heiskanen kävi ravintolassa syö
mässä esimiehen sekä Karttulan ja Vehmersalmen
kirjastovirkailijoiden kanssa. Ennen korona-aikaa ti
laisuuksia tavata työkavereita oli paljon tiheämmin.
”Odotan sitä, että voin taas tavata heitä kasvotus
ten.”
Korona-aikana kohtaamisia myös asiakkaiden
kanssa on ollut tavallista vähemmän. Lisäksi osa Kur
kimäen koulun oppilaista oli keväällä evakossa si
säilmaongelmien takia. Asiakkaat ja kirjastovirkai
TERVEHDYKSIÄ UIMARANNALLA.

Asiakkaat pu
huvat Kaarinan kirjastosta. Se ei ole ihme, sillä Kaa
rina Korhonen-Heiskanen on kirjaston ainoa työnte
kijä. Toki hänen vuosilomiensa ajaksi pääkirjastosta
tulee tuuraaja lähikirjastoon.
”Jos sairastun, sijaista ei välttämättä heti löydy, ja
kirjasto täytyy laittaa vähäksi aikaa kiinni.”
Ennen kirjasto oli auki neljänä päivänä viikossa.
Korhonen-Heiskanen työskenteli perjantait pääkir
jastossa. Kurkimäen kirjasto on ollut auki myös per
jantaisin kolmisen vuotta. Sen ajan työt on ehtinyt
hoitaa hyvin.
”Ennen oli hankala löytää aikaa satuhetkille, joita
nykyisin pidän perjantaisin kirjastossa ja koulussa.”
Vuosi sitten keväällä kirjastoon saatiin lainaus- ja
palautusautomaatti. Sekin on helpottanut yksin työs
kentelyä. Korhonen-Heiskasen mielestä yksin työs
kentelyssä mukavaa on, että saa päättää itse, missä
järjestyksessä töitä tekee.
Kuopion kirjastoissa on kelluva kokoelma. Kirja
jää siihen kirjastoon, johon se palautetaan. Näin pie
nessä lähikirjastossakin on aina vaihtuva kokoelma
kirjoja hyllyssä.
”Muistutan asiakkaita usein siitä, että aineiston
voi varata ilmaiseksi muista kaupunginkirjaston toi
mipisteistä ja hakea tästä läheltä.”
VALIKOIMASSA VAIHTUVUUTTA.

  Kaarina Korhonen-Heiskanen kertoo, että Kurkimäen
kirjastosta lainataan
paljon lastenkirjoja.
  Toisinaan Kurkimäen kirjastossa
askarrellaan, ja
kokoelmasta poistetut kirjat muuttuvat
siileiksi.

KUOPIO

lija ovat kuitenkin tulleet toisilleen tutuiksi vuosien
ja vuosikymmenten kuluessa. Korhonen-Heiskanen
mainitsee olevansa hyvä vinkkaamaan heille uutta lu
kemista, sillä hän tietää, millaisista kirjoista he pitä
vät. Asiakkaiden hyvä suhde kirjastoon näkyy tutta
vallisuutena.
”Uimarannalla joku saattaa tulla sanomaan, että
aikoo kyllä palauttaa myöhässä olevan kirjan.”
Kirjastovirkailija suunnittelee olevansa työelä
mässä vielä kolmisen vuotta. Sinä aikana hän haluaa
rakentaa uudesta kirjastosta asiakkaiden näköisen –
ja tietenkin innostaa lapsia lukemaan enemmän.
HANNA HIRVONEN
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YDIN OVAT
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lin vastikään muka
Ja kuitenkin bisneksestä on kyse, isojen
na paneelissa, jossa
rahamäärien hankkimisesta, sijoittamisesta ja
käsiteltiin mittavaa
jakamisesta eri toimijoiden kesken. Tämän bis
kirja-alan uudistus
neksen ydin ovat kirjat, eikä niitä ole olemassa,
ellei kirjailijoilla ole työskentelemisen edelly
hanketta, nimittäin
tyksiä. Toisin sanoen palkkiota, työstä saatua
yhden luukun e-kirjastoa. Se tarkoit
rahallista korvausta, joka muuttuu ruuaksi
taa toteutuessaan sitä, että kaikki
Suomen yleisten kirjastojen asiakkaat
supermarketin kassalla. Ilman tätä prosessia
mitään luettavaa ei synny. Onkin kannustavaa,
voivat lainata digitaalista aineistoa
KATJA KALLIO
että monet kirjabisneksen muut toimijat –
samalta alustalta, riippumatta siitä
Kirjoittaja on
kustantajat, kirjastot – ovat tästä tietoisia ja
missä kaupungissa asuvat.
kirjailija.
sanovat sen ääneen.
Kyseessä on suuri uudistus, luki
joille hyvin merkittävä, ja merkittävä
myös kirjailijoille, muun muassa siksi että tällä hetkellä
TOISAALTA ON YHTÄ TOTTA, että ilman lukijaa kir
lainauskorvausta ei makseta digitaalisesta aineistosta,
jaa ei ole olemassa enempää kuin ilman kirjailijaakaan.
eli sähkö- ja äänikirjasta. Suomalaisessa kirjabisneksessä Kirja voi olla olemassa fyysisenä tai digitaalisena esinee
eletään hetkeä, jolloin kirjailijat eivät yksinkertaisesti
nä, mutta lukijatta se jää jonkinlaiseen kû-tilaan, tyh
voi olla ottamatta kantaa digitaaliseen murrokseen.
jyyteen, jossa se odottaa manifestoitumistaan kuin ke
vään kirsikankukka talvehtivassa oksassa. Kirja sinänsä
on pelkkä uuden maailman mahdollisuus, joka tarvitsee
KANNAN OTTAMISEN ensimmäinen, monille kirjai
eloon herätäkseen vielä toisenkin ihmisen.
lijoille lähes ylivoimaisen korkea mutta välttämättä yli
Kirjailijat tietävät tämän kyllä, ja siksi lukijat
tettävä kynnys on lausua ääneen sana ”kirjabisnes”, tai
edes ”korvaus”, sillä näitä termejä ei vieläkään olla totut ovatkin heille äärettömän tärkeitä. Teoksen jakaminen
lukijoiden kanssa, lukijan kohtaaminen niin ilmielävänä
tu sanataiteen yhteydessä käyttämään. Elokuvabisnek
kuin kirjan sivuillakin on kirjailijalle kaikki kaikessa.
sestä, jopa elokuvateollisuudesta voidaan puhua ilman
Parhaimmillaan, läpinäkyvänä prosessina ja hyvässä
että termit söisivät tekijöiden missiota taitelijoina tai
hengessä käytyjen neuvottelujen tuloksena yhden
itse elokuvien arvoa taiteena. Sanataiteen tekijät ovat
luukun e-kirjastosta saattaa tulla paikka, jossa tämä
rahasta puhumisen suhteen kaikkein kainompia, kuin
kohtaaminen ja jakaminen voi toteutua, loputtomasti
ajattelisivat itse etunenässä että pystyvät kyllä elämään
moninkertaistuen.
pyhällä hengellä kunhan tätä sanaa ei tarvitse mainita.

”

Kirja sinänsä on pelkkä uuden maailman
mahdollisuus, joka tarvitsee eloon herätäkseen
vielä toisenkin ihmisen.
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”INHO RÄJÄYTTI
TAJUNTANI”

KLAUS WELP / INTO KUSTANNUS

K I RJAH YLLYN I

A

lpo Suhonen tunnetaan jääkiek
koilijana ja kansainvälisen uran
tehneenä jääkiekkovalmen
tajana. Hän oli ensimmäinen
eurooppalainen päävalmentaja
NHL-liigassa.
Kotimaisittain tunnettu on myös Suho
sen ura kulttuurin saralla. Hän on johtanut
niin Turun kaupunginteatteria kuin Pori
Jazzia.
Nykyisen forssalaisen alkuperäinen
suunnitelma oli kuitenkin toimittajan am
matti ja kirjojen kirjoittaminen. Suhonen
onkin kirjoittanut lehtijuttuja ja useita
kirjoja, niiden joukossa muun muassa huip
pu-urheilijuuden myyttejä purkanut Kirje
urheilijalle (2002) sekä yhdessä Risto Pakarisen kanssa kirjoitettu Markku Kanerva
– Näin valmennan voittajia (2020).
Parhaillaan tekeillä on kokemuspohjai
nen teos valmennuksen ihmiskäsityksestä,
minkä takia työpöydälle on kertynyt kirjoja
filosofiasta, sosiologiasta, psykologiasta,
johtamisesta ja taiteesta.
”Erityisesti haluan kirjassani tuoda
esille ammattiurheilun esiintymisen ja
esittämisen ulottuvuuden.”
KUINKA PALJON LUET?

”Joka päivä. Olen 1950-luvulta saakka lu
kenut loputtomasti. Mulla on laaja kirjasto,
varmaan toistakymmentätuhatta kirjaa,
jotka käsittelevät filosofiaa, teatteria, kau
nokirjallisuutta, johtamista ja ties mitä.”

ENTÄ NUORENA?

”Olin 14-vuotias, kun löysin jostain huuto
kaupasta käytettynä Jean-Paul Sartren
Inhon. Se räjäytti mun tajunnan, ja sillä
matkalla olen edelleen.”
MITEN LUKEMINEN LIMITTYI
URHEILU-URAAN?

”Kun olin NHL:ssä, siellä matkustettiin
paljon ympäri maata, asuttiin hotelleissa
ja istuttiin lentokoneissa. Siellä mulla
meni kirjoja ihan hirveätä vauhtia. Tunnen
varmaan kaikki Pohjois-Amerikan isojen
kaupunkien kirjakaupat.”
KUINKA MONTA KIRJAA
LUET KERRALLA?

