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Ratkaisumme auttavat kulttuurilaitoksia rakentamaan
vahvoja yhteisöjä ja jakamaan tietoa ja perintöä maailmalle.
Olemme globaali yritys, jolla on toimipisteitä isoissa ja
pienissä kaupungeissa eri puolilla maailmaa ja pääkonttori
Ruotsissa. Asiakkainamme on kirjastoja, museoita, arkis
toja, kouluja, kustantajia ja jälleenmyyjiä 58 eri maassa.
Innovatiiviset digitaaliset alustamme mullistavat näiden
organisaatioiden toimintatavat, auttavat kokoelmien hallin
nassa, kannustavat lukemaan, varjelevat kulttuuriperintöä,
edistävät oppimista ja aktivoivat yleisöä.

Tavoitteenamme
on maailma, jossa
kulttuuri ja tieto
ovat kaikkien
saatavilla.

Ratkaisut

Kaikki tiedelehdet eivät ole lehtihyllyssä.
Journal.fi-palvelun 90 tiedelehteä löytyvät
ilmaiseksi verkosta.
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SPAGETTIA JA
DONITSEJA
PILKATTIIN

PÄ Ä K IR J O IT U S

V

iime aikojen kirjapinosta
sitä olisi soveliasta käyttää. Säieteoriasta
on nostettava yksi ehdokertova kirja antaa pohdintaan yhden
ton helmi: String Theory
näkökulman.
for Dummies, eli vapaasti
suomennettuna säieSÄIETEORIA KEHITETTIIN 1960-luvulla ratkaisemaan ihmiskunnan kiperin
teoriaa tolvanoille. Kirjastojen hyllyissä
mysteeri: miten yhdistettäisiin planeetnämä isot keltakantiset Dummies-sarjan
kirjat ovat tuttuja jo 1990-luvun alusta
toja, tähtiä, aikaa ja painovoimaa kuvaava
asti. Tunnen pienen häpeän pistoksen
Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria ja
tarttuessani sarjan kirjaan, sillä kukapa
atomiakin pienempiin osasiin pureutuva
VILLE VAARNE
meistä nyt haluaisi myöntää olevansa
kvanttifysiikka. Nämä kaksi maailmanKirjoittaja on
tolvana. Aina lukiessa olen kuitenkin
kaikkeutta selittävää teoriaa eivät sopiKirjastolehden
tyytyväinen valintaani. Kirjojen ytimessä
neet yhteen. Ne törmäsivät mustien aukpäätoimittaja.
on fyysikkolegenda Richard Feynmanin
kojen laitamilla ja jättivät painovoiman
motto: jos et osaa selittää jotain asiaa
mysteeriksi. Sitten tuli säieteoria, jonka
yksinkertaisesti, et ymmärrä sitä tarpeeksi hyvin.
puhtaan matemaattisista yhtälöistä pystyi arvioimaan,
Rautalangasta väännettyä säieteorian opusta
mitä mustien aukkojen laidalla tapahtuu ja millainen
lukiessani mietin kirjastomaailman uutta metatietohiukkanen (gravitoni) tuottaa painovoimaa. Teoria oli
jopa liian hyvä ollakseen totta ja sille naureskeltiin fyylausetta: Sisältö poikkeaa yleisestä tiedekäsityksestä.
Tästä metatietojen kenttään tarvittaessa lisättävästä
sikkopiireissä vuosikymmeniä. Aiheen parissa raataneisuosituksesta on puolentoista vuoden aikana noussut
den tutkijoiden oli vaikea saada vakavasti otettavia tutkohu aina valtamediaa myöten. Kirjastot eivät vielä ole
kijanpestejä. Teoria poikkesi yleisestä tiedekäsityksestä.
päättäneet, pitäisikö lausetta käyttää ja kuinka usein
Kun teknologia kehittyi ja tieteelliset mittaukset
alkoivat vahvistaa säieteorian laskelmia, oltiin jo pitkällä
vuosituhannen vaihteessa. Jos säieteoria olisi kokonaan
leimattu huuhaa-tieteeksi, mittauksia ei välttämättä
olisi ryhdytty koskaan tekemään. Teoria on toki yhä
monilta osin vahvistamaton, ja voi olla että se vielä
hylätään. Silti opetus on, että tieteellinen teoria ei aina
kykene heti eikä edes vuosikymmenissä todistamaan
itseään, ja joskus yleisestä tiedekäsityksestä poikkeavallekin pitää antaa mahdollisuus. Kirjaston kannalta
tämä tarkoittaa, että kyseenalaisillekin tiedekirjoille on
paikkansa.
Lopuksi vielä Feynmanin opin mukaisesti mahdollisimman yksinkertainen selitys siitä, mitä säieteoria
tarkoittaa: kuvittele, että kaikki maailmankaikkeuden
aine koostuu pienenpienistä hiukkasista, säikeistä,
jotka muistuttavat spagettia ja jotka kietoutuvat itsensä
ympäri niin kuin donitsit.

”

Teoria poikkesi
yleisestä
tiedekäsityksestä.
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Yritystä riittää
JULKINEN SEKTORI
JA YKSITYISET
YRITTÄJÄT KOHTAAVAT
KIRJASTOISSA.

kuuluvat julkisen sektorin alueelle, mutta yrittäjyys on osa kokonaisuutta. Esimerkiksi Seinäjoella hyvinvointilautakunta
on vahvistanut kirjastojen yritysyhteistyön periaatteet.
Kirjasto on virkamiesten ja yrittäjien kanssa ollut miettimässä kaupungin keskustan kehittämistä.
Näin kertoo Seinäjoen kirjastotoimenjohtaja Kirsti
Länsikallio.
”Paikalliset yritykset sponsoroivat esimerkiksi
Kaikki lukemaan -ohjelmaa. Yrityksiltä on saatu
lainattavia esineitä ja kausikortteja, ja yritykset puolestaan voivat varata kirjaston tiloja maksuttomasti
tai maksua vastaan.”
Länsikallio kertoo, että yritys voi myös koostua
yhdestä ihmisestä, joka käyttää etätyössään kirjaston tiloja, verkkoa ja laitteita.
”Freelancer voi tulla vetämään vaikka kirjaston
kehittämispäivää.”
KIRJASTOJEN PALVELUT

ostaa yrityksiltä monenlaisia palveluja muovituksesta käännöksiin.
Yrittäjyys on myös yksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun painopisteitä. Koulu oli luomassa
Yrittäjyyskirjasto-nimistä verkkopalvelua, joka toimi
aktiivisesti vuosina 2013–2019.
”Palvelun teemoja olivat liiketoimintaosaaminen, yrittäjyyskasvatus, yrittäjyystutkimus ja
toimialatieto. Lisäksi kokosimme Etelä-Pohjanmaan
alueella tuotettua yrittäjyyteen liittyvää tietoa”,
kertoo Jaana Latvanen, Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö.
Yrittäjyyskirjaston tavoitteena oli tuoda ajankohtainen tieto helposti käyttäjän ulottuville. Latvasen mukaan kaupunkien kirjastot voivat palvella
yrittäjiä osin samoilla keinoilla.
”Jos olisin yrittäjä, hakisin kirjastosta ennen
kaikkea ideoita liiketoiminnan suunnitteluun ja
kehittämiseen. Tätä ideointia kirjastoissa voi tukea
niinkin yksinkertaisella tavalla kuin nostamalla
esiin uutuuskirjallisuutta. Myös lehdet ovat tärkeitä
ajankohtaistiedon seurannassa.”
SEINÄJOEN KIRJASTO

4/2021

AJAN KO H TAI S TA

Seinäjoen kaupunginkirjaston suosituin kirja liiketalouden alalta on ollut Risto Harisalon vuonna
2008 julkaistu Organisaatioteoriat, josta julkaistiin
elokuussa uudistettu painos.
USEILLA YRITYKSILLÄ on oma kirjastonsa, mutta esimerkiksi Ruotsissa yksityiset yritykset ovat
tuottaneet myös yleisiä kirjastopalveluita. Kirjastotoimenjohtaja Länsikallio suhtautuu idean toteuttamiseen Suomessa varauksella. Hän muistuttaa, että
kirjastolaissa säädetään palvelujen maksuttomuudesta.
”Kaikilla pitää olla pääsy tietoon ja kulttuurisisältöihin varallisuudesta riippumatta.”
Rahaa kirjastopalvelulla olisikin vaikea tehdä,
ainakaan laadusta tinkimättä.
”Julkiset kirjastot tuottavat niin laadukkaita palveluja, että yksityisen yrityksen ei olisi helppo yltää
samaan”, Länsikallio sanoo.

  Risto Harisalon
vuonna 2008 julkaistusta Organisaatio
teoriat-teoksesta
(Tietosanomat),
julkaistiin elokuussa
uudistettu painos.

Uutta
velulta!
Kirjastopal

easySce n
easyScpererhee
-tuote
laajentuu

EasyScreen -tuoteperheen
uutuudet monipuolistavat kirjaston tarjontaa ja antavat uusia
elämyksiä asiakkaalle!
EasyScreen on infonäyttöjen

sisällönhallintaratkaisu, jolla
asiakkaille voidaan tarjota sisältöä ja
vuorovaikutteisia toimintoja myös
itsepalvelukirjastoissa. EasyScreeniä
ohjataan verkkoselaimella ja se
tukee perinteisiä näyttöjä ja kosketusnäyttöjä.

Digihylly on toimiva ja

moderni keino tarjota asiakkaille
elämyksellistä sisältöä sekä tietoa
aineistosta. Mahdollisuudet ovat
rajattomat! Luo digitaalinen esittelypöytä elämäkerroista, dekkareista
tai vaikka sienikirjoista! Käyttäjä voi
selata Digihyllyä näppärästi kosketusnäytöllä.

OPAC-haku on täydellinen ratkaisu
asiakkaiden aineistohakuun. Haku
toimii kosketusnäytöllä tai tabletilla.
Hyödynnä skannaustoimintoa
aineistohaussa ja varauksissa.
Yhdistä easyWay -karttapalveluun
ja näytä asiakkaille myös aineiston
hyllypaikat!
Vuorovaikutteisen

tervetulonäytön avulla käyttäjille
voidaan tarjota yleisesittely talon
tarjonnasta ja toiminnasta.

Tuo kirjastojen seinille ja hyllypaikoille aktiivista tiedotussisältöä

easyScreen infonäyttöpaketilla.
Se kattaa kaikki näyttötuotteet,
jotka eivät ole vuorovaikutteisia tiedotussisältöä esitetään siis aivan
tavallisilla näytöillä.
Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin kerron lisää!
Jussi Mustajärvi
Avainasiakaspäällikkö
Suomen kirjastopalvelu Oy
+358 50 571 6732
jussi.mustajarvi@kirjastopalvelu.fi
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Kirjoja ja skeittausta
ANNI JA PEKKA KYTÖMÄKI OVAT
SISARUKSIA, JOISTA MOLEMMISTA TULI
KIRJAILIJOITA. HEIDÄN ÄITINSÄ, OUTI
KYTÖMÄKI ON JÄÄNYT ELÄKKEELLE
MUSIIKIN ERIKOISKIRJASTONHOITAJAN
TYÖSTÄ. LAPSUUS OLI TÄYNNÄ KIRJOJA,
MUSIIKKIA, LUONTOA JA SKEITTAUSTA.

A

nni ja Pekka Kytömäen
lapsuudenkodissa luettiin
paljon. Perheessä oli pienen
lähikirjaston verran kirjoja. Silloinkin kun lapset osasivat jo itse lukea, joka ilta
luettiin yhdessä ääneen.
”Se oli mukavaa. Se oli tapa saada porukka kasaan”, sanoo Outi Kytömäki.
”Äiti ja mummu lukivat meille lapsille. Huomaamatta se kasvatti kielelliseen kauneudentajuun. Tunnetilojen muuttaminen sanoiksi tuntui tärkeältä.
Aloin keksiä omia historiaan sijoittuvia tarinoita”,
Anni Kytömäki kertoo.
Lapset viettivät paljon aikaa äidin työpaikalla kirjastossa. Heistä erityisen hienoa oli päästä kulkemaan
takahuoneissa, jonne kaikilla ei ollut asiaa.
Anni luki kirjaston varastossa Marie Antoinetten ja Maria Stuartin elämäkertoja ja napsi kahvihuoneen sokerikiposta sokerinpaloja. Hienoin homma oli auttaa äitiä leimaamalla eräpäiväkortteja.

H E N K ILÖT

  Pekka Kytömäki
on tehnyt Kirjaston
sivistävä vaikutus
-nimisen palindromirunon kirjastosta,
joka on julkaistu
teoksessa Sytytys

ERILAISET POLUT.
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YRITÄMME TOIMIA NIIN, ETTEI
TOISELLE TULISI PAHA MIELI.
TÄMÄ KOSKEE AIVAN KAIKKIA,
MYÖS ÖTÖKÖITÄ.

Lapsuudenkodissa kirjat, kieli ja sanat sekä kiinnostus luontoon ja musiikkiin yhdisti perheenjäseniä. Outi Kytömäki oli töissä
Ylöjärven kirjastossa musiikin erikoiskirjastonhoitajana ja lapset harrastivat musiikkia.
Sisarustensa tavoin Pekka kävi vuoden soittotunneilla, mutta skeittauksesta tuli ykkösjuttu. Muut
harrastukset jäivät sivummalle. Kotitalon kellarissa
oli pieni skeittiramppi. Ramppi ei ollut kovin korkea,
sillä kattokin oli matalalla, mutta mökillä oli isompi
ramppi. Pekka skeittaa yhä, jo 33. vuotta.
Lapsuuden kotitalon vieressä oli metsä. Siellä
Anni viihtyi. Metsässä oli rauhaa ja siellä saattoi käyttää mielikuvitusta. Puiden juurella Anni Kytömäki
tunsi olonsa hyvällä tavalla mitättömäksi.
”Minua on kuvailtu luontokirjailijaksi, mutta olen
aina pitänyt metsästä ihan itsekkäistä syistä.”
Hänen teoksissaan ihmiset ovat osa luontoa, eivät sen yläpuolella.
SKEITTAUS TÄRKEINTÄ.

(Aviador, 2020).

Sekä Annista että Pekasta tuli
kirjailijoita, vaikka tiet kirjailijaksi olivat hyvin erilaisia.
Outi ja Pekka saivat etukäteen luettavaksi Annin
esikoisteoksen käsikirjoituksen.
”Kaikki tiesivät, että Anni kirjoittaa, mutta valmis tiiliskiven paksuinen käsikirjoitus tuli ihan puskista. Emme osanneet odottaa niin valmista teosta.”
Anni Kytömäen esikoisteos Kultarinta valittiin
Finlandia-palkintoehdokkaaksi vuonna 2014. Hän
sai Finlandia-palkinnon vuonna 2020 kolmannesta
romaanistaan Margarita.
Kääntäjänä työskentelevä Pekka Kytömäki aloitti
runojen kirjoittamisen 37-vuotiaana. ”Annilla kirjoittaminen on aina ollut elämässä vahvana. Minulla kesti pidempään löytää oman ilmaisuni väline.”

