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LIITY NYT KIRJASTOALAN ASIANTUNTIJOIDEN
AMMATTIJÄRJESTÖÖN!

Asiakaskyselymme perusteella
Hublet tablettipalvelu säästä yli

450 työtuntia ja 12000 €
2
vuodessa sekä 4 m tilaa verrattuna
tavallisiin tietokoneisiin

Opiskele kirjastoalaa
Haapaveden Opistolla!
Päivitä osaamistasi tutkinnon osilla
tai suuntaa kohti perus- tai ammattitutkinnon suorittamista.

Osasto 6 KIRJASTOPÄIVÄT 15-17.6.22
gethublet.com

Lisätiedot ja hakeminen

info@hublet.fi

opistoon.fi

easyScreen
-näyttötuotteet

Monipuolistavat
kirjaston tarjontaa
ja antavat
uusia elämyksiä
asiakkaalle

Joku hoitaa sen, mitä muut
eivät tule ajatelleeksi. Ja se
joku on usein yksi meistä
rautaisista ammattilaisista.

Olemme mukana
Kirjastopäivillä
Tule moikkaamaan
meitä ständille 15!

Tuodaan työ näkyväksi.
Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL
jhl.fi/liity
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Nähdään Hämeenlinnassa
KIRJASTOPÄIVILLÄ 15.–17.6.
OSASTOLLA 33!

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN | PALVELUT JA EDUT | TYÖTTÖMYYSTURVA | VAIKUTTAMINEN

TILAA UUSI EU-KIRJA!
Moninaisuudessaan yhtenäinen?
Euroopan unionin suunta
2010-luvulla kriisi toisensa jälkeen koetteli unionia ja
sen yhtenäisyyttä. Millaisia vaikutuksia eurokriisillä,
pakolaiskriisillä, Brexitillä ja koronapandemialla on ollut?
Entä kuinka unioni pystyy vastaamaan tuleviin haasteisiin
ilmastonmuutoksesta oikeistopopulismin nousuun?
Moninaisuudessaan yhtenäinen? Kartoittaa EU:n politiikan
muodostumista ja muutoksia sekä pohtii unionin tulevia
ratkaisuja. Pystyykö EU uudistumaan ja toteuttamaan sen
tavoittelemaa yhtenäistä politiikkaa?
Teos esittelee laajasti EU:n viimeaikaista kehitystä ja avaa
politikan sektoreiden entistä tiiviimpiä yhteyksiä. Näin se
luo kattavan kuvan unionin nykytilasta ja soveltuu myös
oppimateriaaliksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.
Tilaa maksutta UM:n julkaisupalveluista: julkaisut.um.fi
Saatavilla myös e-kirjana.

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

19.6. mennessä liittyneille liittymislahjana
25 €:n Adlibriksen lahjakortti.
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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

Kirjojen-, ilman- ja
elektroniikan desinointilaitteet
Maahantuonti, huolto, verkkokauppa: Mikrolmi- ja suurkuvaskannerit
www.reaxon.ﬁ Filmi- ja kaitalmiskannerit
Pay For Print -ratkaisut
puh 040-8488 186
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VIHREÄ LUKUHAASTE
KO LU M N I | J USS I J A L O N E N
SIVISTYKSEN JÄLLEENRAKENNUS
A R K K I TEH TU U R I | N O R J A
NUORIA HOUKUTELLAAN SCIFILLÄ JA SARJAKUVALLA
H EN K I LÖ | HUDA A L - N A J J A R
KIRJASTO TEKI SUOMESTA KODIN
I LM I Ö | KO TO UT TA M I N E N
ESPOOSSA OPITTIIN MENEMÄÄN ASIAKKAIDEN LUO
K A N SI | HENRI I K A T U L I V I RTA
KIRJASTOSOMESSA KUULUU JO USEAMPI ÄÄNI 2 6
K I R JA H Y LLY N I | V E I K K O H A L M E TO J A
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Noudatamme
journalistin
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KIRJASTOLEHTI 4/2022 aineisto ja ilmoitusvaraukset 24.8. ilmestyy 26.9.
Kirjastolehti pidättää itsellään kaikki oikeudet sille lähetettyyn ja sen julkaisemaan materiaaliin.
PAINOPAIKKA Punamusta, Esko Aaltosenkatu 2, 31100 Forssa. JULKAISIJA Suomen kirjastoseura,
info@fla.fi, suomenkirjastoseura.fi TOIMINNANJOHTAJA Juha Manninen, 044 493 4166, juha.manninen@fla.fi
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Käyttäjäkokemus on kaikki kaikessa

VIHDOINKIN
KIRJASTOPÄIVILLE
PÄ Ä K IR J O IT U S

V

uosi 2020 oli Kirjastoseupysyvästi. Virtuaalisista tapahtumista on
rassa ankeaa aikaa. Lohparhaimmillaan paljon etua. Tärkeää kuitua toi ajatus seuraavasta
tenkin on, että ne eivät kokonaan korvaa
vuodesta, siitä, että panoikean elämän tapaamisia.
demia olisi ohi ja ihmiset
pääsisivät taas tapaamaan toisiaan kesän
KIRJASTOLEHDEN TEKEMINEN oli
Kirjastopäivillä.
kahden ensimmäisen pandemiavuoden
Pettymys oli suuri. Jo samana talvena
aikana vaikeaa. Paljon energiaa kului sen
näytti selvältä, että Kirjastopäivät piti
miettimiseen, miten paljon palstatilaa
siirtää eteenpäin vuodella. Ennustus
kannattaa antaa korona-asioille, ja miten
VILLE VAARNE
meni oikeaan, sillä vuonna 2021 tätä kirpaljon pitäisi muistuttaa siitä, että kirKirjoittaja on
jastoalan suurinta ammattitapahtumaa ei
jastomaailmassa tapahtui samaan aikaan
Kirjastolehden
olisi voinut turvallisesti järjestää.
paljon muutakin.
päätoimittaja.
Päivien peruuntuminen oli poikkeukKunnolla alkuun pääsi muun muassa
kaikkien
yhteinen e-kirjasto, johon perehsellinen tapaus, sillä niin on tapahtunut
viimeksi sotien aikana. Siitä lähtien Kirjastopäiviä on
dytään tarkemmin Kirjastopäivien ohjelmassa.
järjestetty joka toinen vuosi ennen kuin pandemia
Kirjastopäivissä parasta on se, että siellä pääsee
katkaisi perinteen.
kokemaan, mikä kirjastomaailmassa juuri nyt innosNyt, vuotta myöhemmin, tunnelma on odottava ja
taa. Tapahtuman juontaa Henriika Tulivirta, joka on
iloinen, vihdoinkin!
lukemaan innostamisen esikuva jokaiselle kirjastoalalla
työskentelevälle. Hän kertoo taustoistaan haastattelusKIRJASTOPÄIVÄT olisi toki voinut järjestää myös virsamme sivulla 22.
tuaalisesti, mutta sitä vaihtoehtoa ei tarvinnut pitkään
Vaikka virtuaaliset kokoontumiset saavat minulta
miettiä. Pandemia ja sen myötä tullut digiajan etätyö
kritiikkiä, digitalisaatio innostaa minua silti paljon.
Uskon, että se mullistaa kaiken, myös kirjaston. Kirjasopettivat, että virtuaalisessa kokoontumisessa on rajantopäivillä pääsen puhumaan digitalisaatiosta yhdessä
sa. Useamman Teams-kokouksen jälkeen iskee väsymys,
kirjastoalan asiantuntijoiden kanssa. Jos olet paikan
joka ei helpolla lähde.
Koronan pakottamana tapahtumia peruttiin ja
päällä, tule katsomaan ja kuulemaan.
siirrettiin verkkoon. Osa niistä jää sinne varmasti

Jukka Ahonen

Janne Sundell

Qurian jokainen ominaisuus on suunniteltu sen pohjalta, mitä tiedämme
käyttäjien tarpeista. Quria on helppokäyttöinen ja toimii millä tahansa
tavallisella selaimella. Käyttöliittymä on intuitiivinen ja looginen, minkä
ansiosta käyttö on helppoa.
Quria on uuden sukupolven kirjastopalvelualusta, jonka avulla
kirjastosi kaikki palvelut saadaan helposti asiakkaiden käyttöön.