”Luen ihan mahdotonta määrää kirjoja
kerralla. Riippuu aina ajankohdasta, mitä
luen, ja siitä, luenko sängyssä, työhuo
neessa, bussissa vai lentokoneessa. Se on
mun suurin harrastus tällä hetkellä. Ja se
on vain kiihtynyt vanhemmiten.”

  Alpo Suhonen

SUOSIKKIKIRJASI?

”Tämä on nyt puolihuuli, mutta mun kolme
suosikkikirjaani on Sartren Inho, Albert
Camus’n Sivullinen ja J.M. Coetzeen
Häpeäpaalu. Ja vielä neljäntenä Samuel
Beckettin Leikin loppu.”
MITÄ LUET NYT?

”Olen just aloittanut Marisha Rasi-Koskisen Rec-teosta. Aika erikoinen kirja!”

MITÄ LUIT LAPSENA?

KIRJA JOKA ON KEHITTÄNYT AJAT-

”Lastenkirjallisuus, Tex Willerit ja Jerry
Cottonit on käyty läpi. Olisinko ollut kym
menen vanha, kun luin samaan aikaan Viisikkoja ja Mauri Sariolan rikosromaaneja.
Tämä ristiriita on jotenkin jäänyt mieleen.”

TELUASI ENITEN?

”Paras esimerkki on filosofi Lauri Rauhala, johon tutustuin 1970-luvulla, ja
hänen tuotantonsa.”
KAISU TERVONEN
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conse suntece pudiorepud
cia qui consequis etum, nis
Hengittämisen taidossa nuori mies
toriaan on kirjoitettu kilometritolkulla.
teen maailman eri kolkista omalla äidinkielel
es invelibus et, occaeptate
volore rere la voluptate m
et dolorumet quis quosam
mporrum viducias porehen
tio. Nequas et earum, comlähtee etsimään kreikkalaissyntyistä
Mutta mitä tuona kyseisenä päivänä
lään ja pitää sitä kautta ikkunat apposen auki
dipsam quo offic tendam
nissedis venias cuptatius
iliquost volest as prorro te
natia sitiis volorianis sinus,
dis volorem dipis que dele
isäänsä, joka on jättänyt vaimonsa
maailmaan. Myös kirjallisuuskentän olisi syytä
tarkalleen ottaen tapahtui? Ja ennen
accae. Ovidemp oreperum
explaut fuga. Nem hillupvoloritios eum cus ex eni cout volorit laborum inctem il
tio. Et dis quiandaest, sol
ja poikansa 15 vuotta sitten. Kaikki
kaikkea: Keitä kuului tuohon aseistautu
pitää paljon isompaa meteliä kielten lukemisen
volorup tiassin rerum la veninvelictae sani utatur, tem
ptum lacit lam eos enis su
taest, ne poressinti res ex
nescita derum deri con cullinämä vuodet poika on kantanut
puolesta ja me lukijat voimme kantaa oman
neeseen väkijoukkoon, joka vyöryi kaik
repera eos ero venihillitia
quas qui ut et pos nam fugi
excerum quiatet que volobu saperib usant.
desedia sandaest est lacium
raskasta taakkaa selässään ja kysellyt
kortemme kekoon ostamalla kaikkea sitä, mitä
kialta kaupungin kujilta kohti korkeana
idemper rovidenis arumqui
Endande litaeru ptaquo
remque liam, sed quas et quo
dolupta ecerioris nient et l
quam, saniti offictet voloritseltään: Miksi isä lähti? Oliko se
vielä on saatavilla. Kirjallisten vaikutteiden
kohoavaa linnoitusta?
asitas volest, sin est alit adit
et abo. Et qui cone quia vorum vide same occum voles
molorem incturi doluptae
tium eum qui none evend
minun syyni? Isä löytyy luostarista
laaja-alainen virtaaminen on myös kotimaisten
Palkitun ranskalaiskirjailija Éric
enit eatur?
doluptur solum quodipi enofficid que ditate conseribelumqu aspicto ipsuscil monullaniaest iunt at.
syrjäiseltä Thassoksen saarelta ja löy
kirjailijoiden etu.
Vuillardin mukaan pienen ihmisen
Uptum quidel id utem a
lut aliquiat velluptature condero tem ipsunt.
Ugiae re doluptatate iu
rum dentis site net vero cum
Ilman Rauno Sainion taitavaa käännöstä
tarina hautautuu sitä todennäköisemmin
dettyään isänsä poika löytää rauhan
id et que eos nis et doluptisequid ut es atquias autet et
Peresci audandu cipsus
iuntibus, quas inullat urerfetion sectis aut lautem sinih
kiinan kielestä en olisi pystynyt koskaan
unohduksiin mitä suuremmasta historian
ja ehkä vihdoin myös itsensä.
renti tessi rest, ut molupsimus expedio quist eati sam
riae non consed et faccae nim
bus.
ipientem sus molorat vol
tutustumaan tähänkään romaaniin: Ge Fein
käännekohdasta on kyse. Siksi heinäkuun
Haahtelan kieli on toisinaan
re nos volorere veruntur alifugiaeria derempe ratempor
Molorrovid et excest,
tiunt aut millore optaspi ciam evenihil idebitius.
Näkymättömyysviittaan. En olisi saanut seurata
14. päivän tapahtumistakaan ei ole kir
niin kaunista, että sen äärelle on
metur acit, ommoluptur min
Te estia pernam, tect
sum quas quam, sunt, at lab
eum quas il evellectus qui
busdae etusand ucimus ande
Pekingissä asuvan, korkealaatuisia hifilaitteita
pakko pysähtyä huokailemaan.
joitettu siihen osallistuneiden yksilöiden
pra parchit invenda eserum
sim ut quis aut pa seque nu
isse qui beatiorrorem quunomni deles aborest, ipsam as
maximporpost eturi dellab
työkseen asentavan miehen vaatimatonta elä
Hänen ajatuksensa liikkuvat aina
näkökulmasta kovin paljon. Vuillard on
quam, adis dolorem porru
et periassi dolut moloribus
imil escius, apedi coria voquatium quatur re velenti to
tur? Cabo. Odis doluptatus
filosofisella, elämän tarkoitusta
mää. En olisi päässyt
ottanut asiakseen täydentää tätä aukkoa
as ad ut es anihit optia sim
maiostium que coreptios nablaut quia consereici asiminc
adia quo corero beaqui nis
lum eaque con evel ide re coetsiskelevällä suunnalla, eikä tässä
toteamaan, että pie
ja hänen käsittelyssään kasvoton väki
autem res que corpores
ipsam, sum quo blant maxim
del id que ist, quodis aborernet latquae parionsero moltias assin cone necataspel int
uusimmassakaan tapahdu juonen
nen ihmisen ongelmat
joukko saa vaatteet, ammatit ja nimet.
comnis dolorrovitat mod
lanti dolor molor rempossit
liatius, si cum que sequos
quo illuptiam labores moluferum ariantia aliandia de re
tasolla kovinkaan paljon. Hyvä niin.
ovat kaikkialla samat
Kirja on yhtä järjestäytymätön kuin
veliquiat volum fugit expatiis que dollit pellandis est
ptur?
commolore nos sunt aut evetae labo. Aximpel ipsam re
Ei aina tarvitse tapahtua. Joskus on
ja että vähäpätöisestä
tuo sekasortoinen päivä. Väkeä vyöryy si
Ficiaturiam eos ut aute
mos anisquia sinulpa quiam
ro vellic tet aut doluptionsed
lia sapere ea sime quost aut
quo et quia dolum impor si
tärkeintä pysähtyä.
kin työstä voi tuntea
sään ja ulos kirjan sivuilta. Päähenkilönä
esequi culparchic tem ut eama sit lacepellam quis dit ulaliasperiate necaepu danetusandent
haruptatqui
to offici rerrum velenis et
suurta ylpeyttä.
on kokonainen massa. Yhdestä ei tiedetä
deriossum eicaercient facieipsam voluptio exceaqu am
dae optati dolecepra voloris
laut mincimus, corepti onsequas dempore nis ipis eveHumoristinen, jopa
mitään muuta kuin etunimi Adam.
apit, sentiis eris aut que etur
qui occaes doluptas dis sae et
nim quunt hiciati ius senimilicab ipsumet quia qu
ni endenis eum eicae officia
särmikkääseen
Eräs Plessier kulkee asevaraston laitaa.
rem id quuntibus, consecaequaep elitas nus aliam dis
estrum eturehenesse cons
accus estiam, quam, te velit
delestio is alia nis qui num
pilkallisuuteen yltävä
Lyhdynsytyttäjän vaimo Marie Bliard
mod moluptis ellupta tioredessent orepernam fugita
ctem rectinis es dendi venest quos cupta aut experci liquid eliqui cuptustis ideru
kerrontatapa on tässä
tunnistaa kuolleen miehensä villasukista.
cupit, sum re ventia pra aut
dem faci del ipit officim olurepudae volorepero idest
pro evelest oritate mpernat
buscimi, apideraecum ra qui
kirjassa parasta. Ja
On aivan totta, mitä Vuillard kirjoittaa
pra vel estia nonse voluptat
ptinctiat proress undent et,
etur, verum inum volor aut
ciaecatur samus incienda
venihic tempori orrorest, sikoska kaikkea ei vään
teoksensa puolessa välissä: ”Nimillä on
molendae consequi de con
tem la quaspeliqui occatem
et autempe ditium ella et,
aut volorro tem. Pis ex eretiberit esequo ommodit fukumma vaikutus. Aivan kuin koskettaisi
netä rautalangasta, jää
cumque min con con nihitat.
velectist a debitium con ne
git aut aut et odionse quosfuga. Non estrum labore pepudae pra veligenemo beaihmistä.” Tämän ratkaisun ansiosta luki
lukijallekin mukavasti
Aquae molorepel mod
doluptas molland icipidele
sim poremquis erum, simus
runt, offici dollate duntiis
lesequam re volo te verum
tulkittavaa.
jasta tuntuu siltä kuin tuo heinäkuinen
qui sit, audantum am, condolum quis entibustem res
reius est, sedit renihici venvenit, sundestia ducipid eleto eat ommos magnat ab
päivä olisi ollut eilen.
tia imus, est anis vendi desequas es autemquatum vel
aut omnienis ipsa cus.
sequ ibusdam as si apellest
ressum eum et il ius eum qu
bitatio. Occum vit la expel
magnima aditatem. Volor
Giti ut veligendera sapic
eat res qui cus, eossiniet vemos volupta turiam sequa
1 sit est ad qu
molupta spieni ditem. Lit
to endi dolendi vel ea explic
nimperum enecabo rposamaio. Dit quas sam et re quia
quunt, 3unti
te nosapic te vellis doluptapienem et audae consedi nus
pos ere magnatur, odi omnis
occus expland iscipsusa co
quatemolut ut labo. Bo. Ne-
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KIRJASTOLAISEN
SISÄLLÖNKUVAILU