Hän aloitti kirjoittamalla runoja Facebookiin.
Niistä tuli hyvää palautetta. Ensimmäinen runokokoelma Ei talvikunnossapitoa julkaistiin vuonna 2015.
Tähän mennessä hän on julkaissut neljä runokokoelmaa. Vaimo Anna on tehnyt runokirjojen kannet ja
kuvituksen.
Pekan runokokoelmista kaksi on palindromi
runokokoelmia. Palindromirunot ovat kaksisuuntaisia. Runo on sama vaikka sen lukisi lopusta alkuun.
Kaikki palindromit on tehty kirjain kirjaimelta, sanoja taivuttelemalla. Pekan palindromirunot ovat oivaltavia, humoristisia ja leikkisiä.
Myös henkilökohtaisemmalla tasolla kirjoittamisella on ollut suuri merkitys Pekan elämässä.
”Tutustuin vaimooni kirjekerhon kautta. Kirjekerhosta piti saada viiden ihmisen osoite, mutta saimme molemmat vain yhden. Toistemme osoitteet.”

SAARA TUOMINEN

Älliä silität
otsani alta.
Taasen älliä
puuttuu päillä.
Ne saatat,
lainastotäti,
lisäillä.

  Kytömäet kuvattiin Tampereella
perheen kotikulmilla
Osmonpuistossa.

Anni Kytömäki kokee, että
vanhemmat ovat aina tukeneet häntä.
”Vanhemmat tekevät hyvän työn, jos antavat lapsille tilaa. Lapsia ei tulisi pakottaa harrastuksiin, vaan
katsoa, mihin suuntaan tie vie. Maailmassa on niin
paljon taistelua, että oman perheensä kanssa ei halua
taistella”, Kytömäki kertoo.
Kytömäen perheenjäsenten välit ovat lämpimät.
He ovat huomaavaisia toisilleen.
”Ei me osata riidellä. Yritämme toimia niin, ettei
toiselle tulisi paha mieli. Tämä koskee aivan kaikkia,
myös ötököitä”, Outi Kytömäki sanoo.
TUKEA JA VAPAUTTA.

HANNA KAISTI
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ILMAVIA
Nuortenkirjailija

HENKI LÖ
			D
E S S

T E R E N T J E V A

päätti luopua

varasuunnitelmasta

tulla töihin kirjastoalalle.
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amperelaisessa kahvilassa Dess Terentjevaa
naurattaa ajatus siitä, mitä synnyinmaan Venäjän presidentti tuumaisi hänen kirjoittamistaan kirjoista, etenkin pian ilmestyvästä nuorille
suunnatusta Ihanasta.
Kirjan päähenkilö, teini-ikäinen Lilja, ihastuu somessa muunsukupuoliseen Ihanaan, joka
osoittautuu isän uuden naisystävän lapseksi.
”Lilja on kiinnostunut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä queer-ihmisten oikeuksista.
Kirjan kirjoittaminen tuntui tärkeältä”, Terentjeva sanoo.
Ihana-kirja on säeromaani. Lyhyiden säkeiden mittaan kirjoitettu tarina etenee ilmavasti
nuoruuden säkenöivällä voimalla.
”Kirsti Kuronen on kirjoittanut säeromaanin nimeltä Pahan puuska, josta pidin kovasti.
Myös Aleksander Pushkin oli säeromaani-kirjailija.”
Terentjevalle Pushkin on tärkeä.
”Lapsuudessani Venäjällä viihdytin vieraitamme lausumalla Pushkinin säkeitä.”
Dess Terentjevan isoäiti ja äiti ovat molemmat venäjän kielen
ja kirjallisuuden opettajia. Iltasadut ja yhdessä
lukeminen olivat tärkeä osa lapsuutta.
”Mieleeni on jäänyt erityisesti Bremenin soittoniekat -satu, josta on olemassa myös Neuvostoliiton aikainen animaatio.”
Terentjeva oli kahdeksanvuotias, kun hän
muutti äitinsä kanssa Suomeen. Uuden kotimaan
kieltä hän opetteli lukemalla lasten kauhukirjoja.
”Äiti toi minulle kirjastosta Pikku Vampyyri -kirjoja, mutta koin ne liian lapsellisiksi. Olin
ehkä 11-vuotias, kun lainasin Veren vangit -kauhukirjan. Ala-asteella luin jo aikuisten kirjoja.”
Kauhutarinoiden kirjoittaminen äidinkielen
tunneilla oli hauskaa. Alussa tarinat olivat vain
muutaman virkkeen mittaisia.
”Innostuin kirjoittamaan niitä sitten myös
kotona, ja kiikutin tarinoita opettajalle, joka kannusti jatkamaan kirjoitusharrastusta. Tämä tietenkin auttoi myös suomen kielen oppimisessa.”
Kielen Terentjeva onkin oppinut niin täydellisesti, ettei pieninkään vivahde viittaa siihen,
että hänen äidinkielensä on venäjä.
Tarinoita hän alkoi kirjoittaa vasta Suomessa ja suomen kielellä, vaikka voisi kirjoittaa niitä
myös venäjäksi.
Äiti ja isoäiti ovat kannustaneet häntä alusta
alkaen, samoin kuin jokainen äidinkielen opettaja ala-asteelta alkaen.
”Olen kiitollinen siitä, että minulla on ollut
vahva verkosto tukemassa alusta asti.”

KIRJALLISUUS GEENEISSÄ.
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PALSTALLA NOSTETAAN ESILLE AJANKOHTAISIA POIMINTOJA KIRJASTOJEN ARJESTA.
SYYSKUUSSA SAMOILLAAN LOHIKÄÄRMEIDEN MAAILMASSA.

🧦
🍵
🎼
K I RJAS TOARK E A

KUDO SUKAT KODITTOMILLE

Espoon aluekirjastot keräävät sukkia,
pipoja ja lapasia jaettavaksi Espoon
asunnottomien yön tapahtumassa
17. lokakuuta. Sukkalangan on hyvä
olla vähintään 60-prosenttista villaa.
Tarvetta on erityisesti koille 43–46. Tuo
neulomuksesi Entressen, Ison Omenan,
Sellon, Soukan tai Tapiolan kirjastoon
viimeistään 10. lokakuuta.

AAMUKAHVIT TURUSSA
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TERENTJEVA

Syntynyt Petroskoissa
vuonna 1992.
Suomessa hän on
asunut vuodesta 2000
alkaen.
Valmistunut Jyväsky
län yliopistosta filosofi
an maisteriksi pää
aineenaan kirjallisuus.
Kirjoittaa aikuisille
suunnattua urbaani
fantasiasarjaa yhdessä
Susanna Hynysen
kanssa. Neonkaupunki
1 ilmestyi viime vuonna
ja tänä vuonna julkais
tiin sarjan toinen osa
Spiraalitie.
Voittanut WSOY:n
Taajuus Z -kirjoituskil
pailun säeromaanillaan
Ihana, joka ilmestyy
lokakuussa.

hin kuuluvia hahmoja, jotka kokevat mitä hurjempia
seikkailuja ja yhteenottoja rinnakkaistodellisuudessa
olevassa kaupungissa.
Kirjoja ei ole saatavilla Venäjällä.
”Enoni tuli Suomeen ostamaan kirjani. Siellä se
on hänen kirjahyllyssään koristeena. Harmittaa, ettei
sukuni pysty lukemaan kirjojani.”
Terentjeva toivoo, että hänen teoksiaan käännettäisiin myös venäjäksi.
”Jos niitä julkaistaisiin Venäjällä, tulisi kanteen
K-18-leima. Olen asennoitunut niin, ettei kirjojani
siellä julkaista, mutta venäjänkielisiä lukijoita riittää
Suomen lisäksi ympäri maailmaa.”
Neonkaupunki-trilogian ensimmäinen osa on ehdokkaana Fantasiakirjallisuuskilpailussa, jonka järjestää Suomen Tolkien-seura Kontu ry.
Kirja on saanut lukijoilta paljon hyvää palautetta.
Myös media on kiinnostunut fantasiatrilogiaa kirjoittavista naisista.
Tulevaisuuden suunnitelmiin Terentjevalla kuuluu aikuisten romaanin kirjoittaminen, johon hän on
saanut jo apurahan.
Dess Terentjeva työskentelee jatkossakin sateenkaarikirjallisuuteen erikoistuneena kirjailijana.
”Kun hain Jyväskylän yliopistoon, pidin varasuunnitelmana kirjastouraa. Mutta nyt mennään
lujaa, ilman mitään varasuunnitelmaa.”  

KLASARIA KIRJASTOKORTILLA

Pääkaupunkiseudun Helmet-kirjaston asiakkaille on
tarjolla Medici.tv:n videopalvelu, jossa on klassisen
musiikin konsertteja, oopperoita ja balettia. Palvelusta
voi katsella myös livetapahtumia maailman arvostetuimmista konserttisaleista ja festivaaleilta. Palveluun
kirjaudutaan kirjastokortilla Helmet-sivustolla.

FANTASIAA

LOHIKÄÄRMERADIOSSA

Jyväskylän kaupunginkirjaston työntekijät Tomi ja Inna samoavat fantasiamaailmoissa podcastissa nimeltä
Lohikäärmeradio. Keskustelunaiheet
liikkuvat pääasiassa kirjojen, leffojen,
sarjojen ja pelien parissa. Jaksoja on
tehty jo parisenkymmentä. Kevyen
rupattelun lomassa saa myös kirjavinkkejä ja uutisia.
 podtail.com/fi/podcast/
lohikaarmeradio/

🗡

Dess Terentjeva sanoo,
ettei hän istu kirjoittamaan, ellei tiedä mistä kirjoittaa.
”Tämä työ vaatii suunnitelmallisuutta.”
Neonkaupunki-trilogian kirjoittamisessa suunnitelmallisuuteen kuuluu selkeä työnjako. Terentjeva
vastaa dialogista ja Susanna Hynynen toiminnasta.
Sarjassa on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöiTIEDÄ MISTÄ KIRJOITAT.

DESS

🗡

Suomalaisista kirjailijoista Sofi Oksanen on tehnyt Terentjevaan suuren vaikutuksen, samoin Pajtim
Statovci. Venäläisistä kirjailijoista hänen mieleensä
tulee ensimmäisenä Vladimir Sorokin, joka kirjoittaa dystooppista satiiria.
”Jono- ja Pyhän Venäjän palveluksessa
-kirjat ovat mainioita.”
Terentjevan ystäväpiirissä on myös kirjoittajia. Susanna Hynysen kanssa hän
ryhtyi kirjoittamaan Neonkaupunki-fantasiakirjasarjaa, jota Like on kustantanut.
”Kun ystäväni huomasivat ilmoituksen
WSOY:n kirjoituskilpailusta, he totesivat,
että minun on pakko osallistua siihen. Minulla oli meneillään Neonkaupungin toisen
osan kirjoittaminen, mutta päätin silti osallistua, sillä kilpailuun haettiin tekstejä myös erilaisia sukupuoli-identeettejä edustavista nuorista.”

Turun kaupunginkirjasto tarjoaa
aamukahvit Instagramissa torstaiaamuisin kello 10–11. Työntekijät vastaavat Instagram-livessä asiakkaiden
kysymyksiin, antavat kirjavinkkejä,
kertovat työstään ja haastattelevat
kirjailijoita. Aamukahvien teemoista
kerrotaan edeltävänä päivänä kirjaston some-kanavissa.
 instagram.com/
turunkaupunginkirjasto/

⛈
ILMASTOPELEJÄ

Vihreän kirjaston nettisivuilla julkaistaan
uutisia yleisten kirjastojen
ympäristötyöstä. Sivustolta
löytyy myös ympäristöaiheisia koulutusaineistoja,
tutkimuksia ja lukuvinkkejä. Linkkien alla on muun
muassa ilmasto-oppaita ja
ilmastopelejä.
 kirjastot.fi/vihreakirjasto

🌈

KIRJASTOT KAIPAAVAT KANNUSTUSTA

Pipsa Hämäläinen tutki tuoreessa pro gradu -työssään
yleisten kirjastojen suhtautumista Prideen ja sateenkaarihyllyihin. Kyselyyn vastasi 42 kirjastoa. Moni kirjastoista koki yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tärkeiksi
arvoiksi, joita halutaan edistää. Siksi Prideen osallistuttiin mielellään. Osallistumiseen ja sateenkaariaineiston
tarjontaan vaikuttivat kirjastojen resurssit ja kirjastoja
ympäröivät asenteet. Nihkeän suhtautumisen syynä oli
usein se, että jonkun työntekijän tai asiakkaan mielestä
Pride ei sopinut kirjastoon tai sen koettiin nostavan
yhden asiakasryhmän eriarvoistavasti ylitse muiden.
”Kirjastot kaipaavat kunnilta ja kirjastokimpoilta
selkeämpää kannustusta, kehotusta ja ohjeistusta sekä
Prideen osallistumiseen että sateenkaarihyllyjen kokoamiseen”, Hämäläinen kertoo.
koonnut PÄIVI TOLONEN
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Y MPÄ R IS TÖ

Kasvimaa
kirjastossa
KIRJASTOPUUTARHAT OVAT KAUPUNKI
VILJELYN MUOTO, JOKA YHDISTÄÄ
LUKUTOUKAT JA VIHERPEUKALOT.

’V

teksti MAARIT PIIPPO

| kuvat VILLE VAARNE

alaiskoon Tähtiklaani polkusi!” Mietelause pilkahtaa
yrttimaan kätköistä Tikkurilan kirjaston pihamaalla. Soturikissat-kirjasarjan faneilla
on alueella oma viljelylaatikkonsa, jonne on istutettu
fantasiakissojen parantavia yrttejä, kuten minttua,
persiljaa, ruohosipulia ja basilikaa.
Soturikissa-fanien ohella Tikkurilan kirjastopuutarhassa omia viljelyksiään hoitavat Tikkurilan Martat ja seurakunta sekä Kiipulan ammattiopiston puutarha-alan opiskelijat. Muutamasta viljelylaatikosta
vastaa kirjaston henkilökunta. Heidän ansiostaan
kirjaston edessä oleva julkinen tila on saatu hyötykäyttöön, tuottamaan iloa silmälle ja satoa vatsalle.
Tikkurilan kirjastopuutarha sai alkunsa vuonna
2017, kun uutena kirjastonhoitajana aloittanut Heidi Kuutti katsoi toimipisteensä ympäristöä tuorein
silmin. Hän mietti, miten kirjaston edustalla pitkään
tyhjänä olleita vesialtaita voisi hyödyntää, ja päätyi
ehdottamaan esimiehelle kirjaston ja asiakkaiden
yhteistä laatikkoviljelyä. Ehdotus toteutui keväällä
2018, ja siitä lähtien betonialtaiden ympärille luodut
viljelypalstat ovat olleet vapaaehtoisten puutarhureiden ahkerassa käytössä.
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  Vantaan Tikkurilan
kirjastopuutarha sai
alkunsa Heidi Kuutin
ideasta.