Muunna
kirjastosi tiedon
ja kulttuurin
keskukseksi

Pekka Turunen

TARINA
MUUTOKSEN
KOURISSA
OLEVASTA
ELINKEINOSTA

MERIIN
LIITTYVIÄ
YMPÄRISTÖKYSYMYKSIÄ

Kalastajien
kyydissä
Itämerellä

johnnurmisensaatio.fi/kauppa

JOH N N URMISEN SÄÄTIÖ
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NAUTILUKSESTA ARANDAAN
SUOMALAISEN MERENTUTKIMUKSEN TARINA

KALASTAJIEN KYYDISSÄ
ITÄMERELLÄ

Juha-Markku Leppänen, Eeva-Liisa Poutanen
9789529745890

Jukka Ahonen, Janne Sundell, Pekka Turunen
9789529745913

49 90

29 90

Lue lisää: www.axiell.com/fi
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PALSTALLA NOSTETAAN ESILLE AJANKOHTAISIA POIMINTOJA KIRJASTOJEN ARJESTA.
KESÄKUUSSA OPISKELLAAN RUOTSIA.

TARTU LUKUHAASTEESEEN

Ilmastolukuhaaste 2022 on vinkkilista, josta
löytyy ilmasto- ja ympäristöaiheista kirjallisuutta. Listalla on esimerkiksi luontosuhdetta
käsitteleviä runokirjoja, uhanalaisista lajeista
ja kestävästä kehityksestä kertovia kirjoja sekä
ilmastonmuutosta pohtivien julkkisten teoksia.  
  www.kirjastot.fi/vihreakirjasto

🌎

🥕

🏢

UKRAINAN- JA VENÄJÄNKIELISTÄ AINEISTOA

Helsingin Pasilan kirjastossa sijaitsevan monikielisen kirjaston nettisivulta löytyy nyt Suomen yleisten
kirjastojen esittelyt ukrainan ja venäjän kielellä. Ukrainankielistä aineistoa on vielä vähän, mutta uusia
hankintakanavia etsitään koko ajan.
Espoossa sijaitseva Venäjänkielinen kirjasto kannattaa myös muistaa. Kirjaston käytön ohjeet löytyvät
Helmet.fi-sivustolta myös venäjäksi.  

K IR JA S TOA R K E A
RUOTSIA KIRJASTOAMMATTILAISILLE  

Finland Swedish Online Bibliotek on ilmainen ruotsin kielen verkkokurssi kirjastonhoitajille, jotka tarvitsevat ruotsia työssään.
Kurssi jakautuu viiteen osioon suullisesta
asiakaspalvelusta kirjakieliseen ruotsiin.
 blogs.helsinki.fi/finland-swedish-online

📚
💻
🚌

KIRJASTOAUTOPÄIVILLE KOUVOLAAN

Kirjastoautopäivät järjestetään pitkän tauon jälkeen Kouvolassa 28.–30. heinäkuuta. Autoja esitellään yleisölle kahtena
ensimmäisenä päivänä. Mukana on myös uusimpia malleja.
Ammattilaisten kannattaa toimia nopeasti, sillä kirjastoautoille on rajattu määrä paikkoja, ja ne valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen päättyy 30. kesäkuuta.
 suomenkirjastoseura.fi
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🎶
MUSIIKKIKIRJASTOJEN LEHTI

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisema Intervalli –lehti
heräsi henkiin lähes 10 vuoden
tauon jälkeen. Ensimmäiset numerot
julkaistiin viime vuoden puolella.
Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa
ja on vapaasti luettavissa.
”Intervalli on enemmän kuin
yhdistyksen lehti. Se haluaa toimia
asioita yhteen kokoavana foorumina, keskustelunavaajana sekä
tiedonvälittäjänä koko musiikkikirjastokentälle”, kertoo päätoimittaja
Tiina Tolonen.
 www.intervalli.fi
koonnut PÄIVI TOLONEN

3/2022

SIVISTYKSEN
JÄLLEENRAKENNUS
KO LU MN I

V

uonna 2017 Ukrainan kirKIRJASTOJEN HÄVITTÄMINEN ei
jastoseuran julistamassa
ole uusi ilmiö Euroopan sotakentillä. SaVuoden kirjasto -kisassa
rajevon piirityksen aikana vuonna 1992
serbiarmeija tuhosi Bosnian kansalliskirmyönnettiin kolmas sija
Hersonin aluekirjastolle.
jaston suunnitelmallisella tykkitulella, ja
Futuristirunoilija Boris Lavrenjovin musamalla tavoin tuhoutuivat myös Mostarin
kaan nimetystä kirjastosta oli kehkeytynyt
yliopiston historialliset islamilaiset käsiyksi Ukrainan vireimmistä paikallisista
kirjoituskokoelmat. Sekä silloin että nyt
sivistyskeskuksista. Kirjaston yhteyteen
sota oli totaalista myös sivistyksen tuhooli perustettu nuorisokeskus, ja kansalaisamisen ja kansakunnan henkisen tukahJUSSI JALONEN
duttamisen osalta.
järjestöt pitivät kirjastoa kokoontumisKirjoittaja on
Ukrainan presidentin vetoomusta
paikkanaan. Hersonin kirjastofestivaalit
historiantutkija,
herättivät huomiota kautta maan.
Suomen
tuesta koulujen ja sivistyslaitietokirjailija ja
Vaikka Herson on väkiluvultaan vain
Oulun yliopiston
tosten jälleenrakentamisesta voi pitää
hieman Tamperetta suurempi, Lavrenjovin
velvoittavana. Hersonin esimerkki osoitdosentti.
kirjaston lasten- ja nuortenosaston käyttätaa ukrainalaisten oman kyvykkyyden ja
vapaaehtoisuuden voiman, mutta sodan
jämäärät vertautuivat Kiovassa sijaitsevan
Ukrainan kansallisen lastenkirjaston kävijälukemiin.
tuhojen korjaamisessa tarvitaan myös materiaalista
apua. Riippumatta siitä, miten jälleenrakennus rahoiNeuvostorunoilijan nimen säilyttänyt kirjasto oli esikutetaan,
joko Euroopan Unionin kautta tai mahdollisesti
vallinen ilmentymä Maidanin vallankumouksen jälkeiVenäjän maksamilla sotakorvauksilla, Suomella voi olla
sen Ukrainan elinvoimaisesta kansalaisyhteiskunnasta.
merkittävä rooli Ukrainan koulujen ja kirjastojen ennalMAALISKUUN ALUSTA ALKAEN Herson on ollut
listamisessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön on syytä
Venäjän joukkojen miehittämä ja odottaa yhä vapauvalmistautua tähän tehtävään jo nyt luonnostelemalla
tustaan. Linjojen taakse jäänyt kirjasto on eräs niistä
avustusohjelma.
sivistysinstituutioista, joiden sodanjälkeiseen jälleenOmalla kirjastolaitoksellamme voi olla tämän kriisin
aikana kaksoismerkitys. Ennen muuta se tukee kansarakennukseen presidentti Volodymyr Zelenskyi pyysi
Suomelta apua 8. huhtikuuta eduskunnalle pitämässään laistemme ja maahan saapuneiden pakolaisten henkistä
puolustuskykyä. Samalla siitä voi tulla myös yksi kulmapuheessa.
kivi jälleenrakennukselle, kun aseet vaikenevat ja rauha
Sairaalojen ja evakuointikeskusten ohella Venäjän
armeija on ottanut Ukrainassa kohteikseen koulut ja kir- koittaa Hersonissa ja muualla Ukrainassa.
jastot. Kiovassa, Harkovassa, Tšernihivissä ja Luhanskin
alueella kirjastoja on tuhottu tykistötulella. Ukrainalaisten tietojen mukaan miehitetyillä alueilla venäläiset sotilaspoliisit ovat tunkeutuneet kirjastoihin takavarikoiden
Kremlin silmissä ei-toivottua kirjallisuutta, etenkin
Maidanin vuoden 2014 kansannousuun liittyviä teoksia.
Kirjastojen hävittäminen on ilmeinen osa Moskovan
julistamaa Ukrainan ”denatsifikaatiota” ja pyrkimystä
”vapauttaa” maa epäilyttävistä poliittisista aineksista.
Samalla se on jatkoa Venäjällä jo aiemmin suoritetulle
ukrainalaisen kulttuurin ja kirjallisuuden alasajolle.
Vuonna 2015 Moskovassa sijainneen ukrainalaisen
kirjallisuuden kirjaston johtaja Natalia Šarina pidätettiin kyseenalaisin perustein, ja kaksi vuotta myöhemmin
koko kirjasto suljettiin. Kulttuurisota ja hyökkäyssota
ovat nyttemmin sulautuneet toisiinsa.