KO LUM NI

K

irjastolaiset eivät ole samasta
puusta veistettyjä. Stereo
tyyppinen hyssyttelevä
nutturapää on jo maailman
perintökohde. Neljällä eri
vuosikymmenellä kirjastossa työskennel
leenä olen havainnut, että kirjastoalalle
päätyy töihin viidenlaisia ihmisiä:

muulle alalle hakeutumiseen ei heillä enää
intoa riitä. Harhaluulojen karsiutuessa
laiskuus lisääntyy.
Ne, jotka päätyvät kirjastoon, koska
eivät pärjää missään muualla, suorittavat
parhaassa tapauksessa vain välttämättö
mimmät työt, eivätkä puutu mihinkään
muuhun. Niin on kaikille parempi.

MIKA
MIHIN RYHMÄÄN ITSE KUULUN? Löy
1. Kirjastoidealismin riivaamia kutsu
dän piirteitäni noista kaikista. Olen kyy
musammattiin hakeutuvia, jo lapsena
KÄHKÖNEN
ninen, uskoni kirjastoalaan horjuu ja sat
kirjastoihin rakastuneita.
Kirjoittaja on
tumalla on osuutta alalle päätymisessäni.
kirjastonhoitaja
2. Sattumalta, erilaisten työllistämis
Pidän järjestyksestä, vaikka sääntöjen or
toimien tai pätkätöiden takia alasta
Imatralla.
jallinen noudattaminen on auktoriteetti
innostuneita.
kammoni takia vaikeaa. Pyrin välttämään
3. Järjestystä vaalivia ja sääntöjä
turhaa työtä ja kirjastossa aiheutan vähemmän vahin
f anaattisesti noudattavia.
koa kuin jossain muussa työpaikassa. Olen töissä siellä
4. Siistiä sisätyötä kaipaavia laiskureita, jotka halua
vat luovia elämästään läpi mahdollisimman helpolla. missä pitääkin.
Tällainen henkilöstökirjo on rikkaus, sillä kaiken
5. Niitä, jotka eivät muualla pärjää.
laisia työntekijöitä tarvitaan. Kirjastossa ymmärretään,
että kaikille on paikkansa ja jokaisella vahvuutensa. Eri
KUTSUMUSAMMATIT eivät taloudellisessa mielessä
lähtökohdista erilaisin motiivein kirjastoalle päätynei
tuota mitään ja niistä maksetaan pientä palkkaa, mutta
ne ovat yhteiskunnalle elintärkeitä. Kun kutsumuksen
den persoonallisuudet opettavat meidät yhteistyökykyi
takia alalle päätyneen idealismi karisee, tulee sen tilalle
siksi, avarakatseisiksi ja suvaitsevaisiksi. Ehkä.
kyynisyys tai muuttuneen tilanteen kieltäminen. Tilan
teen kieltäjä rupeaa pakonomaisesti kehittämään ja uu
siutumaan ollakseen muka edelleen idealisti. Sekä tilan
teen kieltäjät että kyynikot ovat rasitteita kollegoille.
Sattumalta alalle päätyneet hoitavat useimmiten
hommansa hienosti, mutta eivät jaksa innostua uusista
haasteista ja kehittämisestä. He ovat kuin rivisotilaat
armeijassa: tekevät hommansa, koska on pakko. Ilman
heitä ei mikään toimisi.
Järjestystä ja sääntöjä vaalivat kärsivät, koska kaikki
muut eivät ole samanlaisia. Heillä on korkea moraali ja
verenpaine. He eivät siedä huolimattomuutta ja hällävä
liä-asennetta. Työyhteisössä heillä ei ole ystäviä, mutta
kirjastolle he ovat välttämättömiä. Hiljaisuus-kylttejä he
kaipaavat.
Laiskurit – nätimmin sanottuna mukavuudenha
luiset, joiden elämä pyörii lähinnä kirjojen ja muun
viihteen ympärillä – yllättyvät, kun kirjastossa kädet li
kaantuvat, selkä kipeytyy ja suurin osa työajasta menee
muussa kuin kirjojen kanssa vehtaamisessa. Budjetit,
visiot ja logistiikat rasittavat heitä, mutta millekään

”

Olen kyyninen, uskoni
kirjastoalaan horjuu ja
sattumalla on osuutta
alalle päätymisessäni.
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UHKAILEVIA JA
MASKITTOMIA
ASIAKKAITA
KUVA: MAARIT HOHTERI, KUVANKÄSIT TELY: MARKO YLITALO

KO RO NA

K

KIRJASTOPRO

irjastoissa ympäri Suo
mea ollaan pääosin tyyty
väisiä siiten, miten niissä
on onnistuttu toimimaan
korona-aikana.
Tämä on johtopäätös,
joka nousee Kirjastoleh
den tekemästä koronaky
selystä. Kyselyyn vastasi
kevään aikana noin 60 kirjastoammattilaista ympäri
Suomea.
Asiakkaat saavat pääosin kiitosta siitä, että he
ovat noudattaneet turvallisuusohjeita, kuten pikais
ta asiointia, maskin käyttöä, käsihygieniaa ja turva
välejä. Asiakkaat ovat myös muistaneet antaa kirjas
tojen ammattilaisille kiitosta siitä, että kirjastot ovat
olleet auki.
”Lähes sataprosenttisesti käytetään maskia. Kä
sidesiautomaatteja ei ohita kukaan käyttämättä niitä
ja turvaväleihin kiinnitetään huomiota. Kirjastoon ei
jäädä oleskelemaan, varauksia tehdään verkkokirjas
ton kautta ja omatoimiajalla asiointia hyödynnetään.”
”Pääsääntöisesti ohjeita noudatetaan hyvin. Ke
vään aikana ote on selvästi löyhentynyt ja käsidesiä
menee vähemmän, maskittomia asiakkaita on enem
män ja ohjeistusta kyseenalaistetaan.”

TURVALLISUUDEN LAIMINLYÖNTEJÄ. Osa ky
selyyn vastanneista kirjastoammattilaisista on koh
dannut selkeitä ongelmia asiakkaiden kanssa. Joka
kymmenes kyselyyn vastaaja kertoi, että asiakkaat
olivat laiminlyöneet turvallisuusohjeita.
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”Pääsääntöisesti asiakkaat ovat olleet yhteistyö
haluisia ja ymmärtäneet suojaustoimet. Mutta pieni
osa on räjähtänyt maskikehotuksista ja ollut eri miel
tä. Turhautuminen ja varmasti myös pelko tässä ti
lanteessa on saanut jotkut ihmiset käyttäytymään
hirvittävän huonosti. Huutoa, ilkeitä sanoja ja pahaa
mieltä.”
”Asiakkaat saisivat käyttää maskia enemmänkin.
Turvavälien pitäminen epäonnistuu asiakkailta ali
tuiseen.”
”Osa asiakkaista on suhtautunut vihamielisesti
maskin käyttöön. Kaikki eivät ole myöskään halun
neet noudattaa 15 minuutin oleskelurajoitusta. Suu
rin osa kuitenkin on suhtautunut rajoituksiin ja suo
situksiin ymmärtävästi. Kaikkein liikuttavampia ovat
olleet vanhukset, jotka kaiken riskin uhalla ovat tul
leet maksamaan pieniä myöhästymissakkojaan.”
”Korona on saanut tutuista ja yleensä asiallisesti
käyttäytyvistä asiakkaista uusia piirteitä esiin. Työn
tekijöistä on tullut valvojia, joille voi uhitella. On ollut
hämmentävää huomata, kuinka omat tunteet välillä
kuohuvat ja itsehillintää koetellaan.”
RIITTÄVÄ OHJEISTUS. Kirjastoissa ollaan va
kuuttuneita siitä, että niiden turvallisuutta koske
vat ohjeet ja käytännöt ovat olleet riittäviä. Monissa
kirjastoissa on viime syksystä lähtien ollut asiakas
palvelupisteillä muoviset pleksit. Lisäksi työntekijät
käyttävät joko visiirejä tai maskeja. Tapahtumat on
joko kokonaan peruttu, siirretty verkkoon tai niitä on
muutamissa yksittäisissä tapauksissa järjestetty hy
vin rajoitetusti.


