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TEAMS-VÄSYMYS
ON LUKSUSTA

PÄ Ä K IR J O IT U S

J

os olet kokenut viimeisen pavitsevat kipeästi digitaalisia perustaitoja.
rin vuoden aikana Teams-väsyEsimerkiksi Ylen digitreenit, Enter ry:n
mystä, olet onnekas. Monelle
ansiokas vapaaehtoistyö ympäri Suomea
digilaitteiden käyttö on niin
ja kirjastojen ponnistelut minimaalisilla
resursseilla eivät riitä.
vaikeaa, että heidän on mahdotonta pitää yhteyttä muihin ihmisiin
uusien digitaalisten palvelujen, kuten
LUONTEVIN PAIKKA uusien digitaitoMicrosoft Teamsin, avulla.
jen oppimiselle on kirjasto, sillä digitaitoTarkkaa lukua on vaikea määritjen opastajat ovat muutamien viime vuosien aikana havainneet, että oppi menee
tää, mutta Suomessa on eri arvioiden
VILLE VAARNE
parhaiten perille silloin, kun sekä opastaperusteella satojatuhansia ihmisiä, jotka
Kirjoittaja on
eivät osaa käyttää digilaitteita. He jäivät
ja että opastettava ovat fyysisesti läsnä.
Kirjastolehden
pandemian aikana entistä enemmän
Kirjaston vastuulla on tarjota näitä kohpäätoimittaja.
muista jälkeen.
taamisia varten tilat, joita hyödyntävät
Kirjastoilla oli pandemian aikana
verovaroilla kustannetut ja koulutuksen
ainutlaatuinen tilaisuus auttaa ihmisiä tulemaan pasaaneet digiopastajat. Jokaisen suomalaisen pitäisi olla
tietoinen siitä, että kirjastosta saa apua digipulmissa.
remmiksi digilaitteiden käyttäjiksi. Digitukea yritettiin
Kirjaston pitää entistä paremmin pystyä viestimään aluantaa esimerkiksi perustamalla puhelinpäivystyksiä.
Palveluja kuitenkin löydettiin ja käytettiin heikosti.
eensa asukkaille, että kirjastosta voi kysyä neuvoa.
Suurin ongelma saattoi olla digiopastuspalvelujen markVuonna 2019 yleisten kirjastojen neuvosto antoi
suosituksen digitaidoista, jotka jokaisen kirjaston
kinointi. Asiakkaat eivät saaneet riittävästi tietoa siitä,
asiakaspalvelutyötä tekevän pitäisi osata. Siihen kuuluu
että apua oli tarjolla.
esimerkiksi perustiedot algoritmeista, verkkokokouksiin
Vastuuta digitaalisten palveluiden opastamisesta
osallistuminen ja valeuutisten tunnistaminen. Tätä suoei kuitenkaan voi sysätä pelkästään kirjastoille. Koko
yhteiskunnan pitää havahtua siihen, että ihmiset tarsitusta kannattaisi etenkin pandemian aikana kerrata.

MUKANA
ESSA
KIRJASTON ARJ

Opiskele kirjastoalaa
Haapaveden Opistolla!

en
easyScre
rhe
-tuotepe

easyScreen -tuoteperheen
näyttöratkaisut tuovat esiin
kirjaston tarjontaa ja antavat
uusia elämyksiä asiakkaalle!

EasyWay-karttapalvelu on sovellus, joka esittelee kirjaston pohjakartan ja ohjaa asiakkaat aineiston
luo. Yhdistä sovellus kirjastojärjestelmään ja näytä materiaalien
sijainnit verkkokirjastossa! Easyway
toimii monipuolisesti - kosketusnäytöllä isolla screenillä, kirjaston
lainatabletissa tai vaikka asiakkaan
omassa mobiililaitteessa!
Vuorovaikutteisen tervetulonäytön avulla käyttäjille voidaan jakaa
yleisesittely talon tarjonnasta ja
toiminnasta. Yhdistä easyWay
-karttapalveluun ja helpota kirjaston tiloissa navigointia! Voit tuoda
tervetulonäyttöön näppärästi myös
ajanvarausjärjestelmän tiedot.
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Digitaalinen hylly on moderni
keino tarjota asiakkaille elämyksellistä sisältöä sekä tietoa aineistosta.
Mahdollisuudet ovat rajattomat!
Luo digitaalinen esittelypöytä elämäkerroista, dekkareista tai vaikka
puutarhakirjoista! Käyttäjä voi selata Digihyllyä näppärästi kosketusnäytöllä ja tutkia tarkemmin mielenkiintoa herättäviä nimikkeitä.
Yhdistä easyWay -karttapalveluun
ja näytä asiakkaalle myös aineiston
hyllypaikat.
Nämä ja muut easyScreen
-perheen tuotteet saatavissa
Kirjastopalvelulta - kysy lisätietoja!
Jussi Mustajärvi
Avainasiakaspäällikkö
Suomen kirjastopalvelu Oy
+358 50 571 6732
jussi.mustajarvi@kirjastopalvelu.fi

Päivitä osaamistasi tutkinnon osilla
tai suuntaa kohti perus- tai ammattitutkinnon suorittamista.
Lisätiedot ja hakeminen

opistoon.fi

Suomen kirjastosäätiön apurahat
haettavissa 1.–31.3.2022
Suomen kirjastosäätiö tukee kirjastojen kehittämistä, projekteja, koulutusta, tutkimusta, selvityksiä ja kokeiluja sekä kirjastoalan kansainvälistä toimintaa. Säätiö voi tukea yksityisiä henkilöitä, vapaita yhteenliittymiä ja yhteisöjä.
Apurahaa voi hakea esim. kansainvälisiin seminaareihin tai webinaareihin osallistumiseen tai järjestämiseen sekä verkostoitumiseen. Ensisijaisesti apurahoja on myönnetty henkilöille, joilla
on esitys tai posteri konferenssissa tai seminaarissa. Apurahoja ei
myönnetä alan perusopintoihin.
Ks. hakuilmoitus kokonaisuudessaan:
http://www.kirjastot.fi/kirjastoala/suomen_kirjastosaatio

Suomen kirjastosäätiön hallitus

Käytännön huippuosaajia

kirjasto- ja tietopalvelualalle
Opiskele koko tutkinto tai kirjasto- ja tietopalvelualan
korkeakouludiplomi joustavasti, myös työn ohessa.
Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalvelut
• 210 op / 3,5 v.
• hakuaika: 16. - 30.3.2022

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
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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

• opinnot alkavat syksyllä 2022

Kirjasto- ja tietopalvelualan monimuotokoulutuksesta valmistuu kirjastoalan
ammattilaisia, jotka osaavat toimia muuttuvassa kirjastomaailmassa.
Ensimmäisen vuoden opinnot toteutuvat pääosin verkko-opintoina ja toisesta
vuodesta lähtien monimuoto-opetuksena (lähiopetusta n. 2 pv / kk).
Lue lisää: turkuamk.fi/haku
Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomi (Avoin AMK)
• 60 op / 1 v.
• hinta: 200 € / lukukausi

• hakuaika: 4. - 15.4.2022
• opinnot alkavat syksyllä 2022

Avoimen AMK:n korkeakouludiplomissa opiskellaan 60 op kirjasto- ja
tietopalvelualan opintoja pääosin verkossa. Korkeakouludiplomi on
käytännönläheinen opintokokonaisuus kirjastoalan perusosaamista, jossa
painotetaan ohjaustaitoja.
Opinnot soveltuvat hyvin opiskelijalle, jolla on jo korkeakoulututkinto.
Lue lisää: turkuamk.fi/korkeakouludiplomi
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Päihdetyötä ja
ravintolajuomia

PALSTALLA NOSTETAAN ESILLE AJANKOHTAISIA POIMINTOJA KIRJASTOJEN ARJESTA.
HELMIKUUSSA ETSITÄÄN SUOMEN PARASTA KIRJASTOA.

A JA N KO H TA IS TA

🍻

KIRJASTOT EIVÄT SULJE
PÄIHTYNEITÄ IHMISIÄ ULOS.

PÄIHTEET KIINNOSTAVAT myös kirjastojen asiakkaita. Helsingin Oodin lainaustilastojen perusteella ne kiinnostavat etenkin muistelmien muodossa.
Yksi suosituimmista päihdeaihetta sivuavista romaaneista on ollut Joonatan Tolan Punainen planeetta
(2021), jossa perhesuhdekurimukseen limittyy alkoholia ja lääkkeitä. Tietokirjapuolella suosituimpiin
kuuluu itsehoito-opas Irti alkoholista (2014).
Päihteisiin liitetään usein ongelmaisuus myös
tosielämässä. Oodissakin päihteisiin liittyvät ongelmat nähdään selvästi. Enimmäkseen niistä kärsivät
käyttäjät.
”Nyt kun on ollut kaikenlaisia kokoontumisrajoituksia ja erilaiset päiväkeskukset ovat olleet
kiinni tai niihin on päässyt vain muutama ihminen
kerrallaan, mielestäni on ollut hirveän tärkeää, että
kirjastoon pääsee sisälle tilanteesta riippumatta”,
erikoiskirjastovirkailija Hanna Hopea sanoo.
Lämpimän sisätilan merkitys on kasvanut.
”Monet vartijoistamme ovat maininneet, että
tämä on ensimmäinen ja ainoa työkohde, jossa heille
sanotaan, että antakaa päihtyneiden ihmisten olla
paikalla. Muissa kohteissa heille sanotaan, että poistakaa päihtyneet ihmiset paikalta”, sanoo palvelupäällikkö Kari Lämsä.
Hän kertoo, että henkilökunnalla on käytössään
Oodilaisen käsikirja, joka neuvoo myös päihtyneiden
asiakkaiden kanssa toimimisessa.
”Puhumalla pääsee pitkälle”, Hopea toteaa.

OODI TEKEE YHTEISTYÖTÄ erilaisten päihdetyötä tekevien tahojen, muun muassa A-klinikkasäätiön
kanssa. Heidän vapaaehtoisensa ovat saaneet Oodista käyttöönsä taukotilan, kun he jakavat keskustan
alueella villasukkia ja kolmioleipiä.
”Heidän kouluttamansa vapaaehtoistyöntekijät
tekevät täällä asioita, joihin meillä työntekijöillä ei
välttämättä ole aikaa tai koulutusta. Ideaalitilanne
on se, että he auttavat erilaisissa asioissa, vaikka
Kela-papereiden tulostamisessa, ja mikä tärkeintä,
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he kuuntelevat ja ovat läsnä. Heillä on myös
ajantasainen tieto siitä, mikä päiväkeskus on
milloinkin auki”, Hanna Hopea sanoo.
Oodi tekee yhteistyötä myös sosiaaliviraston
etsivän lähityön kanssa ja Tukikohta ry:n Etsivä
löytää -hankkeen kanssa.
Kumppanuuksia on syntynyt muuallakin
Suomessa. Espoon kaupunginkirjasto ja A-klinikkasäätiö esimerkiksi ovat aloittaneet yhteistyön,
johon kuuluu niin henkilöstön koulutusta kuin
tiedon jakamista.
ei puututa, häiriöihin ja päihteiden käyttöön kirjaston tiloissa puututaan. Jälkimmäiseen löytyy tosin yksi poikkeus.
Oodissa toimii ravintola, jonka listalla on myös alkoholijuomia.
”Kyllähän täältä saa aamusta iltaan alkoholia,
samalla tavalla kuin vaikka Musiikkitalon aulassa,
oopperassa tai missä tahansa kulttuuritalossa”, Kari
Lämsä sanoo.
VAIKKA PÄIHTYNEISYYTEEN

KAISU TERVONEN

📑 🎂
📱
📚
LUKUTAITOA VAHVISTAMAAN

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 on
julkistettu. Sen tavoitteena on tarjota
tukea ja vahvistusta suomalaisten
lukutaidolle läpi elämän. Erot lasten
välillä alkavat näkyä jo perusopetuksen
aikana. Myös heikosti lukevien nuorten määrä on lisääntynyt. Erityisesti
monilukutaito kaipaa vahvistusta.
Kirjastolla on tärkeä rooli: sen tulee innostaa lapsia ja nuoria, sekä koko väestöä lukemaan
enemmän ja monipuolisesti kirjallisuutta.
 Lisätietoa: oph.fi

K I RJAS TOARK E A

JUHLAT KIRJASTON PÄIVÄNÄ

ELLIBS LAAJENI

Tunnetko e-kirjasto Ellibsin?
Siellä on nyt valtakunnallinen
lasten ja nuorten kokoelma.
Kirjoja voi lukea ja kuunnella
älypuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla. Sovelluskaupoista voi ladata maksutta Ellibs-sovelluksen.
Laina-aika on neljä viikkoa. Suomenkielisiä teoksia
voi käyttää yhtä aikaa 50 käyttäjää ja ruotsinkielisiä
teoksia 10 käyttäjää.
 Ellibs.com

VUODEN KIRJASTOKISA KÄYNNISTYI

Nyt haetaan ensi kertaa Suomen parasta
kirjastoa. Se tekee yhteiskunnallisesti
vaikuttavaa työtä ja rakentaa tulevaisuuden
kirjastoa. Kisaan pääsevät mukaan kuntien
yleiset kirjastot.
Esiraati valitsee kevään aikana 4–5 finalistikirjastoa. Voittaja saa palkinnon, joka
on arvoltaan 2 500 euroa. Vuoden kirjasto
julkaistaan Kirjastopäivillä kesäkuussa
2022. Kilpailun toteuttavat Kuntaliitto ja
Kirjastoseura.
”Kirjastot tekevät ympäri Suomen
äärimmäisen tärkeää työtä. Tyytyväisyys
kirjastopalvelujen hoitoon sekä myös
saatavuuteen ja saavutettavuuteen on hyvin
suurta eri ikäisillä, eri sukupuolta ja äidinkieltä edustavilla sekä eri osassa kuntaa
asuvilla”, toteaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee.