”

Kirjastojen hävittäminen
ei ole uusi ilmiö Euroopan
sotakentillä.
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teksti ja kuvat VILLE VAARNE
A R K K IT E H T UU RI

NÄKÖALA
OSLOON
UUSI PÄÄKIRJASTO
MAKSOI KAUPUNGILLE
KOLMEN OODIN VERRAN,
JA NYT OSLOSSA
JÄNNITETÄÄN,
TÄYTTYYKÖ KIRJASTO
ASIAKKAISTA.



10

11

KIRJASTOLEHTI

3/2022

M

onien kapeiden liukuportaiden jälkeen olen
vihdoin perillä. Oslon uuden pääkirjaston
vaikuttavin paikka on sen ylin kerros, josta avautuu upea näkymä merelle ja kaupungin keskustaan. Koko seinän pituisista ikkunoista tulvii valoa kahvilaan, joka
on täynnä ihmisiä. Osa istuskelee läppärit sylissään, osa mutustaa korvapuustia ja
hörppii kahvia, osa juttelee tai keskittyy lukemiseen.
Sunnuntai-iltapäivänä kirjastoon on

KIRJASTOLEHTI
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  Ylimmän kerroksen kahvilasta
avautuu näköala
merelle ja kaupungin
keskustaan.
  Suuret taideteokset tuovat väriä
betonin ja lasin hallitsemaan tilaan.

tullut erityisen paljon lapsia ja nuoria.
Ikkunoiden kupeessa istuva Bilen Seifo lukee psykologiaa ja kertoo käyvänsä kirjastossa neljä kertaa viikossa opiskelemassa. Hänelle tärkeää on kirjaston sijainti. Aivan ydinkeskustassa oleva pääkirjasto on rautatieaseman ja oopperatalon
välissä kaupungin parhaalla paikalla.
Toinen houkutteleva asia on kirjaston ulkonäkö.
”Tämä on niin kaunis paikka”, Seifo sanoo.
JÄNNITTÄVÄÄ AIKAA. Oslon uusi pääkirjasto Deichman Bjørvika avattiin kesällä 2020. Koko tähänastinen arki on ollut poikkeuksellista aikaa. Kävijämäärien
rajoitukset poistettiin äskettäin, ja nyt kirjaston johtaja Merete Lie jännittää,
täyttyykö kirjasto asiakkaista.
”Paineet ovat kovat, mutta viime viikonloppu lupaa hyvää. Lauantaina täällä
kävi 10 000 ihmistä”, Lie kertoo.
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  Jokaisessa kerroksessa on esillä
taidetta.
  Anna Thomassen
ja Florian Boyenval
tulivat kirjastoon
viettämään aikaa.
  Valtava valoteos odottaa tulijaa
ykköskerroksen
aulassa.

14
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Kirjaston tavoitteena on saada kaksi miljoonaa kävijää vuosittain. Kävijäluvut
eivät kuitenkaan ole Lien mukaan tärkein menestyksen mittari, vaan se, miten
paljon kirjastosta lainataan.
Oslossa on viime vuosina satsattu kirjastoihin, ja tuloksia on tullut.
Uuden pääkirjaston avaamisen jälkeen kaupungissa on tehty 90 000 uutta kirjastokorttia. Ennen avajaisia saatiin valmiiksi muutaman lähikirjaston remontit.
”Meille oli tärkeää, että hienon pääkirjaston avautuessa sivukirjastot eivät olleet sen rinnalla nuhjuisia”, Lie sanoo.
SCIFIA JA SARJAKUVAA. Kirjastonjohtaja pohtii, miksi nuoret löysivät tiensä uuteen kirjastoon niin nopeasti. Yksi selitys on pandemia. Kirjasto oli ainoita
julkisia tiloja, johon nuoret saivat tulla. Kirjasto oli kahden koronavuoden aikana
suljettuna vain muutamia päiviä.
”Nuoret tulivat tänne heti. He eivät pelänneet kontakteja muiden ihmisten
kanssa”, Lie kertoo.
Nuorten lukemisen väheneminen herättää Norjassa keskustelua samalla tavalla kuin Suomessa. Kirjasto on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa lisäämällä scifin ja sarjakuvien tarjontaa, sillä lainaustilastojen mukaan ne innostavat nuoria.
Kirjaston kolmas kerros on keskittynyt nuoriin. Sarjakuvahylly on siellä parhaalla paikalla.
Kirjastossa on nuorille tarjolla kaikkea muutakin, mitä modernilta pääkirjastolta voi odottaa. On podcast-studioita, opiskelutilaa, pelihuoneita, 3d-printtereitä ja vinyylileikkuri, kahvila, ravintola ja 70-paikkainen iso elokuvateatteri ja
pienempi näytöstila. Kirjastossa liikkuessa eniten huomiota herättävät kuitenkin
kirjat. Niitä on joka paikassa.
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Lie kertoo, että kirjojen nostaminen pääosaan oli tärkeä valinta.
Vanhassa pääkirjastossa 80 prosenttia niteistä haudattiin kellariin, mutta nyt
päätettiin tehdä toisin. Kaikkialla on matalia ja keveitä hyllyjä täynnä kirjoja, yhteensä lähes puoli miljoonaa kappaletta.
Kirjahyllyt täyttävät kaarevia seinäpintoja. Välillä seinässä on syvennys, josta
löytyy kasveja, karttoja tai taidetta.
”17-vuotias poikani sanoi, että vaikuttavinta kirjastossa on se, että joka kulman takana on jotain yllättävää”, Lie sanoo.
Värikkäät teokset pehmentävät betonin ja lasin hallitsemaa tilaa. Sisäänkäynnillä suuri keltainen ja valkoinen valoteos herättää huomion.
Ideana on, että Oslossa voi kuka tahansa ihailla taidetta ilman museon pääsymaksua.
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  Vasemalla olevan
pääkirjaston naapurissa on Oslon maineikas oopperatalo.
  Bilen Seifo kertoo
tulevansa koulun
jälkeen useimmiten
kirjastoon.
 Merete Lie työskenteli ennen kirjastonjohtajaksi ryhtymis-

Kirjasto maksoi kaupungille lähes 275 miljoonaa euroa,
eli melkein kolmen Oodin verran. Rakennuksesta väännettiin kättä 30 vuotta.
”Oslon päättäjät ovat suuria kirjaston ystäviä. Uskoimme vakaasti siihen, että
pääkirjasto lopulta saadaan”, Merete Lie kertoo.
Henkilökuntaa on viitisenkymmentä. Yksi heistä on kolme viikkoa sitten
aloittanut Anette Celius.
Celius oli aiemmin vuoden verran töissä oslolaisessa sivukirjastossa. Työ pääkirjastossa on melko samanlaista, mutta pieniä erojakin on.
”Pääkirjaston asiakkaat ovat muita kärsimättömämpiä”, hän sanoo.
Edellisessä työpaikassa takit jätettiin aamulla yhteen huoneeseen, täällä lukolliseen kaappiin.
TYHJÄLLE TONTILLE.

tään finanssialalla.