LEHTILUKUSALI OLI HENKIREIKÄ

KIRJASTOAMMATTILAISET OVAT
PÄÄOSIN TYYTYVÄISIÄ SIIHEN, MITEN
TURVALLISUUDESTA HUOLEHDITTIIN
KORONAN AIKANA KIRJASTOISSA.
YKSITTÄISIÄ ONGELMIA OLI SILTI USEITA.
34

KORONAVUODESTA on jäänyt päällim
mäisenä mieleen sekä asiakkaiden että
henkilökunnan turhautuminen, kertoo
Hämeenkyrön kirjaston kirjastovirkailija
Hanna Pentti.
Eniten turhautumista asiakkaissa
aiheutti lehtilukusalin sulkeminen.
”Päivän lehtien lukeminen oli monelle
asiakkaalle henkireikä. Salissa myös tavat
tiin tuttuja.”
Kirjaston henkilökunnassa eniten tur
hautumista aiheutti tiedon saanti.
”Tiedotus uusista rajoituksista on tullut
viime tipassa, jolloin emme ehdi kertoa
asiakkaille ajoissa, mitä tapahtuu.”
Hämeenkyrön kirjasto on pieni. Siellä
on viisi työntekijää.

Eräs positiivinen asia on ollut se, että
kirjaston tiloissa on ollut rauhallista, koska
asiakkaita on vähemmän. Pienessä kir
jastossa asiakkaita on kuitenkin riittänyt
päivittäin.
”Osa asiakkaista saattaa tulla ilman
maskia, vaikka joka paikassa on tietoa, että
pitää olla maski. He saattavat aivastella ja
eivät ota vakavasti suojautumisohjeita.”
Kirjastossa on ollut tilanteita, joissa
asiakas tulee lainaamaan kirjoja ja sanoo
että hän on juuri tullut koronatestistä.
”Sellainen käytös pelottaa, sillä kuulun
itse riskiryhmään.”
OHJEITA YMPÄRI KIRJASTOA. Heli
Anttila työskentelee kirjastonhoitajana

Alavudella Töysän kirjastossa. ”Meillä on
pienet julisteet, joissa on maskin kuva ja
teksti, jonka mukaan suosittelemme mas
kin käyttöä. Lisäksi on kuvia, joissa suosi
tellaan käsien pesua. Niitä on ympäri kir
jastoa.”
Anttilan mukaan myös kirjastoammat
tilaisten oma esimerkki maskin käytöstä
on tärkeä.
”Maskia on käytetty pääsääntöisesti hy
vin. Käyttö yleistyi täällä pienellä viiveellä.”
Etelä-Pohjanmaalla maskin käyttöä
ovat arastelleet erityisesti ”kovanaamat
keski-ikäiset miehet”.
”He ovat olleet haastavin ryhmä saada
maskin käyttöön mukaan”, Anttila sanoo.
VILLE VAARNE
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”Olemme rajoittaneet asiakasmäärän yhteen ker
rallaan varaushyllyillä ja toivomme käsien desinfioin
tia ennen ja jälkeen lainausautomaattien käyttöä.
Olemme mahdollistaneet myös kontaktittoman pa
lautuksen.”
”Meillä on toimittu hyvinkin tiukasti. Jo kauan
asiakkaiden pääsy koko kirjastoon on rajattu, jotta
pystyttiin valvomaan 20 hengen rajoitusta. Tällä het
kellä on voimassa kuuden hengen rajoitus ja mahdol
lista on vain varausten nouto ja palautus. Maskien
käyttöä ynnä muita hygieniatoimia suositellaan. Hen
kilökunta on käyttänyt jo kauan maskeja aina, paitsi
jos työskentelee yhden hengen huoneessa. Kahvi- ja
ruokatauot vietetään erillään toisistamme.”
”Tautitilanne on pysynyt erittäin maltillisena pie
nellä paikkakunnallamme, ihmiset ovat noudatta
neet suosituksia todella hyvin, kirjaston henkilökun
ta suhtautuu tautitilanteeseen vakavasti ja on valmis
tekemään ihan kaiken mitä tehtävissä on, jotta virus
ei leviäisi - viitseliäisyyttä siis löytyy.”
”Havaittuja tartuntoja ei ole ollut. Olemme etuke
nossa noudattaneet ohjeita pilkulleen ja vähän ylikin.
Asiakkaat ovat olleet myös enimmäkseen varovaisia.”

KIRJASTOPRO

Muutamasta kirjastosta kerrotaan, että ongelmia
on ollut tietokoneiden käytön järjestämisessä.
”Asiakkaat ovat usein liian kauan koneilla, kos
ka heillä on paljon asioita hoidettavinaan ja haluavat
hoitaa ne yhdellä kertaa.”
Kirjastoammattilaiset
kuvailivat tunnelmiaan viime keväänä väsyneiksi. Sa
maan aikaan toivoa antoi se, että ehkäpä pian pääs
täisiin takaisin normaaliin.
”Kaiken kaikkiaan yllättävän hyvin alkujärkytyk
sen jälkeen on lähtenyt tämä arki rullaamaan. Nyt
vain odotetaan, että milloin päästäisiin niitä tapah
tumia taas järjestämään, että olisi jotain uutta ja ih
meellistä taas työssä.”
”Aika raskasta aikaa kun toiminta on niin rajoitet
tua, eikä mitään tietoa koska tämä päättyy. Onneksi
asiakkaat ovat jo oppineet ettemme me täällä kirjas
tossa näitä rajoituksia "keksi".
”Sais tämä korona jo loppua.”
VÄSYNEET TUNNELMAT.

VILLE VAARNE

Kirjastolehden kysely tehtiin huhtikuussa.

VARASTON KAUTTA YOUTUBEEN
KORONA-AIKA on muuttanut kirjasto
työntekijöiden työn sisältöä. Siinä missä
asiakkaiden neuvonta, digiopastaminen ja
kirjavinkkaus olivat ennen keskiössä, on
korona-aika asettanut perinteiset asiakas
kohtaamiset sivummalle tai tehnyt siitä ai
nakin erilaista.
”Asiakaspalvelusta on tullut haastavaa,
koska osa asiakkaista ei ymmärrä, että
kirjasto voi olla auki, mutta siellä ei ole lä
hipalvelua. Tilanne on epämiellyttävä sekä
työntekijöille että asiakkaille.”
Kun kirjastoissa ei ole voinut viettää
samalla tavalla aikaa jäävät päivittäiset
kohtaamiset etäisiksi.
”Pleksi minun ja asiakkaan välissä
tekee palvelutilanteista herkästi etäisiä ja
kylmiä. Digineuvonta muuttui haastavaksi,
kun asiakkaan viereen ei voi enää mennä
näyttämään ruudulta mitään, vaan pitää
turvavälin päästä antaa ohjeita ja tihrus
tella näyttöä.”
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Kirjojen
varausmäärien suuri kasvu on vaikuttanut
kirjastoammattilaisten arkeen.
”Asiakaspalvelu on muuttunut varasto
työksi, varausten hakemiseksi hyllystä.”
Rajoitettujen palveluiden aika on
vahvistanut olemassa olevien digitaalisten
palveluiden asemaa. Useassa kirjastossa
ympäri Suomen asiakkaita onkin ohjattu
hanakammin verkkoon ja e- ja ääniaineisto
jen määriä on kasvatettu.
”Olemme tehneet kirjavinkkaus- ja sa
tuvideoita nettiin. Pari kertaa on striimattu
satuhetki livenä. Some-kanavissa on entistä
aktiivisemmin tuotu esiin e-palveluita,
jotka ovat olleet aikaisemminkin käytössä.”
VARAUSMÄÄRÄT KASVUSSA.

KURIKKA LIVE. Onpa jotain uuttakin syn
tynyt.
Kurikan kaupunginkirjaston kirjasto
hoitaja Hanna Roslöf kertoo, kuinka he
yhdessä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen

kanssa perustivat Youtube-kanavan koro
nan alkuvaiheessa.
”Käytännössä kanava sai alkunsa
päivässä. Ajatus sen perustamisesta oli toki
muhinut jo aiemmin, mutta kirjastojen
mentyä kiinni oli suuri tarve tehdä jotain.”
Roslöfin mukaan henkilökunnan
harrastuneisuus mahdollisti nopean
toiminnan.
”Meillä oli resurssit, puitteet ja
porukka, jonka avulla saatiin homma käyn
tiin. Sisältöjä suunnitellaan yhteistyössä ja
tekniikasta vastaa kaksi henkilöä.”
Sisältöjä alettiin tuottamaan ilman
käsikirjoitusta ja aikatauluja. Sittemmin
toiminta on ollut suunnitelmallisempaa.
”Aluksi oli tarve näyttää, että kyllä
täällä töitä tehdään, vaikka kirjastot ovat
kiinni. Meillä on pieni mutta sitoutunut
porukka, ja myös esimiehen tuki on ollut
tärkeää.”
PIRJO SOININEN
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Korona
tiedotukseen
kaivattiin
selkeyttä

FAKTA

ryhmien eli niin sanottujen koronanyrkkien toimin
nan tukemisessa.

KIRJASTOT OLIVAT
PÄÄASIASSA TYYTYVÄISIÄ
ALUEHALLINTOVIRASTON
TIEDOTUKSEEN, MUTTA AVIT
SAIVAT MYÖS KRITIIKKIÄ.