17

KIRJASTOLEHTI

4/2O21

KIRJASTOLEHTI

kirjastojen puutarhoja informaatiotutkimuksen gradussaan vuonna 2015. Tuolloin Suomessa toimi laatikko- tai kassiviljelyn muodossa kuusi kirjastopuutarhaa Vantaalla, Helsingissä, Espoossa, Hangossa ja
Joensuussa.
Ympäristötietoisuus, viihtyisyys ja ajan henkeen
vastaaminen nousivat kirjastopuutarhojen perustamisen motiiveiksi Karimaan tutkimuksessa. Puutarhojen toivottiin lisäävän kirjastojen näkyvyyttä ja
alueen yhteisöllisyyttä. Kasvien toivottiin myös houkuttelevan lapsia irti tietokoneen ääreltä.
Kansainvälisesti ilmiö on osa Green Library -liikettä, jossa kirjastojen rooli linkittyy kestävään kehitykseen. Yhdysvalloista leviävässä learning garden
-ajattelussa puutarhat koetaan oppimisen paikkoina. Kasvien avulla voi opiskella vaikkapa fysiikkaa,
kemiaa, matematiikkaa ja historiaa. Tietoisuus ilmastonmuutoksesta on lisännyt puutarhojen merkitystä myös omavaraisuuden toteuttajana. Usein nykyihmisille oman ruoan tuottaminen on aivan outo
ilmiö.
”Kirjastolla on tärkeä rooli tiedon välittäjänä.
Myös maatiaislajikkeiden siementen kerääminen sie-

”Kirjastopuutarha on kaikkien ulottuvilla ja tarjoaa mahdollisuuden kokeilla viljelyä ilman aiempaa
osaamista”, Heidi Kuutti kertoo.
Yhteisöllinen kasvimaa ei myöskään sitouta osallistujia liikaa, sillä viljelytehtäviä voi jakaa.

  Kirjaston puutarhassa ovat sovussa
niin hyötykasvit kuin
kukatkin.
  Puutarhalaatikot

Kirjastopuutarhan perustaminen vaatii varsin vähän vaivaa ja rahaa. Tikkurilassa muutaman sadan euron aloitusbudjetilla hankittiin viljelylaatikot, puutarhavälineitä ja multaa. Sen
jälkeen kirjaston vuosittainen satsaus on ollut keskimäärin 50 euroa, jolla täydennetään välineistöä ja
huolehditaan kirjaston omista viljelyksistä. Kirjaston
asiakkaiden joukosta löytyneet osallistujat huolehtivat omien palstojensa siementen, taimien ja lisämultien hankinnasta.
Tikkurilan Marttojen aktiivijäsen Eeva Björklund innostui heti mukaan kirjastopuutarhaan, sillä
kirjasto on Martoille tuttu toimintaympäristö. Aiemmin vain kukkien kasvattamista harrastanut Björklund on oppinut paljon uutta yhteisöllisessä puutarhassa.
”Olemme saaneet hyvää satoa esimerkiksi raparperista ja tomaatista. Viljelemme myös kurpitsaa,
joka on tällä hetkellä Marttojen vuoden kasvi.”
TAIMIEN JAKAMISTA.
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ovat aivan kirjaston tuntumassa
pääsisäänkäynnin
kupeessa.
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menkirjastoihin on hyvä tapa säilyttää monimuotoisuutta”, Emma Karimaa kertoo.
Kirjastopuutarhat eivät juurikaan
ole kokeneet ilkivaltaa, vaikka ne sijaitsevat avoimella paikalla. Myönteisistä kokemuksista huolimatta
aiempien suomalaisten kirjastopuutarhojen toiminta on tällä hetkellä hiipunut. Hangon kirjastossa on
talvipuutarha, mutta sen hoidosta vastaavat ammattilaiset. Mustasaaren kirjastossa toimii siemenkirjasto, jossa on lainattavana noin kuudenkymmenen kasvin siemeniä.
Tänä kesänä Tikkurilan kirjastopuutarhassa kokeiltiin hyönteishotellia ja perhosbaaria, koska huoli
pölyttäjien kadosta on yleinen. Hyönteishotelli keräsi hyvän joukon ötököitä, jotka kiinnostivat etenkin
kirjaston lapsiasiakkaita.
”Joka kerta, kun käyn tekemässä jotain viljelmällä, ohikulkijoita pysähtyy paikalle juttelemaan kasveista. Olemme saaneet puutarhasta valtavasti hyvää
palautetta”, Heidi Kuutti sanoo.  
 Emma Karimaan Kestävä kirjasto -blogi:
kestavakirjasto.wordpress.com/
EI ILKIVALTAA.

  Puutarhassa on
myös hyönteishotelli.

  Tomaatista on
saatu hyvä sato
Tikkurilassa.

Palstojen kastelu hoituu vuorotellen kasteluringissä, jossa mukana on myös Tikkurilan seurakunnan
palstaa hoitava Ritva Niemi-Ronkainen. Facebookin suljetussa ryhmässä kirjastopuutarhalaiset jakavat kasteluvuorot, tiedottavat palstan kuulumisista ja
julkaisevat kuvia kasveista. Keväällä järjestetään istutustalkoot ja syksyllä sadonkorjuujuhlat.
Niemi-Ronkainen on intohimoinen viherpeukalo, jonka kotipiha pursuaa erilaisia kasveja. Hän löysi kirjastopuutarhasta oivallisen jatkeen puutarhavietilleen. Seurakunnan mansikantaimista on riittänyt
jaettavaksi myös muiden viljelijöiden palstoille.
Ritva Niemi-Ronkainen on kotoisin Ivalosta, jossa hän jo lapsena odotti hartaasti aurinkoa ja uutta
viljelykautta koko pitkän Lapin talven. Vantaalla kasvukausi on onneksi pidempi.
”Puutarhanhoidossa kaikki ei aina onnistu, mutta
silti kasvien eteen nähty vaiva palkitsee”, Niemi-Ronkainen sanoo.
EKOLOGINEN ELÄMÄNTAPA. Kirjastopuutarhat
ovat ajankohtainen ilmiö, jossa yhdistyvät ekologisuuden ja yhteisöllisyyden trendit. Nokialla työskentelevä kirjastonhoitaja Emma Karimaa on aiemmalta ammatiltaan hortonomi, ja hän tutki yleisten
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EIJA VEHVILÄINEN

DESI GN

Kasvit heräävät henkiin
SUOMEN KIRJASTOSEURA UUDISTI VISUAALISEN ILMEENSÄ.
VANHA ATOMILOGO JÄÄ POIS JA TILALLE TULEVAT EIJA VEHVILÄISEN
KASVIAIHEISET KUVITUKSET SEKÄ UUSI TUNNUS.

K

uvittaja Eija Vehviläinen
suunnitteli Suomen kirjastoseuralle uudet kasviaiheiset
kuvitukset, jotka ovat osa seuran uutta visuaalista ilmettä.
”Aivan ensimmäisenä
ajattelin ajattomuutta. Kuvitusten täytyy olla siten huomaamattomia, etteivät
ne häiritse silmää, mutta samaan aikaan myös mielenkiintoa herättäviä, helposti lähestyttäviä ja vähän
villejä”, Vehviläinen kertoo.
Luonnosta, eriskummallisista yksityiskohdista ja
erilaisista väriyhdistelmistä inspiraatiota ammentava Vehviläinen on opiskellut graafista suunnittelua
Aalto-yliopistossa, muttei ole valmistumisensa
jälkeen juurikaan tehnyt varsinaisia graafikon töitä.
”Kuvallinen ilmaisu on aina ollut vahvuuteni ja
koen, että pystyn luomaan kuvituksiani visuaalisen
suunnittelun ja muotoilun keinoin. Graafinen suunnittelu muodostaa ikään kuin pohjan kuvituksilleni”,
Vehviläinen sanoo.
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ARVOT TÄRKEITÄ. Vehviläisen mukaan asiakkaiden edustamat arvot ovat hänelle tärkeitä.
”Olen ollut onnekas, että olen saanut työskennellä arvojani vastaavien tahojen kanssa. Se motivoi,
jos tietää tekevänsä aidosti jotain hyödyllistä”,
Vehviläinen kertoo.
”Suomen kirjastoseuran brändiuudistus tuntui
luontevalta työltä.”
Vehviläisen kasviaiheiset kuvitukset koristavat
muun muassa Kirjastoseuran verkkosivuja. Lisäksi
kuvituksia nähdään myöhemmin esimerkiksi Kirjastoseuran uusissa kangaskasseissa.
”Mietin jo suunnitteluvaiheessa, kuinka kasvit
toimisivat eri painoformaateissa. On hienoa nähdä,
miten kuvitukset heräävät henkiin eri tuotteissa.”
Kirjastoseuran visuaalisen ilmeen uudistuksesta
vastasi suunnittelutoimisto Days Agency ja verkkosivut toteutti LaLa.

PIRJO SOININEN
VILLE VAARNE

 suomenkirjastoseura.fi
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Yksi korvasi
neljä työntekijää

Y K S IN K IR JA S TO S S A

Minna Korkeila oli 26 vuotta
töissä päiväkodissa lastenhoitajana. Viimeiseen pestiin kuului myös yövuoroja. Viisi vuotta sitten hän
lähti työkokeilijaksi Hyvinkään pääkirjastoon.
”Huomasin, että tämä ala sopii minulle ja pääsin
opiskelemaan sitä oppisopimuskoulutuksella.”
Kollega kuvailee Minna Korkeilaa monipuoliseksi, innovatiiviseksi ja innostuneeksi. Hän on taitava
lasten kanssa, mutta myös loistava aikuisten asiakkaiden palvelija. Korkeila paljastuu nimittäin himolukijaksi: viime vuonna hän luki 90 kirjaa.
Hakalan kirjasto on Hakalantalon koulun yhteydessä. Lähistöllä on myös päiväkoti. Siksi se oli luonteva työpaikka vastavalmistuneelle kirjastoammattilaiselle.
”Olen panostanut lapsiin. Olen vaihtanut aineiston suhdetta: nyt täällä on lasten aineistoa enemmän
kuin aikuisten.”
Aikuisille on tarjolla kaunokirjallisuutta ja elämäkertoja. Tietokirjoja Korkeila on poistanut reippaasti. Samalla hän sai tilaa satuteltalle, joka on ahkerassa
käytössä. Korkeila on sisustanut kirjaston siten, että
siellä on yksityiskohtia, jotka viehättävät pieniä asiakkaita.
Koululuokkien käynnit on aikataulutettu. Samaan aikaan kirjastoon voi tulla myös päiväkotiryhmiä ja lapsiperheitä. Kaikki otetaan avosylin vastaan.
Korkeila on kuitenkin törmännyt odottamattomaan
ongelmaan: opettajiin.
Hän sanoo suoraan, että Hakalantalon koulun
opettajat eivät pidä siitä, että kirjastossa käy muitakin. Hakalan kirjasto ei kuitenkaan ole koulukirjasto
vaan osa Hyvinkään kaupunginkirjastoa, jonka ovet
ovat auki kaikille.
”Rehtori haluaisi sulkea koulun ja kirjaston yhteisen oven turvallisuuteen vedoten. Mutta eiväthän
kirjaston ovet voi olla lukossa eikä sisäänkäynti varauloskäynnin kautta, kuten on ehdotettu. Tämä koulumaailman ja kirjaston törmäys on tullut yllätyksenä”, Korkeila myöntää.
Tilanne on hankala. Korkeila on jaksanut, koska on saanut esihenkilöltään valtavasti tukea. Tässä
asiassa häntä ei ole jätetty yksin.
AMMATINVAIHTAJA.

HYVINKÄÄLLÄ HAKALAN KIRJASTOSSA
TYÖSKENTELEVÄ MINNA KORKEILA HALUSI,
ETTÄ LASTENKIRJOJA ON ENEMMÄN KUIN
AIKUISTEN KIRJOJA.

K

Yksin kirjastossa
-juttusarjassa vierailemme kirjastoissa,
joissa töitä tehdään
yksin.
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un Hakalan kirjaston vastaava
kirjastovirkailija Minna Korkeila, 53, kirjoitti pomolleen listan
työtehtävistään, tekstiä tuli kaksi
A4-sivullista.
”Tiedän, mitä työtehtäviä minulle kuuluu, koska kaikki kuuluvat. Ihan hyvin tämä
menee, kun vain suunnittelee, mitä minäkin päivänä
tekee”, Korkeila sanoo ja naurahtaa.
Vaikka Korkeila onkin rautainen organisoija ja tehokas aikatauluttaja, hänkään ei ole robotti. Ja kirjaston arki on kaikkialla samanlaista säätämistä.
”Aikaa menee ihmeellisiin asioihin: palautus- ja
lainausautomaatti temppuilevat, kopiokoneen värikasetin vaihto kestää ja kuitit ruttaantuvat tulostimeen”, hän myöntää.
Jos laitteiden kanssa tulee ongelmia, Korkeila pirauttaa pääkirjastoon.
Minna Korkeila tekee kaikki työnsä palvelutiskillä asiakaspalvelun lomassa. Hän tutkii valintalistoja,
tekee poistoja, suunnittelee tapahtumia tai Jaakkokissan kanssa tehtäviä videoita ja satutunteja, laskee kassan ja tekee tilitykset. Hän ehtii myös
päivittää aktiivisesti somea.
”Hyvin olen tullut toimeen ja saanut kirjastoa näkyvämmäksi ja viihtyisämmäksi.”
Hakalan kirjastossa oli aikaisemmin neljä, jopa
viisi työntekijää. Runsaan vuoden Korkeila on hoitanut kirjastoa yksin. Maanantaiaamuisin työkaveri
käy sijaistamassa, sillä Korkeilalla on iltavuoro. Torstaina on toinen iltavuoro ja päivä venyy yleensä kymmenentuntiseksi – kuten maanantaikin toisinaan.
”Ei kukaan taida haluta tulla vakituisesti tänne
töihin. Minä taas en edes ehdi miettiä työyhteisön
puuttumista, koska tekemistä on niin paljon. Ja täällä käy niin kivoja asiakkaita.”