Kirjastoalan ammattitutkintoa arvostetaan pääkirjastossa.
Puolet työntekijöistä on kirjastoalan ammattilaisia, mutta lisäksi on kirjallisuutta opiskelleita ja tekniikan ammattilaisia.
Kirjasto on auki seitsemänä päivänä viikossa ja arkisin iltakymmeneen asti.
Henkilökunnan kanssa jutellessa käy ilmi, että nykyisellä henkilöstön määrällä
laaja aukiolo kuormittaa ja aiheuttaa kiireen tuntua.
DIGITAALISUUS TULEE. Kirjastoammattilaisten kiire saattaa lähivuosina vähentyä. Kirjastonjohtaja Merete Lie arvioi, että apuun tulee automaatio.
Arviolta kolme neljästä asiakkaasta osaa parin vuoden kuluttua käyttää kirjaston sähköisiä palveluja ja esimerkiksi lainausautomaatteja.
Norjassa avattiin koronan aikana kaikkien käyttöön digitaalinen kirjasto. Sen
käyttöliittymä tosin on toistaiseksi kaikkea muuta kuin houkutteleva. Sivut on
skannattu niin, että teksti on kiinni sivussa, eikä sivu skaalaudu kännykkään. Lisäksi tarjolla olevat kirjat on julkaistu ennen vuosituhannen vaihdetta.
Ongelmana ovat kirjojen tekijänoikeudet, joita neuvotellaan parhaillaan uusiksi kustantamoiden kanssa. Norjan kirjastoseurassa uskotaan, että pian saadaan
sopimus, jonka avulla digikirjastoon saataisiin myös uudempia kirjoja.
Kirjastonjohtaja Merete Lie on sitä mieltä, että uuden pääkirjaston tärkein
esine on fyysinen kirja. Häntä mietityttää, mitä tilaan sitten tulee, jos fyysiset kirjat katoavat esimerkiksi 50 tai 100 vuoden päästä.
”Meillä on onneksi monta vuotta aikaa ajatella asiaa.”  
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”Tein jotkut tehtävät kolme kertaa. Halusin ymmärtää kaiken, mitä opiskelin.”
Iltaisin al-Najjar osallistui kirjastossa järjestettäviin kielikahviloihin. Hän piti siitä, että ryhmät olivat erilaisia. Joissain ryhmissä keskityttiin tekstiin,
toisissa puhumiseen. Opettajat olivat vapaaehtoisia
ja auttoivat myös koulutehtävissä.
Kun al-Najjar valmistui uuteen ammattiin, hän
järjesti tutussa kirjastossa juhlat. Hän varasi tilan
ja kutsui paikalle ystäviä ja kieliryhmien opettajia.
Urakka kannatti, sillä koulunkäyntiavustajan työ on
mieluista.
”Siinä on jotain samaa kuin shakin valmentamisessa.”

irjaston sisäänkäynnin vieressä on
pieni pöytä ja tuoleja. Tämä on Huda
al-Najjarille tärkein paikka Sellon
kirjastossa Espoossa. Täällä hän on
pelannut pöydän ääressä shakkia lukuisia kertoja muiden peliä rakastavien asiakkaiden
kanssa.
Shakki oli tärkeä osa elämää kotimaassa.
”Olen ensimmäinen nainen, joka on voittanut
shakin mestaruuden Syyriassa. Sain valtakunnallisen ykköspaikan monta kertaa”, Huda al-Najjar kertoo.
Rakas harrastus oli hänelle pitkään myös työ.
Al-Najjar valmensi lapsia 15 vuotta. Kun kotimaassa
ei sodan takia voinut enää asua, hän lähti sieltä pois.
Shakinpeluun hän otti mukaansa Suomeen. Nyt
al-Najjar haaveilee, että voisi opettaa shakkia Suomessa, vaikkapa pääkaupunkiseudun kirjastoissa.
Huda al-Najjar tuli Suomeen kahden tyttärensä
kanssa vuonna 2015. Kuukaudet Vääksyn vastaanottokeskuksessa olivat aikaa, jolloin sai oppia paljon uutta, kuten kalastamista ja hiihtämistä. Shakkia pääsi pelaamaan klubilla Lahdessa. Kirjasto oli
myös lähellä.
”Tykkäsin lukea siinä kirjastossa, samoin kuin
vanhempi tyttäreni.”

YSTÄVIÄ KIRJASTOSTA. Vajaan seitsemän Suomessa eletyn vuoden jälkeen maa tuntuu kodilta.
”Minulla on työpaikka ja saan asua perheeni
kanssa”, al-Najjar sanoo.
Hänen miehensä tuli Suomeen muun perheen
jälkeen. Koti on nykyisin Helsingissä. Al-Najjar tulee
silti usein Sellon kirjastoon Espooseen, josta tuli hänelle tärkeä Suomeen kotiutuessa.
”Tykkään tästä paikasta. Olen joskus melkein
asunut täällä. Olen löytänyt kielikahviloista suomalaisia ja syyrialaisia ystäviä. Lisäksi olen tavannut ihmisiä monesta maasta.”
Syyriassa olevia perheenjäseniä on kova ikävä.
Huolta aiheuttaa se, että eläminen Damaskoksessa
on tällä hetkellä todella vaikeaa. Perushyödykkeistä on huutava pula. Sähköä jaellaan vain muutaman
tunnin ajan vuorokaudessa, mikä hankaloittaa paitsi
arkea myös yhteydenpitoa sukulaisten kanssa.

Syyrian pääkaupungissa Damaskoksessa asuessaan al-Najjarin lähikirjasto
oli al-Zahiriyah, jonka perustaminen ulottuu niinkin
kauas kuin vuoteen 1277.
Lapsena hän kävi siellä vanhempiensa kanssa.
Historiallisessa paikassa oli hiljaista ja rauhallista.
Tunnelma oli arvokas. Hän muistaa vanhat kirjat ja
sen, että niitä oli paljon.
Damaskoksessa al-Najjar opiskeli kemiaa ja luki
kokeisiin kirjastossa. Hänellä on 12 sisarusta, joten kotona opiskeleminen ei onnistunut. Valmistuttuaan hän työskenteli kemian laboratoriossa kymmenen vuotta.
”Harrastin shakkia kaikki ne vuodet. Sitten tein
sopimuksen shakkivalmentajan työstä. Opetin välillä myös Dubaissa.”

PERINTEIKÄS KIRJASTO.

MELKEIN
KUIN KOTONA
KIRJASTOSSA
H E N K ILÖ

SYYRIALAINEN HUDA AL-NAJJAR KOTIUTUI SUOMEEN. TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA
OLI KIRJASTO, ERITYISESTI MAHDOLLISUUS PELATA SIELLÄ SHAKKIA.
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Kun al-Najjar ja hänen tyttärensä saivat turvapaikat Suomesta, perhe muutti
Espooseen. Suomeen asettuessa ammatin vaihto oli
taas edessä. Ensin al-Najjar opiskeli puolitoista vuotta suomen kieltä.
”Sitten opiskelin puolessatoista vuodessa koulunkäyntiavustajaksi.”
Opiskelu uudella kielellä oli vaativaa. Koulupäivien jälkeen al-Najjar tuli Sellon kirjastoon tekemään läksyjä. Hän saattoi viettää päivän aikana kirjastossa viisi tuntia.
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Sellon kirjastoon al-Najjar toivoo uutta tekemistä.
”Rakastan pianonsoittoa, mutta en osaa lukea
nuotteja. Toivon, että kirjastossa järjestetään kurssi
pianonsoitosta. Toinen toiveeni on huone, jossa voi
pelata pöytätennistä.”
Suurin toive oli se, että koronan takia tauolla olleet kielikahvilat jatkuisivat. Kotona puhutaan arabiaa, joten suomen puhuminen jää liian vähälle, jos
kieliryhmät ovat tauolla.
Hän haaveilee myös pitävänsä shakkikursseja, jotka olisivat suomenkielisiä. Tarvittavaa sanastoa kartuttaakseen hän lukee lapsille suunnattuja
shakkioppaita. Mieluisin on Shakin kiehtova maailma.
Al-Najjar haluaa pelata ja opettaa shakkia, koska siinä oppii keskittymistä ja kärsivällisyyttä. Pelissä pitää tehdä suunnitelmia ja tarvittaessa muuttaa niitä vastapelaajan tekemien siirtojen mukaan.
Huda al-Najjarin omien kokemusten mukaan shakin
taidot auttavat elämässä muutenkin.  
HARRASTUKSIA JA HAAVEITA.

AHKERAA OPISKELUA.

  Jos Huda al-Najjar muuttaa uuteen
kotiin, hän selvittää
nopeasti, missä lähikirjasto on.
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Kulttuurien kohtaamisia
MARJATTA KARJALAISELLA JA
EVA WILENIUKSELLA ON PITKÄ
KOKEMUS SUOMEEN MUUTTANEIDEN
PARISSA TYÖSKENTELYSTÄ KIRJASTOSSA.
KULTTUURIEROJA EI KANNATA PELÄTÄ,
HE SANOVAT.