😇
🏢

Suomen kirjastoseura kutsuu kirjastot viettämään Kirjaston päivää
19. maaliskuuta. Päivän tarkoitus
on muistuttaa siitä, miten merkityksellinen kulttuuripalvelu kirjasto
on. Samana päivänä vietetään myös
tasa-arvon ja Minna Canthin päivää.
Järjestä kirjastossa tapahtuma,
viesti päivästä somessa ja jaa
asiakkaille Suomen kirjastoseuran
tuottamia materiaaleja.
 Lisätietoja:
www.suomenkirjastoseura.fi

ILMOITTAUDU KIRJASTOPÄIVILLE

Kirjastopäivät järjestetään Hämeenlinnan Verkatehtaalla 15.–17. kesäkuuta. Alan suurimman
tapahtuman pääteemana on ”Tulevaisuuden
kirjasto – muutosta ja empatiaa”. Tarjolla on
näkökulmia digitalisoituvasta maailmasta ja
ilmastonmuutoksen vastaisesta työstä. Päivillä
korostetaan myös inhimillisten kohtaamisten ja
empatian merkitystä.
Lisäksi tapahtumassa on Kirjastoalan ammattimessut, jossa kymmenet kirjastoalan yritykset ja organisaatiot esittelevät palveluitaan.
 Ohjelma ja ilmoittautuminen:
www.kirjastopaivat.fi

koonnut PÄIVI TOLONEN

7

KIRJASTOLEHTI

1/2022

KIRJASTOLEHTI

K ANS I

teksti TUOMO MANNONEN
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| kuvat JARKKO MIKKONEN

KISSA HIIPII
KIRJASTOON

TUORE KIRJASTOAMMATTILAINEN GÜNTER KIVIOJA
HALUAA HALUAA, ETTÄ KIRJASTOT PITÄISIVÄT
ENEMMÄN ÄÄNTÄ HIENOISTA PALVELUISTAAN.
8
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Günter Kivioja
on Kissa.
Suomalaisen
uuden rockin
hyväntahdonlähettiläs,
joka
laulaa ”vaa
rallisesta bändistä” ja siitä, miten ”sähkökitara on kuningas”.
Helsingin indie- ja punkpiireistä koottu yhtye
flirttailee estottomasti glamin ja vanhan heavyrockin
estetiikalla.
Rock´n´roll-tarina alkaa New Yorkista. Ghost
World -yhtye, jossa Kivioja soittaa myös kitaraa,
esiintyi paikallisilla festivaaleilla koronapommin pudotessa maailmaan maaliskuun puolivälissä 2020.
Yhtye ennätti soittaa ensimmäisen keikan, loput peruttiin.
Bändi pyöri epätietoisena autiossa suurkaupungissa viikon kunnes sai säädettyä lennot kotiin.
Kahden viikon karanteenin aikana Helsingin Vallilassa Kivioja katsoi tv:tä ja tappoi aikaa. Netflixiin
oli juuri ilmestynyt palkittu Tiger King -dokumenttisarja. Siinä eksentrinen eläintarhan omistaja sekoilee
omituisia tyyppejä vilisevässä tarinassa, joka kertoo
palkkamurhasta kissapetojen kasvattajien alamaailmassa.

10

Samalla kitara soi. Huvittaakseen itseään Kivioja
päätti tehdä ensimmäisen suomenkielisen rock-kappaleensa. Biisi syntyi nopeasti ja toinenkin. Demot
siirtyivät netissä kavereille, jotka diggasivat meiningistä. Kun karanteeni oli ohi, treenikämppä kutsui ja
Kissa oli syntynyt.

Kouvolasta kotoisin
oleva Kivioja muutti Helsinkiin pari vuotta sitten.
Kouvolan kirjaston apulaisjohtaja Marko Niskapohja vinkkasi kirjastosta työtä hakeneelle vastavalmistuneelle medianomille, että Keravalla voi käydä
kirjastoalan koulutuksen parissa vuodessa. Oppisopimuspaikka löytyi Jakomäestä.
”Rakastan kirjastojen tunnelmaa ja tuoksua. Äitini roudasi minua sinne pienestä pitäen. Teini-ikäisenä kannoin kasoittain levyjä ja elokuvia kotiin.
Opettelin bassonsoittoa tabulatuureista. Jakiksessa
kiinnostus, into ja motivaatio alaa kohtaan heräsivät
toden teolla. Ensimmäisen kerran jossain työssä tuntui, että tämä on se oma juttu.”

HAAVEENA KIRJASTOTYÖ.

 Kissa valmistelee
uutta levyään rauhassa. Uusi materiaalia sisältää paljon
pop-koukkuja, lupaa
biisintekijä, laulaja-kitaristi Günter
Kivioja.

11
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Kivioja valmistui Keudasta. Tällä hetkellä kirjastonhoitaja-medianomi-muusikko keikkailee, kirjoittaa uutta materiaalia ja etsii alan töitä. Huomionarvoinen asia, joka tulee keskustelussa ilmi: kirjastoissa
on töissä yllättävän paljon muusikoita.
”Sille on varmasti syy. Työ on yleensä joustavaa
keikkojen ja treenien suhteen. Tunnen monia tyyppejä, jotka ovat musarintamalla kiireisiä ja kirjastossa
töissä. Kirjastotyö maadoittaa hyvin takaisin arkeen
keikkahumusta”, Kivioja pohtii.
Kissan debyyttilevy Vaarallinen bändi ilmestyi kesäkuussa Svart Recordsin kautta. Vinyylilevystä on
tulossa nyt kolmas painos, mikä on Suomen mittakaavassa harvinaista. Keikkaa riittää ja kalenteri täyttyy viikonloppu kerrallaan. Bändi kiertää koko kesän
Suomen festareita etelästä pohjoiseen.
Kun Kivioja meikkaa, vetää trikoot
ylleen, ottaa kitaran käteen, nousee lavalle yhtyeensä kanssa ja laulaa rock´n´roll -sotilaasta, Kissa hiipii
esiin.
”Kissa on se tyyppi, joka olin lapsena, hauska ja
rohkea heittäytyjä. Lavalla tuon esille toisen puolen
itsestäni, sen, jonka olen tahtomattani tukahduttanut. Onko se alter egoni vai todellinen minä? En tiedä.”
Yhtye on liputtanut turvallisen keikkakulttuurin puolesta. Kivioja saattaa keikan aikana muistuttaa biisien väleissä hyvästä meiningistä. Ketään ei saa
kiusata.
”Rokkisikailu on tylsää menneen ajan touhua.
Yritämme luukuttaa isosti sellaista hyvän mielen meininkiä. Mukavampaa olla kiva toiselle. Ja aina toivoisi, että itseäänkin kohdeltaisiin ystävällisesti.”
Tarvitsevatko kirjastot lisää glamouria? Kiviojan
mielestä kyllä. Tai ainakin ne voisivat pitää enemmän
ääntä itsestään.
”Tuntuu, että kirjastot voisivat panostaa enemmän markkinointiin. Rummuttaa äänekkäämmin
kaikista hienoista palveluistaan. Se voisi tehdä kirjastosta pirteämmän ja houkuttelevamman. Monessa
paikassa näin tietysti tehdäänkin jo.”
Kiviojan unelmaduunit löytyvät asiakaspalvelusta sekä viestinnän ja markkinoinnin saralta. Kaupunkiverstaat ovat uusi suunta, joiden kehittämisessä
hän haluaisi olla mukana.
”Ennen vanhaan ajateltiin, että kirjastolla on vastuu ihmisten lukutaidon edistämisessä. Nykyään voisi puhua, että tänä päivänä kirjastolla on vastuu ihmisten monilukutaidon kehittämisessä. Minulle on
tärkeää, että jokaiselle ihmiselle on sosioekonomisesta taustasta riippumatta mahdollisuus osallistua, kokeilla, oppia ja tehdä erilaisia asioita kirjastossa, kuten käyttää vaikka ompelukonetta tai 3D-printteriä.”
ALTER EGO?
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  Kissa-yhtyeen
debyyttilevy Vaarallinen bändi julkaistiin
kesäkuussa 2021.

  Suomeksi sanoittaminen on virittänyt Günter Kiviojan
mielen uudelle
taajuudelle.

YSTÄVIÄ JA TAIDETTA. Suomeksi sanoittaminen
on virittänyt Kiviojan mielen uudelle taajuudelle. Sanoja ja lauseita putkahtelee esiin eri tavalla arkissa tilanteissa kuin englanniksi kirjoitettaessa. Ideoita hän
saa kirjoista, elokuvista, kavereiden jutuista ja asioista ympärillään. Esimerkkinä seuraavalle levylle tuleva
kappale, jossa lauletaan: Sä oot smooth, Sä oot cool, You
got the moves, Sul on Helsinki Groove.
”Se kuulostaa tyhmältä Helsinki-lesoilulta”, Kivioja sanoo ja nauraa.
”Helsinki groove on yksittäinen läppä, joka on
tullut mieleen, kun olen tarkkaillut inspiroivaa ilmapiiriä ympärilläni. Ystäviäni ja tätä völjyvää kokonaisuutta, johon kaikki nämä kivat, lahjakkaat ja taitavat
ihmiset kuuluvat. Istuin jossain työhuonejatkoilla ja
katselin ympärilleni, kun sanat tulivat mieleeni. Kappale on ylistysbiisi ystävilleni.”
Kissan rock´n´roll-tarina on vasta alussa. Onko
nyt jo aika rockin uuden tulemisen, jota on ennustettu vuosia tapahtuvan? Kivioja uskoo niin. Ainakin hetkellisesti. Ilmiö näkyy marginaalissa sekä
mainstriimissä – uusia bändejä syntyy paljon, nuorempi jengi pukeutuu taas bändipaitoihin, Euroviisut
voitti italialainen rock-bändi Måneskin.
”Kitaramusa on taas alkanu maistua ihmisille,
mutta ilmiöt menevät aina aaltoina. Kaikella on aikansa. Kohta tulee taas joku uusi tai vanha juttu pinnalle. Tämäkin on uusivanhajuttu", Kivioja päättää
hymyillen.”  
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Kirjastosta apua
yksinäisyyteen
KIRJASTON TYÖNTEKIJÄ VOI ESIMERKIKSI HYMYILLÄ,
KYSYÄ KUULUMISIA TAI JÄRJESTÄÄ KESKUSTELUTILAISUUDEN.
YKSINÄISYYTEEN VOI AUTTAA MYÖS PELKKÄ HYLLYJEN
VÄLISSÄ KULKEMINEN, SILLÄ KIRJASTOSSA OLLAAN
YHDESSÄ SAMAN ASIAN ÄÄRELLÄ.
I LM I Ö
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ksinäisellä on aikaa ajatella, mutta ajatukset kiertävät kehää, kun niitä ei pääse
jakamaan. Yksinäisyys tuntuu siltä kuin
olisi luolassa, jonka päässä ei näy valoa.
Nämä mietteet yksinäisyydestä ovat
Kuopion kaupunginkirjaston pääkirjaston asiakkaiden kirjoittamista runoista ja
aforismeista.
Joka kymmenes suomalainen tuntee
olevansa yksinäinen. Yksinäisiä on kaiken
ikäisissä. Vaikka yksinäisyys on yleistä,
aiheesta puhutaan vähän. Keskustelun lisäämiseksi Kuopion pääkirjastossa järjestettiin tilaisuus, jossa käsiteltiin yksinäisyyttä ja yksinäisyyden lievittämistä.
”Yksinäisyys on kipeä kokemus. Koska siihen liittyy häpeää, yksinäisyyden
tunteet jätetään usein sanomatta ääneen. Jos sanoittaa yksinäisyyden tunteita
muille, ottaa jo askeleen niiden lieventämiseen”, Kuopion kriisikeskuksen Yksinäisyystyö Pohjois-Savossa -hankkeen projektipäällikkö Hanna Holopainen
sanoo.
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ROMAANIN
ONGELMA

KO LU MN I

TURVATON JÄÄ KOTIIN. Eniten yksinäisyyden
kokemuksia on yli 75-vuotiailla. Heistä puolet asuu
yksin – puoliso on kuollut ja lapset ovat muuttaneet
kauas – ja he kokevat siksi olevansa yksinäisiä. Osalle
työelämästä poisjääminen on tuonut mukanaan vapauden tunteen sijaan yksinäisyyden kokemukset.
”Eläkkeelle jäädessään moni aktivoituu, mutta
moni jää myös kotiin”, Mirja Syrjänen Kuopion
Eläkeliitosta sanoo.
Syrjänen on ollut eläkkeellä viisi vuotta. Hän
asuu yksin, mutta on liikuntaharrastusten ja järjestötoiminnan kautta paljon tekemisissä muiden
kanssa. Eläkeliitossa hän on sihteeri, jonka tehtäviin
kuuluu ikätovereiden innostaminen mukaan toimintaan.
”Moni iäkäs ihminen kokee turvattomuuden tunnetta, eikä siksi mielellään lähde pois kotoa.”
Usein turvattomuuden tunteen ja siitä johtuvan
kotona pysyttelyn taustalla on sairauksia. Syrjänen
sanoo, että sairauksien taustalla taas on usein yksinäisyyttä.
”Yksinäisyys on ikäihmisille kansanterveydellinen ongelma. Se aiheuttaa masennusta ja ahdistusta
ja edistää muistisairauksia. Yksinäisyys pitäisi osata
ottaa puheeksi terveyspalveluissa.”
Korona-aikaan ihmiset tottuivat olemaan tiiviisti kotona, ja nyt heitä on aiempaa vaikeampi saada
liikkeelle.
VOIMIA KESKUSTELUSTA. Moni ihminen ei ole
arjessaan ollenkaan tekemisissä muiden ihmisten
kanssa. Monella ei ole ketään, jolle puhua päivittäisistä tekemisistään. Toisaalta perheellinenkin ihminen voi olla yksinäinen, jos hänellä ei ole yhtään
ystävää.
Inka Pironetti tekee Hanna Holopaisen kanssa yksinäisyystyötä Kuopion kriisikeskuksessa. Asiakkaita kohdatessaan hän on huomannut, että yksinäinen ihminen ajattelee usein yksinäisyyden olevan
omaa syytä. Yksinäinen saattaa ajatella, että itsessä
on jotain vikaa, ja ettei siksi kelpaa kenenkään ystäväksi. Sellaisten ajatusten kanssa on vaikeaa lähteä
ihmisten pariin, kuten harrastusryhmiin, vaikka niitä tarjolla olisikin.
”Ihminen, joka ei uskalla liittyä muiden seuraan,
saa meiltä henkilökohtaista keskusteluapua”, Pironetti sanoo.
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Yksinäisyystyö Pohjois-Savossa -hanke alkoi
elokuussa. Toiminta on HelsinkiMission kehittämän mallin mukaista. Keskustelujen lisäksi tärkeää on työkirjatyöskentely. Siinä tavoite on, että
ihminen haastaisi yksinäisyyteen liittyviä ajatuksiaan. Jos hän alkaa nähdä itsensä myönteisemmin,
hän voi löytää voimavaroja lähteä ihmisten pariin
tai opetella elämään yksinäisyyden kanssa niin, ettei yksinolo satuta.
”Emme neuvo ketään etsimään sosiaalisia suhteita. Toivomme, että asiakas itse oivaltaa, mitä hän
tarvitsee. Jokuhan voi haluta sitä, että olisi sinut yksinäisyytensä kanssa.”
Pienillä teoilla voi aina
edistää toisen tunnetta kohdatuksi tulemisesta.
Kuulumisten kysyminen ja kuunteleminen ovat
siihen hyviä tapoja.
Koska erilaiset ihmiset ovat yksinäisiä, keinoja yksinäisyyden lievittämiseen on paljon.
Kirjastoissa voidaan kannustaa puhumaan yksinäisyydestä avoimemmin. Myös muilla kuin
kirjaston työntekijöillä on mahdollisuus järjestää tilaisuuksia.
Kirjastot ovat totutusti paikkoja, joihin on
hyvä tulla yksinkin. Hyllyjen välissä kulkiessa saattaa kokea kuuluvansa porukkaan, sillä
muut ovat saman asian äärellä. Kirjastoissa on aina
olemassa asiakkaiden ja kirjastotyöntekijöiden sekä
asiakkaiden keskinäisen kohtaamisen mahdollisuus.
”Hymyt, katsekontaktit ja rupattelu kirjastossa
voivat lievittää yksinäisyyden kokemusta”, Kuopion
kaupunginkirjaston kirjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen sanoo.
Hän lisää, että Kuopion pääkirjastossa saa tarvittaessa apua myös kriisikeskuksen ajanvaraukseen.
HUOMIOI HYMYLLÄ.