JAAKKOKISSA KIRJASTOMAUKUJAINEN. Minna Korkeila puhuu kaikkein mieluiten rakkaasta ka-

veristaan, Jaakkokissa Kirjastomaukujaisesta, joka
asuu Hakalan kirjastossa. Korkeilan luomasta Jaakkokissa-käsinukesta on jo tullut paikallinen julkkis ja
lasten supersuosikki.
”Muutama fani on silloin tällöin käynyt Jaakon
huudeja katsomassa. Jaakko yrittää innostaa lapsia
pitämään kirjoista. Tuntuu, että on kolahtanut hyvin.”
Minna Korkeila ja Jaakkokissa ovat valloittava
pari. Jaakko osaa puhua, lukea ja jopa hyllyttää – tai
sitten hänen emäntänsä on taitava vatsastapuhuja.
Illuusio on niin vahva, että aikuinenkin katsoja melkein uskoo Jaakkokissan olevan elävä.
”Kun kerron Jaakon kanssa tarinaa, se on todella
intensiivistä. Olen 110-prosenttisesti läsnä. Satuhetket ovat myös vuorovaikutteisia, ja silloin tilanteessa
on todella monta liikkuvaa osaa.”
Jaakkokissan löytää myös YouTubesta, jossa voi
ihastella vaikka Jaakkokissan matolääke- tai Jaakko ja
kummajainen -videoita.
”Saatan herätä yöllä kolmelta siihen, että päässä
on ideoita Jaakkokissan kanssa tehtäviin juttuihin.”
Jaakkokissa opettaa lapsia myös käyttämään kirjastoa. Jaakkokissa tekee kirjoille vähän hölmöjä juttuja: hän voi selata sivuja likaisilla tassuilla, nakertaa
kirjojen kulmia tai laittaa meetvurstin siivun kirjanmerkiksi.
”Lapset hoksaavat, että Jaakko tekee väärin ja
huomauttavat heti. Huumori on tärkeää ja se auttaa

MINNA
KORKEILA

Kotipaikka: Hyvinkää.
Syntynyt 1968.
Harrastukset: Lukemi
nen, laulaminen ja pieni
näpertely.
Perhe: Mies ja kolme
aikuista lasta.
Lemmikit: Kolme
kissaa.

oppimisessa. Varsinkin eka- ja tokaluokkalaiset tykkäävät.”
Jaakkokissa opettaa lapsille senkin, että kirjastossa ei riehuta. Mutta kun lapset kasvavat, joiltakin
asia tahtoo unohtua.
”Lapset ovat nykyään levottomia. Jos tulee tilanteita, täytyy vaan olla ystävällisen jämäkkä.”
Pari kertaa Korkeila on joutunut käyttämään iltavuorossa vartijapainiketta, kun lapset ovat jääneet
eteistilaan riehumaan.
”Ei minua pelota. Voin aina ottaa myös yhteyttä
pääkirjastoon.”
Hakalantalon koulussa
lokakuu on nimetty Lukukuuksi. Silloin kirjastossa
järjestetään Korkeilan kehittämä kilpailu, jonka nimi
on Piirrä oma Lukukaveri.
”Siitä on tullut tosi suosittu. Teen voittajan työn
pohjalta kirjastoon maskotin. Voittaja saa itselleen samanlaisen. Muitakin palkitaan pienillä palkinnoilla”,
Korkeila kertoo.
Ja aivan kuin tässä ei jo olisi tarpeeksi, Minna
Korkeila alkaa yllättäen jutella kirjastolaisten Signum-bändistä, jonka kanssa on ennen koronaa keikkaillut.
”Hyvinkäällä on sellainen KGB eli Kulttuuri Goes
Bar -tapahtuma. Soitettiin sitten siellä.”
LOKAKUU ON LUKUKUU.

HYVINKÄÄ

EEVA KIVINIEMI
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Romantiikan lukeminen
vaatii kehtaamista

4/2021

MERJA NEVALAINEN

H E N K ILÖ

ULLA-MARI KIVEN MIELESTÄ
MIESTEN KANNATTAISI VÄLILLÄ
SUUNNISTAA ROMANTIIKKAHYLLYLLE.

R

omanttisella kirjallisuudella on epäilyttävä
kaiku. On kenties helpompi tunnustaa lukevansa dekkareita kuin romantiikkaa, jota on
perinteisesti pidetty tyhjänpäiväisenä viihteenä. Kirjastosta kuin kirjastosta
löytyy kuitenkin oma romantiikkahylly, jolla on runsaasti ahkeria

käyttäjiä.
Alavieskan kirjastotoimenjohtaja Ulla-Mari Kiven
mielestä romantiikka on kestogenre siinä mielessä, että
kirjan elinkaaren lyhentyessä romantiikkahyllyn vanhatkin kirjat kiertävät ahkerasti.
”Uusia romanttisia kirjoja ilmestyy vain kovin vähän
verrattuna jännitykseen. Tappaminen kiinnostaa enemmän kuin rakkaus”, Kivi sanoo.
Ulla-Mari Kivi on kuitenkin itse korjannut tilannetta, sillä hän on kirjoittanut jo kaksi romantiikkahyllyyn
sujahtavaa romaania, joista jälkimmäinen, Avain sydämeesi, ilmestyi heinäkuussa.
”Ensimmäinen kirja oli vähän kuin vahinko. Eräs kustantamo etsi kilpailulla romanttisia romaaneja ja kirjoitin sellaisen.”
Kisaan tuli yhteensä kahdeksansataa käsikirjoitusta,
joista vain yksi voitti julkaisusopimuksen. Ulla-Mari Kiven romaani
ei kilpailussa yltänyt kärkisijalle, mutta Rakkauslukko löysi kustantajansa myöhemmin. ”Halusin kirjoittaa romantiikkaa, sillä sitä ei
julkaista tarpeeksi.”
Esikoisteos sai jatkoa, kun lukijat halusivat kuulla mitä kirjan
henkilöille tulevaisuudessa tapahtuu. Mitään suunnitelmia sarjasta
ei ole, mutta kolmaskaan osa ei ole poissuljettu.
Ennen romaaneitaan Kivi on kirjoittanut novellikokoelmia sekä
näytelmien käsikirjoituksia, joista jokainen on päätynyt näyttämöille saakka.
”Kirjoitan mielelläni dialogia, jota on myös näissä romaaneissa paljon. Dialogi keventää tekstiä. Esimerkiksi arvostamani Antti Tuurin tyyli vaikuttaa raskaalta, koska siinä on niin vähän replikointia.”
Ulla-Mari Kivi myöntää, että niin
sanottua genrekirjallisuutta on helpompi lukea, koska rakenteet
ovat tutut jo muista kirjoista. Aikaa ei kulu motiivien tai juonen ku-

PAKOA TODELLISUUDESTA.
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lun pohtimiseen, vaan sisälle kirjan maailmaan pääsee heti ensi
lehdiltä lähtien. Romantiikkaan uppoaminen on Kiven mielestä
parhaimmillaan ehdottoman rentouttavaa.
”Romanttiset kirjat ovat nollausta perjantai-illan päätteeksi.
Voi ottaa kirjan mukaan sohvalle ja viereen suklaata. Silloin pääsee
hetkeksi toisaalle arkisista kuvioista.”
Aivan kylmiltään Kivi ei rakkaustarinoiden kynäilijäksi ryhtynyt, sillä kirjailijalla itselläänkin on pitkä historia romantiikan lukijana. Jo kaksitoistavuotiaana Kivi kahlasi Anne Golonin Angelikat läpi. Nykyään hän lukee enemmän muuta kirjallisuutta.
”Äiti olisi voinut katsoa vähän perään”, Kivi sanoo ja hymähtää
muistellessaan ensikosketusta genreen.
ROHKEAT ROMANTIKOT. Ulla-Mari Kiven aikuinen
poika on ihmetellyt, että eikö äitiä huolestuta leimautua romantiikan kirjoittajaksi. Kirjailija ei sano ottavansa siitä stressiä. Kirjastotyössä hän on nähnyt, kuinka
tärkeitä rakkausromaanit ovat lukijoille.
Romantiikan lukijat marssivat suoraan romantiikkahyllylle, eikä heillä ole tarvetta selittää, miksi he lainaavat ja lukevat yleisesti hömpäksi leimattua kirjallisuudenlajia.
”Kirjaston tehtävä on tarjota sellaista kirjallisuutta, josta asiakkaat tykkäävät. Kuuntelin juuri äänikirjana Veera Vaahteran romaanin, jossa eräs henkilöistä
on asiakkaitten valinnoille tuhahteleva kirjastovirkailija. Mutta oikeasti harvoin törmää kirjastotyöntekijään,
joka antaa omien mieltymystensä näkyä.”
Joissain kirjastokimpoissa on tehty päätöksiä olla
hankkimatta esimerkiksi romantiikkaa tihkuvia Harlekiini-sarjan kirjoja. Kivi pohtii, minkä verran kirjavalintoja tekevät ihmiset vaikuttavat asiakkaiden lukutottumuksiin.
”Kirjastonhoitaja valitsee tilattavat kirjat, joten antaako hän
todellista valinnanvapautta asiakkaalle?”

Millainen asiakas kehtaa julkisesti
lainata romanttisia kirjoja?
”Naisten piikkiin se menee selvästi. Olen kuullut usein miehiltä, että he eivät halua lukea naisten kirjoittamia kirjoja.”
Kiven mielestä miesten kuitenkin kannattaisi välillä suunnistaa kohti romantiikkahyllyä. ”Jos he haluavat tietää, mitä heidän
naisensa haluavat ja miten naisille puhutaan, niin suosittelen lukemaan romantiikkaa. Suurin osa romantiikasta on naisten kirjoittamaa, joten naisten elämästä ne kertovat.”
Kirjoittamisen lisäksi Ulla-Mari Kivi harrastaa luontovalokuvausta. Haastatteluhetkellä Kiven kodin ikkunan taakse ilmestyy
pörhistelemään yksinäinen, romantiikannälkäinen fasaanikukko.
”Puolisoa sille ei näytä löytyvän”, Ulla-Mari Kivi surkuttelee.

SUUNNISTAMISEN AVUKSI.

HEIKKI LAHNAOJA
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TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETTU SUOMALAINEN PALJASTAA KIRJAHYLLYNSÄ SISÄLLÖN.
KOSMOLOGI SYKSY RÄSÄNEN LUKI ETENKIN NUORENA PALJON FANTASIAA JA SCIFIÄ.

”KIRJALLISUUS ON YKSI
YHTEYS IHMISKUNTAAN”

H

”Minulla ei ole
yhtä suosikkikirjailijaa. Kirjailijoita ja kirjoittajia, joiden tekstit ovat merkinneet
minulle paljon, ovat ainakin Stanislaw
Lem, Arkadi ja Boris Strugatski, Noam
Chomsky, Marcus Aurelius, H. P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Philip K. Dick ja
William S. Burroughs.”
SUOSIKKIRJAILIJASI?

elsinkiläinen Syksy Räsänen tutkii työkseen maailmankaikkeutta, sen rakennetta
ja historiaa. Hänen mukaansa aiheesta
on kirjoitettu myös monta maallikolle
sopivaa teosta.
”Jos yksi kirja pitää suomenkieliselle yleisölle poimia, niin suosittelen Kari Enqvistin
teosta Ensimmäinen sekunti, joka on yleiskatsaus
nykykosmologiaan.”
Räsänen tunnetaan myös ihmisoikeustyöstään.
Hän kuuluu Amnesty Internationalin Suomen-osaston johtokuntaan ja on Palestiinan miehitystä
vastustavan ICAHD Finlandin puheenjohtaja. Hän
on myös kirjoittanut palestiinalaisten sorrosta kirjan
Israelin apartheid (2017).

MITEN PALJON LUET TYÖHÖN
LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA?

”Fysiikan ammattikirjoja ei yleensä
lueta kannesta kanteen, vaan niistä
katsotaan tarpeellisia kohtia. Fyysikoiden jargonissa sana literature, kirjallisuus, viittaa tutkimusartikkeleiden muodostamaan kokonaisuuteen. Niitä luen ehkä
noin sata artikkelia vuodessa eli jokusen tuhatta sivua.”

KUINKA PALJON LUET? ”Yritän lukea noin 30
kirjaa vuodessa. Kirjallisuus on yksi yhteys ihmiskuntaan.”
KIIHKEIN ELÄMÄN-

NAUSKA

KIRJA JONKA LUIT VIIMEKSI? ”Pentti Saarikosken runokokoelman Tanssiinkutsu.”

VAIHEESI LUKEMISEN

”Varmaankin lapsuus, koska kirjallisuudessa oli niin paljon
uutta.”

KANNALTA?

SUOSIKKILAJITYYP-

”Luen runoutta,
scifiä, kauhua, fantasiaa,
kielitiedettä, aivotutkimusta, fysiikkaa, poliittista historiaa, poliittista
nykypäivää, palestiinaa
käsittelevää kirjallisuutta, myyttejä, antiikin
kirjallisuutta, dekkareita,
elämäkertoja ja muuta.
En koe mielekkääksi karsinoida lukemisiani.”
PISI?

KI R JA H Y LLY N I

26

”Erittäin harvoin.
Edellinen kerta taisi olla noin 15 vuotta sitten, kun
olin töissä hiukkasfysiikan tutkimuskeskus Cernissä
ja eräs ystäväni antoi minulle varmaankin ilkeyttään
lahjaksi Dan Brownin trillerin Angels and demons,
joka sijoittuu osittain Cerniin. Yritin lukea kirjaa iltasaduksi puolisolleni, mutta siitä ei tullut mitään,
sillä nauroin koko ajan.”

JÄTÄTKÖ KIRJOJA KESKEN?

YLIOPISTO
KIRJASTOJEN
RAUHATON AIKA
KO LU MN I

K

uluvan vuoden kesäkuussa uuden Tampereen säätiöyliopiston johto yllätti kertomalla selvittävänsä yliopiston kirjastorakennuksesta luopumista ja kokoelmien
siirtämistä yliopiston muihin tiloihin.
Varta vasten yliopiston tarpeisiin viisitoista vuotta
sitten rakennetusta Linna-kirjastosta luopumiselle
esitettiin rehtorin ja muun johdon taholta varsin kaukaa
haettuja perusteluja, kuten ilmastotavoitteet ja halu
”säästää seinistä”.
Helsingin Sanomien (7.8.) kirjoituksessaan professorit Pertti Alasuutari ja Janne Seppänen otaksuivat
perustellusti, että kyse saattoi olla melskeisen yliopistofuusion aiheuttamasta uudesta tilanteesta. Uuden
yliopiston johdolla ei ole enää edustusta kirjastorakennuksen omistajana toimivassa vanhan Tampereen
yliopiston tukisäätiössä, mutta sen sijaan säätiöyliopisto
on muut kampuksen kiinteistöt omistavan Suomen
Yliopistokiinteistöt Oy:n suurin osakas.
Yliopiston kampuskehityksen johto kiiruhti elokuussa vakuuttamaan, että Linna-kirjasto olisi tarkoitus
säilyttää kaikissa vaihtoehdoissa, ja näin toivottavasti
myös käy. Kesäinen keskustelu oli silti oireellinen,
eikä ensimmäinen lajissaan. Yleisissä kirjastoissa on jo
pitkään totuttu siihen, että kuntapäättäjät on saatava
erikseen vakuuttuneiksi kirjastopalvelujen tärkeydestä.
On surullista, että myös yliopistoissa, joiden pitäisi olla
tiedeyhteisön itsensä johtamia, päättäville tahoille pitää
nykyisin varta vasten tähdentää kirjaston merkitystä ja
”seinistä säästämisen” varjopuolia.
eivät ole olleet suojassa yliopistomaailmassa jo reilun vuosikymmenen ajan
vallinneilta myrskyiltä. Usein itsetarkoitukselliset hallinnolliset myllerrykset, tiloista luopuminen ja jatkuva
leikkauskierre ovat olleet myös tiedekirjastojen piinan
aiheena. Esimerkkinä ensimainitusta Aalto-yliopisto
keskitti vuonna 2018 aiempien kampuskirjastojensa
palvelut Otaniemessä sijaitsevaan oppimiskeskukseen,
samalla kun kirjasto omana organisaationaan lakkautettiin ja työntekijät hajautettiin eri yksiköihin. Kirjaston
henkilöstö totesi myöhemmin yliopiston johdon tehneen päätöksensä kirjastolaisia kuulematta. HenkilösKORKEAKOULUKIRJASTOT

KIRJA JONKA ANNOIT VIIMEKSI LAHJAKSI?