M

oni hiljattain Suomeen muuttanut ihminen käy kirjastossa
ensimmäistä kertaa kielikurssiryhmän mukana. Kirjastoneuvoja Marjatta Karjalainen
on yksi niistä kirjastotyöntekijöistä, jotka ottavat ryhmiä vastaan Sellon kirjastossa
Espoossa. Jos tulijat eivät tunne suomalaisen kirjaston toimintaa ollenkaan, tutustuminen alkaa perusasioista.
Karjalainen kertoo, että Suomessa kaikki ovat
tervetulleita kirjastoon.
”Se ei ole itsestään selvä asia.”
Karjalaiselta on kysytty, että saanko minäkin tulla.
”Henkilö varmisti asian. Se tuntui liikuttavalta.”
Karjalaisen pitää myös mainita erikseen se, että
kirjastokortin saavat kaikki halukkaat. Lisäksi heidän
pitää ymmärtää lainaamisen käytännöt.
”Minun pitää saada ihmiset oivaltamaan, että
kirjastosta saa lainata kaikenlaista ja samalla se, että
lainat pitää palauttaa.”
Espoon kaupunginkirjaston tapahtumatoiminnan asiakaspalvelupäällikkö
Eva Wilenius lisää, että pikkuasioihin ei alussa kannata juuttua.
”Autamme ihmisiä pääsemään sisään suomalaiseen yhteiskuntaan. Haluamme heidän
tuntevan, että he ovat tervetulleita. Jos asiakas ei heti opi jotain kirjaston sääntöä, se
on kokonaisuudessa pientä.”
Maahan muuttaneita ihmisiä tavoitellaan aktiivisesti kirjaston asiakkaiksi kirjaston ulkopuolella.
”Emme halua vain odottaa, että ihmiset
löytävät kirjastoon.”
Vuonna 2015 Suomeen tuli tavallista enemmän turvapaikanhakijoita. Espoossa liikkui kirjas-

HENKILÖ

toauto, jolla käytiin vastaanottokeskuksissa kertomassa kirjastosta. Myös omasta työnkuvasta
kertominen on sellaisessa tilanteessa tärkeää.
”Olemme viranomaisia, ja moni ihminen ei ole kotimaassaan voinut luottaa viranomaisiin ollenkaan.”
Marjatta Karjalainen oli noihin aikoihin mukana
Sellon kirjastossa järjestettävässä kielikahvilatoiminnassa. Vapaaehtoiset opettivat suomen kieltä ja hakivat osallistujia vastaanottokeskuksista kirjastoon.
”Sillä tavoin turvapaikanhakijat oppivat käyttämään kirjastoa.”
Myöhemmin Karjalainen veti kielikahvilaa. Tuntemattomia ei kirjastoneuvojan mielestä kannata
kohtaamisissa jännittää.
”Aina voi tunnustella, mistä toinen ihminen haluaa keskustella. Kulttuurieroja on, mutta on myös
yhteistä inhimillistä kokemusta ja jaettavaa.”
Vuosi 2015 piirtyi
kirjastotyöntekijöiden mieleen.
”Toivon, ettei tarina vuodelta 2015
unohdu. Mielestäni se on hyvä esimerkki
siitä, miten kirjastossa voidaan reagoida
nopeasti yhteiskunnallisiin tilanteisiin”,
Wilenius sanoo.
Kirjastossa pidettiin myös neuvontapistettä maahan muuttaneille. Oli lomakkeiden
täyttämistä suomen kieltä osaamattomien ihmisten apuna tai asunnon hakemista asiakkaalle uudessa maassa.
”Silloin turvapaikanhakijat eivät saaneet tarpeeksi apua muualta”, Karjalainen sanoo.
”Kirjastotyöhön kuuluu etsiä tietoa sitä tarvitseville, joten autoimme siinä”, Wilenius lisää.
Nykyisin palveluita Espoossa tarjoaa Maahanmuuttajien neuvontapiste. Sellon kirjaston kielikahvilan puolestaan järjestävät Suomen Pakolaisavun vapaaehtoiset.
Sellon kirjastossa on ollut eri kieliä puhuvia ja eri
taustoista tulleita ihmisiä työharjoitteluissa ja -kokeiluissa jo parinkymmenen vuoden ajan. He ovat aina
olleet kirjastotyöntekijöille korvaamaton apu Suomeen hiljattain tulleiden kanssa kommunikoinnissa
ja heidän neuvonnassaan.
NOPEAA REAGOINTIA.

  Eva Wilenius

ASIAKKAITA ETSIMÄSSÄ.
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  Marjatta
Karjalainen

Kun kirjastoon kehitetään
jokin palvelu maahan muuttaneiden avuksi, siitä hyötyvät yleensä muutkin asiakkaat. Toisinaan Sellon
kirjastossa tarjotaan esimerkiksi ilmaisia, vartin mittaisia aikoja juristille. Painopiste kirjaston kotouttamistyössä on nyt yhdessäolossa ja asioiden jakamisessa. Kerran Wilenius järjesti arabiaa äidinkielenään
KOKEILUJEN KAUTTA.

puhuvien lasten ja irakilaisen lastenkirjailijan tapaamisen.
”Sellaista aion tehdä vielä paljon lisää. Esikuvat
ovat lapsille valtavan tärkeitä.”
Naisten paja, jossa opeteltiin käytännön taitoja,
kuten 3d-tulostamista, oli myös onnistunut. Osallistujia etsittiin järjestöistä.
”Yhdistysten kautta on hyvä lähestyä ihmisiä.
Pelkkä mainos ei yleensä toimi.”
Yksi kokeilu oli kurssi ihmisille, jotka eivät entuudestaan lue. Se ei ollut menestys. Ensi kerralla aiotaan
käyttää enemmän resursseja osallistujien etsimiseen
ennakkoon muuten kuin netin kautta ja siihen, että
joku tuo osallistujat paikalle.
"Tällä tavoin, kokemuksesta, opimme", Karjalainen sanoo.
TURVALLISEMPI KIRJASTO. Keskustelu siitä, miten kirjastosta rakennetaan kaikille turvallinen paikka, on jatkuvasti ajankohtainen. Asiakkaat ja työntekijät joutuvat välillä kohtaamaan rasismia kirjastossa.

  Ukrainalainen Tetjana Dzivaltovska tuli
Suomeen tänä keväänä. Hän alkoi heti
pitää ukrainalaisille
lapsille satutunteja
Entressen kirjastossa
Espoossa. Samaan
aikaan lasten vanhemmat opiskelevat suomen kieltä
samassa tilassa.

Asiakkaalle saatetaan sanoa loukkaava kommentti tai
maahanmuuttajataustaisen työntekijän puoleen ei
ehkä käännytä.
”Mutta saatan kuulla näistä vasta vuoden päästä”,
Wilenius sanoo.
”Meidän kirjastotyöntekijöiden pitää tehdä kollegoille ja asiakkaille paremmin selväksi, että he voivat
luottaa siihen, että rasismista saa ja kannattaa tulla
puhumaan.”
Jokaiseen tilanteeseen haluttaisiin puuttua, koska yksikin loukkaus saattaa ajaa ihmisen pois kirjastosta. Karjalainen ja Wilenius haluavat jatkossa suunnitella enemmän ohjelmaa, johon osallistuisi maahan
muuttaneita ja Suomessa syntyneitä yhdessä. Ennakkoluulot vähenisivät varmuudella, kun erilaiset ihmiset tutustuisivat toisiinsa.
Sitä, ettei järjestäjänä tunne hyvin kaikkien osallistujien kulttuureita, ei Wileniuksen ja Karjalaisen
mukaan kannata pelätä. Yllätyksiä tulee joka tapauksessa, he sanovat.
HANNA HIRVONEN
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Lukuaktivisti

K A NSI

SOMETÄHTI JA KIRJASTOAMMATTILAINEN HENRIIKA TULIVIRTA
HUOMASI, ETTÄ TWITTERIN KESKUSTELUIHIN ON ALKANUT
ILMESTYÄ YHÄ USEAMPIA KIRJASTOLAISIA.