Kirjallisuudella voi olla yksinäisyyttä lievittävä vaikutus. Eläkeliiton Mirja Syrjäsen mukaan lukupiirit ovat ikäihmisten keskuudessa
mieluisaa ajanvietettä. Savinainen sanoo, että kirjastossa on jatkuvasti avoimia lukupiirejä, ja että niitä
voi myös toivoa kirjastohenkilökunnalta.
Oman yksinäisyyden käsittelyyn ja yksinäisen ihmisen kohtaamiseen Savinainen vinkkaa kirjoja Kai
ken keskellä yksin – Aikuisten yksinäisyydestä ja Myötä
tunnon mullistava voima.  
KIRJOISTA APUA.

M

ikä on romaani? Tämä
Proosamuotokin on kyseenalainen
kysymys nousee esiin
kategoria heti, kun alan tarkastella sitä
kirjallisessa keskusteluslähemmin. Monet runosäkeet voisivat
olla taidokkaita proosalauseitakin, ja
sa tuon tuosta, yleensä
tietyt runoteokset voisivat muuttua
silloin kun jotakin uutta,
romaaneiksi, jos niiden rivit laitettaisiin
aikaisemmin romaanin piiriin kuulumaperäkkäin eikä allekkain. Kenties rotonta kirjallista kokonaisuutta aletaan
nimittää romaaniksi. Minun mieleeni
maani onkin taittotekninen kategoria:
kysymys nousi lukiessani Maria Stepateos, jossa rivit ja lauseet sijaitsevat
perätysten?
novan teoksen Muistin muistolle. Siinä
KATJA KALLIO
Maria Stepanova -niminen pietarilainen
Kirjoittaja on
runoilija alkaa järjestellä kuolleen tätinsä
kirjailija.
TOSIASIA ON, että yritykset määriteljäämistöä ja jäljittää vimmaisesti sukunsa
lä romaani ovat kautta aikojen epäonnishistoriaa. Rakastin palavasti tätä rikasta,
tuneet. Tätä epäonnistumista paikataan
älykästä, ihmeellistä teosta.
hokemalla sitä sikavertausta. Että romaani on sika, joka
Mutta romaani Muistin muistolle ei minusta ollut,
syö mitä tahansa. Stepanovan teoksen jälkeen minä olen
vaikka takakannessa niin lukikin.
miettinyt, että ehkä romaani on sika, joka on viime aikoina mieltynyt kissanruokaan, ja syönyt sitä niin paljon, että on muuttunut kissaksi.
MITÄ VÄLIÄ SILLÄ ON, eräs kirjailijaystäväni kysyi
Mutta en tiedä miksi minun siitäkään pitäisi
minulta täysin oikeutetusti. Mitä väliä, mitä kirjoja sanotaan romaaneiksi ja mitä ei? Ei määritelmä muuta
pahastua. Eläinhän kissaksi muuttunut sikakin on, ja
teosta millään tavoin. Muistin muistolle pysyy täsmälleen sellaisena yhtä arvokas olento kuin ennenkin.
samana teoksena ihan riippumatta siitä, miksi sinä sitä
kutsut.
Aivan, minä sanoin, mutta miksi sitä sanotaan
romaaniksi? Mikä siitä tekee romaanin?
Millä tavoin se ei ole romaani, ystävä kysyi. Romaani
on sika, joka syö mitä vain ja niin edelleen, tiedät kyllä.
Miksi sinua uhkaa se, että tämä tai mikä vain kirja voi
olla romaani?
Voiko vaikka puhelinluettelo olla romaani, minä
kysyin. Jos mikä vain kirja voi olla romaani, miksi tarvitaan sellaista kategoriaa? Miksei sanota vain ”kirja”?
että minä roikun edelleen siinä romaanin
formaalisessa määritelmässä, jonka mukaan romaani on
”tietyn pituusvaatimuksen täyttävä proosamuotoinen
fiktiivinen kertomus”, ja eritoten fiktiivisyyden vaatimuksessa. Stepanovan teos ei vaikuta fiktiiviseltä, vaan
hänen omilta kokemuksiltaan, jotka ovat prosessoituneet kirjoittamisen kautta. Mutta toisaalta: eikö kaikki kirjallisuus ole kirjoittajansa kokemusta maailmasta,
kirjoittamisen kautta prosessoituna?
ON SELVÄÄ,

”
Voiko vaikka
puhelinluettelo
olla romaani,
minä kysyin.
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TAMPEREEN
UUDET KASVOT
HENKILÖ

TUORE KIRJASTOPALVELU
JOHTAJA NIINA SALMENK ANGAS
LUOTSAA NOPEASTI KASVAVAN
TAMPEREEN VIITTÄTOISTA
KIRJASTOA JA KAHTA
KIRJASTOAUTOA.

T

ampere näytti melko erilaiselta 25
vuotta sitten, jolloin Niina Salmenkangas muutti Seinäjoelta kaupunkiin
opiskelemaan. Tampere oli suosittu
opiskelijakaupunki, mutta mielikuvissa
se liitettiin usein manserokkiin, mustaanmakkaraan,
tehtaanpiippuihin
sekä Tapparaan ja Ilvekseen.
Neljännesvuosisadassa Tampere on
muuttunut monella tavalla. Kaupunki
on saanut oman ratikan. Valtava Nokia
Arena on kohonnut keskelle kaupunkia.
Uusia kaupunginosia on rakennettu ja
keskustaa tiivistetty uusilla kerrostaloilla. Lähitulevaisuudessa keskustaan
nousee myös useita tornitaloja.
Keskustan pääkatu Hämeenkatu on
muutettu joukkoliikennekaduksi, vaikka aiemmin ajatus tuntui mahdottomalta. Vielä kymmenen vuotta sitten
autoilija oli Hämeenkadulla kuningas.
Punatiiliset tehdasrakennukset Finlayson, Tampella,
Frenckell ja Kehräsaari ovat edelleen olennainen osa kaupunkikuvaa, mutta ne ovat jo aikaa sitten saaneet muuta
käyttöä.

Niina Salmenkangas on
nähnyt Tampereen kehittymisen. Tanskassa ja Ruotsissa
vietettyä muutamaa vuotta lukuun ottamatta hän on asunut Tampereella opiskeluajoista lähtien.
Samaan aikaan kun Tampere muutti muotoaan, Salmenkangas valmistui kirjastonhoitajaksi, perusti perheen ja
aloitti työt Hervannan kirjastossa vuonna 2007.


KIRJASTOA ARVOSTETAAN.
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Hervannasta hän siirtyi Metso-kirjastoon lastenosaston johtajaksi ja eteni lasten ja nuorten palveluista vastaavaksi palvelupäälliköksi.
Myöhemmin hänen vastuunsa palvelupäällikkönä sisälsi lasten ja nuorten palveluiden lisäksi myös
musiikin ja lehdet.
Hänet valittiin Tampereen kirjastopalveluiden
johtajaksi viime syksynä. Hän toimi sitä ennen viransijaisena johtajana vuoden alusta alkaen.
”Tampereella on kirjastojen suhteen hyvä tilanne
sikäli, että päättäjät ja kaupunkilaiset arvostavat kirjastoa. Kirjastopalveluita on kehitetty koko ajan”, Niina Salmenkangas sanoo.
Tamperelaiset käyttävät kirjastoja hieman valtakunnallista keskiarvoa enemmän. Vuonna 2019 kirjastoista tehtiin 4,9 miljoonaa lainaa.
Vuonna 2020 lainoja oli 3,8 miljoonaa, mikä ei
ole hullumpi lukema poikkeusoloissa.

taan monipuolisten lukutaitojen, kriittisen lukutaidon sekä lukuharrastuksen tukemiseen sekä digitaitojen opastamiseen.
”Kirjastoissa ei ole täysin sisäistetty sitä, että digiopastus kuuluu kaikille kirjastoille. Etenkin, kun
Tampereella on Tietotorit, joissa saa digiopastusta.
Opastus on tavallaan ulkoistettu Tietotoreille. Sisältöjä ja palveluja on kuitenkin yhä enemmän digitaalisilla alustoilla, joten kaikkien kirjastojen pitää opastaa sekä sisältöjen että laitteiden käytössä.”
Painopisteisiin kuuluu lisäksi palveluiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa palvelumuotoilun avulla.
Myös demokratiatyö tulee olemaan yhä merkittävämpi osa kirjaston toimintaa. Kirjasto tarjoaa tiloja
ja alustoja yhteiskunnallisille keskusteluille, tapahtumille ja yhdessä tekemiselle.
Lisäksi kirjasto edistää yhdenvertaisuutta poistamalla kirjastonkäytön esteitä, parantamalla saavutettavuutta, viestimällä monikanavaisesti ja jalkautumalla sinne missä ihmiset ovat. Kirjasto profiloituu
turvallisena ja syrjinnästä vapaana tilana.
”Maailma muuttuu niin nopeasti. On tärkeä organisoitua siten, että kirjasto pystyy reagoimaan ja kehittymään ketterästi.”

LISÄÄ KIRJASTOJA? Kaupunki kasvaa ja laajenee,
joten myös kirjastoverkon luulisi kasvavan. Uuteen
Vuoreksen asuinalueelle on suunniteltu kirjastoa,
mutta suunnitelmat ovat jäissä huonon taloustilanteen vuoksi. Myös toiseen uuteen kaupunginosaan,
Hiedanrantaan, on kaavailtu kirjastoa.
Lisäksi kaupungin keskustan painopiste on muuttunut. Tulevina vuosina rakennetaan uusi asemakeskus, joka muuttaa huomattavasti koko rautatieaseman aluetta. Tämä saattaa lisätä paineita keskustan
uudelle asemakeskuskirjastolle.
”Vaikka kirjastoverkkoselvitys on tehty, emme
tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Talous lopulta
asettaa reunaehdot sille, miten kirjastoverkkoa voidaan laajentaa”, Salmenkangas pohtii.
Kaksi kirjastoautoa ja mahdolliset pop-up-kirjastot osaltaan paikkaavat kirjastoverkossa olevia aukkoja.
”Olemme puhuneet paljon palvelutarpeen kasvusta ja siitä, miten kirjasto voisi siihen vastata.”
Salmenkangas miettii, miten asiakaspalvelua
ja kokoelmatyötä voisi kehittää niin, että aikaa jäisi
myös muulle palvelulle.
”Omatoimiaukioloaikaa lisäämällä voimme vähitellen siirtää resursseja muuhun toimintaan. Aikaa voitaisiin käyttää esimerkiksi kirjastopalveluiden markkinointiin, jotta kaikki tietäisivät paremmin
mitä kirjastolla on tarjota.”
MONIPUOLISIA LUKUTAITOJA. Niina Salmenkangas suunnitteli yhdessä laajennetun johtotiimin
kanssa kirjastolle uudet strategiset painopisteet.
”Meidän pitää tietää mihin asioihin panostamme.
Esimerkiksi lasten ja nuorten lukutaidosta puhutaan
kaikkialla, mutta aikuisten monipuolisesta lukutaidosta ei juuri lainkaan”, Salmenkangas sanoo.
Tulevaisuudessa Tampereen kirjastoissa panoste-
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Tampereen rakennusbuumilla on myös nurja puoli. Monet taitelijat menettivät pitkäaikaiset työtilansa, kun Pyynikin trikoon
entisiin tehdastiloihin rakennettiin asuntoja. Myös
Onkiniemen vanhan trikootehtaan taiteilijoiden työtilat ja muu kulttuuritoiminta on vaakalaudalla, sillä
tehtaasta löytyi asbestia vuonna 2017. Työtiloista on
huutava pula.
Kaupunki on tehnyt kulttuuritilojen tarveselvityksen ja tällä hetkellä useampi hanke on vireillä.
”Kaupunki yrittää ihan aidosti ratkaista tätä ongelmaa. Se on valmis tarjoamaan tiloja, kunhan sopiva paikka löytyy”, Salmenkangas sanoo.
Tampere suunnittelee muuttavansa Nekalan vanhan koulun kulttuuritaloksi, jossa olisi kirjasto ja taitelijoiden työtiloja. Tila vaatii peruskorjauksen ja sisäilmaremontin. Tällä hetkellä Nekalan kirjasto on
väliaikaisissa tiloissa konttikirjastona Nekalan koulun pihalla.
Salmenkankaan mielestä kirjastot voisivat olla
aktiivisen kansalaisuuden tukikohtia ja asukkaiden
kokoontumispaikkoja.
Kirjasto on aidosti kaupunkilaisten kolmas tila
koulun ja kodin ohella. Kirjastossa voi harrastaa,
opiskella ja viettää aikaa.
Salmenkankaan mielestä tiloihin ja henkilökuntaan satsaaminen kannattaa, sillä kirjastolla on sosiaalinen ja demokraattinen merkitys.
”Toivon, että kirjasto olisi tulevaisuudessa aktiivisen kansalaisuuden tukikohta.”  
KULTTUURILLE TILAA.

  Tampereen ratikka
alkoi liikennöidä
viime syksynä. Sen
reitti kulkee aivan
pääkirjasto Metson
vierestä.
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SEINÄT
ESSEE

KIRJALLISUUDEN LAJITYYPPIEN
TIUKOISTA KARSINOISTA PITÄISI
LUOPUA – MYÖS KIRJASTOSSA.