”Alan Lightmanin kirjan Einstein’s dreams, joka
muotoilee tieteellistä luomistyötä uniksi.”
TEOS JONKA LUET LÄHITULEVAISUUDESSA?

”Minulla on tällä hetkellä kesken kaksi kirjaa. Glen
Cookin nuhjuisen palkkasoturifantasiasarjan kirja
Port of Shadows ja Solomon Northupin omasta
orjuudestaan 1800-luvun Yhdysvalloissa kertova 12
Years a Slave.”
KAISU TERVONEN

4/2021

tön ja yliopistoyhteisön sivuuttaminen
päätöksenteossa on ilmiö, josta etenkin säätiöyliopistojen kohdalla on saatu
kuulla toistuvasti.
Aallon ja Tampereen yliopiston
tapaukset osoittavat, ettei kyse ole
yksinomaan kustannuksista tai rahasta.
Säätiöyliopistojen toimintaan on
tuonut oman lisänsä elinkeinoelämästä
omaksuttu ”strategisen johtajuuden”
malli, joka käytännössä merkitsee liian
usein huipulta tapahtuvaa yksioikoista
sanelua. Se, että jopa Suomen toiseksi
suurin yliopisto voi päätyä harkitsemaan
kirjastorakennuksestaan luopumista, on
tästä vain suoraa seurausta.

JUSSI
JALONEN
Kirjoittaja on
historiantutkija,
tietokirjailija ja
Oulun yliopiston
dosentti.

TIEDEKIRJASTOJEN ASEMA onkin
ennen muuta kytköksissä yliopistojen itsehallintoon ja
yliopistoyhteisön vaikutusmahdollisuuksiin. Autonomian ollessa heikoissa kantimissa, kuten se säätiöyliopistoissa valitettavasti on, myös kirjaston asema alkaa
huojua. Yliopistojen on tehtävä päätöksensä yhteisöä
kuullen, ja myös kirjastolaiset ovat ehdottomasti osa
tätä yhteisöä. Yliopistokirjastojen tilanne on myös vakavampi muistutus; jos sivistysinstituutio alkaa suhtautua
kirjastoon pelkkänä menoeränä, niin millaisen viestin se
välittää muualle yhteiskuntaan?

”

Kyse ei ole yksinomaan
kustannuksista tai rahasta.
27
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LUKIJAN
TRAGEDIA

KO LU MN I

K

esän alussa satuin
METELISTÄ TÄYSIN TIETÄMÄTTÖMÄNÄ
näkemään kirjaston
aloin lukea kirjaa. Se oli raivoisan rehellinen,
pikalainahyllyssä
kuten kustantaja S&S teksteissään lupasi, lukiinnostavan näköisen
moava, hypnoottinen kuvaus perheen sisäisisromaanin. Kannessa
tä jännitteistä. Ainoa asia, jota minä insestioli kaunis utuinen lyijykynäpiirros,
vihjeiden ilmaantuessa päättömästi toivoin oli:
nimi kuulosti etäisesti tutulta, Vigdis
voi kunpa jännitteiden ytimessä ei olisi mikään
Hjort, Perintötekijät. Takakannen
yksiselitteinen valtava tragedia. Voi kunpa kyse
perusteella kyse oli perintöriidasta,
olisi jostakin hienosyisemmästä ja selittämätjonka kautta vanhat haavat paljastutömämmästä, jostakin vaikeammin tavoitetKATJA KALLIO
tavasta. Ole kiltti, älä ole insestitarina, minä
vat. Luin ensimmäisen sivun, ja pidin
Kirjoittaja on
ajattelin.
lauseiden rytmistä. Lainasin kirjan.
kirjailija.
Todennäköisesti olin ainoa
Kun juuri siitä luonnollisesti oli kyse, olin
kirja-alalla työskentelevä Pohjoisjonkin aikaa pettynyt. Autofiktiivisyyden sitten
paljastuttua lopulta minullekin ymmärsin, ettei mikään
maiden kansalainen, joka ei tiennyt, että Perintötekijät
muu ratkaisu ollut kirjailijalle mahdollinen. Lakkasin
on autofiktiivinen romaani insestistä ja siitä mitä sen
inttämästä, millainen teoksen minun mielestäni pitäisi
paljastuminen perheelle tekee. Teos aiheutti ilmestyesolla, ja hyväksyin sen sellaisena kuin se on.
sään valtavan kohun ja oli Pohjoismaiden neuvoston
Olen usein lukenut kirjallisuuskritiikkejä, joissa kirkirjallisuuspalkintoehdokkaana. Vuotta myöhemmin
kirjailijan sisar julkaisi oman esikoisromaaninsa vastajaa käsitellään sen pohjalta millainen kriitikko haluaisi
sen olevan, ei sen pohjalta, millainen kirja tosiasiassa
lauseena Perintötekijöille.
on. Tekstiä hallitsee ajatus siitä, että jos teos vain olisi
ollut sellainen ja sellainen, niin se olisi ollut hieno, ja
minä olisin ollut tyytyväinen. Mutta Hjortin kautta sain
todisteen siitä, että tämä ajatus on harha.

”

Autofiktiivisyyden
sitten paljastuttua
lopulta minullekin
ymmärsin, ettei
mikään muu ratkaisu
ollut kirjailijalle
mahdollinen.

Perintötekijöiden tosiolemukselle rakastin sitä, ja olin kiihdyksissäni saadessani ystävältä lainaan Hjortin seuraavan romaanin. Onko äiti
kuollut on tavallaan jatko-osa Perintötekijöille, ja tavallaan ei. Siinä kertojan välit sisareen ja äitiin ovat katkenneet taannoisen perheriidan vuoksi. Tarina ei kuitenkaan ole sama kuin Perintötekijöissä: välien katkeamisen
syy on utuisempi, monisyisempi, vaikeaselkoisempi.
Samalla se tuntuu epämääräiseltä verrattuna alkuperäiseen, jotenkin puolivillaiselta ja epätyydyttävältä.
Olisi luullut, että olen nyt tyytyväinen kun olen
saanut tahtoni läpi. Mutta näköjään se ei mene niin.
Päinvastoin, sehän se tragedia vasta näyttääkin olevan.
ANNETTUANI PERIKSI

TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETUT IHMISET KERTOVAT, MITEN SE SAAVAT ITSENSÄ LIIKKEELLE.
HANNA RYTI TARTTUU TOIMEEN JA KIRJOITTAA MIELUUMMIN VAIKKA ENSIN SONTAA.

”ARMOLLISUUS ON
OPETELTAVA UUDELLEEN”

K

irjailija, näytelmäkirjailija, teatteriohjaaja ja teatteripedagogi Hanna Rytin
työelämä koostuu monesta yhtäaikaisesta projektista. Meneillään saattaa olla
samaan aikaan esimerkiksi romaanin
kansitekstien muotoilu, teatteriohjauksen suunnittelu, seuraavan näytelmän esityssuunnittelu ja
opetuskeikan valmistelu.
Sillisalaatti takaa sen, että tylsistymään ei pääse.
”Vaihtelevissa työtehtävissä parasta on se, että
jos on liian pitkään vain tekstin parissa yksin, alkaa
todella kaivata ihmisiä. Sitten taas kun ohjaa jotakin,
nopeasti alkaa miettiä, että miksi tekee ihmisten
kanssa töitä ja miksei ole yksin jossakin kopissa
kirjoittamassa”, Ryti sanoo nauraen.
Koska jokin tekemätön työ odottaa aina nurkan
takana, palautumiseen tarvittava aika on osattava
ottaa itse. Ryti myöntää, että vapaa-ajan ja työnteon erottaminen on hänelle itsenäisessä työssä
haasteellisinta.
Lisäkierroksia vaikeustasoon on tuonut
koronapandemia. Aiemmin Ryti tarjosi itselleen
pysähtymisen hetkiä menemällä lojumaan kahvilaan
tai uimahallin poreammeeseen, mutta korona sulki
molemmat.

”Nyt sellainen armollisuus on opeteltava uudestaan. Korona-aikaan ei oikein ole ollut muutakaan
tekemistä kuin nakuttaa koneella.”
Vapaa-ajan ja työn erottamisessa hankaluutta luo se, että töitä tehdessään
Ryti kaipaa vapaata, mutta vapaalla hetkellä työstä
irti päästäminen ei aina meinaa onnistua. Siksi hän
on esimerkiksi ottanut äänet pois puhelimensa viestisovelluksista.
”Viime keväänä tilanne alkoi lipsua siihen,
että yötkin olivat mahdollista työsähköpostien
lähettelyaikaa.”
Työstä irtautuminen on vaikeaa siksikin, että
vaihtelevuuden ja innostavien projektien varjopuolena tulee taloudellinen epävarmuus. Sitä Ryti pitää
työnsä huonoimpana puolena. ”Vaikka en ole koskaan joutunut täysin kaiken työelämän ja apurahojen ulkopuolelle, vaara leijuu aina horisontissa.”
VAARA HORISONTISSA.

MITRO HÄRKÖNEN / SILTALA

NÄI N S AAN AI K AAN

  Hanna Rytin
vinkki: "Itselläni
toimii parhaiten
se, että alan vain
kirjoittaa. Ensimmäiset versiot
ovat usein kamalia, mutta kun vain
kirjoittaa monta
kertaa uudestaan,
teksti alkaa jo
näyttää joltakin."
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SONNASTA KUKKAAN. Ryti tunnetaan näytelmiensä lisäksi romaaneistaan, joista kolmas, Eron kuvia, ilmestyi syyskuussa. Kirjoittaessaan hän aloittaa
työn yksinkertaisesti kirjoittamalla – silloinkin, kun
luovuus ei pulppuile päästä itsestään.
”Aluksi voi tulla kaikkea sontaa, mutta silti vain
jatkan kirjoittamista. Kun on kirjoittanut tarpeeksi
monta kertaa uudelleen ja möyhentänyt teemaa ja
henkilöitä, ensimmäinen versio muuttuu mullaksi,
johon voi istuttaa kukan. Ja ehkä se kukka joskus
puhkeaakin.”
Paras muusa on pakko. Jos deadline odottaa
seuraavana päivänä, priorisointikyky astuu esiin. Jos
taas mikään yksittäinen työ ei ole toista kiireisempi,
Rytillä on tapana hoitaa niin kutsuttua sälää alta
pois ja tarttua sitten keskittymistä vaativiin töihin.
Vuosien saatossa Ryti on myös opetellut itseään
kohtaan lempeämmäksi. Iltayhdeltätoista ei ole
pakko ruksia asioita to do -listalta.
”Silloin on hyvä tajuta, että nyt ei ole paras hetki.
20 vuoden takaiseen minääni verrattuna olen kehittynyt tässä tosi paljon.”

ANNE SALOMÄKI
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S

laatukirjallisuuden, eli ostotukikirjojen,
uomessa on paitsi valtava
materiaaliksi. Osa revittävistä hyllynlämmäärä itseoppineita virologeja
mittäjistä usein on juuri tuota ostotukija ilmastoasiantuntijoita,
materiaalia, joten kyse on tehokkaasta
myös hämmentävän paljon
kaksinkertaisesta kierrätyksestä.
kirjasto-osaajia. Tämän huomaa, kun kirjaston kirjoja poistetaan. Kirjasto-osaajien tunteet kuumenevat, ääni
KIRJAN ELINKAARI on nykyisin lyhyt.
nousee. Kärkevimpiä neuvojia ja arvosteliHetkellisiä hittejä tulee paljon, klassikon
statuksen saavia ja sitä myöten jatkuvasjoita ovat ne, joiden mielestä kirjastosta ei
saisi poistaa mitään.
ti lainattavia teoksia harvemmin. Kaikkea
MIKA
Mutta kun saa. Saa, pitää, on pakko.
lainaamatonta materiaalia ei revitä, kylKÄHKÖNEN
Elävässä kirjastossa on elävä kokoelma,
lä kirjastot säästävät kanonisoiduimmat
Kirjoittaja on
kirjasto ei ole hautausmaa. Kirjasto
klassikot.
kirjastonhoitaja
elää ajassa, muuttuu. Ideaalitilanteessa
Emme me kirjastolaiset vanhan kirImatralla.
aina kun kirjastoon ostetaan uusi kirja,
jallisuuden vihaajia ole. Mutta jos mitään
siirretään yksi vanha varastoon ja yksi
ei poisteta, joudutaan kirjastoon rakenpoistetaan.
tamaan lisäsiipi aina kolmen vuoden välein. Siitäkään
Nykyaikaisen kirjastoverkon ansiosta kaikkien
eivät ne veroja maksavat kaikkea kritisoivat kirjaskirjastojen ei tarvitse säilyttää kaikkea, joten jos kirjojen to-osaajat tykkäisi. Ainoa tapa estää kirjan poistaminen
poistaminen aiheuttaa sinulle sielullisia vaurioita, älä
kokoelmasta on sen aktiivinen lainaaminen, eli vastuu
hakeudu töihin kunnan- tai kaupunginkirjastoon, vaan
kirjan elinkaaresta on asiakkailla.
Varasto- tai Kansalliskirjastoon.

POISTOT JA POISTOPERIAATTEET ovat olleet
kirjastossani tapetilla, koska reilun vuoden kestäneessä tilamuutosruletissa kirjavaraston pinta-ala pieneni
puolella. Se pakotti meidät tekemään radikaaleja poistoratkaisuja, ja ne ratkaisut olivat hyviä. On ihanaa nähdä
perkaamansa kirjahyllyn siisteys ja kokoelman laadun
paraneminen.
Jään kirjastoni historiaan miehenä, joka tulkitsijasta riippuen joko tuhosi upean varastokokoelman, tai
kuten itse ajattelen, kristallisoi ja tiivisti sen timantin
kaltaiseen täydellisyyteen.
Siinä vaiheessa, kun poistettu kirja ei kelpaa
kenellekään, ei edes ilmaiseksi ja ei edes askartelijoille,
on se revittävä. Lähtökohtaisesti kirjojen repiminen on
kirjoja rakastavalle vierasta puuhaa, joten se teetetään
mieluiten työharjoittelijoilla tai kesätyöläisillä: heillä ei
ole turhaa tunnepainolastia tehtävää vaikeuttamassa.
Kirjastohenkilökunnan revittäviksi voi säästää ne heille
eniten tyydytystä tuottavat, eli vaihtoehtolääketieteen
ja muun roskan, sekä ne nidotut teokset, joista kannet
irtoavat helposti. Ilman hikoilua.
Kirjoja rakastavaa kirjastotyöntekijää lohduttaa
se, että revityt kirjat saattavat päätyä vähälevikkisen

”

Elävässä kirjastossa
on elävä kokoelma,
kirjasto ei ole
hautausmaa.
Kirjasto elää ajassa,
muuttuu.
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”Haaveilen
kirjastokiertueesta
matkailuautossa”
ROKKARIN ELÄMÄ KIINNOSTI NYKYISTÄ KIRJASTOJA KULTTUURIJOHTAJAA JANNE NEVALAA
ENEMMÄN KUIN KOULUNKÄYNTI.