K

oronavuoden aikana aluehallin
tovirasto eli avi tuli uutisissa tu
tuksi myös niille, jotka eivät ai
kaisemmin edes tienneet sen
olemassaolosta.
Avit mainittiin erityisesti sil
loin, kun puhuttiin alueellisista

koronarajoituksista.
Viime vuoden keväänä koronan ensimmäinen
aalto iski Suomeen. Silloin valtioneuvosto teki pää
töksen kirjastojen sulkemisesta.
Viruksen toisen aallon aikana viime syksynä pää
tös kirjastojen koronarajoituksista siirtyi alueille.
Koronapandemia toi aluehallintovirastoille uusia
asioita käsiteltäväksi. Tartuntatautilain mukaan alue
hallintovirasto ohjaa ja sovittaa yhteen varautumista
ja tartuntatautien torjuntaa alueellaan.
Avien toimivalta ulottuu julkisten tilojen sulke
miseen sekä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten
rajoittamiseen silloin, jos tartuntojen leviäminen uh
kaa yksittäistä kuntaa suurempaa aluetta.
Avista kerrotaan Kirjastolehdelle, että kokoontu
misrajoituksista päätti aluehallintovirastojen johto
yhdessä aluehallintoylilääkärien ja muiden asiantun
tijoiden kanssa. Kirjastotoimea koskevia yksittäisiä
päätöksiä ei tehty.
Avin terveydenhuollon asiantuntijat olivat mu
kana myös sairaanhoitopiirien alueellisten yhteistyö
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HANKALA TILANNE. Valtaosa kirjastoista oli tyyty
väisiä korona-ajan yhteistyöhön aluehallintoviraston
kanssa. Tämä ilmeni Kirjastolehden kirjastojen hen
kilökunnalle lähetetyssä Koronan vaikutukset kir
jastoissa -verkkokyselyssä, joka toteutettiin maalis–
huhtikuun aikana.
Vaikka yhteistyö sujui hyvin, vastauksissa näkyy
myös kriittisiä äänenpainoja. Niiden mukaan kirjas
tojen koronarajoituksia koskevat ohjeet olivat yli
malkaisia, epäselviä sekä tulkinnanvaraisia. Ohjeet
tulivat hitaasti. Vastaajat sanoivat kuitenkin ymmär
tävänsä myös viranomaisia, jotka toimivat hankalas
sa tilanteessa.
”Koko ajan olisin toivonut vielä selkeämpiä ohjei
ta, ettei jokainen kirjasto niitten kanssa olisi joutu
nut niin paljon pähkimään. Myös pallottelu mitä kun
ta ratkaisee, mitä avi tai joku muu on ollut haastavaa.
Ymmärrän kyllä tilannetta.”
”Avin suositukset ovat jättäneet välillä toivomi
sen varaa. Kirjastot ovat joutuneet (tai saaneet) itse
pähkäillä, kuinka suosituksia noudatetaan. Tilanne
on kuitenkin kaikille uusi, joten eri viranomaisten
toimintatavat eivät ole voineetkaan aina olla täysin
selkeitä.”
LAAJAA TIEDOTUSTA. Avit tiedottivat korona
rajoituksista monen eri kanavan kautta. Tietoa väli
tettiin verkkosivujen kautta, sähköpostitse, puheli
mitse, verkkokokouksissa ja twitterissä. Jossain päin
Suomea avi tiedotti myös alueellista kehittämistehtä
vää hoitavan kirjaston kautta.
”Aluehallintovirasto oli keväästä 2020 lähtien
jatkuvasti mukana aken (alueellisen kehittämis
kirjaston) järjestämillä kahveilla ja on tuonut esiin
ajankohtaiset asiat. Tiedon on saanut helposti, ym
märrettävästi ja nopeasti.”

HANNA KAISTI

Suomessa on kuusi
aluehallintovirastoa
sekä Ahvenanmaan
valtionvirasto.
Avit toteuttavat
lainsäädäntö-, toi
meenpano-, ohjaus- ja
valvontatehtäviä.
Avin kirjastotoimen
tehtävät: järjestää
täydennyskoulutusta
kirjastohenkilökunnalle, myöntää
avustuksia yleisten
kirjastojen paikalliseen tai alueelliseen
kokeilu- ja kehittämistoimintaan, tuottaa
tietoa ja arvioida
kirjastojen toimintaa,
tiedottaa ajankohtaisista kirjastoasioista.
Tartuntatautilain
mukaan aluehallintovirasto ohjaa
ja sovittaa yhteen
varautumista ja tartuntatautien torjuntaa
alueellaan.
Aluehallintovirasto
valvoo, että kunnat,
kuntayhtymät ja
sairaanhoitopiirit ovat
varautuneet alueelli
sesti terveydenhuollon
häiriötilanteita varten
ja että sosiaalihuollon
palvelut ja asiakasturvallisuus pystytään
turvaamaan.
Tilojen sulkeminen
ja yleisten kokousten
tai yleisötilaisuuksien
kieltäminen on ensisijaisesti kunnan tartuntatautien torjunnasta
vastaavan toimielimen
vastuulla.
Aluehallintovirasto
voi tehdä vastaavat
päätökset alueellaan
silloin, kun päätökset
ovat tarpeen usean
kunnan alueella.
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Anonyymisti
töihin
T YÖ E L Ä MÄ

NIMEN, IÄN JA SUKUPUOLEN EI PITÄISI
HEIKENTÄÄ KENENKÄÄN TYÖLLISTYMISTÄ.
SIKSI ANONYYMIN REKRYTOINNIN SUOSIO
KASVAA SUOMESSA.
VANTAAN KAUPUNGINKIRJASTOSSA
ON TEHTY ANONYYMIA REKRYTOINTIA
HYVÄLLÄ MENESTYKSELLÄ.

A

nonyymillä rekrytoinnilla pyritään edistämään työntekijöiden
yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. Toinen tavoite on se,
että valinnat tehdään yksinomaan hakijan osaamisen pohjalta
eikä perustuen epäolennaisiin tietoihin, kuten nimeen, suku
puoleen, ikään tai kansallisuuteen.
Myös kirjastoissa on kokeiltu anonyymia rekrytointia. Van
taan kaupunginkirjaston palveluesimiehet Teija Tuomi ja Jaana Määttä ovat olleet työnantajan roolissa mukana anonyymeissä rekrytointiproses
seissa.
”Vantaa on Suomen monikulttuurisin kaupunki ja tämän vuoksi kaupunki työnan
tajana haluaa edistää sitä, että oma henkilökunta vastaisi paremmin kaupungin väestö
pohjaa. Hakijoiden anonymisointi takaa paremmin sen, että haastatteluun pääsevät ne,
jotka ovat tehneet parhaat hakemukset”, Määttä kertoo.  
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KIITOS METSÄHAASTEESTA OODI!
KO LU MN I

Vantaan kau
punginkirjastossa aloite anonyymille rekrytoinnil
le tuli alun perin kaupungin rekrytointitiimiltä, joka
on viime vuosina pyrkinyt laajentamaan sen käyttöä.
Päätöksen rekrytointitavasta tekee Vantaalla kysei
sestä rekrytoinnista vastaava esihenkilö.
”Kaupungin rekrytointitiimin edustaja otti mi
nuun yhteyttä, kun olimme saaneet täyttöluvan erää
seen tehtävään. Ajattelin heti, että haluan kokeilla,
miten tämä eroaa perinteisen rekrytoinnin polusta”,
Tuomi kuvailee.
Kaupungin tavoitteena on, että tietty osuus
rekrytoinneista tehdään anonyymisti. Kirjasto ei ai
nakaan toistaiseksi ole vielä tehnyt linjausta siitä, mil
loin anonyymia rekrytointia käytetään.
”Anonyymin rekrytoinnin käyttö mietitään ta
pauskohtaisesti. Työnkuva toki vaikuttaa päätök
seen. Kun anonyymia tapaa on kerran kokeillut, siitä
on muistijälki ja voi myös itse ehdottaa sen käyttöä”,
Määttä sanoo.

Myös rekrytoija oppii uutta siitä, että hakemus
prosessi sujuu hieman normaalista poikkeavalla kaa
valla, muistuttaa Määttä.
”Tässä rekrytointitavassa hakuilmoituksen pitää
olla tavallista parempi. On tärkeää, että hakuilmoi
tuksessa on juuri oikeat asiat eikä mitään ylimääräis
tä, jotta hakijan on helppo vastata kysymyksiin. On
työnantajan vastuulla, että annamme hakijoille kes
keiset tiedot. Hyvä hakuilmoitus auttaa meitä laitta
maan hakijoita järjestykseen.”
Vantaan kaupunginkirjastossa on koettu anonyy
min rekrytoinnin toteuttaminen hieman, mutta ei
ratkaisevasti, työläämmäksi kuin perinteiset rekry
tointiprosessit. Joskus pienetkin yksityiskohdat voi
vat aiheuttaa päänvaivaa.
”Hakijoiden järjestäminen on haastavaa. Jos esi
merkiksi haluaa keskustella hakijoista toisen rekry
toijan kanssa ei voi käyttää näiden nimiä vaan pitää
esimerkiksi viitata hakemukseen, joka on tehty päivä
nä x kellonaikaan y”, Teija Tuomi kertoo.   

NÄIN SE TOIMII. Anonyymissä rekrytoinnissa ha
kemuksista poistetaan nimet ja yhteystiedot sekä esi
merkiksi tiedot hakijoiden iästä ja valmistumisvuo
sista. Tiedot työkokemuksesta ja koulutustasoista
jäävät näkyville. Rekrytoija saa hakemukset luetta
vakseen, kun tietojen piilottaminen on tehty.
Vastuu anonymiteetin ylläpitämisestä koskee
myös työnhakijaa.
“Rekrytoinnin yhteydessä annetaan hyvät ohjeet
siitä, miten hakemusteksti kannattaa kirjoittaa. Esi
merkiksi avoimiin kysymyksiin ei kannata kirjoittaa
vuosilukuja tai itse kuvailla omaa perhetaustaansa”,
Jaana Määttä kertoo.
Vantaalla rekrytointijärjestelmä on hoitanut ha
kemusten anonymisoinnin.
“Olen itse kokenut järjestelmän tuen ehdotto
maksi edellytykseksi anonyymin rekrytoinnin toteut
tamiseen. Toki vaihtoehtona voisi olla se, että joku
viivaisi manuaalisesti yli hakijoiden nimiä ja muita
vastaavia tietoja”, Määttä pohtii.  