V

oi, en minä ole
sitä lukenut” sanoi
keski-ikäinen rouva
esikoisromaanistani
Ennen päivänlaskua
ei voi vuonna 2000.
”Eivät minua kiinnosta
avaruusraketit.”
Eräs valikoiva lukija avautui: ”Minä luen vain kirjoja, jotka ovat totta.”
Kun teokseni oli voittanut kyseisen vuoden Finlandia-palkinnon, sain toisenkinlaista palautetta: ”En
ollenkaan ajatellut lukea sitä, mutta niin moni suositteli. Ja miten yllätyinkään. En tiennyt, että Suomessa
edes kirjoitetaan tuollaisia kirjoja.”
Tietyn lajityypin jyrkkä, etukäteinen luokittelu
epäkiinnostavaksi, itselle vieraaksi tai eskapistiseksi
viihteeksi on helppoa. Erityisen helppoa se on, jos
lajityyppiä ei edes kunnolla tunne.
Vielä 1970-luvulla oli aivan tavallista puhua dekkareista kevyenä ”aivot narikkaan” -lukemisena, jollaiseen aidosti sivistynyt ihminen ei tarttunut muulloin
kuin kesämökillä. Mutta kun skandinaaviset, yhteiskunnallisesti kantaaottavat poliisiromaanit tulivat ja
Suomessakin Matti Yrjänä Joensuun teokset ylsivät
Finlandia-palkintolistoille, olisi ollut aidosti sivistymätöntä sanoa vieroksuvansa dekkareita, koska niissä
on vain niitä englantilaisia teetä juovia mummoja.
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S

pekulatiivinen fiktio eli tieteiskirjallisuus, fantasia, kauhu, surrealismi ja jopa maaginen realismi
kantavat edelleen jossain määrin
viihteellisyyden ja kapea-alaisuuden leimaa. Vaikka korkeakirjallisuuden historia sisältää
alan klassikkoja Kafkasta Vonnegutiin, Hessestä
García Marquéziin ja Orwellista Atwoodiin,
liian moni edelleen samaistaa tieteiskirjallisuuden
laserpyssyihin ja muukalaishirviöihin, fantasian
lohikäärmeisiin ja velhoihin, kauhun vampyyreihin ja
kummitustaloihin. Avaruussotia, myyttiolioita ja haamuja löytyy toki teoksista edelleenkin, mutta valtaosa
spekulatiivisesta kirjallisuudesta operoi huomattavasti laajemmalla skaalalla. Tieteisromaanin tiede voi
olla sosiologiaa tai vaikka folkloristiikkaa.
Määrittelyjä sotkee myös nykyinen trendi kirjoittaa käytännössä realistiseen kaanoniin kuuluvia
teoksia, joissa kuitenkin on pieni nyrjähdys arkikokemuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi yllä mainitun
esikoiseni ainoa ero realismista on siinä esiintyvä
fiktiivinen eläinlaji. Silti vielä vuonna 2000 – koska
olin aiemmin tehnyt sen vakavan virheen, että olin
kirjoittanut myös avaruus- ja tulevaisuusnovelleja –
teos oli jo etukäteen luokiteltu usean lukijan mielessä
scifiksi, eli kategoriaan EVVK - Ei Voisi Vähempää
Kiinnostaa.

E

ntäpä kommentti kirjoista,
joiden pitäisi olla ”totta”? Aivan
kuin romaanitaiteen henkilöt ja
tarinat eivät olisi pääsääntöisesti
keksittyjä, vaikka ne olisivatkin
realismin keinoin toteutettuja.
Väinö Linnan vänrikki Vilho
Koskela ja J.R.R. Tolkienin hobitti Frodo Reppuli
ovat yhtä lailla mielikuvitusolentoja. Mutta koska

,,

realismi ei kurotu arkihavaintojen ulkopuolelle, se
mielletään todeksi – ja usein myös ainoaksi oikeaksi
kirjallisuudeksi – vaikka realismi on vain parisadan
vuoden ikäinen taiteellinen muotivirtaus.
Vanhentuneisiin ja ahtaisiin lajityyppikäsityksiin
perustuva etukäteinen lokerointi on tilanne, jossa
kaikki häviävät. Kun esikoisteokseni luokiteltiin scifiksi, monet eivät ottaneet sitä edes käteensä. Joitakin
lukijoita tämä luokittelu toki kutsui, mutta monet
tieteiskirjallisuuden ystävät odottivat tulevaisuutta ja
teknologiaa ja siksi pettyivät syvästi. Ne, jotka tiesivät
kirjani spekuloivan biologialla ja mytologialla, eivät

Tieteisromaanin
tiede voi
olla vaikka
sosiologiaa.

aina löytäneet kirjaani kirjastoista
– koska se oli siellä scifi-hyllyssä.
JOHANNA
Tietyt kotimaiset tekijät ovat
SINISALO
tuottaneet hyvinkin selvärajaista
Kirjoittaja on
genreä, kuten vaikkapa J. Pekka
kirjailija.
Mäkelä, jonka teokset ovat
sijoittuneet useimmiten tulevaisuuteen ja avaruuteen. Mutta sitten hän kirjoitti
Finlandia-ehdokkaaksikin nousseen, aitoon historiaan
pohjautuvan romaanin Hunan, jonka epiikkarealismia rikkoi vain pieni maagis-realistinen elementti.
Pitäisikö Hunanin siis löytyä scifihyllystä vai sieltä
realismipuolelta?
Monet kirjat voisi mielestäni ilman muuta sijoittaa kumpaankin. Esimerkiksi Juha Itkosen uusin romaani Kaikki oli heidän on puoliksi tieteiskirjallisuutta
– se sijoittuu suurilta osin usean kymmenen vuoden
päähän tulevaisuuteen. Mutta enpä usko, että Itkosen
romaani on monenkaan kirjaston scifihyllyssä, vaikka
sillä olisi erinomaisen painavat syyt siellä sijaita.
Pitäisikö määritelmistä tämän vuoksi kokonaan
luopua? Ehkä. Suurin osa omista romaaneistani on
myyty ulkomaille niin kutsutulla contemporary fiction
-määreellä, ei lajityypin edustajana. Genreharrastajat löytävät nimittäin tarkkavainuisesti muistakin
kategorioista itseään kiinnostavat teokset, mutta
päinvastoin ei useinkaan käy.

L

uokittelua tehdessä olisi hyvä pitää
mielessä, että lajityyppien rajat
ovat häilyviä, venyviä ja sekoittuvia. Eikä genre ole kirjailijalle työn
päämäärä – ”kirjoitanpa nyt fantasiaa!” – vaan yksinkertaisesti kirjallinen työkalu muiden joukossa.
Lajityyppien tiukat karsinat ovat spekulatiivisia
seiniä – työkaluluonteisia, konstruoituja, eivätkä aina
aivan arkitodellisuuden lakeja noudattavia.  
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A R K K IT E H T U U R I

HAMMASLÄÄKÄRI, NUORISOTILAT JA MUUT
PALVELUT TULIVAT KIRJASTON KYLKEEN.
NYT PUDASJÄRVELLÄ MIETITÄÄN,
MITEN KIRJASTO VOISI HYÖDYNTÄÄ
UUSIA NAAPUREITA ENTISTÄ PAREMMIN.

  Koko rakennuksessa on tilaa noin
9300 neliötä, joista
kirjaston käytössä on
yli 750 neliötä. Suunnittelusta vastasi
Lukkaroinen Arkkitehdit Oy.

S

yksyisenä maanantaiaamuna
Pudasjärven kirjastossa käy kuhina. Uusi Hyvän olon keskus
Pirtti on juuri avannut ovensa
ja uteliaat paikalliset sekä vakioasiakkaat ovat saapuneet
ihmettelemään tuoreita tiloja.
Valtaosa vierailijoista ei ole tullut paikalle kokoelman tai lainauspalveluiden vuoksi. Pirtti nimittäin
käsittää kirjaston lisäksi myös kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut, nuorisotoimen ja vapaa-ajan tilat, auditorion, näyttelytilan sekä useita vuokrattavia
liiketiloja.
Monitoimikeskuksen tarkoituksena on palvella kaikkien toimipisteiden asiakkaita entistä laajemmin. Eri toimintojen yhdistäminen aiheuttaa joissakin ihmettelyä ja kulmakarvojen kohottelua, mutta
kirjaston puolella tiiviiseen yhteiseloon suhtaudutaan myönteisesti.
”Asiakkaat voivat samalla kertaa hoitaa useita eri
asioita. Kävijöitä saadaan varmasti lisää”, kirjaston
palveluvastaava Tarja Hytönen kertoo.
KAUNISTA HIRSIPINTAA. Hirsirakenteinen, tummanpuhuva kompleksi vaikuttaa vaikeasti hahmotettavalta, mutta parkkipaikalta näyttävälle pääsisäänkäynnille osaa suunnistaa vaivatta, kiitos hyvien
opasteiden. Ulko-ovelta avautuu suuri eteishalli, joka
on yhteistä tilaa niin kirjaston, kahvilan kuin terveysaseman odotusaulankin kanssa. Kaunista hirsipintaa
on joka paikassa. Myös taiteeseen on panostettu. Ylös
asti aukeavan kirjastotilan katossa kiikkuu korkealla
Pudasjärveltä kotoisin olevan taiteilija Martti Aihan
vaikuttava Keinu-veistos.
”Veistosta on joku jo ehtinyt leikkimielisesti kutsua pirttihirmuksi”, Hytönen kertoo naureskellen.
”Mutta hyvän taiteen tuleekin herättää tunteita.”
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Kirjastossa on esillä paikallista taidetta. Yläkerrasta löytyy muun muassa YouTube-videoillaan huomiota herättäneen pudasjärveläisen Kari Tykkyläisen kaksi veistosta.
PÄÄT KÄÄNTYILEVÄT. Pirtin avarissa tiloissa päät
kääntyilevät ja sormet osoittelevat eri yksityiskohtia,
kun paikkakuntalaiset kiertelevät tutustumassa uuteen rakennukseen. Haalaripukuiset rakennusmiehet liikuskelevat vielä väkijoukossa viimeistelemässä
taloa. Yläkerran tilojen läpi kulkee valkotakkista terveysaseman porukkaa, sillä hyvinvointipalvelut sijaitsevat molemmin puolin kirjastoa. Välillä joku käy
huutelemassa hammaslääkäriin tulijoiden perään.
”Ensimmäisen puolen tunnin aikana teimme
useita uusia kirjastokortteja”, Tarja Hytönen sanoo.   
Kirjastossa suunnitellaan uusia tapoja toimia
muiden kanssa.
”Emme ala ammuskelemaan ilmaan”, Hytönen
kertoo. “Kartoitamme muilta talon toimijoilta mitä
he haluavat.”
ILOA ILMASTA. Uusien tilojen myötä kirjaston
käyttö eittämättä monipuolistuu ja palvelut laajenevat, mutta henkilökuntaan ei ole tulossa lisäystä. Nykyisellä työntekijämäärällä pärjätään Tarja Hytösen
mukaan juuri ja juuri. Niukasta väkimäärästä huolimatta henkilökunnalla on päällimmäisenä ilo terveistä tiloista. Entisessä kirjastossa oireiltiin sisäilmaongelmien vuoksi.
Huonokuntoisen entisen kirjaston saneerausta ei
nähty kannattavana.  
”Vuonna 2016 aloimme kartoittamaan kirjaston
remonttitarpeita. Tarpeet olivat niin moninaiset, että
huomasimme uuden rakennuksen tulevan edullisemmaksi,” kirjastonjohtajana aiemmin työskennellyt
Outi Nivakoski muistelee.
Idea keskuksesta syntyi, kun myös terveysasema
paljastui aikansa eläneeksi.
Rakennustyöt käynnistettiin keväällä 2019. Loppuvuodesta talon toimijoiden yhteyshenkilöksi palkattiin projektikoordinaattori Kaija Kuiri.
”Välitin kirjaston toiveita suunnittelijoille”, Kuiri
kertoo. ”Heillä on tietenkin paras tietämys esimerkiksi hyllyjen sijoittamisesta ja omatoimikirjaston toiminnasta.”
Kuntalaisilta on kuulunut Kuirin korviin pääasiassa hyvää palautetta. Vaikka asiakkaita riittää
keskuksen kaikilla alueilla pitkin päivää, ei liikehdintä ja rupattelu kohoa meteliksi asti.
”Hirsiseinät imevät ääntä, joten yleistunnelma on
rauhallinen. Hälinää ei ole”, Kuiri kertoo.

HEIKKI JA JUULIA LAHNAOJA
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TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETTU SUOMALAINEN PALJASTAA KIRJAHYLLYNSÄ SISÄLLÖN.
TOIMINNANJOHTAJA KATJU ARO VAALII JOITAIN KIRJOJA KUIN PYHÄINJÄÄNNÖKSIÄ.

”YRITÄN LUKEA
KAIKKI
OLENNAISET
FEMINISTISET
TEOKSET” ”
K I R JA H Y LLY N I

V

MILLAINEN ON NYKYINEN SUHTEESI KIRJALLISUUTEEN? ”Hankin kirjoja jatkuvasti lukujonoon, mutta en ehdi lukea niin paljon kuin haluaisin.
Olen entinen kirjallisuudenopiskelija, joten ruuhkavuosien mukanaan tuoma muutos on ollut suuri.”

”Luen parhaillaan Meri Valkaman Sinun, Margot’ta.”

MITÄ LUET NYT?

antaalla kasvanut ja sittemmin helsinkiläistynyt Katju Aro rakastaa kirjoja,
mutta ei pelkästään niiden sisältöjä.
Tähän on vaikuttanut myös hänen työ
uransa graafikkona.
”En ole tehnyt kirjagrafiikkaa, mutta taustani
vaikuttaa varmasti siihen, miten suhtaudun kirjoihin esineinä. Rakastan painomusteen tuoksua, kansipaperin tuntumaa ja kirjan painoa
käsissäni.”
Parhaiten Aro tunnetaan kuitenkin
poliitikkona ja ammattifeministinä. Hän on
johtanut Naisasialiitto Unionia, Feminististä
puoluetta ja nyt Naisten Linjaa, joka tekee naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä.
”Yritän lukea kaikki olennaiset feministiset
teokset, jotta pysyn perillä keskusteluista. Mutta se
on yleensä mieluisaa. Esimerkiksi Rebecca Solnitin
upea Whose Story Is This? on sellainen, että kaikki
voisivat sen lukea.”

SUOSIKKIKIRJAILIJASI? ”On joitain kirjailijoita, joilta olen lukenut koko tuotannon tai
joiden uudet kirjat haluan varmasti lukea aina.
Näihin kuuluvat ainakin Toni Morrison, Jonathan Franzen ja Michael Cunningham. Toisaalta
monet viime vuosien parhaista lukemistani kirjoista ovat vielä yksittäisiä kirkkaita tähtiä, kun odotan
sitä, että ehdin lukea myös kirjailijan muita teoksia.
Mieleen tulevat esimerkiksi Vivian Gornick, Maggie Nelson ja Pajtim Statovci.”

ENSIMMÄINEN KIRJA, JONKA LUIT ITSE?

RAKKAIN KIRJASI?

KUINKA JÄRJESTÄT KIRJASI? ”Kirjahyllyni
on tällä hetkellä jaettu kahtia: hyllyyn, joka on olohuoneessa ja josta löytyvät sekä rakkaimmat kirjani että ne, jotka odottavat lukemista ensimmäisenä,
sekä hyllyyn, joka on ullakkokomerossa ja josta voin
käydä hakemassa täydennystä sitten, kun olohuoneen kirjat on luettu.”