A

utereisessa kesäillassa
luonnonsuojelualueen
reunamilla on äänessä kaksi kirjastonjohtajaa.
Janne Nevalan
(Liminka) ja Heikki
Lahnaojan (Pyhäjoki)
kirjoja esittelevä show
on täydessä vauhdissa Hailuodon Teatterifestivaaleilla.
Nevala lukee otteita kirjastaan sekä laulaa kitaran
säestyksellä. Lahnaoja esittää runoperformansseja.
Näille keikoille Nevala on kaivannut jo pitkään, ja nyt
yleisön eteen on jälleen päästy palaamaan.
”Kaverin kans on kiva esiintyä”, sanoo paljon
soolokeikkoja tehnyt Nevala.
Edellisenä päivänä Nevala on palannut Kymi-Libri-tapahtumasta ajettuaan parin päivän aikana toistatuhatta kilometriä. Kymi-Libriä järjestää
Reuna-kustantamo, joka julkaisi Nevalan romaanin
Kirjastonhoitaja Topi Mullo vuonna 2015.
”Topi Mullo sijoittuu Hailuodon näköiseen saareen”, Nevala kertoo kirjastaan.
Kun kirja ilmestyi, Nevala otti virkavapaata työstään Limingan kirjasto- ja kulttuurijohtajana ja lähti 20 päivän turneelle, joka käsitti 20 esiintymistä eri
kirjastoissa. Marraskuu painoi päälle ja ajomatkat
pitkin pimeitä teitä olivat pitkiä. Turnee oli kuitenkin palkitseva.
”Kirjastot ovat hienoja esiintymispaikkoja”, Nevala kertoo.
”Harvemmin niissä humalaiset huutelee.”

34

  Janne Nevala
aloitti uransa hitsarina, mutta sitten
kirjoittaminen vei
mennessään.

KAPINOINTI OLI HELPPOA. Humalaisten huudoista Janne Nevalalla on kokemusta toisen intohimonsa, musiikin, myötä. Rockbändi Konihauta perustettiin Nevalan synnyinkunnan Taivalkosken
yläasteen musiikkiluokassa 1980-luvulla. Lukion Nevala lopetti aikoinaan jo ensimmäiseen vuoteen. Syy
oli selvä: Nevala halusi ennen muuta rocktähdeksi.
”Rokkihommat olivat kapinaa.”
Konservatiivisella Taivalkoskella oli helppoa olla
kapinallinen.
”Halusin korvakorun, mutta paikallisessa liikkeessä sanottiin, etteivät miehet käytä korvakoruja.”
Nevalan isä oli sitä mieltä, ettei pojan sovi jäädä
kotiin makaamaan. Niinpä hän otti Jannen apukuskiksi kuorma-autoonsa ajamaan soodaa Mustavaaran
kaivokselle. Puolitoista vuotta kuormaa ajettiin joka
toinen päivä ja ajomatkat venyivät usein kaksitoistatuntisiksi. Ura kuorma-auton apukuljettajana ei kuitenkaan vienyt voittoa soittohommista, mutta suhde
isään kasvoi läheiseksi.
”Taivalkoski on mulle edelleen tärkeä paikka.”
Nuoruusvuosien Konihauta keikkailee nykyisin
harvakseltaan, mutta nuo pari kolme keikkaa vuodessa ovat vanhan kaveriporukan juhlahetkiä.
”Keikan jälkeen on kiva juoda pari olutta ja miettiä että miksi sää soitit sillä tavalla. Tai no ei me mitään mietitä,” Nevala sanoo ja nauraa.
Keikoille kuuluvat rock-henkeä uhkuvat maneerit. ”Ennen keikkaa mennään syrjemmälle ja korkataan jallupullo, annetaan läpyt ja huudetaan Konihauta”, Nevala kertoo keikkarutiinista.
”Tuommoinen hölmöily kuuluu olennaisena osana siihen kuvioon. Niillä keikolla en aja autoa!”
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Rokkielämän kuvausta päätyi vuonna 2019 ilmestyneeseen Tietävätkö joutsenet että on sunnuntai
-romaaniin. Nevala myöntää kirjan tapahtumien nojaavan todellisiin kokemuksiin, vaikka erojakin toki
löytyy.
”Mun bändeissä on aina ollut jämptejä tyyppejä.
Tai no ei kaikissa.”
Oli rock-musiikin syytä, että
englannin kieli alkoi kiinnostaa teini-ikäistä Nevalaa
yhä enemmän.
”Soundi-lehti oli kuukauden kohokohta. Rokin
kieli on englanti ja kaikki jännittävä tapahtui Brittein
saarilla. NME:stä ja muista brittiläisistä lehdistä opin
varhain mustan huumorin ja sanaleikit, joita käytän
nyt kirjoissani”, Nevala muistelee.
Jätettyään apukuskin paikan isänsä autossa Nevala suuntasi Päijät-Hämeeseen. Hartolan kansaopistossa oli englannin kielen linja ja sinne Nevala lähti
vuodeksi. Se oli ensimmäinen vuosi poissa kotoa. Kirjastoala kummitteli etäisenä mielessä ja Hartolan perään Janne Nevalaa kutsui merkonomikoulutus Joensuussa. Se reissu kesti kuitenkin vain yhden viikon.
Jopa armeijassa hän oli viihtynyt kauemmin. Lopulta maailman kömpelöimpänä ihmisenä itseään pitävä
Nevala lähti opiskelemaan metallisepäksi Piippolaan.
”Ajattelin että metalliseppä on kunnon miehen
ammatti ja että kai sitä aina voi hitsailla.”
Hitsarin ura tyssäsi ennen kuin pääsi edes alkamaan, sillä tekstin tuottaminen ja kirjoittaminen oli
alkanut kiinnostamaan yhä enemmän. Nevala hyvästeli Piippolan ja lähti opiskelemaan kirjoittamista
kansanopistoon Kokemäen lähelle.
”Ala-asteella päätin, että eka musta tulee ammatilaisjalkapalloilija, sitten rokkitähti ja lopuksi kirjailija.”
Opistossa kävi paljon kirjailijavieraita, mutta tärkeintä oli, että siellä hän tapasi tulevan vaimonsa Eijan, jonka kanssa hän muutti Joensuuhun. Pian Eija
lähti jatkamaan opiskeluja Kuopioon, Janne ei.
”Silloin ajattelin että enhän mää aina voi jonkun
perässä mennä.”
AINA VOI HITSAILLA.

Musiikki muutti
jälleen Janne Nevalan elämän suuntaa.
”Kaveri soitti Oulusta ja pyysi bändiin”, Nevala
muistelee.
Rokkihommien lisäksi Nevala kävi vuodessa iltalukion ja pääsi lopulta opiskelemaan englantia yliopistoon. Vapaa-aikana hän oli vahtimestarina Oulun
pääkirjastossa ja alkoi vähitellen tehdä myös asiakaspalveluhommia lainausosastolla sekä sivukirjastoissa.
Oman alansa töitä Nevala sai käännöstoimistosta. Käännettyään aikansa korkeapaineventtiilien manuaaleja hän suomensi näytteen New York Dolls -kirKÄÄNTÄMINEN KUTKUTTAA.
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Kirjastonhoitaja
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jasta ja lähetti aneluja muutamille kustantamoille.
Like nappasi ideasta kiinni ja Nevala sai käännettäväkseen Keith Richardsin elämäkerran. Siinä hommassa meni viikonloput ja kesälomat. Toistakin kirjaa
tarjottiin, mutta siihen ei ollut enää aikaa.
Kääntäminen kutkuttaa kuitenkin yhä. Jos Nevalan omalla Rokkimopo Kustantamolla olisi rahaa,
kääntäisi hän Antony Mooren romaanin The Swap.
Humoristinen jännäri kertoo jämähtäneestä sarjakuvaliikkeen myyjästä, joka vaihtoi aikoinaan koulun
pihalla huikeaan arvoon nousseen Superman-sarjakuvan ensimmäisen numeron pois.
Yhteys Likeen mahdollisti myös sen, että siellä
kiinnostuttiin Nevalan ensimmäisestä omasta kirjasta Hammaskeijo. Otava kuitenkin osti kustantamon ja
Hammaskeijo unohtui jonnekin.
”Teki mieli kirjoittaa kirja. Kirja sijoittuu Taivalkoskelle ja se piti saada julki, joten perustin oman
Rokkimopo Kustantamon”, Nevala kertoo esikoisteoksena synnystä.
Hammaskeijo oli myös hyvästijättö Taivalkoskelle, jonka tunnetuimman kirjailijan, Kalle Päätalon
perinteen jatkajaksi Nevala ei tunnustaudu. Romaani voitti kuitenkin Päätalo-instituutin Möllärimestaripalkinnon vuonna 2012.
ITKUISA SATUTUNTI. Kirjasto veti Janne Nevalan
urasuunnitelmissa lopulta pisimmän korren. Nevala
päättyi lastenkirjastovirkailijaksi Kempeleen kirjastoon, vaikka lastenkirjastotyö ei ehkä ensimmäisenä
ollut mielessä.
”Kerran satutunnilla yksi poika pillahti itkuun.”
Vuonna 2011 Nevala valittiin Limingan kirjasto- ja kulttuurijohtajaksi. Harppaus virkamieheksi oli
iso. Limingassa Nevala pääsi näkemään miten kunta
toimii. Yllätyksiltä ei voinut välttyä. Pian johtajaksi tultuaan hän meni kunnanvaltuustoon perustelemaan, miksi eläköityneen kirjastovirkailijan tilalle tulisi valita uusi.
”Yksi valtuutettu kysyi, että eikö se riitä, että kirjastossa on vartija.”
Kokemukset päätyivät lopulta Kirjastonhoitaja
Topi Mulloon. Hankaluuksista huolimatta Nevala ymmärtää kuitenkin valtuutettuja.
”He ajattelevat kunnan parasta, mutta harva on
ehtinyt perehtyä kirjaston toimintaan. Ja monet
ajattelevat sitä vain välttämättömänä pahana. Kyllä
saa hommia tehdä, että saa kirjaston äänen kuuluviin.”
Kaksoisrooli taiteilijana ja virkamiehenä ei ole
aina helppoa. Kotikunnassa hirvittää mainostaa omia
tekemisiä.
”Ihmiset ajattelevat, että siellä se kulttuurijohtaja
taas tekee kulttuuria. Vaikka ei kai ne ajattele.”
Kaksoisroolista on Nevalan mielestä kuitenkin
ehkä enemmän hyötyä kuin harmia.

”Kulttuurityöntekijäksi ei päädy sattumalta”, Nevala pohtii. ”Sen takia olen kirjasto- ja kulttuurijohtaja, kun harrastan kirjoittamista ja musan tekemistä.”
Limingassa syntyi myös Nevalan toinen bändi,
Vaikeat Ihmiset United. Se on hyvin erilainen yhtye
kuin joraamiseen keskittyvä Koninhauta.
”Tulin kerran rokkitreeneistä korvat soiden. Radiosta tuli Timo Kiiskisen Hullu Helena ja se oli niin
kaunis, että alkoi itkettämään. Halusin tehdä sellaista itsekin.”
Nuorena Nevala piti ainoana mahdollisena laulukielenä englantia. Joensuussa asuessa hän tuli osallistuneeksi suomenkieliseen laulelmakilpailuun, kun luvassa oli oikein rahapalkinto. Jaettu voittosija tulikin.
Suomi vakiintui sittemmin Nevalan omaksi ilmaisukieleksi. Vaikeista Ihmisistä Nevala halusi itselleen
akustisen bändin, joka voisi esiintyä vaikka olohuoneessa ja jonka tekstejä voisi kuunnella.
”Soitettiin ravintolassa rokkikeikka, joka tuntui
menevän tosi hyvin. Baaritiskillä joku kehui, mutta
kysyi että millä kielellä sää lauloit.”
Taivalkoskelta lähtien Nevalan takkiin on jäänyt
monen esiintyvän taiteilijan kokema ulkopuolisuuden tunne. Tarkkailijan asema antaa kuitenkin eväitä
omiin teksteihin. Nevala tunnustaa pitävänsä silmällä ihmisiä ja tapahtumia.
”Jos näkee herkullisen tilanteen, on rikollista jättää käyttämättä se esimerkiksi kirjassa.”

  Janne Nevala oppi
Limingan kirjasto- ja
kulttuurijohtajana,
miten kunta toimii.

VETÄYTYVÄ VIRKAMIES. 17-vuotiaana interrail-matka johdatti Janne Nevalan Mentoniin, Ranskan Rivieralle. Mentonissa yövyttiin linnan raunioissa. Englantiinkin päästiin. Siellä katosivat
matkarahat varkaan mukana. Nyt romaani nimeltä
Menton on muun muassa Helmet- ja outi-kirjastojen
varatuimpien listalla. Se on huikea suoritus kirjalta,
joka on käytännössä omakustanne. Nevala ei kuitenkaan aio jäädä lepäämään laakereilleen.
”Palo kirjoittamiseen ja musisoimiseen on entistä kovempi. Haaveilen matkailuautosta, johon voisi
hypätä ja soittaa keikan jossain. Matkailuauto voisi
toimia pienenä kirjakauppanakin. Olisi myös hienoa
käydä esiintymässä jokaisessa Suomen kunnassa jossain kirjastossa.”
Esiintymispalostaan huolimatta hän pitää itseään enemmänkin introverttina. Lavalla Nevala on
kuitenkin täysin kotonaan.
”Tykkään esiintymisestä, mutta se ei ole helppoa.
Jaksan kaksi tai kolme tuntia sosiaalisuutta, mutta
sen jälkeen on hyvä hypätä autoon ja päästä tien päälle omiin oloihin.”
Nevala pohtii itsekin omaa ristiriitaansa syrjäänvetäytyvän virkamiehen ja yleisön edessä viihtyvän
rokkikukon välillä.
”Miksi mun pitää ängetä sosiaalisiin tilanteisiin?
Siksi kun mun kirjat ja laulut on hyviä ja jokainen kaipaa hyväksyntää”, Nevala analysoi.  
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Digiopastusta
pandemiassa
VIISI EU-MAATA HALUSI KEHITTÄÄ
KIRJASTOJEN DIGIOPASTUSTA. SITTEN
ISKI PANDEMIA, JOKA MUUTTI PROJEKTIN
KOKOONTUMISET VIRTUAALISIKSI.
LÄHIOPASTUKSIA PÄÄSTIIN TEKEMÄÄN
VASTA LOPPUSUORALLA.