K

un Twitterissä keskustellaan kirjastoasioista, tägätään keskusteluun mukaan lähes aina
@tulivirta.
Työkseen Henriika Tulivirta pyörittää
lasten ja nuorten kirjallisuussivusto Sivupiiriä,
jonka suosituimpia materiaaleja ovat vinkkivideot Astrid-koiran kanssa.
Hänen Twitter-tilinsä kuvaus on tällainen:
Lukuaktivisti ja kirjastolainen. Kirjojen lisäksi suosikkiasioitani ovat muun muassa
kahvi, pörheät eläimet ja tuikkivasilmäiset ihmiset.
Mitä tarkoittaa lukuaktivisti?
”Minua ei voi kutsua mihinkään ilman, että vedän kirjastokortin takataskusta
ja aloitan propagandan”, Tulivirta aloittaa.
”Puhun aina lukemisesta ja kirjastosta. Se on luontainen aihe, josta tykkään
jutella ihmisten kanssa. Koen että jokainen, joka tekee lukemisenedistämistyötä
työssä tai vapaa-ajalla, on lukuaktivisti.”
Termiä käytettiin useasti, kun Tulivirta antoi vuonna 2018 itselleen leikkimielisen haasteen Twitterissä. Hän aikoi lukea 365 kirjaa vuoden aikana. Mediat nostivat lukuaktivistitittelin otsikoihin.
Tulivirta selvitti jutuissa, että hän on lukenut neljävuotiaasta asti aina ja koko
ajan, vaikka shampoo-pullon kylkeä. Hänen lukutyylinsä on omaperäinen. Normaalisti ihminen lukee vasemmalta oikealle, mutta hänen katseensa pysyy sivun
keskellä ja liikkuu ylhäältä alas.
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 ”Toivoisin että kirjastot ja kirjastokimpat viestisivät myös
vähän epävirallisemmin somen puolella.
Ettei pelkästään
kerrota aukioloajoista vaan herätettäisiin
keskustelua käyttäjien parissa.”
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TÖISSÄ VAI VAPAALLA? Vaikuttaa siltä, että
Tampereella asuvan Tulivirran päivät täyttyvät kirjastotöistä, illat lukemisesta ja somepreesensin ylläpidosta.
Twitterissä hänellä on yli kymmenentuhatta seuraajaa, mikä on Tulivirran mielestään hillitön määrä,
koska kirjastoa ei yleensä pidetä mediaseksikkäänä
alana.
”Työn ja vapaa-ajan rajat on hukattu aikoja sitten”, Tulivirta huokaa ja nauraa.
”Jos menen Twitteriin, niin siellä käytännössä
minä olen Suomen kirjastolaitos. Ihan sama miltä
alueelta toinen twitteristi on, koskeeko hänen pohdintansa kirjavinkkejä, jotain kirjastoa tai palveluita, minut tägätään sinne joka ikinen kerta. Tavallaan
mahtavaa, että ihmiset ovat kiinnostuneita näistä
asioista ja mutta samaan aikaan vähän kuumottavaa,
koska minä en ole Suomen kirjastolaitoksen vastaava henkilö.”
Luulisi, että työn ja vapaa-ajan sekoittuminen
haittaisi arkea, mutta intohimo ja innostus työtä kohtaan auttavat jaksamaan, koska ”kirjat, lukeminen ja
kirjastot ovat vilpittömästi niin rakkaita asioita”.
Mistä johtuu, että kirjastot eivät saa paljon seuraajia somessa, mutta sinun päivityksesi kiinnostavat
laajalti?
”Ihmiset haluavat seurata ihmistä, eivät organisaatiota. Olen somessa vahvasti profiloitunut omalla
naamalla ja nimellä kirjastoihmisenä, mikä vaikuttaa
selkeästi. Jos jollain on kysymys kirjastoon liittyen,
ihmisillä palaa mieleen, että ’hei täällä on se Henriika, kysytään siltä’.”
Tulivirta huomauttaa heti, ettei hän ole ainoa
aktiivinen kirjastoihminen Twitterin puolella. Viimeisen vuoden aikana somessa on aktivoitunut yhä
enemmän kirjastotilejä ja yksittäisiä kirjastolaisia.

KIRJASTOLEHTI

HENRIIKA
TULIVIRTA

32-vuotias kirjastoammattilainen.
Kirjastoalalla vuodesta 2016. Entiseltä
ammatiltaan vartija.
Työskentelee lastenja nuortenkirjallisuutta
kokoavan verkkopalvelu
Sivupiirin suunnittelijana.
Palkittu Suomen
kirjastoseuran Hilkka
M. Kauppi -tunnustuspalkinnolla.
Luki vuoden 2018
aikana 367 kirjaa.
VARTIJASTA SIVUPIIRIIN. Sivupiiri on lasten ja
nuorten kirjallisuutta kokoava verkkopalvelu, joka Twitterissä ja Instatoimii valtakunnallisessa kehittämistehtäväyksikös- gramissa: @tulivirta
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sä. Tulivirta on Sivupiirin ainoa työntekijä, ja hänen
työnkuvaansa kuuluu vinkkaamista, kouluttamista
ja vierailuja erilaisissa tapahtumissa. Ennen kirjastoalaa Tulivirta työskenteli vartijana viitisen vuotta,
mutta rakkaus kirjoihin johdatti ammatinvaihtoon
vuonna 2016. Vartijan uran opeista on ollut hyötyä
kirjastomaailmassa.
”Kun uutta kirjastoa avataan, täytyy miettiä kaikki turvallisuudesta kulunvalvontaa poistumisteitä
myöten. Olin Laajasalon ja Herttoniemen kirjastojen
suunnittelussa mukana kaupungin turvallisuusihmisten kanssa. Uskon, että kirjasto on moniammattilaisuuden ala. Ei ole sellaista duunia, mistä ei olisi
mitään hyötyä kirjastotyössä.”
Sivupiirin hittejä ovat etenkin videovinkit, joissa
Tulivirta vinkkaa yhdessä romanialaisen rescue-koiransa Astridin kanssa. Kirjailija Astrid Lindgrenin
mukaan nimetty karvaturri on valloittava. Se puuhailee omiaan ja haukottelee, kun Tulivirta kertoo kirjan
mielenkiintoisista käänteistä.
”Jännitystäni lieventää, että voin paijata koiraani
siinä samalla. Astrid viihtyy sylissä ja haluaa olla kaikessa mukana. Lisäksi se on todella söpö, mikä auttaa
siihen, että nuoret suhtautuvat lempeästi näihin videovinkkeihin.”
Sivupiirin idea on, että Tulivirran tekemiä valmiita materiaaleja voi käyttää kuka tahansa omassa työssään.
”Toivoisin, että yhä enemmän kirjastot löytäisivät ne ja uskaltaisivat hyödyntää niitä. Se ei ole millään tavalla kiellettyä vaan päinvastoin suotavaa.”
Tulivirta on suosittu somepersoona, kysytty kouluttaja ja vinkkari, johon media ottaa yhteyttä, kun kirjastoasiaa ilmenee.
Ehkä juuri siksi, koska hänen energisyytensä, optimisminsa ja hyväntuulisuutensa tuntuvat luonnolliselta.
Mikä on supervoimasi salaisuus?
”Kahvi. Kaikki muu on valhetta”, Tulivirta sanoo
ja nauraa, mutta vakavoituu sitten.
TUIKKIVASILMÄISET IHMISET.

”Se mikä hiukan risoo, että usein innokkuus ja
iloisuus sekoitetaan naiiviuteen. Moni ajattelee, koska olen iloinen ja innostunut, olen jotenkin naiivi
enkä näe mitään puutteita tai kritisoitavaa kirjastossa. Tämä ei lainkaan pidä paikkaansa.”
Tulivirta ei kannusta ihmisiä väkisin olemaan innostunut vaan muistuttaa että on ”täysin fine” olla
joskus väsynyt ja meistä jokaisella on välillä huonoja päiviä.
Tästä päädytään paljon puhuttuihin resursseihin,
joihin Tulivirta törmää usein koulutuksissaan. Hän
kokee epäreiluksi tilanteen, jossa pienten kirjastojen
työntekijät eivät ehdi osallistua koulutuksiin tai eivät
voi käyttää oppimaansa työssään, koska työpaikka ei
tarjoa siihen mahdollisuuksia.
”Jos me oikeasti haluamme ylläpitää laadukkaita, monipuolisia ja yhdenvertaisia kirjastopalveluita, niin siihen tarvitaan resursseja. Mielestäni tämä
on ihan sietämätön tilanne. Vuosi vuodelta kirjastoihin tulee lisää toimintoja ja työtehtäviä. Monipuolistumme yhteiskunnan ja digitalisaation mukana,
mikä on tosi mahtavaa. Loputtomiin on vaikea venyä ilman lisätyövoimaa tai rahoitusta. Se on fakta.
Siinä oli minun resurssivihapuheeni”, Tulivirta sanoo.
Kesäkuun puolivälissä vietetään parin koronavuoden jälkeen taas
Kirjastopäiviä, joiden teema tällä kertaa on ”Tulevaisuuden kirjasto – muutosta ja empatiaa”. Tulivirta juontaa Hämeenlinnan Verkatehtaalla pidettävän
kolmipäiväisen tapahtuman, mitä hän odottaa jännittyneillä ja innostuneilla fiiliksillä. Astrid jää tällä kertaa kotiin, mutta Tulivirta aikoo kaipuuseen
soittaa videopuhelun hotellista jokaisen illan päätteeksi.
”Ihanaa, että nyt on mahdollisuus tavata livenä
niitä ihmisiä, joita olen korona-aikana nähnyt vaan
verkossa ja päästä kuuntelemaan mielenkiintoisia
esityksiä.”
KIRJASTOPÄIVILLÄ NÄHDÄÄN.