”Ronja Ryövärintytär. Siskoni luki sitä minulle iltaisin, mutta eteni mielestäni liian hitaasti, joten rupesin lukemaan sitä itse.”

”Vaalin joitain kirjoja kuin pyhäinjäännöksiä. Esimerkiksi Junichiro Tanizakin
Varjojen ylistys ja Vladimir Majakovskin Pilvi hou
suissa ovat teoksia, joita siirtelen hyllyssä varovaisesti. Mutta en osaa rakastaa vain yhtä.”

MILLAINEN LUKIJA OLIT LAPSENA? ”Luin jatkuvasti. Tapoihini kuului mennä kirjastoon heti
koulun jälkeen, lainata pino kirjoja ja palauttaa ne
luettuina seuraavana päivänä. Tulin varmaankin
lukeneeksi läpi Vantaan Koivukylän kirjaston lastenosaston koko tarjonnan.”

”Ajattelen, että
kirjallisuus on muokannut vahvasti koko ihmiskuvaani. Kirjallisuus opettaa meitä ymmärtämään ihmisyyttä ja vaihtoehtoisia maailmoja.”
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SIVISTYS,
KIRJASTOT JA
KUNTATALOUS

TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETUT IHMISET KERTOVAT, MITEN HE SAAVAT ITSENSÄ VAUHTIIN.
RIINA MATTILA EI KIRJOITA PAKOSTA, VAIKKA SE ONKIN ITSENSÄ KANSSA TUSKAILUA.

KO LU MN I

A

lkavan vuoden merkittävin muutos Suomen hallinnossa on lähes kymmenen
vuoden ajan poliittista kädenvääntöä
aiheuttanut ja nyt toteutuva sote-uudistus. Uudistuksella on välillinen
vaikutus kansalaisten sivistyspalveluihin. Sosiaali- ja
terveydenhuollon vastuut siirtyvät hyvinvointialueille,
jotka toistaiseksi saavat rahoituksensa suoraan valtiolta.
Kuntien valtionosuudet vähenevät, mutta toisaalta
kunnat myös samalla vapautuvat kuormittavimmista
tehtävistään. Kuntien vastuulla merkittävimpinä asioina
säilyvät sivistys ja kulttuuri, myös kirjastopalvelut.
Kirjastojen ja sivistyspalvelujen asema kuntataloudessa on ollut kuluneella vuosikymmenellä hankala.
Vuonna 2014 luovuttiin käytännöstä, jossa kuntien
valtionosuuksista tietty osa oli varattu eritoten kirjastopalveluihin. Kuntaliitto toivoi tuolloin osuuksien
korvamerkinnästä luopumista, ajatuksenaan kuntien
mahdollisuus päättää valtionosuuksista mahdollisimman vapaasti peruspalvelujen turvaamiseksi.
Käytännössä tämä tarkoitti monessa kunnassa
säästöjen osumista ensisijaisesti sivistystoimeen, mikä
tietysti terveyspalvelujen ollessa vaakakupissa oli usein
pakkoratkaisu. Lähikirjastojen lakkauttamista tapahtui
siellä täällä, ja ellei kirjastopalvelu olisi ollut lakisääteinen tehtävä, eräissä kunnissa se olisi ehkä lakkautettu
kokonaan.

”

Seuraukset näkyvät
jo nyt.
28

AAMUISIN AUTTAA AASI

JUSSI
JALONEN
Kirjoittaja on
historiantutkija
ja tietokirjailija.

ja sivistyspalvelujen tulevaisuus on jatkossakin riippuvainen kuntatalouden tilasta. Koronan aikana
kuntatalous koheni massiivisten valtiontukien siivittämänä. Sivistys- ja kulttuuritoimen määrärahat puolestaan jäivät käyttämättä,
ja kulkutauti tuotti tällä sektorilla säästöjä ikään kuin
luonnostaan kirjastojen sulkeutumisen ja tapahtumaperuutusten myötä.
Tänä vuonna edessä näyttää olevan taas paluu
ankarampiin aikoihin. Helppoja säästökohteita on jo
etsitty sivistyspalveluista – palveluista, jotka vastikään
päättyneen kulkutaudin aikana olivat muutenkin alikäytöllä, ja joiden nyt pitäisi hallintouudistuksen jälkeen
olla kuntien ydintehtävä.
Seuraukset näkyvät jo nyt. Lähikirjastot ja kirjastoautot ovat jälleen päätymässä yliviivattaviksi
kohteiksi. Säästöt jäävät yleensä vaatimattomiksi, ja
vaikkapa Espoossa toteutetut lähikirjastojen lakkautukset kertovat enemmän kuntapäättäjien asenteista.
Lähikirjastojen katoamisen vaikutukset paikallisyhteisöihin, niiden aktiivisuuteen ja elinvoimaisuuteen ovat
huomattavan suuret, ja vahinko jää pysyväksi. Kansalaiset itse ovatkin näkyvästi protestoineet kirjastojen
lakkauttamisia vastaan.
KIRJASTOJEN
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SIVISTYSPALVELUJEN TURVAAMINEN olisi jatkossa syytä nostaa näkyvämmin esille kuntien valtionosuuksissa. Hallituksen tulisi miettiä, miten taata
kunnille resurssit nimenomaan kirjastopalvelujen saavutettavuuden ja monipuolisuuden turvaamiseksi, kunnallista itsehallintoa kunnioittaen.
Luontevinta olisi järjestää asia oppivelvollisuuden
pidentämisen yhteydessä. Hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille tästä aiheutuvat kulut täysimääräisesti, ja tämän oheen olisi mahdollista taata erityistuki
kirjasto- ja kulttuuripalveluille, jotka tukevat toisen
asteen opintoja. Joka tapauksessa ei käy päinsä, että
kriisistä toivuttaessa ja maakuntauudistuksen valmistuttua kuntatalouden vyönkiristys aloitettaisiin jälleen
sivistyksestä.

R

iina Mattilan kotona Rovaniemellä on
VIRETTÄ HAKEMASSA. Koska elanto ei ole kiinni
pari aasia odottamassa aamupalaa, joten
kirjoittamisesta, Mattila voi ryhtyä työhön vain silherääminen tuntuu edes hivenen helpom- loin kun huvittaa. Hän ei edes haaveile olevansa täysin vapaa kirjailija.
malta. Aamuja hän kuitenkin vihaa.
”Mielenterveydelleni ei sovi olla liikaa yksin ja
”On aivan sama, mihin aikaan herään.
Aamut ovat poikkeuksetta vaikeita”, hän sanoo.
liikaa kotona”, hän kuvailee. ”En usko, että saisin
”En käytännössä pysty nukkumaan ilman
arjesta järjestettyä sellaista, että saisin myös levättyä
lääkkeitä, joten jo kemialliset aineet tekevät heja pidettyä itseni järjissäni.”
Motivaatio kirjoittamiseen syntyy mielekkäistä
räämisestä vaikeampaa. Luontainen rytminikin on
projekteista. Arkipäivän pikku rakosissa Mattila ei
kuitenkin iltapainotteinen.”
kirjoita, vaan työhön on varattava
Aasit, kukko ja pari kanaa
NÄI N S AAN AI K AAN
pidempi aika kerralla. Aivan kuin
ovat kuitenkin hyvä syy herätä.
aamuisin heräämisessä, myös
Niiden ruokkiminen ja pihakirjoittamisessa vauhtiin pääsemisessä vierähtää
ton siivoilu tuovat merkityksellisyyttä sängystä
joskus parikin tuntia.
nousemiseen.
”Joskus vain tuijotan kaksi tuntia ja etsin virettä.
Samoin työt Rovaniemen kirjastossa vetävät
Kun se löytyy, alkaa tapahtua.”
liikkeelle. Kirjasto on ollut Mattilalle toinen koti ja
Mitään pelkkää riemua kirjoitustyö ei ole.
turvallinen tila jo niistä lapsuus- ja nuoruusvuosista,
Mattilan mukaan valtaosa ajasta on ”itsensä kanssa
kun ystäviä ei hirveästi ollut.
tuskailua”, mutta viisi prosenttia niin valtavia
”Olin perinteinen himolukija. Aloitin a:sta ja
onnistumisen ja oppimisen kokemuksia, että niiden
lopetin ö:hön.”
Nykyisin a:n ja ö:n välissä on myös omaa tuotan- vuoksi työtä jaksaa jatkaa.
toa. Mattilan esikoisromaani Järistyksiä voitti Minna
Canthin perillinen -palkinnon ja palkittiin wsoy:n
VOIMAA LUKIJOISTA. On myös hetkiä, kun tekee
kirjoituskilpailussa Tuhat ja yksi tarinaa nuoruumieli antaa periksi. Rankkoihin ja henkilökohtaisiin
kokemuksiin perustuvien kirjojen kirjoittaminen ei
desta, ja se oli myös ehdolla Finlandia Junior -palole ollut kevyttä, ja Silmät avatessa on edelleen pimeää
kinnon saajaksi. Sen jälkeen häneltä on ilmestynyt
olisi jäänyt kesken, jos kustannussopimusta ei olisi
kaksi romaania, Eloonjäämisoppi ja Silmät avatessa on
ollut.
edelleen pimeää.
MINNA PAKKANEN
Mattilan mielestä on normaalia, ettei innostus
kanna koko projektin läpi. Silloin voimaa löytyy
sieltä, mistä myös kirjan alkusysäys syntyi: tunteesta, että tämä pitää tehdä. Raskaista kokemuksista kirjoittaminen voi auttaa saamaan rauhan, ja
lopputulos saattaa olla avuksi myös muille.
”Aivan paras hetki on se, kun saa henkilökohtaisen viestin lukijalta, jota kirja on auttanut. Silloin
tajuaa, ettei kaikki ollut turhaa. Ei ole mitään väliä,
myykö kirja tuhansia kappaleita, jos vain voi vaikuttaa jonkun elämään.”
ANNE SALOMÄKI

  Riina Mattilan vinkki: "Luovuus harvoin syntyy perus
arjessa räntäsateessa. Kannattaa ympäröidä itseään
taiteella, joka herättää myös oman luovuuden."
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viikkoa myöhemmin hän kuoli saamiinsa
Pienessä kylässä perhettä karsastettiin,
re nos volorere veruntur alifugiaeria derempe ratempor
Molorrovid et excest,
tiunt aut millore optaspi ciam evenihil idebitius.
sukulaisten kesken on vaikeaa. Vanhoissa
sillä he olivat muualta tulleita ja jo siksi
vammoihin sotasairaalassa.
metur acit, ommoluptur min
Te estia pernam, tector
sum quas quam, sunt, at lab
eum quas il evellectus qui
busdae etusand ucimus ande
päiväkirjoissa kauheisiin kokemuksiin
lähtökohtaisesti epäilyttäviä. Isä Josef
Antti Heikkisen loistavasti kerrottu
pra parchit invenda eserum
sim ut quis aut pa seque num
isse qui beatiorrorem quunomni deles aborest, ipsam as
maximporpost eturi dellab
viitataan vain huolimattomasti rivien
oli kaiken lisäksi liian jyrkkä. Äiti Maria
romaani kertoo Pauli Pitkäsen lyhyeksi
quam, adis dolorem porrum
et periassi dolut moloribus
imil escius, apedi coria voquatium quatur re velenti to
tur? Cabo. Odis doluptatus
välissä. Rintamakirjeet ovat kankean
häikäisevän kaunis ja siksi pelottava.
jääneen elämäntarinan. Pitkänen makaa
as ad ut es anihit optia simus
maiostium que coreptios nablaut quia consereici asiminc
adia quo corero beaqui nis
lum eaque con evel ide re cototeavia ja silti
Lapset räkänokkaisia ja lukutaidottomia
sairaalasängyssä ja muistelee elämäänsä.
autem res que corporest,
ipsam, sum quo blant maxim
del id que ist, quodis aborernet latquae parionsero moltias assin cone necataspel int
niiden tuskan
koulupudokkaita.
Hän on houreinen ja näkee välillä vierellään
comnis dolorrovitat modilanti dolor molor rempossit
liatius, si cum que sequos
quo illuptiam labores moluferum ariantia aliandia de re
tuntee. Omalle
Helferin kerronta ei etene kronologikaatuneen taistelutoverinsa, joka houkutveliquiat volum fugit expatiis que dollit pellandis est
ptur?
commolore nos sunt aut evetae labo. Aximpel ipsam rem
tyttärelleen
sesti, vaan toisinaan liu’utaan nykyaitelee häntä jo mukaansa. Välillä hoitaja
Ficiaturiam eos ut aute
mos anisquia sinulpa quiam
ro vellic tet aut doluptionsed
lia sapere ea sime quost aut
quo et quia dolum impor sinnainen ei tätä
kaan ja kerrotaan siitä, mitä kustakin
käy antamassa hänelle uuden pistoksen
esequi culparchic tem ut eama sit lacepellam quis dit ulaliasperiate necaepu danetusandent
haruptatqui
to offici rerrum velenis et es
ristiä halua enää
lapsesta tuli ja miten kukin lopulta oman
kipuihin ja hän vaipuu tajuttomuuteen.
deriossum eicaercient facieipsam voluptio exceaqu amedae optati dolecepra voloris
laut mincimus, corepti onsequas dempore nis ipis evesiirtää. Siksi
Heikkisen lupsakka kirjoitustapa
taakkansa kantoi. Helferille itselleen
apit, sentiis eris aut que etur
qui occaes doluptas dis sae et
nim quunt hiciati ius senimilicab ipsumet quia quid
ni endenis eum eicae officia
hän päättää
keventää tätä muuten niin kovin sytieto oli terapiaa. Hän kyseli lakkaarem id quuntibus, consecaequaep elitas nus aliam dis
estrum eturehenesse conseaccus estiam, quam, te velit
delestio is alia nis qui num
kertoa siitä.
däntäriipaisevaa tositarinaa. Makoisat
matta isovanhempiensa elämästä ja sai
mod moluptis ellupta tioredessent orepernam fugita
ctem rectinis es dendi venest quos cupta aut experci liquid eliqui cuptustis iderum
ilmaukset, kuten vaikkapa lapsia kuvaavat
lopulta muodostettua itselleen tämän
cupit, sum re ventia pra aut
dem faci del ipit officim olurepudae volorepero idestin
pro evelest oritate mpernat
buscimi, apideraecum ra qui
vehnäsensyönnistä patvinneet kellukat tai
pirstaleisen kuvan. Pieni ylöjärveläinen
pra vel estia nonse voluptat
ptinctiat proress undent et,
etur, verum inum volor aut
ciaecatur samus incienda se
venihic tempori orrorest, sialoillaan nakottavat nyrhäkkeet, tekevät
kustantamo Huippu ansaitsee kirjan
molendae consequi de con
tem la quaspeliqui occatem
et autempe ditium ella et, te
aut volorro tem. Pis ex eretiberit esequo ommodit fulukemisesta todellisen nautinnon. Vanhat
suomentamisesta hatunnoston. Tällaisia
cumque min con con nihitat.
velectist a debitium con nem
git aut aut et odionse quosfuga. Non estrum labore pepudae pra veligenemo beamestarit Heikki Turunen ja Veikko Huourheita vastavirtaan soutajia tarvitaan
Aquae molorepel mod
doluptas molland icipidelessim poremquis erum, simus
runt, offici dollate duntiis
lesequam re volo te verum
isojen kustantamojen keskittyessä angvinen ovat saaneet rinnalleen vertaisensa
qui sit, audantum am, condolum quis entibustem res
reius est, sedit renihici venvenit, sundestia ducipid eleto eat ommos magnat abokertojan.
loamerikkalaisiin meganimiin.
tia imus, est anis vendi desequas es autemquatum vel
aut omnienis ipsa cus.
sequ ibusdam as si apellest
ressum eum et il ius eum que
bitatio. Occum vit la expel
magnima aditatem. Volor
Giti ut veligendera sapic
eat res qui cus, eossiniet vemos volupta turiam sequam
1 sit est ad que
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 conquatemolut ut labo. Bo. Ne-
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MYÖHÄSTYMISMAKSUT
HISTORIAAN?
KO LU MN I