’K

uinka moni on kuvannut
videota aikaisemmin?”
Muutama käsi
nousee varovasti.
Osallistujat tuijottavat
toisiaan maskin takaa ja
miettivät, mitä tuleman
T EKNO LO G I A
pitää. Alkamassa on
hankkeeseen liittyvä
työpaja Kouvolan pääkirjaston Mediamajassa.
Työpajaan osallistuu Kymenlaakson sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän työvalmennuskoulutuksesta neljä henkilöä, jotka kaikki tarvitsevat
erityistä tukea. Tällä kertaa opetellaan sommittelua,
kuvaamaan videota tabletilla ja puhumaan kameralle, jotta ryhmä voisi alkaa taltioida omaa tekemistään arjessaan. Työpajan sisältö on suunniteltu
ryhmän ohjaajien kanssa.
Digital Travellers -hankkeen tarkoitus on kouluttaa digitaitoja viiden maan kirjastoammattilaisille,
jotka vievät saamaansa oppia eteenpäin asiakkailleen. Kohderyhmänä on erityisesti asiakkaat, joiden
digitaitojen puute haittaa heidän osallistumistaan
yhteiskuntaan. Mukana olivat Suomen lisäksi
Ranska, Hollanti, Belgia ja Puola.
Suomesta mukaan lähti parikymmentä kirjastotyöntekijää eri puolelta maata. Hanke käynnistyi
vuoden 2020 alussa, juuri ennen ensimmäistä
lockdownia. Allekirjoittanut hyppäsi hankkeeseen
mukaan elokuussa, kun kirjastojen palveluita avattiin taas.
Ensimmäisenä tehtävänäni oli tutustua sormen
paksuiseen hankeoppaaseen, joka muistutti etäisesti
nuoruuden koripallokentiltä tuttua pelikirjaa, joka
kertoo, mitkä kuviot joukkue pelaa missäkin tilanteessa. Tämä eu-hankkeen hieman byrokraattisempi
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pelikirja muuttui matkalla pariin otteeseen olosuhteiden pakosta.
Hankkeella oli tarkat tavoitteet, monta asiakasta tavoitettaisiin vuoden aikana työpajojen tai
yksittäisten digiohjaustilanteiden kautta. Ja koska
eu-hankkeessa ollaan, niin jokainen kohtaaminen on
kirjattava tarkoin ylös. Toisin kävi, muttei kuitenkaan huonosti.
KUULUMISTEN VAIHTOA. Syksyn aikana järjestäydyimme suomalaisten kirjastotyöntekijöiden
kanssa ja pidimme Teams-tapaamisia etänä.
Vaihdoimme kuulumisia ympäri maata. Kyselimme, miten suljettuina kunkin kaupungin kirjastopalvelut ovat? Mitä voisimme tehdä digiopastuksen
eteen, kun asiakkaat taas pääsevät kirjastoon?
Monissa kaupungeissa suunniteltiin etäopastuksia tai perustettiin puhelinpalvelu, josta asiakkaat
saivat akuuttia apua digiongelmiinsa. Hankkeen
Microsoft Teams -tapaamisten kaunis anti oli opin ja
hyvien käytäntöjen jakaminen eri kirjastojen kesken.
Lahden pääkirjasto oli jo perustanut puhelinpalvelun
ensimmäisten joukossa.
Mediaohjaaja Lauri Hänninen kertoi meille
muille, mitä haasteita palvelussa saattaa tulla
vastaan ja miten he ovat niistä selvinneet. Teams-kokouksissa oli usein kutsuttuna ulkopuolinen
puhuja, kirjastoammattilainen, joka kertoi omasta
näkökulmastaan hankkeeseen liittyvistä aiheista.
Vierailevina puhujina meillä kävi mm. Tampereen
kaupunginkirjaston palvelupäällikkö Perttu Rasi,
joka avasi Digiolkkarikonseptia, joka oli saanut
hyvän vastaanoton tamperelaisten keskuudessa ja
laajemminkin. Mediakouluttaja Mervi Maatela
puolestaan teki koulutuksen aiheella YouTube-vinkkejä kirjastotyöhön.

Korona muutti hankesuunnitelmia, joten saimme Suomen tehtäväksi järjestää viiden maan kansainväliset tapaamiset Teamsissa. Tästä kehkeytyi mielenkiintoinen
konsepti. Kokoonnuimme kuukausittain Teamsissa,
noin parikymmentä kirjastotyöntekijää viidestä eri
maasta.
Kutsuimme puhujiksi kansainvälisen yleisön
eteen suomalaisia kirjastoammattilaisia ja kirjastoon liittyviä asiantuntijoita, kuten enter ry:n
Juulia Anderssonin, joka kertoi miten suomalaiset
ikäihmiset antavat henkilökohtaista digiopastusta
kirjastoissa ja järjestävät tapahtumia. enter ry:n
ja kirjastojen yhteistyö oli eurooppalaisista kollegoistamme erittäin kiinnostavaa. Missään maassa ei
vastaavaa ole samassa mittakaavassa.
Puheenvuorojen jälkeen keskustelimme ja
jaoimme ajatuksia pienryhmissä. Nämä parin tunnin
kuukausittaiset sessiot herättivät ajatuksia. Miten
samanlaisten haasteiden edessä painimmekaan
– olimme sitten Oulussa, Vantaalla tai Belgian ja
Saksan rajalla kahden hengen työntekijän pikkukirjastossa. Usein on liian vähän resursseja, rajoitetusti
aikaa digiopastuksille, vanhoja laitteita tai tarvetta
lisäkoulutuksille.
Tapaamiset olivat rentoja. Kerran sattui, että itse
Saimaannorppa-Pullervo oli loikoilemassa kevätauringossa Norppalivessä, joten olihan tämmöinen
suomalainen ihme näytettävä eurooppalaisille kollegoille ruudunjaon kautta.
KANSAINVÄLISET TAPAAMISET.

LOPPU LÄHESTYY. Hanke lähenee loppuaan.
Tapaamme suomalaisten kanssa vielä kaksi kertaa
ennen syyskuun loppua. Mikä on lopputulema ja
vuoden anti? Hankkeen eu:lle asettamia lukuja asiakaskohtaamisista emme saavuttaneet missään maas-

  Kouvolassa pidetyssä työpajassa
opeteltiin muun
muassa videoiden
tekoa ja tabletin
käyttöä.

sa. Pandemian takia muutimme hankesuunnitelmaa,
joka suuntautui enemmän tietojen jakamiseen – kukin omassa maassaan sekä kansainvälisesti. Tässä on
mielestäni hankkeen suurin anti ja oppi.
Suomessa alueellista kehittämistehtävää hoitavat
kirjastot ajavat jo tätä asiaa esimerkillisesti. Tietoa
ja hyviä käytäntöjä jaetaan kirjastojen kesken. Me
saimme maistaa tätä antia kansainvälisellä mittapuulla, mikä oli mielenkiintoista. Toivottavasti
tulevaisuus tuo lisää kansainvälisiä, yhteiseurooppalaisia kirjastohankkeita, joihin suomalaiset voivat
osallistua.
Kouvolan työpajassa on vuorossa harjoitus, jossa
puhutaan kameralle käyttäen tabletin selfie-ominaisuutta. Tämä aiheuttaa hankaluuksia. Käsiä suoristetaan ja kokeillaan, milloin tabletti on sopivalla
etäisyydellä, mihin tulisi katsoa ja ettei sormi peitä
kameraa tai mikrofonia. Osallistujat neuvovat ja
kannustavat toisiaan.
Tästä kahden tunnin työpajasta tuli pieni merkintä hankkeen tilastoihin, jotka jäivät tavoitteista,
mutta työpaja oli osallistujille tärkeä ja toivottavasti
tuo heidän arkeensa uutta oppia ja sisältöä.
TUOMO MANNONEN

Kirjoittaja on Digital Travellers -hankkeen
projektityöntekijä.
Digital Travellers -hankkeen tavoitteena on tukea
niiden ihmisten digitaalista osallisuutta, joiden digitaitojen puutteet haittaavat heidän osallistumistaan
yhteiskuntaan.
Hanke järjestää loppuseminaarin 28.9. Teamsissa,
jossa käydään läpi hanketta ja kuullaan puheenvuoroja
eri maista sekä suomalaisilta osallistujilta. Katso lisätietoa Kirjastoseuran nettisivuilta.
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Australiassa
HENKI LÖ

PÄIVI LINDSAY
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äivi Lindsay työskenteli Suomessa kielenkääntäjänä ja terminologina valtioneuvoston
kansliassa sekä maa- ja metsätalousministeriössä, kun
urahaaveet muuttuivat vuosituhannen taitteessa.
Hän muutti maapallon
toiselle puolelle, Down Under.
”Lukioaikoina olin Australiassa vaihto-oppilaana
ja ihastuin tähän maahan täysin. Myöhemmin palasin tänne usein lomamatkoilla. Sitten tuttavapiirissä kehkeytyi romanssi ja menin naimisiin paikallisen
miehen kanssa.”
Lindsay oli valmistunut Turun yliopistosta pää
aineenaan englannin kieli.
Australiassa hän sai avioliiton perusteella ensin
väliaikaisen oleskeluluvan kahdeksi vuodeksi.
Työskentely kielenkääntäjänä ei kuitenkaan järjestynyt helposti. Kääntäjät
ja tulkit tarvitsevat laillistamisen, mutta sertifiointi
viranomaiselle ei riittänyt yliopiston englanniksi kääntämät tutkintotodistus ja opintorekisteriote,
eikä tutkinnon tunnustaminen Australian opetusviranomaisella.
”Lisäksi piti läpäistä käännöskoe. Kun tiedustelin, milloin seuraava suomen kielen koe järjestetään,
he eivät tienneet. Oli pakko miettiä uravaihtoehtoja.”
Tilannetta mutkisti myös päätyminen 3 500
asukkaan Coonabarabraniin. Pienellä maalaispaikkakunnalla ei ollut varsinkaan valtion töitä ja Lindsay
aloitti pankin asiakaspalvelussa.
”Pian pääsin kuitenkin kansainvälisiin tehtäviin
Sydneyn olympialaisiin, kisakylän medialupatoimiston vuoroesimieheksi. Se oli yksi elämäni hienoimmista kokemuksista.”
Olympialaisten jälkeen hänet rekrytoitiin matkailuvirkailijaksi tähtienkatselusta ja vuoristopatikoinnista tunnetun Warrumbunglesin turistitoimistoon, jossa hän hyödynsi kielitaitoaan yli viisi vuotta.
Sitä seurasi kirjastonhoitajan sijaisuus Coonabarabranin opistossa.
”Tässä vaiheessa elämäntilanteeni oli muuttunut
melkoisesti. Jäin kotiin vakavasti sairastuneen mieheni omaishoitajaksi.”
Päivi Lindsay tunsi tarvitsevansa jotain aktiviteettia mielelle. Charles Sturt Universityssä saattoi
opiskella kirjasto- ja informaatiotieteitä etäopetuksena, johon liittyi vain muutaman viikon lähiopetusjaksoja.
”Se sopi minulle. Valmistuin kirjasto- ja informaatiotieteiden maisteriksi kypsän iän aikuisopiskelijana.”
KÄÄNNÖSKOE PUUTTUI.

TÖITÄ KANNATTAA KATSELLA MYÖS ULKOMAIDEN KIRJASTOISTA.
PÄIVI LINDSAY RAKASTUI AUSTRALIAAN.

FAKTA

Päästäksesi ulkomai
seen kirjastoon töihin
tarvitset hyvän kieli
taidon kohdemaan
virallisissa kielissä.
Selvitä oleskelu- ja
työlupakäytännöt.
Etsi tietoa työmarkki
noista maan kirjastojär
jestön nettisivuilta.
Lue huolella virantäyt
tökriteerit ja tutkinto
jen kelpoisuusehdot.
Käännätä suomalaiset
tutkintotodistukset ja
selvitytä tutkintojen
vastaavuus.
Ota huomioon, että
työluvista, viisumeista
ja järjestöjäsenyyksistä
tulee lisäkuluja.
Varaudu aloittamaan
uratikkaat alusta.
Pärjätäksesi kilpailus
sa osoita pätevyytesi ja
motivaatiosi.
Alalle päästyäsi liity
ammattiverkostoihin.
Seuraa alan kehitystä
ja huolehdi jatkuvasta
kouluttautumisesta.

  Valokuvausta harrastava Päivi Lindsay on erikoistunut
kasvien ja hyönteisten makrokuvaukseen. Hunajaa syöviä
lintuja houkutteleva
Banksia ericifolia on
suosittu puutarhapensas New South

JATKUVA AIKAPULA.
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katselemaan töitä vähän kauempaakin ja melkein heti
tärppäsi määräaikaisuus Australian Kansallisarkiston äänitteiden digitointiprojektissa. Lindsay vaihtoi
osastolta toiselle ja kartutti kokemusta digitoinnista,
av-asioista, luetteloinnista ja valokuvista ja eteni projektinvetäjäksi ja esimiestehtäviin.
Nelisen vuotta sitten hän huomasi Western Sydney Universityn hakevan osa-aikaista arkistonhoitajaa kävelymatkan päässä kotoa. Lyhyt työmatka on
ihanne Sydneyssä, jossa ajo kaupungin toiselle puolelle voi kestää yli tunnin.
”En ollut edes kuvitellut, että yli viisikymppistä
palkattaisiin nuoremmaksi arkistonhoitajaksi. Minullahan oli vielä kokopäiväinen työ Kansallisarkistossa ja lähtö osa-aikatyöhön oli riski, mutta vajaan
vuoden kuluttua yliopistokirjasto tarvitsi apua arkiston tietokannan siirtoon uuteen järjestelmään.”
Yliopisto tarjosi Lindsaylle kokopäiväistä työtä
siten, että neljä päivää viikossa hän työskentelee yliopiston yhteydessä toimivan Whitlam Instituutin arkistonhoitajana ja yhden päivän hoitaa yliopistokirjaston erikoiskokoelmia.
Instituutti vastaa Australian pääministerinä
1970-luvulla toimineen Gough Whitlamin pääministeriarkistosta, kannustaa julkiseen keskusteluun
politiikasta ja järjestää tapahtumia.
”Pienen erityisarkiston ainoana työntekijänä vastaan kaikesta: kokoelman kehittämisestä, tutkijoiden
avustamisesta, yleisötiedusteluista, vierailuista, tietokannan migraatioprojekteista, uuden lahjoitusmateriaalin luetteloinnista ja järjestämisestä, metadatasta, digitoinnista, konservoinnista ja riskeistä.”
Haasteellisinta on jatkuva aikapula. Tietopyyntöihin pitäisi silti reagoida heti. Parasta ovat työn
mielenkiintoisuus ja laaja asiakaskunta.
”Pääkontaktejani ovat tutkijat, historioitsijat,
elämäkerran kirjoittajat, journalistit ja kirjailijat. Mikään päivä ei ole samanlainen ja opin itsekin uutta eri
aloilta.”
DATATAITOJA TARVITAAN. Kirjastohenkilökuntaa Western Sydney yliopistolla on noin sata. Päivi
Lindsay kuuluu yksikköön, joka tarjoaa opiskelijoille
ja henkilökunnalle tutkimusta tukevia palveluita.
Tulevaisuuden kirjastonhoitajan tärkeimmiksi taidoiksi Lindsay kollegoineen nimeää eResearch
skills, eli kyvyn hallita ja analysoida dataa, navigoida
muuttuvassa informaatiokentässä ja arvioida tietoa.
”Kansainvälisissä yliopistovertailuissa yliopistoja
rankataan sen perusteella, paljonko tutkimusta tehdään. Kaikki julkaistaan sähköisesti. Kirjastoilta edellytetään, että metadata on ajan tasalla ja että sitä kehitetään jatkuvasti.”
On ratkaistava, miten sähköisiä tietokantoja hoidetaan niin, että ne säilyvät järjestyksessä ja tiedot
ovat helposti tutkimusta tekevien saatavissa.
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  Viikonloppuisin
Päivi Lindsay polkee
20–50 kilometrin
lenkkejä Parramatta-jokivarren
kuvauksellista pyöräilyreittiä. ”Pyöräily
ilman autoliikennettä
on aivan ihanteellista! Samoin bush
walking, suomalaisittain puskakävely eli
päivävaellus kameran kera.”