HAASTATTELUUN KASVOILLA. Hakijan anony
miteetti ei pysy yllä rekrytointiprosessin loppuun
asti. Kun haastatteluun pääsevät hakijat on valittu,
kirjaston rekrytoijat ovat Vantaalla saaneet tietoonsa
hakijoiden nimet. Haastattelujen sopiminen on sen
sijaan vielä tehty kaupungin rekrytointitiimin toi
mesta.
Suora yhteydenpito hakijan ja työnantajan välil
lä alkaa myöhemmin kuin perinteisessä rekrytointi
tavassa.
”Jos hakija haluaa kysyä kirjastolta jotain jo hake
musvaiheessa, tämä tapahtuu kaupungin rekrytoin
nin kautta sähköpostitse. Dialogia hakijan ja rekry
toijan välille ei siis pääse syntymään samaan tapaan
kuin silloin, jos hakija soittaa työnantajalle ja kysyy
tarkempia tietoja”, Tuomi sanoo.
Haastattelutilanteissa on aina oma jännityksen
sä, eikä Tuomi ole kokenut, että anonyymisti aloitet
tu rekrytointiprosessi vaikuttaisi tähän.
”Anonymiteetti on purkautunut jo siinä vaiheessa
kun saa haastateltavien nimet. Joskus olen huoman
nut, että hakija onkin eri sukupuolta tai eri ikäinen
kuin olen olettanut. Omiin ennakko-oletuksiin saat
taa vaikuttaa myös se, että kirjastoala on niin nais
valtainen.”  
Vantaan kaupunginkirjaston kokemukset ano
nyymista rekrytoinnista ovat Jaana Määtän mukaan
ehdottomasti plussan puolella.
”Ei kannata unohtaa, että toimintatavat rekry
toinnissa kuvastavat myös työnantajan arvoja. Pyrki
mys tasa-arvoiseen rekrytointiin on asia, joka voi vai
kuttaa esimerkiksi työnantajamielikuvaan.”  

TAPAUSKOHTAISTA HARKINTAA.

HYVÄ HAKEMUS TÄRKEÄ. Anonyymissa rekry
toinnissa nousevat keskeiseen rooliin hakulomak
keen avoimet kysymykset siitä, miksi henkilö on
kiinnostunut tehtävästä ja miksi hän olisi tehtäväs
sä hyvä.
“Kun muut tiedot on anonymisoitu, nämä ovat ai
noat kohdat, joissa itseä voi markkinoida tehtävään
sopivana. Jos hakija ei panosta näihin kysymyksiin
vaan kopioi ja liittää kenttiin yleisemmän tekstin, hä
nellä on heikommat mahdollisuudet päästä jatkoon”,
Määttä sanoo.
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E

n muista milloin olisin rie
mastunut näin paljon. Saatoin
jopa hypätä ilmaan, kun näin
Oodin Instagram-postauksen.
”Hei, ollaan metsänomistajia
kaikki!”, teksti julisti ja kuvassa henki
lökunta tuuletti ihanissa nojatuoleissa
maisemaikkunan edessä.
Oodin henkilökunta oli kerännyt
lahjoituksen Luonnonperintösäätiölle ja
1 200 neliötä ikimetsää saisi nyt kasvaa
koskemattomana. Oodi haastoi muut
kirjastot mukaan ja yhteiseksi tavoitteeksi
he asettivat puolen hehtaarin metsän –
hauska viittaus Nalle Puhiin.

LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖN perus
ti luonnonsuojelija ja kalastaja Pentti Linkola vuonna 1995. Säätiö ostaa
uhanalaisia luonnonalueita ja takaa niille
luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rau
hoituksen. Vanhoissa metsissä elää valta
osa uhanalaisista lajeista.
Säätiö hankkii mahdollisimman koske
mattomia metsiä, jotka ovat useimmiten
pirstaleisina kaistaleina ympäri maata.
EEVA
Eniten metsiä ostetaan Suomen etelä
KIVINIEMI
Kirjoittaja on
osista, koska siellä metsistä on rauhoitettu
vain alle kaksi prosenttia.
erikoiskirjaston
Lahjoitusrahat käytetään aina uuden,
hoitaja
vielä
suojelemattoman metsän hankki
Raisiossa.
miseen. Säätiö pyrkii siihen, että lahjoi
tetusta eurosta menee 85 senttiä suoraan
KIRJOITIN HETI sähköpostia Keskus
alueiden ostoon. Loput käytetään uusien kohteiden
takirjaston johtaja Anna-Maria Soininvaaralle, joka
selitti kuvion. Helsingin kaupungin rahaa ei käytetty
etsimisestä koituviin kuluihin.
Kirjastolaisille ikimetsän hankkiminen sopii eri
senttiäkään, ”vaan ihan omasta pussista halukkaat su
tyisen
hyvin: paperikirjoja varten kaadetut puut ovat
jauttivat summan kuoreen, jonka yksi meistä piti saata
joskus humisseet tuulessa vapaan taivaan alla. Tehdään
villa ja kävi hoitamassa maksun”, hän kertoi. ”Mukaan
vaan.”
osamme Suomen viimeisten ikimetsien pelastamiseksi –
viime hetkellä.
Painelin siitä paikasta oman pomoni luokse, ja hän
innostui asiasta heti. Kirjoitin kirjekuoreen tikku
kirjaimilla ikimetsä, piirtelin viereen kuusia ja yhden
männyn. Laitoin viestiä työkavereille ja aloin jännittää,
lähtisikö kukaan mukaan.
Viiden minuutin kuluttua huoneeni ovella oli jonoa.
Seuraavan kahden viikon aikana ovi kävi usein. Yksi
työkaveri kävi kuorella monta kertaa, toinen pelkäsi
myöhästyneensä ja halusi sujauttaa setelin mekkoni
taskuun lajitteluhuoneessa.

oli kuoressa, meillä oli
koossa 210 euroa pankkiin vietäväksi. Yhdellä eurolla
saa kaksi neliötä, joten me omistaisimme kohta 420 ne
liötä vanhaa metsää.
Ikimetsän hankkiminen käy helposti Luonnonpe
rintösäätiön nettisivuilta. Valitsin metsän Paattisten
Kettukalliolta, joka sijaitsee Turussa. Kettukallio on
yhdeksän hehtaarin suojelualue, joka on saanut nimen
avokalliosta. Haaveeni on, että tekisimme sinne joskus
retken ja voisimme aistia vanhan metsän rauhaa.
Kun postissa sitten saapui komea sertifikaatti,
pomoni ehdotti, että kehystetään se ja laitetaan esille
kirjastosaliin.
KUN SE VIIMEINENKIN RAHA

”

Haaveeni on, että
tekisimme sinne joskus
retken ja voisimme
aistia vanhan metsän
rauhaa.
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  Pirkko Lindberg aloitti 39 vuotta
sitten kirjastoapulaisena tarroittamassa uuden kirjaston kirjoja
Oulussa. ”Puolen vuoden kuluttua
tiesin, että haluan itse esimieheksi,
kehittämään kirjastoja.”
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”Vaihtakaa pestiä
useamman kerran
elämässä”
H E N K I LÖT

KAKSI KIRJASTOALAA
TUNTEVAA KONKARIA
LUOTTAA SIIHEN, ETTÄ
ALAN KEHITYS SIIRTYY
HYVIIN KÄSIIN.