M

yöhästymismaksujen poistaminen
puhuttaa kirjastoalaa. Mikäs siinä,
puhuminen kannattaa aina. Ajatus on
kuitenkin järjetön.
Osa kirjastoista on poistanut paitsi
varaus-, myös seutulainamaksut. Se on hienoa. Siitä
hyötyvät sekä asiakkaat, että kirjastojen tilastot. Asiakkaiden rahoja on säästetty myös poistamalla tulostus- ja
kopiomaksuja. Sekin on hyvä asia.
Olen kuitenkin ollut liian pitkään kirjastoalalla
taipuakseni myöhästymismaksuttomuuteen: en enää
usko ihmiseen, saati asiakkaaseen. Asiakkaat käyttävät
jokaisen lepsuilumme hyväkseen, pitävät sitä saavutettuna etuna. Jos rupeaa lampaaksi, joutuu kerittäväksi.

kannattavilla on hyviä
perusteita mielipiteelleen. Huono-osaiset, syrjäytyneet,
mielenterveysongelmaiset tai jollain tavalla toimintakyvyiltään rajoittuneet kärsivät myöhästymismaksuista meitä vielä työssäkäyviä enemmän. Maksujen takia
he eivät ehkä voi käyttää kaikkia kirjastojen palveluita. Viimeinenkin ilo elämästä viedään. Huono-osaisuus
kumuloituu, kirjaston ei kannata sitä lisätä. Halusimme tai emme, on kirjastotyö myös sosiaali- ja mielenter
veystyötä.
Vaikka meille kirjastolaisille on taottu ensimmäisestä työpäivästämme asti takaraivoon, että säännöt
ovat samat kaikille, olen siitä eri mieltä. Järjen käyttö ja
armollisuus ovat jääräpäistä sääntöjen noudattamista
tärkeämpää niin maksuja perittäessä kuin muutenkin.
Asiakkaiden erilaiset elämäntilanteet, lähtökohdat
ja heidän yleinen käyttäytymisensä kirjastossa ovat
asioita, jotka tulee ongelmatilanteissa huomioida. Se ei
ole tasa-arvon vastaista, vaan inhimillistä ja järkevää.
Se lisää asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Jos myöhästymismaksujen hoitaminen on asiakkaalle mahdotonta,
voimme tapauskohtaisesti jättää ne perimättä, vaikka
emme niitä käyttösäännöistä poistaisikaan.
Ilman myöhästymismaksujen uhkaa saamme jättää
hyvästit tenttikirjoille. Oikeustieteelliseen pyrkivälle
on paljon tärkeämpää päästä sinne itse kuin palauttaa
lainaamansa lakikirja jonkun kilpailijansa luettavaksi.
Laina-ajat muuttuvat tarpeettomiksi, kun kirjojen
MAKSUJEN POISTAMISTA

ajallaan palauttamisella ei
ole mitään väliä. Varausjonot
hittikirjoista pitenevät, niitä
joudutaan ostamaan entistä
enemmän ja vuoden päästä yhä
useampi semmoinen seisoo
hyllyssä turhanpanttina.
myöhästymismaksujen
tilalle otetaan esimerkiksi korMIKA
keampi muistutusmaksu, nouKÄHKÖNEN
tamatta jätetyistä varauksista
Kirjoittaja on
peritään edelleen rahaa ja laikirjastonhoitaja
nauskieltoja annetaan herkemImatralla.
min, on maksujen poistaminen
pelkkää kosmetiikkaa, pakonomaista sätkimistä leikkiäksemme ”oikeasti maksutonta kirjastoa”. Jos ei ole myöhästymismaksuja, ei tarvita
enää laina-aikojakaan.
Kirjastossa yritetään taas korjata ehjää. Sama sitten
avata ovet ja sanoa, että viekää mitä kukin vain haluaa,
pannahan matalaksi. Minulle se käy, koska inhoan kassatoimintoja, tilityksiä ja rahan käsittelyä. Kehotan kuitenkin järjen käyttöön, vaikka kirjastossa olemmekin.
JOS

”

En enää usko ihmiseen,
saati asiakkaaseen.
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| kuvitus TUOMAS RANTANEN

VIESTINTÄ
KEHITTYY
VAIVIHKAA
D IG I

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ OVAT KIRJASTOILLE YHÄ
TÄRKEÄMPI OSA ARKEA. PORVOON JA TURUN KIRJASTOVIESTIJÄT KERTOVAT, MITEN HEILLÄ VARMISTETAAN,
ETTEIVÄT VIESTIT HUKU SOMEN MASSAAN.

'V
34

iestintä tuli vaivihkaa osaksi toimenkuvaani. Kirjoitin jo aiemmin
tekstejä, ja kun koronasulku alkoi, mietimme miten markkinoida kirjaston e-palveluja paremmin”, Porvoon kaupunginkirjaston Tiina Rajala kertoo.
Porvoossa on kolme lähikirjastoa. Pääkirjasto tekee viestintää keskitetymmin. Rajala aloitti 15 vuotta sitten kirjastonhoitajana. Tiedottajanimikettä ei ole kenelläkään.
”Minusta ja kollegastani muodostui työpari. Käytimme eniten aikaa viestintään ja kokosimme ulkoisen viestinnän suunnitelman.” 
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Kirjasto- ja informaatiotieteiden maisteri Rajala innostui suorittamaan palvelumuotoilun korkeakoulututkinnon.
”Palvelumuotoilun taustallani mietin, missä kohderyhmiä kannattaa lähestyä, missä asiakkaat liikkuvat ja mitä kanavia he seuraavat. Ennen
viestintä oli vähän huiskintaa. Tiedotettiin, muttei
mietitty sen tarkemmin. Olemme tehneet viestintää nyt suunnitelmallisemmin ja luoneet käytäntöjä.”
Someviestintään on tehty suunnitelma ja koottu
tiimi, jolle on jaettu vuorot siihen, kuka postaa ja milloin.
”Jaamme julkaisuja myös kaupunginosaryhmiin.
Saamme välillä postata kaupungin sometileillä. Seuraajien määrä kasvaa tasaiseen tahtiin.”
Tapahtumatiimissä kunkin tapahtuman vastuuhenkilö huolehtii tapahtuman tiedotuksesta ja tiimi
mahdollisista kuluista.
”Visuaalista viestintää teemme paljon itse. Kirjastossa on graafikko, joka taittaa esimerkiksi tapahtumajulisteita ja esitteitä. Otan paljon kuvia ja videoita someen. Käytän Canvaa pohjana. Leikkaan, lisään
äänet ja tekstit. Applen iMoviellakin saa tosi hienoja
juttuja. YouTube Studiolla pystyy lisäämään videoon
tekstit suomeksi ja ruotsiksi.”
SUUNNITELMA TOTEEN.

KAIKKI
VIESTIMÄÄN
TIEDOTTAJA Noora Yrttiaho ei kuulu
Turun kaupunginkirjaston organisaatioon,
vaan kaupungin konsernihallinnon palveluviestintään.
”Vastaan siellä kirjastoviestintäkokonaisuudesta. Työni on paljolti myös
kirjastolaisten valmentamista. Olen luonut
someringin ja verkkotoimituksen sekä
tapahtumavastaaville ohjeita viestinnän
toteutuksiin. Viestintä tukee, auttaa ja
neuvoo.”
Kuka tahansa henkilökunnasta saa
tulla somerinkiin. Se tekee Facebookia ja
Instagramia. Yrttiaho vastaa Twitteristä.
Lasten ja nuorten osasto tuottaa TikTok-sisältöä, lasten omaa Facebook-profiilia sekä
nuorten Instagramia.
Tapahtumavastaavat tiedottavat
tapahtumista. Pääkirjaston lisäksi Turussa
on kymmenen lähikirjastoa, ja tapahtumia
on vuodessa yli tuhat.
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  ”On tärkeää kertoa, mitä kaikkea kirjasto tarjoaa, myös
heille, jotka eivät

KIRJASTOPRO

JOUNI MALMBORG

”Kaikki julkaistaan tietysti kahdella kielellä myös
somessa. Kirjastolla on muutamia henkilöitä, jotka
voivat tehdä käännökset ja tarkistaa, että kaikki on
kunnossa.”
Seuraavaksi kirjastossa tartutaan sisäisen viestinnän suunnitelmaan.
”On tullut sähköpostia, Teamsia ja Yammeria. Sisällytämme suunnitelmaan myös kaupungin intranetin ja uutiskirjeen. Näin saadaan kirjaston uutiskirje
kaupungin muille työntekijöille.”

noida”, Tiina Rajala
sanoo.
  ”Kannattaa välillä
vaihtaa kirjastosilmät johonkin muuhun ja löytää uusia
vinkkeleitä viestiä
palveluista. Aina ei
voi jäädä jossittelemaan, heti vaan rohkeasti ja reippaasti
tekemään”, Noora
Yrttiaho neuvoo.
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Facebookiin ja Instagramiin, mutta olisi hyvä tehdä
enemmän TikTokia, Snapchatia ja YouTubea.”
Kohonneet osaamisvaatimukset näkyvät kirjaston kaikissa rekrytoinneissa. Kirjastonhoitajalle luetaan jo hakuilmoituksessa viestinnälliset tehtävät, markkinointi ja edellytyksenä sekä
suomen että ruotsin hyvä taito.
Korona siirsi kaikki koulutukset verkkoon, ja niihin saa käyttää työaikaa. ”Alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot järjestävät usein tosi mielenkiintoisia koulutuksia viestinnästä, markkinoinnista
ja saavutettavuudesta.”
Helmikuussa Tiina Rajala harppasi Porvoon kaupunginkirjastossa alueellisen kehittämistehtävän
puolelle informaatikoksi. ”Viestintä kuuluu edelleen
työnkuvaani, mutta nyt enemmän muille kirjastoille ja kirjastoammattilaisille. Suunnittelemme uutta
viestinnän koulutuskokonaisuutta.”
Rajala ajattelee, että nykykirjastolaisen on hallittava digitaalinen- ja somemarkkinointi, hakusanat,
saavutettavuus ja verkkoviestinnän työkalut. Palvelumuotoilustakaan ei ole haittaa.
”Ei riitä, että vaan läiskäsee nopeasti jonnekin.
Viestinnässä auttaa, jos tietää, miten digikanavat toimivat ja miten näkyvyyttä hankitaan.”  
RIMA KORKEALLE.

tule paikan päälle.
Sitä ei voi ylimarkki-

|

DATAA POHJAKSI. Sisältösuunnittelussa kirjasto seuraa somen, uutiskirjeohjelman, kotisivujen ja
verkkokirjaston hakudataa.
”Somessa helposti hukkuu massaan. Ekstravaivannäkö kannattaa”, Tiina Rajala sanoo.
Tänä vuonna kaupungin verkkosivusto menee
uusiksi, ja kirjasto on valmistellut osuuttaan jo viime
syksyn.
Rajala tutki asiakkaiden käyttämiä hakusanoja,
haastatteli asiakkaita ja teki sivun käyttäjätestausta.
Tapahtumiin menemällä kirjasto yrittää lähestyä ihmisiä, jotka eivät käy kirjastossa.
”Pyrimme tavoittamaan nuoria tekemällä yhteistyötä kaupungin nuorisopalvelujen, koulujen ja
yhteistyökumppaneiden kanssa. Aikamme riittää

Kirjastopalvelupäällikkö tekee paljon
sisäistä viestintää Teamsissa. Noora Yrttiaho kirjoittaa kaupungin intranetiin ja
uutiskirjeeseen.
Verkkosivut ja kaikki viralliset sisällöt
tuotetaan molemmilla kotimaisilla kielillä.
”Meillä on ruotsinkielinen Facebook-kanava ja FB-aktiivi. Pyrimme
kolmikielisyyteen asian painoarvon
mukaan. Talossa on paljon kieliosaamista. Lyhyet tekstit käännämme itse,
ja pidemmät lähetetään käännöstoimistoon. Joskus kaupunki haluaa tavoittaa
kielimarginaaliryhmiä.”
Keskitetty viestintäbudjetti menee
lähinnä painotuotteisiin. Hankkeissa on
omat budjetit, joista hankkeen viestintäkulut maksetaan.
Jo ensimmäisellä koronaviikolla somerinki ryhtyi
rohkeasti tekemään virtuaalitapahtumia
sillä ajatuksella, että matkalla keksitään
lisää.
”Kirjaston aamukahveilla oli vieraana
nimekkäitä henkilöitä, kuten pääministeri
Sanna Marin. Sarja toi paljon uusia seuKETTERÄÄ KEHITTÄMISTÄ.

raajia ja näkyvyyttä kirjastolle, mikä lisäsi
ponnistusvoimaa. Ilman somerinkiä ei olisi
ollut mahdollista käynnistää tällaista näin
nopealla tempolla”, Yrttiaho kiittelee.
Pääkirjaston luentosarjoja alettiin
striimata. Luentostriimeillä on jopa
1 000–2 000 seuraajaa, kun lähiluennoille
ennen koronarajoituksia voitiin ottaa vain
90 kuulijaa. Nykyään isommat tapahtumat
tuotetaan pitkälti hybrideinä Facebook-livenä. Muutama kirjastolainen koulutettiin
monikamerastriimaamiseen.
”Insta-liveen ei tarvita ihmeellisyyksiä, vaan puhelin riittää. Kannattaa silti
miettiä, mihin striimaus tuo lisäarvoa.
Musiikki ei oikein toimi. Siihen pitäisi olla
paremmat vehkeet.”
”Analysoimme sometilastot kuukausittain someringin kanssa, ja esittelen ne
kirjaston johtoryhmälle. Lisäksi katson
joka arkipäivä kaupungin mediaseurannasta kirjastoa kiinnostavat osumat.”
Hyvä ulkoinen viestintä luo paitsi
työnantajakuvaa, myös vahvistaa sisäistä
yhteenkuuluvuutta ja viihtyvyyttä.
”Kun kerromme ulospäin, kuinka
mahtavia palveluja meillä on, olemme

terävöittäneet sen itsellemmekin. Se luo
yhteisön voimaa sisäisesti.”
ENEMMÄN KANAVIA. Kirjastoviestijän
sijainti konserniviestinnässä tuo Noora
Yrttiahon mukaan synergiaetuja.
”On enemmän kanavia ja pääsee
helpommin hankkeisiin mukaan. Esimerkiksi viime vuonna tartuimme kiertotalousteemaan. Turun hankkeessa saimme
tuotettua viisi videota, joihin omat
resurssimme eivät olisi riittäneet. Kannattaa välillä vaihtaa kirjastosilmät johonkin
muuhun ja löytää uusia vinkkeleitä kertoa
palveluista.”
Tänä vuonna kirjasto tekee yhteistyötä
museopalvelujen ja teatterin kanssa. Kirjastosta voi lainata kausikortin teatteriesitykseen tai museokäyntiin.
”Teemme sisältöjä ristiin: näytöksiin
liittyviä kirjavinkkejä heidän nettisivuilleen ja somekanaviin. Ehkä heidän
seuraajansa tulevat meille ja saamme
molemminpuolista hyötyä. Yhteistyökanavien löytäminen on yksi avain tässä
hommassa.”