FAKTA

VINKKEJÄ MAAILMALLE
Minne tietokannat tallennetaan ja jos aineistoa
poistetaan, miten? Kuinka huolehditaan, etteivät
sähköiset aineistot korruptoidu? Miten tänä sometiedottamisen aikana säilytetään tärkeät päätökset
tuleville polville?
Kirjastoammattilaisia puhuttaa myös sähköisten
tietokantojen lisensointi.
”Lisensointikulut kasvavat jatkuvasti, ja koska
alalla on vain harvoja palveluntarjoajia, se hankaloittaa maksurakenneneuvotteluja.”
Samanaikaisesti korona kiristää yliopistojen budjetteja, kun ulkomaiset opiskelijat eivät pääse maahan.
”Yliopistot elävät sillä, että esimerkiksi Aasiasta tulee suuria lukukausimaksuja maksavia opiskelijoita. Heidän mukanaan yliopistot menettivät myös
opettajia, professoreita ja tutkijoita. Kirjastossa määrärahojen väheneminen on näkynyt sekä kokoelmien
rajoitteina että palvelujen karsimisena.”
ASTA SJÖBLOM
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  Whitlam Instituutti
arkistoineen sijaitsee
Australian vanhimmassa kolmikerroksisessa rakennuksessa
vuodelta 1813.
  ”Kun muutin Australiaan 20 vuotta sitten, minulla oli lupa
hakea töitä, mutta
oman alan töiden
saaminen osoittautui
mahdottomaksi. Piti
aloittaa uratikkaiden
nousu alusta”, Päivi
Lindsay kertoo.

MAAILMALLE töihin haluavia
Päivi Lindsay neuvoo suhtautumaan ennakkoluulottomasti.
”Sillä mielialalla, ettei lannistu eikä anna vastoinkäymisissä
periksi. Muutto on mahdollisuus
tehdä jotain uutta ja suurempaa.
Se on tietysti iso muutos. Mikään
ei ole varmaa. Jotain voi mennä
pieleenkin. Mutta jos ei yritä, ei
ikinä onnistu.”
Ulkomaalaisena työpaikan
saaminen ei Lindsaylle ole ollut
vaikeaa, eikä hän ole huomannut
syrjintää työnhakutilanteissa. Ulkomaalaisen on kuitenkin oltava
keskivertoa parempi ja taisteltava
saadakseen töitä.
Kannattaa myös selvittää,
mitä kaikkea vaaditaan: viisu-

meista oleskelulupiin ja tutkintojen tunnustamiseen. Parhaimmat
mahdollisuudet ovat aloilla, joilla
työntekijöistä on puutetta. Australian valtio ylläpitää niistä listaa.
”Australian kirjasto- ja tietopalveluammattilaisten järjestön,
alia:n nettisivuihin kannattaa
tutustua. Siellä on esimerkiksi
avointen työpaikkojen osio.
Yleisistä hakukoneista voi etsiä
Australiassa tai vaikka Uudessa-Seelannissa olevia töitä.”
Valtion työpaikkoihin,
kuten esimerkiksi Australian
kansalliskirjastoon, on oma
hakukone. Valtiolle päästäkseen
on läpäistävä ennakkotarkastus,
jossa haastatellaan ja täytetään
lomakkeita sen arvioimiseksi,

soveltuuko valtion palvelukseen.
”Valtion virkoihin pyrkiessä
myös henkilön taustat tarkastetaan. Jos virassa tulisi käsittelemään salaiseksi luokiteltua
aineistoa, ei ole itsestään selvää,
että tarkastuksen läpäisee. Minua
grillattiin siitä, että olin ollut
Suomen valtiolla töissä – oliko
tarkoitukseni ehkä välittää
tietoja?”
Verkostoihin kannattaa
liittyä. alia tarjoaa kursseja,
tapahtumia ja uraneuvontaa.
Australiassa edunvalvontaa ja
yhteistyötä tehdään lähialojen
kanssa: arvostettua alaa kuvaava
käsite ”glam sector” kattaa galleriat, kirjastot, arkistot ja museot.
ASTA SJÖBLOM

Mitä Australiassa
työskentelyyn vaa
ditaan: www.vetassess.
com.au/
Tutkintojen tun
nustamisesta kirjasto
alan järjestön sivuilla:
membership.alia.org.
au/membershipinformation/eligibility
Kirjasto- ja tietopalve
lualan työpaikkoja:
www.alia.org.au/
Kirjasto- ja museoalan
työpaikkoja Australian
suurimmassa osa
valtiossa New South
Walesissa:
mgnsw.org.au/
Julkishallinnon
työpaikkoja:
www.apsjobs.gov.au/s/
Yleisiä työnhaku
sivustoja:
www.seek.com.au/
au.indeed.com/
www.linkedin.com
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HANNA HIRVONEN

  Päivi Savinainen on työskennellyt Kuopion kaupunginkirjaston
kirjastotoimen johtajana viisi vuotta. Hän on ollut mukana Kantin
suunnittelussa alusta saakka.

Museolle
inspiraatiota
kirjastosta

A R K K IT E H T U U R I

KUOPION PÄÄKIRJASTOSTA AVATTIIN
KULKU MUSEOON. SE VOI TUODA
MUSEOLLE LISÄÄ KÄVIJÖITÄ, MUTTA
MYÖS AUTTAA MUSEOTA JA KIRJASTOA
TEKEMÄÄN YHTEISIÄ SISÄLTÖJÄ.

K
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irjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen ryhtyy esittelemään Kuopion kaupunginkirjaston uudistunutta pääkirjastoa. Alakerrasta löytyvät lehtilukusalit,
hiljaisen työskentelyn tila ja ryhmätyötila, jotka on
peruskorjattu. Lastenosasto siirrettiin yläkerrasta
keskikerrokseen ja musiikkiosasto keskikerroksesta
yläkertaan.
”Nämä ovat suurimpia kirjastossa tehtyjä uudistuksia. Iso peruskorjaus on vielä edessä.”

Pääkirjasto on nykyisin osa Kanttia, Tiedon ja tarinoiden korttelia. Kokonaisuuteen kuuluvat myös
Kuopion museo uudisrakennuksineen, Kahvila Kantti sekä Kohtaamo, joka on tila kaupungin järjestämiä
tilaisuuksia varten.
Kantin perustamisen taustalla on kirjasto- ja museoväen yhteistyön syventäminen. Esille nostettavia
aiheita valitaan yhdessä. Ohjelmaa järjestetään sekä
museon että kirjaston tiloissa.

”Näyttelyiden aiheet voivat tulevaisuudessa nousta kirjastosta, siitä, mikä on pinnalla kirjallisuudessa.”
Kirjastoon rakennettiin esiintymislavat aikuisten
ja lasten osastolle. Lavoilla järjestettävissä esityksissä
voi oppia samoista aiheista kuin museossa.

  Kuopion kaupunginkirjaston pääkirjaston rakennus on
valmistunut vuonna
1967, Kuopion museon uudisosa 2021.

Kuopion museon uudisrakennus avattiin kesäkuussa. L3dnardo Da Vinci -avajaisnäyttelyssä esitellään Leonardo da Vinci
LEONARDO KIRJASTOSSA.

monelta kantilta – taiteilijana, keksijänä ja tieteentekijänä. Renessanssineroon tutustumista voi jatkaa
kirjastossa. Leonardosta kertovia teoksia on nostettu näkyville paikoille eri osastoilla. Lapsille vinkataan
luovuuteen ja ongelmanratkaisuun innostavia kirjoja.
Syksyn ohjelmaan kuuluu muun muassa luentosarja renessanssista. Luennoille saa osallistua kokoussalissa tai etänä. Luennot käsittelevät taiteilijan lisäksi renessanssinaikaista kirjallisuutta ja muotia.
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TÄLLÄ PALSTALLA KIRJASTOAMMATTILAISET UTELEVAT ASIOITA TOISILTAAN.
IISALMEN KIRJASTONHOITAJA TUOMO LINDFORS NÄKEE TULEVAISUUDEN VALOISANA..

HEINI HARTIKAINEN

Haaste lähtee Henna
Ruuskaselle Tervon
kirjastoon.
1. Mikä sai sinut
aikanaan hakeutu-

K AP U LA K I E RTO O N

maan kirjastoalalle
ja kuinka tyytyväinen
olet uravalintaasi?
2. Suomeen mahtuu
monen kokoisia kirjastoja. Kuinka hyvin
pienten kirjastojen
näkemykset tulevat
mielestäsi huomioiduiksi kirjastoalan ammatillisissa
keskusteluissa?
3. Jos asiakas kysyy
sinulta romaania,
jonka tarina vie täysin mukanaan, niin
mitä suosittelet?

Kirjasto ja museo ovat tehneet yhdessä Ole oman
elämäsi Leonardo -videoita.

TYÖN LAATU PARANEE

  Kuvan sohvat ovat
saaneet olla koko
korona-ajan paikoil-

Pääkirjaston aulasta alkavan käytävän päässä on ovi museon uudisrakennukseen. Museon vanha puoli on valmistunut vuonna 1907, kirjasto vuonna 1967.
Kirjastolla on hyvänä vuonna yli 800 000 kävijää.
Museolla kävijöitä oli ennen peruskorjausta ja uudisrakennuksen avaamista noin 40 000 vuodessa. Kantissa toivotaan, että museoon intoutuu kulkemaan
uusia vierailijoita kirjastosta.
”Ajatus on, että kirjastosta on helppo siirtyä museoon. Ja että museosta tulisi ihmisille yhtä paljon
käytetty palvelu kuin kirjasto.”
Elokuisena aamupäivänä näyttelyyn on jonoa.
Menijöitä näyttäisi olevan myös museon vanhalle
puolelle. Kulttuurihistorialliset ja luonnontieteelliset
perusnäyttelyt avautuvat museon vanhan puolen peruskorjauksen jälkeen ensi vuoden alussa.
KÄYTÄVÄ VIE MUSEOON.

LISÄÄ AUKIOLOA. Kanttiin kuuluminen tuo kirjastotyöntekijöiden arkeen uusia puolia.
”Yhteistyö vaikuttaa esimerkiksi siihen, mitä kirjastonhoitaja lukee lapsille satutunnilla”, Päivi Savinainen kertoo.
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laan, vaikka monilta
muilta osin kirjas-

jastosta on kulku

1

2

3

Kuopion museoon.

MILLAISIA POSITIIVISIA MUUTOKSIA

MINKÄ MUUTOKSEN TAI UUDISTUKSEN

KIRJALLISUUSKESKUSTELUSSA UUTUU-

POIKKEUSO LOT OVAT TUONEET

HALUAISIT NÄHDÄ KIRJASTOISSA

DET JA BESTSELLERIT SAAVAT PALJON

IISALMEN KIRJASTON TOIMINTAAN

VUONNA 2031 VERRATTUNA TÄHÄN

TILAA. MIKÄ OMAN SUOSIKKISI NOS-

JA PALVELUIHIN?

PÄIVÄÄN?

TAISIT ESILLE KIRJALLISUUDEN PITKÄS-

”Eniten positiivisista huomiota saanut
muutos toiminnoissa on ollut kirjaston
henkilökunnan panostus digitaalisen
sisällöntuotannon kehittämiseen. Kun
valtakunnalliset poikkeusolot todettiin
maaliskuussa 2020, aloimme välittömästi
lähettämään kirjaston opastuksia ja tapahtumia suoratoistona verkossa. Digiloikkaan
on kirjastossa lisäksi kuulunut esimerkiksi
etätyössä käytettävien ohjelmistojen
opettelu. Kertyneen tiedon hyödyntämistä
jatketaan myös korona-ajan päätyttyä.”

”Yleisten kirjastojen yhteistyö on kymmenen vuoden kuluttua sillä tasolla, että koko
Suomi on yhtä suurta kirjastokimppaa. Tietojärjestelmät, palveluketjut ja logistiikka
toimivat saumattomasti yhteen ja asiointi
onnistuu samalla valtakunnallisella asiakastunnuksella niin Hangon kuin Enontekiön
kirjastoissa. Yleiset kirjastot ovat näkyvä ja
tunnettu brändi ja edunvalvonnassa puhalletaan vahvasti yhteen hiileen. ”

toa on järjestelty
uudelleen.
  Kuopion pääkir-

Kuopion kaupunginkirjaston pääkirjasto on syyskyyn alusta alkaen auki myös sunnuntaisin, sillä onhan museokin auki sunnuntaisin.
Tiedon ja tarinoiden kortteli Kantti on saanut nimensä Minna Canthista. Kirjailija asui suuren osan
elämästään Kuopiossa, ja oli rohkea yhteiskunnallinen vaikuttaja.
”Nimensäkin takia Kantti velvoittaa meitä olemaan rohkeita siinä, mitä aiheita nostamme esille.
Muutoin ajatus siitä, mikä on Kanttia, kehittyy kokeilujen myötä”, Päivi Savinainen sanoo.
HANNA HIRVONEN

TÄ HÄNNÄSTÄ?

”Kiireen keskellä kokoelmatyö ja vinkkaukset keskittyvät usein liikaa uutuuskirjoihin.
Siksi kannattaa pitää mielessä, että valtaosa kokoelman kirkkaimmista helmistä on
ollut hyllyssä jo vuosikausia. Nostan esiin
Kazuo Ishiguron Pitkän päivän illan. Kirja
nousee monen muun loistavan teoksen
ohi yksinkertaisesti siksi, että sen hillityn
haikea tarina ja päähenkilöt puhuttelevat ja
herättävät itsessäni suurta sympatiaa.”
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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