Y

hteensä 81 vuotta kirjastoalan
kehittämistä antaa näkemys
tä. Kesällä eläkkeelle siirtyvillä
Tampereen väliaikaisella kult
tuurijohtajalla Pirkko Lindbergillä ja aluehallintovi
raston ylitarkastajalla Anneli
Ketosella kokemusta riittää.
Näin he luonnehtivat kirjastoa ja sen roolia
muuttuvassa maailmassa.
”Kirjastossa on kansalaisten järjestämää toimin
taa. Ne ovat asukkaiden omia areenoita. Tiloja käy
tetään enemmän myös aukioloaikojen ulkopuolella
omatoimikirjastoina. Kirjastossa voisi viettää vaikka
syntymäpäiväjuhlia”, Pirkko Lindberg sanoo.
Korona on innostanut suomalaisia ostamaan
mökkejä ja muuttamaan maalle.
”Nyt kirjaston pitäisi näyttää näille uusille kunta
laisille, miten yhteisöllistä toiminta on. Kirjastotilat
joka kunnassa ovat huima mahdollisuus asukkaille.
Ne ovat paikka opiskella, tehdä töitä ja tavata muita
ihmisiä”, Anneli Ketonen kertoo.
DATAA JA RAHAA. Anneli Ketosen mukaan on tär
keää kiinnittää huomiota kirjaston aineistonhankin
taan.
”Se on tietojohtamista ja dataa toimintaympäris
töstä. Seurataan kunnan väestönkehitystä: millaisia
asiakkaat ovat, onko lapsiperheitä, senioreita, mitä
tarvitaan?”
Kokoelmaa on ylläpidettävä ja uudistettava, mut
ta kirjojen määrää pienissä kirjastoissa voisi karsia.
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”Pienoiskansalliskirjastoa ei tarvita joka kuntaan.
Kokoelmat kelluvat jo yli kuntarajojen. Sivistysval
tiossa kirjallisuus on äärimmäisen tärkeä asia ja se
kyllä säilyy, mutta lukemisen muodot muuttuvat.”
Lindberg kannustaa yhteistyöhön yli hallintora
jojen.
”Muidenkin kuin kirjastojen kanssa, kuten jo teh
dään koulujen ja päiväkotien kanssa. Paikoin on vie
lä sitä, että kirjastot haluavat tehdä sen oman jutun.
Kunnassa on muitakin toimijoita. Kannattaisi kehit
tää vahvempaa yhteistyötä esimerkiksi nuorisotoi
men kanssa vaikkapa yhteisten työntekijöiden rekry
toinnissa.”
”Sponsoreitakin voi hankkia. Se ei ole ollenkaan
mahdotonta. Seinäjoella toteutettiin lukukampanja
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja Atrian tukemana.
Rohkeasti koputtamaan yritysten ovelle, että meillä
on tällainen hanke”, Anneli Ketonen lisää.
Alueelliset hankkeet saavat suuren roolin. Kan
sallinen yhteistyö ja e-kirjastosuunnitelmat takaisi
vat tasa-arvoiset palvelut kaikille kansalaisille.
Kansainvälistymisen he toivovat jatkuvan ja laa
jentuvan.
”Viedään suomalaista kirjasto-osaamista ja hae
taan ideoita maailmalta. Kuunnellaan myös muita
kuin kirjastoammattilaisia. Suomi on hieman pudon
nut kansainvälisistä verkostoista. Niissä ei ole meiltä
montaa ihmistä mukana.”
”Kirjaston henkilökunnan
pitäisi olla enemmän läsnä verkossa. Meillä on vah
va osaaminen tiedon arvioinnissa ja valeinformaati
on alas ampumisessa. Siinä olisi iso työmaa”, Anneli
Ketonen sanoo.
Koko kirjastolaitos voisi näkyä somessa kuten ve
rohallinto tai poliisi: asiapitoisesti huumorilla sävy
tettynä.
”Yleisiltä kirjastoilta puuttuu yhteiset kasvot.
Nyt tuntuu, että joka kirjastolla pitää olla oma some
tili – eikö voisi olla yksi yhteinen kaupunginkirjaston
tili, ja koko Suomen kirjastolaitoksen”, Pirkko Lind
berg ehdottaa.
Koulujen oppilaanohjaukseen voisi pyytää kirjas
toihmisiä kertomaan nykyajan kirjastosta.
LISÄÄ NÄKYVYYTTÄ.
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”Saataisiin pois se imago, jossa nutturatukkainen,
marttatohvelinen kirjastotäti rillit päässä käskee ole
maan hiljaa. Jos luulee, että kirjasto on hiljainen työ
paikka, jo siinä menee pieleen.”
Rekrytointitilanteissa Lindberg usein kysyy nuo
rilta, miksi he hakevat kirjastoon.
”Moni vastaa olleensa aina kova lukemaan. Pel
kästään lukeminen ei ole se juttu. Toivottava vastaus
olisi jotain tämän suuntaista: Koska kirjasto edistää
demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta, ja meillä on
tärkeä tehtävä yhteiskunnassa.”
”Kirjastoon tarvitaan ulospäinsuuntautunei
ta, esiintymiskykyisiä, rohkeita ja laajasti ajattelevia
henkilöitä, jotka näkevät yhden työtehtävän ulkopuo
lelle. Ei kannata katsoa vain perinteistä ammattipä
tevyyttä, etenkin kun kirjastolaki sallii rekrytoitavan
sellaisia osaajia, joita kulloinkin tarvitaan. Somegu
ruja, av-hemmoja, tapahtumatuottajia, viestintäih
misiä, ohjelmointiosaajia. Se laajentaisi myös ymmär
rystä kirjastosta.”
Mielikuvatyötä pitäisi tehdä päättäjillekin. Am
mattia pitäisi avata enemmän.
”Mielikuva vaikuttaa ihan resurssienkin saami
seen. Kirjasto on paljon muuta kuin kirjalainaamo.”
Ammattilaisten pitää myös jatkokouluttautua.
”Kirjastot saavat opetus- ja kulttuuriministeriöl
tä vuotuisen rahoituksen henkilöstön kehittämiseen,
mikä on parhaita juttuja lakiuudistuksessa.”

HAZVAN HALMETOJA
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KESKUSTELUA
KORONAN KANSSA
KO LU MN I

KORONAVIRUS

ja kirjastolainen keskustelevat.

KEVÄT 2020:

  Matka jatkuu. Verkostot ja oma aktiivisuus niissä ovat

Opetus- ja kult
tuuriministeriön kirjastoasioita hoitaville virkahen
kilöille Lindberg ehdottaa enemmän läsnäoloa kirjas
tojen arjessa.
”Kyselisivät mitä kuuluu.”
Lindbergin mukaan virkahenkilöt voisivat tehdä
enemmän maakuntakiertueita, jotta heitä pääsisi ju
tuttamaan useammin.
”He ovat kuitenkin arvostettuja henkilöitä.”
Molemmat ovat huolissaan siitä, että kirjastolaki
toteutuu kovin eri lailla eri kunnissa ja kirjastoissa.
”Erot ovat valtavia. Isot kaupunginkirjastot kul
jettavat lakia mukana strategiassa. Esimerkiksi uusia
tiloja suunnitellaan kansalaisten osallistumiselle. On
kuitenkin satoja pieniä yhden-kahden hengen kirjas
toja, jotka eivät pysty toteuttamaan kirjastolain hen
keä. Ei löydy kunnassa ymmärrystä eikä resursseja.
Vähäiset voimavarat menevät arjen pyörittämiseen.
Ei saisi jäädä yksittäisen kirjastojohtajan harteille
kertoa kuntapäättäjille, mitä laki tarkoittaa. Kirjastoa
saattaa jossain kunnassa johtaa esimerkiksi sivistys
johtaja muiden opetus-, liikunta-, nuoriso-, kulttuurija vapaa-aikatehtävien ohella.”
Määrärahat kirjastotiloihin ja -autoihin ovat
ydinkysymys.
”Investointirahoituksen siirtyminen valtiolta
kuntien vastuulle romahdutti uusien tilojen saami
ARVOSTETTUJA HENKILÖITÄ.

KIRJASTOPRO

olleet Anneli Ketosen
42-vuotisen kirjas-

sen. Kun kirjastoautot hajoavat, toiminta usein lop
puu. Investointirahaa pitäisi saada säännöllisesti, jot
ta voidaan rakentaa ja remontoida moderneja tiloja
homeisten ja aikansa eläneiden tilalle”, Ketonen pai
nottaa.

touran vahvuuksia, jotka pysyvät
eläkkeelläkin.

TYÖVOITTOJA TAKANA. Kummallekin uusien
kirjastotilojen, -autojen ja remonttihankkeiden läpi
vienti on ollut tärkeää.
”Samoin henkilöstön luottamuksen saaminen.
Olla helposti lähestyttävä, aina ovi auki. Oli myös
uran huippukohtia saada olla mukana kirjastolakia
valmistelevassa työryhmässä”, Lindberg sanoo.
Isot organisaatiomuutokset esimerkiksi kuntalii
toksen myötä sekä muutoksen johtaminen ovat olleet
joskus tiukkoja paikkoja.
Uusia mielenkiintoisia haasteita he ovat saaneet
myös vaihtamalla työpaikkaa.
”Kannustamme kaikkia kirjastoihmisiä vaihta
maan pestiä useamman kerran elämässä. Jos tekee
samoja tehtäviä 40 vuotta, ehkä kaduttaa, kun jää
eläkkeelle.”
Molemmat konkarit jäävät eläkkeelle hyvillä mie
lin, vaikka he kaipaavat jo nyt monia kollegoja ja ystä
viä, joita matkan varrella on tullut.
”Alalle tulee koko ajan upeita nuoria kirjaston am
mattilaisia, joten uskomme kirjastojen olevan hyvissä
käsissä ja kehittämisen jatkuvan. Erityisen ilahdutta
vaa on nuorten hakeutuminen johtotehtäviin.”  

– Kuules, käydäänpäs nyt läpi tämä homma. Yleensä
siis teille voi kuka tahansa marssia ovesta sisään ja olla
siellä niin kauan kuin haluaa vai?
– Joo.
– Ihan ilman mitään asiaakin siis?
– Niin.
– Just. No mitä ne siellä niin kun tekee?
– Noo, kuka mitäkin… Opiskelevat, lukevat muuten
vaan, osa kai ihan vaan lämmittelee… Ja sitten on tie
tysti ilmaisia tapahtumia ja sellaisia. Jotkut tulee vaan
nähdäkseen vähän ihmisiä.
– Ai? Aika jännä. No mitä te siellä teette niille?
– Ei kai kummempia, yritetään auttaa siinä mitä ne
etsii tai sitten löytää niille jotain muuta ilahduttavaa. Ja
autetaan just jos jollain on joku tapahtuma tai näyttely.
Mutta ei kai se aina niin merkillistä tarvitse olla, monille
riittää että ollaan joku ihmiskontakti siinä. Vähän jutel
laan ja hymyillään.
– Ahaa, kontakti, joo. Toi hymyjuttu kanssa…. Kyllä
se on kuule niin, että tää homma on vuoden päästä ihan
eri kantimissa!
– Siis miten niin?
KEVÄT 2021:

– No niin, mites täällä on pärjäilty?
– Ihan hyvin. Älä tule lähemmäksi!! Ollaan tehty just
niinkun sä sanot!
– Siis asiaton oleskelu on kielletty?
– On! Pitää siis olla asiallista asiaa, joku tarkoitus,
kun tänne tulee. Eikä meillä oo ollut tuolejakaan siis
aikoihin!
– Hyvä… Ja kaikkinainen turha ilonpito ja ne ”tapah
tumat” ovat siis poissa?
– On, pidemmän aikaa jo. Ei tapahdu mitään. Uusia
sääntöjä välillä keskenämme kerrataan. Mutta ei siis
kaikki yhdessä tietenkään. Vaan sillä lailla että se määrä
joka kulloisissakin rajoituksissa sallitaan kokoontuu yh
teen huoneeseen, osa toisiin huoneisiin ja sieltä otetaan
videoyhteys toisiimme. Ja sitten kerrataan kaikki se
mitä ei nyt saa tehdä.