  Astrid ei tuomitse
vaan tsemppaa. Se
on toiminut vinkkikoirana lukuisissa
Tulivirran Sivupiirin
videoissa.
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Mitä muuta haluaisit kertoa tässä haastattelussa?
”Yleisesti toivon, että kaikki kirjastolaiset tietäisivät, että kuinka tärkeää työtä me teemme, vaikka
resurssit ovat mitä ovat ja aina ei siltä tuntuisikaan.
Olen todella onnellinen, että Suomessa on niin ammattitaitoinen, laaja ja laadukas kirjastoverkko ja kirjastotyöntekijöiden porukka. Väitän, että ilman kirjastoja maailma olisi hirvittävän paljon kamalampi.”  

OLEMME MUKANA
KIRJASTOPÄIVILLÄ
15.–17.6.2022

Kysyttävää
tekijänoikeuksista tai
kirjallisuuden
käyttöluvista?
Me autamme.
sanasto.fi
kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö
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TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETTU SUOMALAINEN PALJASTAA KIRJAHYLLYNSÄ SISÄLLÖN.
GALLERISTI-KURAATTORI VEIKKO HALMETOJAN KIRJAHYLLYT OVAT ERI PUOLILLA SUOMEA.

”LUEN RUNOJA KOKO AJAN”

T

aiteen asiantuntijalla Veikko Halmetojalla on kaksi kotia: toinen Helsingissä,
jossa sijaitsee myös Galleria Halmetoja, ja
toinen Mäntässä, josta hän on kotoisin ja
jonka kuvataideviikkoja hän on aiemmin
johtanut. Niiden lisäksi hänellä on puolisonsa Jussi
Perämäen kanssa mökki Pohjanmaalla.
”Luen mieluiten sängyssä joko kakkoskodissamme Mäntässä tai mökillämme Kokkolassa.”
Työ vie toisinaan myös Kainuuseen, sillä Halmetoja toimii Kajaanin Runoviikon tiedottajana.
Runous ei ole hänelle vain yhteen kesäviikkoon
sijoittuva tapahtuma vaan jokapäiväinen asia.
”Luen runoja koko ajan. Useampia runoilijoita ja
kokoelmia on kesken jatkuvasti.”
Runojen lisäksi Halmetoja lukee jonkin verran
työhönsä liittyvää kirjallisuutta sekä romaaneja.
Matkoilla kuluu dekkareita.

SUHTEESI KIRJALLISUUTEEN? ”Luin valtavasti
nuorena, nykyään vähemmän. Opiskelin yliopistossa kirjallisuutta, ja suhteeni kirjallisuuteen on melko
analyyttinen.”

”Aloitin lukemaan kuusivuotiaana. Ahmin kirjasarjoja useamman niteen päivävauhdilla.”

MILLAINEN LUKIJA OLIT LAPSENA?

ENSIMMÄINEN KIRJA, JONKA MUISTAT LUKENEESI?

”Luulisin, että se oli joku Pekka Töpöhäntä.”

KIRJA, JOKA ON MUUTTANUT AJATTELUA-

”Niitä on todella monta, esimerkiksi Élisabeth
Badinterin Mikä on mies?”

SI?

KIRJAMÄÄRÄSI?

”Kerään kirjoja, ja kotikirjastoni

K IR JA H Y L LY N I

MINKÄ KIRJAN VIIMEKSI ANNOIT LAHJAKSI
JA MINKÄ VIIMEKSI SAIT LAHJAKSI? ”Annoin
Jaan Kaplinskin runojen suomennosvalikoiman ja
sain itse aivan mahtavan Rosa Liksomin Väylän.”
RAKKAIN KIRJALLINEN HAHMOSI? ”Charlotte Brontën Kotiopettajattaren romaanin hullu nainen
Bertha Mason on upea hahmo, ainakin mieleenpainuvin ellei rakkain.”
KIRJA, JOTA NOLOSTELET? ”En tiedä, nolostelenko, mutta pidän kovasti Reijo Mäen Jussi Vares
-dekkareista, ja ihmiset sitä joskus ihmettelevät.”
KIRJA, JONKA LUIT VIIMEKSI?

”Kari Haa-

on aika mittava.”

kanan dekkarin Välitön uhka.”

MILLAINEN ON KIRJAHYLLYSI JA MITEN JÄR-

KIRJA, JONKA HALUAISIT LUKEA? ”Haluaisin,
että Sara Lidmanin pohjoisruotsalainen romaanisarja suomennettaisiin loppuun, jotta voisin lukea
myös ne viimeiset osat.”

”Minulla on monia kirjahyllyjä. Helsingissä ja Mäntässä on mäntyistä Lundiaa,
Kokkolassa kiinteäksi rakennettu hylly. Helsingissä
on lisäksi pieni kaunis 1950-luvun kirjakaappi, jossa on ensipainosrunokirjoja. Järjestän kirjat siten,
miten ne ajallisesti ja sisällöllisesti sopivat toistensa
viereen.”
JESTÄT KIRJASI?
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KIRJA, JOSTA ET KOSKAAN LUOPUISI?

”Niitä

on lukuisia, ehkä satoja.”
KAISU TERVONEN
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KISSOISTA JA
KISSAVIDEOISTA
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TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETUT IHMISET KERTOVAT, MITEN HE SAAVAT ITSENSÄ VAUHTIIN.
NIILLAS HOLMBERG RYHTYY TOIMEEN, KUNHAN NHL-TULOKSET OVAT ENSIN SELVILLÄ.