ASTA SJÖBLOM
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ASIAKKAILLA ON
OIKEUS LUKEA
KO LU MN I
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leiset kirjastot ovat
tehty kannanotto, joka julkaistiin seuraaryömineet digimaailmasvan vuoden keväällä.
sa eteenpäin tuskallisen
Kirjastoseuran roolina on ollut vaikuthitaasti. Suomea pidetään
tamistyö. Olemme tuoneet esille e-kirjaston merkitystä suomalaisten sivistyksen,
kirjastoalan kansainvälisenä
lukutaidon ja digitaitojen kannalta.
suunnannäyttäjänä, mutta myös täällä
kuntien kirjastojen digitaaliset kokoelmat
Kuntien yhteisen e-kirjaston kehitysovat kehittyneet pienin askelin.
työtä tekee Helsingin kaupunginkirjasto
Vaikeudet liittyvät kehittyvään kirjayhdessä muiden yleisten kirjastojen
kanssa. Hankkeessa on tehty merkittävää
markkinaan ja tekijänoikeuksiin. SähköisRAUHO
pohjatyötä ja käyty lukuisia taustakesten sisältöjen käyttöoikeudet eli lisenssit
MAARNO
ovat usein ylihinnoiteltuja ja tarjonta
kusteluja kirja-alan eri tahojen, kuten
Kirjoittaja on
tekijöiden ja kustantajien kanssa. Tärkeä
kirjastoille rajallinen. Tekijä voi kieltää
Celian
teoksen kirjastolainaamisen. Kustantaja
työ jatkuu.
asiakkuus- ja
voi kieltäytyä myymästä digitaalisia kirjoja
yhteiskunta
kirjastoille.
suhdejohtaja.
JO ALUSTA ASTI oli selvää, että e-kirLisäksi ongelmana on, että tekijät
jaston kehittäminen on monimutkainen
eivät saa lainauskorvausta sähköisten
vyyhti. Onneksi poliittinen kannatus ja
aineistojen lainaamisesta.
ymmärrys asialle on vankkaa.
Samaan aikaan kaupallisen puolen kirjamarkkinoilla
Viimeksi joulukuussa eduskunta lisäsi valtion budmenee lujaa. Vuonna 2020 Suomessa myydystä yleisestä jettiin miljoona euroa e-kirjastolle. Myönnettyä rahaa
kirjallisuudesta jo lähes puolet oli digitaalisia kirjoja.
voidaan käyttää kirjallisuuden hankintaan ja e-kirjaston
Äänikirjojen suoratoistopalvelujen kysyntä on räjähtäteknisen alustan kehitykseen.
Onneksi myös tekijät on huomioitu. Samassa mienyt käsiin.
tinnössä eduskunta edellytti, että tekijöiden lainauskorvaukset saadaan kuntoon. E-kirjojen ja äänikirjojen
E-KIRJASTON KEHITTÄMINEN on tulevaisuuden
lainaaminen on saatava mahdollisimman pian lainauskirjaston kannalta tärkein kysymys. Lähdimme Suomen
kirjastoseurassa ratkomaan sitä syksyllä 2017 kokoakorvauksen piiriin.
Kirjastojen tarjonnan kehittäminen on tärkeää
malla kirjastojen ja kuntien edustajia yhteen.
lukemisen kulttuurille ja kirjallisuuden saatavuudelle.
Kokoontumisesta sai alkunsa e-kirjaston puolesta
Kirjastojen täytyy löytää roolinsa kirjallisuuden pitkän
hännän tarjoajana digitaalisessa ympäristössä.
Pahin tulevaisuus on sellainen, missä kirjastojen
toiminnan kannalta tärkeitä tekijänoikeuden poikkeuk
sia ei enää ymmärretä välttämättömiksi. Teknologianeutraalius pitää ulottaa koskemaan paitsi tekijöiden
saamia lainauskorvauksia, myös
 kirjastojen oikeutta
lainata kirjoja.
Kirjastoilla pitää tulevaisuudessa olla oikeudet
lainata kirjoja riippumatta siitä, onko kyseessä painettu
kirja, e-kirja tai äänikirja. Tekijöillä on oikeus lainauskorvaukseen. Asiakkailla on oikeus lukea.

”
Onneksi myös
tekijät on
huomioitu.
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Kirjoittaja työskenteli Suomen kirjastoseuran toiminnan
johtajana 2015–2021. Hän aloitti tammikuussa asiak
kuus- ja yhteiskuntasuhdejohtajana saavutettavuuskirjasto
Celiassa.
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EI MIKÄÄN
UITTOTOIMISTO
KO LU MN I

O

lin pikkujouluissa samana
pyrähdyksen kirjaston monikulttuurisuuspäivänä kun olin saanut
työssä tehneenä palasin Rettigin taloon
kuulla, että minut on
seitsemäksi vuodeksi. Työsopimuksen
valittu Suomen kirjastomuut työnantajan määräämien tehtävien
ääripäät lienevät kirjastoauton pesemiseuran toiminnanjohtajaksi. Puolituttu tuli kysymään kuulumisia
nen ja hankehakemuksen väsääminen
ja kerroin asiasta ohimennen. Hän pyysi
ulkoministeriölle.
selittämään, mitä seura ja minä oikein
teemme. Kerroin lyhyesti, minkä jälkeen
KUN PAIKKA SEURAN toiminnanjohtajonkin verran vanhempi juttukaverini
jana avautui, voin sanoa, että tunsin jonJUHA
katseli hetken aikaa sinne tänne ja alkoi
kin liikahtavan sisälläni. Olin ollut mukana
MANNINEN
sitten kertoa, kuinka oli nuorena päässyt
seuran työssä ensin kirjastoautotyöryhKirjoittaja
ympäristöhallituksen uittotoimistoon
mässä, sen jälkeen hallituksen jäsenenä
on Suomen
töihin.
yhteensä toistakymmentä vuotta ja olin
kirjastoseuran
Tuttava selitti, että tukinuitto oli tuolkokenut vaikuttamistyön mielekkääksi.
uusi toiminnanMinulla on ollut kannustavia esihenloin pitkään ollut pienimuotoista ja hiipujohtaja.
vaa toimintaa, mutta valtionhallinnossa
kilöitä, joiden esimerkkiä olen yrittänyt
tuollainen instanssi vielä oli. Samaan
vaihtelevalla menestyksellä seurata. Niin
hengenvetoon hän leikillään tivasi minulta tarkoitusta
ikään olen saanut tehdä töitä asialleen omistautuneiden
kirjastojen asian edistämiseen. Eikö kirjasto ja varsinkin ammattilaisten kanssa. Koen, että kaikki se, mitä alalta
tuollainen edunvalvonta ole hiipuvan alan toimintaa,
olen tähän mennessä saanut, on ollut muilta imettyä.
jolla yritetään jarruttaa väistämätöntä?
Kirjaston idean ydin on samaa: autetaan ihmisiä auttamaan itseään, on kyse sitten lukuinnostuksen tartuttamisesta tai 3D-tulosteen softasta.
KYSE OLI VAIN JUTUSTELUSTA, ja kirjastotyön
Tätä kirjoitettaessa kirjastot ja lukeminen ovat olmerkityksen esiin tuominen on minulle aika tuttua.
Sain kuitenkin taas muistutuksen siitä, että työtämme
leet tiheästi esillä ainakin valtakunnallisissa viestimissä.
tullaan haastamaan myös ympyröissä, joissa tehdyillä
Tukinuiton sääntely ei niinkään.
päätöksillä on laajaa merkitystä. Kukaan alalla työskentelevistä ei varmaan pysty laskemaan kertoja, jolloin on
saanut kuulla, että Google ja digitalisaatio tekevät kirjastot tarpeettomiksi.
Tuntuu huikean hienolta aloittaa työssä, jossa
saa edistää kirjastojen hyvinvointia. Onneksi tätä ei
tehdä yksin, vaan yhteistyössä teidän kanssanne, siis
kirjastojen henkilökunnan ja asiakkaiden. Tiesin myös
etukäteen, että Kirjastoseuran henkilökunta on ammattitaitoista ja sitoutunutta ja että seuran luottamushenkilöt ja sidosryhmät ovat tehtävänsä tasalla ja valppaita.

minulla on ennen tätä uutta
tehtävääni ollut vain yksi päätyönantaja. Olen tehnyt
kohtuullisen tehtäväkierron kirjastovirkailijasta erikoiskirjastovirkailijaksi ja kirjastonhoitajasta osaston
lähijohtajaksi.
Aloitin lainaustoimistossa Turun pääkirjaston
Rettigin talossa. Sieltä siirryin melko pian kahdeksikymmeneksi vuodeksi kirjastoautotyöhön. Lyhyen
ALALLE TULTUANI

”

Tuntuu huikean hienolta
aloittaa työssä, jossa
saa edistää kirjastojen
hyvinvointia.
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| kuvat SAMI PERTTILÄ

Sivistyksen
sanansaattaja
KIRJASTOSEURAN UUSI PUHEENJOHTAJA
LAURA RISSANEN EI OLE AINOASTAAN
LUKENUT POLIITTISTA HISTORIAA VAAN
TEHNYT SITÄ ITSE.

HENKI LÖ
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L

aura Rissasella on suuri haave: päästä matkalle Prinssi
Edwardin saarelle Kanadaan.
Siellä hän on lapsena mielikuvissaan seikkaillut jo lukuisia
kertoja lukiessaan L. M. Montgomeryn Anna-teoksia.
”Haluaisin niin matkustaa,
kun rajat vain aukeaisivat”,
hän kertoo Helsingissä Oodi-kirjaston kahvilassa – juuri kun monet maat entisestään kiristävät matkustusrajoituksia vastikään havaitun omikronmuunnoksen säikäyttäminä.
”Vielä joskus minä sinne pääsen.”
Matka kirjojen sivuilta tutulle saarelle ei ole Rissasen ainoa unelma. Yksi toteutui vastikään. Kirjastoseuran puheenjohtajan pesti on tehtävä, josta hän
haaveili ennen kuin tiesi sellaista olevan olemassakaan. Hän suostui mukaan siitäkin huolimatta, että
työ Sivistystyönantajien johdossa, luottamustehtävä
kokoomuksen kaupunginvaltuutettuna Helsingissä ja
kaksi kouluikäistä lasta kotona Töölössä pitävät kalenterin jo muutenkin täytenä.
”Olen opetellut aika tarkkaan sanomaan uusille tehtäville ei, sillä on pakko rajata, mihin aikaansa
käyttää. Mutta tässä saa puolustaa suomalaista sivistystä!”
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MEDIALUKUTAITOA LUKEMALLA. Pyörämatkan
päässä Rissasen lapsuudenkodista oli kolme kirjastoa.
Hän haki lukemista jatkuvasti ja viihtyi hyvin myös
lukusaleissa.
Rakkaus kirjoihin ja kirjastoihin on periytynyt
myös Rissasen lapsille, erityisesti hänen vanhemmalle pojalleen. Kotona on käyty pitkiä keskusteluja esimerkiksi siitä, miksi Wikipediaan ei voi välttämättä
luottaa ja mistä tietoa kannattaa etsiä.
Omien lastensa kautta Rissanen on pohtinut paljon nuorten lukemista. Hän on tilanteesta huolissaan,
mutta näkee kirjastot ja erityisesti niiden monipuoliset mahdollisuudet oleellisena osana ratkaisua. Hyvä
esimerkki hänestä on Oodi, jossa kirjaston kanssa samojen seinien sisällä toimii nuorisotila. Se pitää kirjat lähellä nuoria.
”Medialukutaito ja mielikuvitus ovat valtavan tärkeitä asioita. Lukeminen avaa ovet niin moniin maailmoihin. Lukemisen kautta voi myös oppia asettumaan muiden ihmisten asemaan.”
Rissanen on esimerkiksi lukenut omien poikiensa
kanssa Rick Riordanin Percy Jackson -kirjoja.
”Nyt he tuntevat antiikin Kreikan jumalat paremmin kuin olen itse koskaan tuntenut.”
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Lukeminen avaa
ovet niin moniin
maailmoihin.
Lukemisen
kautta voi
myös oppia
asettumaan
muiden ihmisten
asemaan.

’

Vaikuttamistyö on ollut
Rissasen elämässä läsnä lähes aina. Jo asuessaan perheensä kanssa alakouluikäisenä Malesian Kuala Lumpurissa hän toimi oppilaskunnan sihteerinä.
”Aloitettuani yliopisto-opinnot ajattelin, että kun
kerran opiskelee poliittista historiaa, sitä täytyy myös
tehdä itse.”
Rissanen sanoo pitäneensä kuntapolitiikassa
toistuvasti esillä kirjastojen ja niiden tarjoaman sivistyksen tärkeyttä. Hän huomauttaa, että viimeistään
pandemian aikana kirjastojen rooli ihmisten arjessa
tuli näkyväksi.
Ratkottavia ongelmia riittää silti niin tuoreen puheenjohtajan kuin kuntapoliitikonkin roolissa.
”Hyvinvointialueiden myötä kuntien tehtävät
muuttuvat ja samaan aikaan ikäluokat pienenevät.
On ylipäätään mietittävä palvelurakennetta”, hän toteaa.
”Millä tavalla kirjastot istuvat siihen? Mikä kirjaston rooli on? Miten rahaa riittää muuhun kuin soteen?”
Yksi tapa kasvattaa kirjastojen roolia voisi Rissasen mielestä olla se, että tiloja hyödynnettäisiin entistä enemmän esimerkiksi aikuisopiskelun ja jatkuvan
oppimisen mahdollistajana. Lisäksi kirjastot voisivat
auttaa tarjoamaan enemmän valinnaisuutta koululaisille siten, että vaikkapa kieliopetusta järjestettäisiin etänä kirjastoissa. Tämä parantaisi oppilaiden
tasa-arvoa ja mahdollistaisi esimerkiksi laajemman
kielivalikoiman kuin mitä maakuntien pienissä kouluissa pystytään tarjoamaan.
RATKOTTAVAA RIITTÄÄ.