– Ok. Mites se teidän
lainausjuttu?
– No, sillain tosi nopeesti
jos asialliselle asialle ohi
kävellessään näkee jonkun
kirjan niin sen saa ottaa. Mut
siis ei tosiaan jäädä mitään
valikoimaan.
– Kuulostaa hyvältä. Ja teil
lekään ei sitten tulla turhaan
LOTTA
höpöttelemään vai? Yksinäiset
MUURINEN
olkoon yksinäisiä kotonaan jos
Kirjoittaja on
niillä sellainen on, eikös me
kirjastonjohtaja
näin sovittu?
Helsingin Töölön
– Joo. Me ollaan naa
kirjastossa.
mioissa lasin takana. Viime ke
väänä me vielä laitettiin jotain
nalleja ikkunaan mutta ketään ei enää jaksa kiinnostaa.
– Hyvä! Jatkakaa samaan malliin!
– Kiitti… Siis kauanko jatketaan?
– Noo, palataan siihen sitten.

”

Viime keväänä
me vielä laitettiin
jotain nalleja ikkunaan
mutta ketään ei enää
jaksa kiinnostaa.

ASTA SJÖBLOM
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TÄLLÄ PALSTALLA KIRJASTOAMMATTILAISET UTELEVAT ASIOITA TOISILTAAN. JOHANNA
VUORINNE KUOPIOSTA HAAVEILEE KAHVIPÖYTÄKESKUSTELUISTA ILMAN RUUTUA.

MAAILMAN
SILEIMMÄT
NENÄLIINAT

MUILTA SAA INSPIROIVIA
IDEOITA JA TUKEA

ARTO WIIKARI / OTAVA

TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETUT IHMISET KERTOVAT, MITEN HE SAAVAT ITSENSÄ LIIKKEELLE.
KIRJAILIJA JARI SALOSELLE TOIMIVIN KEINO ON LÄHTEÄ MATKALLE.

K AP U LA KIERTOON

NÄ IN S A A N A IK A A N

1

K

otona kaikessa rauhassa kirjoittamalla voisi ehkä saada
paljon aikaan – tai sitten ei. Dekkaristi Jari Salosta
kurkkivat nurkkien takaa monenlaiset tekemättömät
kotityöt, ja usein myös ne, joita ei oikeastaan tarvitsisi
edes tehdä.
”Koronan ja kotonaolon huono puoli on, että aina voi tyhjen
tää pesukonetta tai silittää nenäliinoja”, hän kertoo naurahtaen.
”Tarjolla on koko ajan jotain sijaistoimintaa.”
Siksi Saloselle paras keino saada sivuja syntymään on lähteä
matkalle. Hänellä on esimerkiksi Mallorcalla, Gran Canarialla ja
Ranskan Nizzassa tutut vuokrapaikat, joihin hän menee kerrallaan
muutamaksi viikoksi. Kun valitsee vaatimattoman majoituksen,
tarjolla ei ole liikaa houkutuksia.
Matkalla oleminen on ikään kuin palkinto siitä, että jaksaa
päivisin kirjoittaa reippaasti, vaikka kymmenen tuntia kerrallaan.
”Se on toiminut, kun ei ole nenäliinojen silittelyä.”
Kotona ollessaan Salonen on muut
tanut rytmiään sitten mainostoimistopäivien. Vielä työelämässä
ollessaan hän luuli olevansa aamuvirkku, mutta kun aamuisin ei
enää tarvinnut nousta töihin, rytmi muuttui myöhemmäksi.
”Monesti vaimon kanssa kehumme toisiamme, että kello on
vasta puoli kymmenen ja me olemme jo juoneet aamukahvit.”
Salonen jätti työelämän vuonna 2015. Ensin he pitivät puoli
son kanssa yhteisen, reilun vuoden mittaisen vapaan päivätöistä
ja kävivät esimerkiksi kävelemässä Po-joen ja Tonavan yhdistävän
Via Claudia Augusta -reitin. Kesken reissun hän soitti yhtiö
kumppanilleen mainostoimistoon ja ilmoitti, ettei enää palaisi
toimistolle.
Kotimatkalla junassa Helsingistä Turkuun soi puhelin. Kus
tantamo ilmoitti, että se oli kiinnostunut julkaisemaan Salosen
lähettämän dekkarikäsikirjoituksen. Sen jälkeen rikoskomisario
Jukka Zettermanista kertovia kirjoja on tullut yksi vuodessa,
uusimpana Ristilukki.
SANOJEN MAISTELUA. Yhden kirjan vuosivauhti tarkoittaa,
että eläköitynyt Salonen edelleen paiskii hommia. Kirjoittaminen
perustuu vapaaehtoisuuteen, joten se ei tunnu raskaalta.
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tonhoitaja Tuomo
Lindforsille Iisalmen
kaupunginkirjastoon.

MIKÄ ALUEELLISTEN KEHITTÄMISKIRJASTOJEN

1. Millaisia posi-

AKE-KIRJASTOTYÖSSÄ ON PARASTA?

tiivisia muutoksia
poikkeusolot ovat

”Ensimmäinen paras asia on ehdottomasti
työn monipuolisuus. On hienoa saada olla
tällaisella näköalapaikalla alueelliseen ja
toisaalta valtakunnalliseen kirjastokenttään.
Nämä muutamat vuodet ovat avartaneet
omaa ajatteluani kirjastoista, kirjastotyöstä
ja kirjastojen tulevaisuudesta. Toinen paras
asia ovat kohtaamiset oman alueen kirjas
tolaisten ja valtakunnallisen Ake-verkoston
kanssa. Haaveilen ihan oikeista tapaamisista
ja kahvipöytäkeskusteluista – ilman ruutua.”

  Jari Salosen vinkki: "Pidä aina mukana
muistikirjaa tai kirjaa asioita puhelimeen.
Usein sitä ajattelee varmasti muistavansa

KEHUJA AAMUKAHVISTA.

Haaste menee kirjas

jonkin hyvän tai ainakin harkinnan arvoisen
ajatuksen, mutta ei sitä koskaan muista."

Välillä tosin yhdenkin virkkeen pusertaminen voi olla tuskan
takana.
”Tiedän, mitä haluan sanoa, mutten löydä oikeita sanoja”,
Salonen kuvailee.
Ero mainostoimistossa työskentelyyn piilee siinä, että mai
nostekstiä kirjoittaessaan Salonen pohti, mitä hän haluaa sanoa.
Kirjaa työstäessään hän miettii, miten asia sanotaan.
Jos tilanne ei tunnu etenevän, Salonen lähtee pienelle käve
lylle ja makustelee sanoja suussaan puoliääneen. Sitten hän palaa
uskollisesti näytön eteen.
Joskus hän kompastuu liikaan innokkuuteen.
”Ajattelen kirjoittaessani, että hyvin menee ja onpa nokkelaa
sanailua. Sitten seuraavana päivänä luen tekstin ja huomaan, että
se lähtee aivan väärään suuntaan enkä voi enää palata tarinaan.”
Salonen antaa kuitenkin harhailut itselleen anteeksi.
”Tämä on harrastus, ei ammatti.”
ANNE SALOMÄKI

tuoneet Iisalmen
kirjaston toimintaan
ja palveluihin?
2. Minkä muutoksen
tai uudistuksen haluaisit nähdä kirjastoissa vuonna 2031
verrattuna tähän
päivään?
3. Kirjallisuuskes-

2

kustelussa uutuudet
ja bestsellerit saavat
paljon tilaa. Minkä
oman suosikkisi
nostaisit esille kir-

MITÄ UUSIA TOIMINTATAPOJA POIKKEUSAIKA

jallisuuden pitkästä

ON TUONUT KIRJASTOONNE?

hännästä?

”Jos ei lasketa rajoitetun palvelun muotoja ja
hygieniasäädöksiin liittyviä pleksejä, mas
keja ynnä muita, niin suurin toimintatapojen
muutos on ollut siirtyminen etätyövälinei
siin. Samalla tasavertaiset mahdollisuudet
osallistua verkostotyöhön ja koulutuksiin
ovat lisääntyneet, koska tilaisuudet eivät
ole paikkasidonnaisia. Ilman poikkeusaikoja
uusia työtapoja ei olisi omaksuttu näin no
peasti. Etätapahtumat ovat myös lisänneet
yhteistyötä kollegojen kesken, sillä niissä
pääsee hyödyntämään eri ihmisten vahvuuk
sia. Joku ymmärtää tekniikan päälle, toinen
ideoi sisältöjä ja kolmas virittelee keskus
telun ruudun yli. E-aineistojen lisääntynyt
kysyntä on vaikuttanut hankintoihin ja lisän
nyt entisestään tarvetta opastukseen.”

3
MITÄ LUET JUURI NYT?

”Plan Kuopio haastoi kirjastomme henkilö
kunnan rasisminvastaiseen lukuhaastee
seen. Siihen liittyen luen Toni Morrisonin
esseekokoelmaa Toiseuden synty, jossa hän
avaa toiseuttamisen ja syrjinnän suhdetta
erilaisiin valtarakennelmiin. Aloitin juuri
myös Ocean Vuongin romaanin Lyhyt
maallinen loistomme. Jo kirjan alku on tehnyt
syvän vaikutuksen.”
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LAATUA JOKA TÄYTTÄÄ VAATIVIMMATKIN TARPEET

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.

KIITOKORI OY
PL 22, 47401 Kausala
Puh. 010 6161 200, Fax. 010 6161 222

www.kiitokori.fi