KIRJASTOPRO

  Tulevissa eduskuntavaaleissa kaikkien
puolueiden pitää

luvata turvata kirjas-

tojen rahoitus, sanoo
Kirjastoseuran uusi

puheenjohtaja Laura
Rissanen.

KOHTI VAALEJA. Rissasen puheenjohtajuuden alkuvaihetta värittävät vuoden 2023 eduskuntavaalit.
Hänen mukaansa yksi ensimmäisistä tehtävistä on
määritellä yhdessä uuden toiminnanjohtajan kanssa
strategia, jolla vaaleja lähestytään.
”Tavoitteena on, että kaikkien puolueiden ohjelmissa luvataan turvata kirjastojen rahoitus.”
Lisäksi hän toivoo pääsevänsä vierailemaan eri
puolilla Suomea tapaamassa kirjastoalan toimijoita
ja tutustumassa kirjastojen erilaisiin toimintatapoihin. Myös yhteistyökuvioita voisi viritellä erilaisten
sidosryhmien kanssa, kun yhteisiä tavoitteita on saatu määriteltyä.
Elämässä on oltava muutakin kuin töitä ja vaikuttamista. Kun Rissanen ei ole töissä, valtuustossa tai
kirjastossa, hän viettää aikaa lastensa kanssa, käy uimassa ja lenkillä – ja kuten sanottua, matkustaisi, jos
se olisi mahdollista.
Kirjojen avulla voi onneksi matkustella niin maailmassa kuin ajassakin. Samaa Rissanen suosittelee
aivan kaikille ja erityisesti nuorille.
”Kannattaa lukea sellaista kirjallisuutta, joka
sijoittuu jonnekin aivan muualle kuin kotikulmille. Juuri vähän aikaa sitten Meri Valkaman Sinun,
Margotia lukiessani pääsin ddr:n aikaiseen Itä-Berliiniin.”  
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OSALLE KIRJASTOISTA MYÖHÄSTYMIS
MAKSUT OVAT TULONLÄHDE. MAKSUJEN
AVULLA HALUTAAN MYÖS NOPEUTTAA
KIRJOJEN KIERTOA.

S

uomessa elää vahvasti ajatus yleisten kirjastojen maksuttomuudesta. Kirjaston käytöstä saattaa
kuitenkin langeta asiakkaille maksuja, jotka voivat kasvaa suuriksikin. Niiden tarpeellisuus herättää
aika ajoin kysymyksiä myös kirjastoammattilaisten mielissä.
Selvitimme neljän suuren kirjastokimpan, pääkaupunkiseudun Helmetin, Pirkanmaan piki-kirjastojen, Varsinais-Suomen Vaski-kirjastojen, Oulun
seudun Outi-kirjastojen sekä Kuopion kaupunginkirjaston maksupolitiikkaa.
Varausmaksut poistuivat uuden kirjastolain
myötä 2017 vuoden alussa. Turun kirjastopalvelujohtajan Rebekka Pilppulan mukaan jo ennen
lakiuudistusta oli keskustelua siitä, oliko varausmaksun periminen silloisen lain mukaista.
”Uuteen kirjastolakiin kirjattiin sitten selkeästi,
että varausmaksuja ei saa periä oman kunnan kirjaston aineistoista tehdyistä varauksista.”
Kuntien rajat ylittävää maksuttomuuttakin
löytyy. Jos kuntien välisten kirjastokimppojen
kaikki kirjat ovat samassa järjestelmässä, on varaus
pääsääntöisesti maksutonta. Sen sijaan Pirkanmaan
alueen Piki-kirjastoissa on käytössä seutuvarausmaksu. Kun asiakas varaa kirjan toisen kunnan
kirjastosta, se maksaa kaksi euroa.
Varausten määrä on lisääntynyt kaikissa kirjastoissa sen jälkeen, kun niistä tuli maksuttomia. Esimerkiksi Tampereella varauksia noudettiin vuonna
2016 noin 188 000. Vuonna 2021 niiden määrä oli
reilusti yli puoli miljoonaa. Varaukset myös työllistävät kirjastoja.
”Hyllyvarausten hakuun kuluu aikaa. Työntekijät
kulkevat listojen kanssa pitkin käytäviä poimimassa
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MAKSUJEN TARPEELLISUUS MIETITYTTÄÄ.

Kirjastot saavat ison potin myöhästymismaksuista.
Esimerkiksi Turun kaupunginkirjasto saa noin kolmasosan tuloistaan myöhästymismaksuista. Tampereella maksut kattavat kolme prosenttia kirjaston
budjetoiduista menoista.
Myöhästymismaksuissa ollaan reiluimpia Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten muodostamassa
Helmetissä. Maksuja saa kertyä 30 euroa ennen
lainakieltoa. Muissa vertailumme kirjastoissa velkasaldon katto vaihtelee 10 ja 15 euron välillä. Helmet
ei peri maksua myöskään myöhästymismuistutuksista. Pääkaupunkiseudulla otettiin noutamattoman
varauksen maksu käyttöön vasta vuoden 2020
kesällä. Maksun käyttöönoton jälkeisinä kuukausina
noutamattomien varausten osuus laski Helsingissä
10 prosenttiin.
Helsingin kirjastopalvelujen johtajan Katri
Vänttisen mukaan noutamattomien varausten
maksun tai myöhästymismaksujen päätavoite ei itse
asiassa edes ole tulojen hankinta, vaan aineiston
kierron nopeutuminen.
”Noutamattomia varauksia oli aiempina vuosina
Helsingissä jopa 200 000 per vuosi, eli noin 14 prosenttia kaikista varauksista. On silti liian varhaista
ennakoida, saavutimmeko maksun käyttöönotolla
toivotun tuloksen, eli väheneekö noutamattomien
varausten osuus pysyvästi.”
Oulun kaupunginkirjaston palvelupäällikön
Noora Valkosen ajatukset ovat olleet jo useamman
vuoden ajan maksujen poistamisen puolesta. Niiden
periminen aiheuttaa kustannuksia ja työtä, mutta
myös sosiaaliset syyt ja asiakaskokemus painavat
vaa’assa.
”Ei ole helppoa viedä kaupungin budjettiin
ehdotusta, jonka myötä kirjaston tulot vähenisivät
yli 20 prosentilla. Myöhästymismaksutulojen määrä
vähenee kuitenkin nopeasti. Vielä 2016 ne olivat 40
prosenttia tuloistamme. Saattaakin olla, että niiden
vähenemisen vuoksi ne muuttuvat tulona merkityksettömäksi ja poistuvat luonnollisesti.”

HELMETKIRJASTOT

KUOPION
KAUPUNGIN-

Maksu noutamattomasta varauksesta

TA LO U S

Muistutusmaksut

Maksullinen
kirjasto

varauksia. Lisäksi kirjastojemme välisen aineistokuljetuksen kapasiteetti on äärirajoilla”, kertoo
Tampereen kaupungin kirjastopalvelujohtaja Niina
Salmenkangas.
Varauksen noutamatta jättämisestä seuraa
maksu, joka vaihtelee kirjastoittain. Se otettiin
useimmissa kirjastoissa käyttöön samalla kun
varausmaksut poistuivat. Asiakkaat eivät ole juuri
kyseenalaistaneet maksua. He ymmärtävät, että
noutamaton kirja on ollut turhaan poissa kierrosta,
ja joku toinen olisi voinut sitä käyttää.

Velkasaldon määrä, josta lainakielto

KIRJASTOPRO

Myöhästymism aksun enimmäismäärä per laina
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GAME OVER?

O

len huolissani. Olen huolissani yhteiskunnan informaatiopolarisaatiosta.
Kyky lähdekriittiseen, arvioivaan
tiedonhankintaan on romahtanut ja
tilalla ovat erilaiset internetin informaatiokuplat, joissa vahvistetaan omia käsityksiä niiden
virheellisyydestä huolimatta.
Rokotekeskustelu on esimerkki siitä, miten erilaiset
uskomukset voivat voimistua kulttimaisiksi liikehdinnöiksi ja johtaa jopa
väkivaltaisiin purkauksiin oman kuplan
ulkopuolisia kohtaan.

KO LU MN I

kääntyä kirjaston puoleen, milloin sitten? Onko meillekään itse asiassa tullut mieleen organisoida ja markkinoida kohdennetusti koronaan ja rokotteisiin liittyviä
tiedonhaun opastuksia? Edes yrittää kertoa, että meillä
saa ammattilaisen apua muuhunkin kuin dekkarisuosituksiin ja tulostukseen?
Nyt tarvitaan yleiseltä kirjastolta vahvaa roolin
ottoa. Ei roolia puolesta tai vastaan, vaan nimenomaan
neutraalina toimijana, jossa tiedonhaun
ammattilaiset auttavat tarkastelemaan
saatavilla olevaa tietomassaa kriittisesti.
On myös ensiarvoisen tärkeää, että kirjastossa saa asioida riippumatta suhtautumisesta rokotuksiin. Mitä enemmän
ihmisiä marginalisoidaan, sitä enemmän
he käpertyvät itseensä ja seuraavat vain
omia ennakkokäsityksiään vahvistavaa
informaatiota.

myös siitä, että
koko korona-aikana yleisen kirjaston rooli aiheeseen liittyvässä tiedonhaussa ei ole
noussut oikeastaan millään tavoin esille.
En ole kuullut, että juuri kukaan olisi tullut kirjastoon nimenomaan saadakseen
apua koronaan tai rokotteisiin liittyvän
LOTTA
TOKI VOI OLLA, että omiin oloihinsa ja
tietotulvan analysoimiseen.
informaatiokanaviinsa kuplaantuneet ihMUURINEN
Valtakunnallisessa Kysy kirjastonhoimiset ovat jo tavoittamattomissa. Pelkään
Kirjoittaja on
kutenkin pahoin, että pandemian loputtajalta -palvelussa näkyy olevan muutakirjastonjohtaja
mia korona-aiheisia kysymyksiä, mutta
tua kahtiajako vain syvenee. Yleinen paHelsingin Töölön
pikaisella silmäyksellä ei yhtäkään jossa
hoinvointi ja taloudellinen ahdinko ovat
kirjastossa.
oivallinen maaperä yhä sekopäisemmille ja
pyydetään apua tiedon hankinnassa.
Aineistoon ja kirjaston muihin palveluihin
vaarallisemmille teorioille ja aatteille. Jo
liittyvien tiedostelujen lisäksi ensimmäiset varsinaiset
nyt monet aiemmat uskomukset ovat normalisoituneet
tiedonhakukysymykset uusimpien kysymysten listalla
yleisesti hyväksyttäviksi tai ainakin siedetyiksi. Toisia
liittyvät inkivääriolueen ja kissoihin.
kunnioittavaa keskustelukulttuuria ei enää ole, tilalla on
Onko niin, että olemme menettäneet vakavan
myrkyn syljentä ja uhkailu.
tiedonhakupelin? Jos ihmiset eivät osaa globaalin panMitä me voisimme osaltamme tehdä, ennen kuin on
liian myöhäistä?
demian ja sen aiheuttaman informaatiotulvan keskellä
OLEN HUOLISSANI

”

Rokotekeskustelu on esimerkki siitä, miten
uskomukset voivat voimistua kulttimaisiksi
liikehdinnöiksi ja johtaa jopa väkivaltaan.
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TÄLLÄ PALSTALLA KIRJASTOAMMATTILAISET UTELEVAT ASIOITA TOISILTAAN.
TERVON KIRJASTOVIRKAILIJA HENNA RUUSKANEN TULI ALALLE ÄIDIN EHDOTUKSESTA.

PIENTEN KIRJASTOJEN
PUOLUSTAJA
K AP U LA K I E RTO O N

1

MIKÄ SAI SINUT HAKEUTUMAAN KIRJASTOALALLE JA MITEN TYYTYVÄINEN OLET URAVALINTAASI? ?

”Tähän olisi ihana vastata kutsumuksen
palosta, mutta todellisuudessa kyseessä
oli silkka sattuma. Tarvitsin lukion jälkeen
jotain töitä ja koska pidin lukemisesta,
äiti ehdotti, että kävisin kysymässä kirjastosta. Niin minä sitten astelin Juankosken
kirjastoon ja kysyin josko pääsisin heille
töihin. Sillä tiellä olen edelleen. Olen todella
tyytyväinen, että päädyin tälle alalle. Olen
onnekkaasti saanut olla sellaisissa työpaikoissa, joissa työnkuvani on monipuolinen ja
olen päässyt kehittämään omaa osaamistani
ja työnkuvaani minua kiinnostavien asioiden
ympärillä. Kiitos äiti.”

2

KUINKA HYVIN PIENET KIRJASTOT HUOMI-

1. Millaisena näet

3

tulevaisuuden

JOS ASIAKAS KYSYY SINULTA ROMAANIA, JON-

kirjaston?

KA TARINA VIE TÄYSIN MUKANAAN, NIIN MITÄ

2. Mikä on mieleen-

SUOSITTELET?

OIDAAN KIRJASTOALAN AMMATILLISISSA
KESKUSTELUISSA?



|

”Mielestäni pienet kirjastot voisivat tulla huomioiduiksi paremminkin. Oman kokemukseni mukaan pienten kirjastojen arki päivien
sisällä on niin kiireistä ja omaan toimintaan
keskittyvää, että pitäisi muistaa aina välillä
katsella ulos maailmaan ja osallistua. Pienissä kirjastoissa resurssit on käytetty niin
tiiviisti, että todellinen mahdollisuus ottaa
osaa voi olla hyvinkin pieni. Tämä on harmillista, koska mielestäni keskustelun monimuotoisuuden takaamiseksi olisi erittäin
tärkeää, että myös pienten kirjastojen ääni ja
näkemykset kuuluisivat.”

Seuraavaksi kapulan saa hyppysiinsä
Annika Ilmola.

painuvin tapahtuma,
jota olet ollut muka-

”Viimeisimmät kirjat, joiden kohdalla minulle
kävi näin olivat Pascal Engmanin dekkarit.”

na järjestämässä ja
miksi?
3. Mitä kirjoja sinun
yöpöydältäsi löytyy
tällä hetkellä?
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Libris

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