KO LU MN I

T

änä keväänä, maailmantuskan huippunimenomaan eläimestä itsestään, ihmisen kaipuusta ja
hetkinä, olen lukenut varsin vähän. Moni
tarpeesta eläinyhteyteen.
lainaamani kirja on päätynyt eräpäivänä
Raevaaran teos on vaikuttavin, jonka olen lukenut
pitkään aikaan. Se asemoi minut pysyvästi uuteen paikavaamattomana takaisin kirjastoon. Lukekaan kaikkeudessa. Ihmiskunnan historia on sotien hismisen sijaan olen katsonut kissavideoita,
toriaa, Raevaara kirjoittaa. Näin meille on aina opetettu.
ensi kertaa elämässäni. ”Joskus eläimestä saa enemmän
lohtua kuin kirjasta”, toteaa Deborah Levy teoksessaan Kirjassaan hän kertoo ihmisestä toisenlaisen totuuden,
Elämisen hinta, ja lemmikkitarinan, jossa ihmiskunnalle on ominaista
sosiaalisuus, muiden huomioonottaminen
eläimet ovatkin ilmestyneet
ja lauhkeus. Koko kehityksemme ajan
päiviini eri tavoin. Moni
olemme sinnikkäästi hakeneet yhteyttä
ystäväni on ottanut vuoden
muihin eläimiin.
sisällä kissan tai ryhtynyt
Tämä on ollut tarkoituksenmukaista,
hoitamaan jonkun toisen
mutta on siinä muutakin. Eläimen
koiraa.
läsnäolo tuo mielenrauhaa, rentouttaa ja
Allergikon puolisona
saa sykkeen laskemaan. Mitä epävarmemminä en ole tehnyt niin,
mutta käyn usein katsomassa
mat ajat, sitä voimakkaampaa kaipuuta
yhden ystäväni kissaa ja toisen
ihminen tuntee eläimiä kohtaan. Raevaara
lainakoiraa. Pohjoisessa asuvan
vahvistaa, että seuralaiseläimiä on otettu
KATJA KALLIO
ystäväni koiran touhuja seuraan
viime vuosina enemmän kuin koskaan.
Kirjoittaja on
Instagramissa. Lähettelemme
kirjailija.
toisillemme lemmikkien kuvia,
RAEVAARAN KIRJA vahvistaa senkin,
ja siihen minäkin osallistun, sillä
että kissavideot ovat audiovisuaalinen
Berliinissä asuva tyttäreni on ottanut kissoja.
pakopaikka ahdistuneelle, ja siis hyväksi niille, joilla ei
ole omaa eläintä. Amerikkalaisessa tutkimuksessa 25
minuuttia koiransa kanssa
MINÄ JA YSTÄVÄNI olemme samassa elämäntilanviettäneen koeryhmän oksiteessa. Lapsemme ovat aikuistuneet ja muuttaneet pois
kotoa. Tätä pidin selityksenä lemmikkien hankkimiselle. tosiiniarvot kohosivat merSitten luin biologi ja kirjailija Tiina Raevaaran uukittävästi, kun taas kontrolliryhmä luki kirjaa, eikä
tuusteoksen Minä, koira ja ihmiskunta – Lajien välisen yhteiselon historia, ja oivalsin, että lemmikki, tai Raevaaran vastaavaa nousua havaittu.
sanoin seuralaiseläin, ei olekaan lapsen korvike. Kyse on
Kehoni on selvästi
tänä keväänä tiennyt, että
muiden ihmisten kissojen
katselu tekee minulle hyvää.
Ja sittenkin väitän, että jos
Raevaaran kirjaa lukiessani
oksitosiiniarvoni olisi
mitattu, ne olisivat olleet
selvästi kohollaan.

”

Kissojen katselu tekee
minulle hyvää.
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”MIHINKÄS JÄINKÄÄN?”

NÄIN SAAN AIKAAN

A

amuisin Niillas Holmberg ei aina laita
herätyskelloa edes soimaan. Hän luottaa
siihen, että herää seitsemän tai kahdeksan välissä ilman kellon pärinääkin.
”Olen kai tulossa vanhaksi”,
hän arvelee. ”Ongelma ei ole herääminen vaan
nukahtaminen.”
Utsjoella asuva runoilija, kirjailija ja muusikko
Holmberg tarkistaa ensimmäisenä, paljonko sisällä ja
ulkona on lämmintä. Sitten hän tekee hellaan tulen,
panee kahvin myllyyn ja kokoaa kulhoon myslin,
jäiset puolukat ja kauramaidon. Aamiaista syödessä
intohimoinen penkkiurheilija katsoo, onko Colorado
Avalanchen suomalaispelaaja Mikko Rantanen
tehnyt nhl:ssä pisteitä.
Kun on aika tarttua päivän ensimmäiseen työhön, Holmberg ei jää venkoilemaan. Tekstitiedosto
odottaa valmiina auki tietokoneella.
”Eipä siinä muuta kuin että mihinkäs eilen
jäinkään.”
SAAMELAISKULTTUURIA KIRJASTOSTA. Eniten Holmbergin työtunteja nielee romaanin kirjoittaminen. Yhdessä Katja Gauriloffin kanssa kirjoitettu fiktioelokuva on haastatteluhetkellä tuotannossa,
mutta kuvauskäsikirjoitus vaatii vielä viilauksia. Saamelainen Holmberg tunnetaan myös muun muassa
runonlausunnan yhdistämisestä joikuun ja lauluun.
Aiemmin runokokoelmallaan Jalkapohja Kirsi
Kunnas -runopalkinnon voittaneen Holmbergin
esikoisromaani Halla Helle julkaistiin vuonna 2021,
ja se oli Runeberg-palkintoehdokkaana aiemmin tänä
vuonna. Teoksen päähenkilö Samu on kirjastonhoitaja – tosin kirjoittaja ei ole ihan varma, miksi. Hän
arvelee ajatuksen syntyneen kirjastovierailulla.
”Kirjastovirkailija oli sopiva työnkuva kirjaviisaalle hahmolle ja miljöö oli myös otollinen. Sain ratkaisusta monia hyötyjä, kirjastossa kun järjestetään
tapahtumia sekä perehdytään paikallishistoriaan.”
Holmbergille itselleen kirjasto on ollut tärkeä
paikka lapsesta asti, ja erityisesti saamelaiskulttuuriin liittyvää kirjallisuutta olisi hänen mukaansa
usein mahdotonta saada käsiin ilman kirjastoa.
Yksi ikäväkin muisto on: pikkupoikaa hävetti,
kun palauttamatta jääneestä kirjasta piti maksaa
myöhästymismaksu.

”Karkkirahan menetys ei niinkään harmittanut. En vain millään meinannut kehdata mennä
kirjastovirkailijan eteen sanomaan, että pitää vissiin
maksella sakkoja.”
TÖISSÄ KOTONA. Tunnollisuus on Holmbergille
työssä sekä hyve että pahe. Toimeen tarttuminen ei
ole koskaan ollut ongelma, vaan haasteellisempaa on
olla tarttumatta.
”Joskus en malttaisi pitää vapaapäiviä edes
kipeänä. Lempeällä päällä ollessani osaan levätä.”
Sinnikkyys kuitenkin tuottaa tulosta. Holmberg
huomauttaa, että päässä vallitseva tyhjyys menee
parhaiten ohi istumalla työn ääressä tai vaikkapa
työhuoneen nojatuolissa. Jotakin alkaa yleensä
ennen pitkää tapahtua.
Nykyään hän tunnistaa ensimerkit ylikuormituksesta aiempaa paremmin ja osaa myös rentoutua
esimerkiksi hiihtämällä, kuuntelemalla musiikkia
ja kirjaa lukemalla. Kaamosaikaan hän saattaa
keskeyttää työpäivän sillä
verukkeella, että pääsee ulos
valoisaan aikaan.
Erityisiä tsemppikeinoja
Holmbergilla ei ole, eikä hän
sellaisia edes kaipaa.
”Tsemppaukseksi riittää
usein muistutus siitä, miten
etuoikeutettu olen, kun saan
tehdä rakastamaani asiaa
työkseni kotiseudullani.”

MAREK SABOGAL

ANNE SALOMÄKI

  Niillas Holmbergin
vinkki: "Luovaa oloa ei
voi jäädä odottelemaan,
vaan pitää vain alkaa
työhön. Takkuamisen
jälkeen usein yhtäkkiä
huomaa, että kah, tämä
alkoi luistaa."
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pysyä ajan tasalla. Nurkumatta hän opetEhkä poden keski-iän kriisiä? Lapset ovat
lentämässä pesästä, töissä nuoremmat metelee uusia työtehtäviä, seuraa aikaansa.
Hän digitalisoituu, tutkii oikeat liikeranevät kaikessa ohi. Alan vaihtaminen on
dat kahvakuulaharjoitteluun, opettelee
pois kuvioista, sillä en osaa muita kuin kirkäyttämään adaptereja ja porakonetta.
jastotöitä. Työpaikan vaihtaminen tuntuu
perhesuhteiden takia mahdottomalta.
Hän käy esiintymistaidon kurssilla, että
selviäisi aina vain vaikeammaksi käyvistä
Väliaikaisratkaisuni on vuorotteluvaluento- ja opastustehtävistä. Vapaa-ajat
paa. Vedän henkeä, järjestelen kotiasiat
hän lukee itseään kiinnostamattomia
kuntoon. Syön terveellisesti ja käyn joka
MIKA
kirjoja pystyäkseen vinkkaamaan niitä
päivä lenkillä. Puolen vuoden kuluttua
KÄHKÖNEN
lukupiirin rouville.
palaan töihin uusin voimin, nuorentuKirjoittaja on
neena ja laihtuneena. Tai sitten täysin
kirjastonhoitaja
lyötynä, kun huomaan elämän voivan olla
JOSSAIN VAIHEESSA kamelin selkä
Imatran
muutakin kuin väärään paikkaan hyllytekatkeaa. Väsymys ei tule hetkessä, vaan
kaupunginhivuttamalla, ja se viimeinen oljenkorsi
kirjastossa.
tyn kirjan etsintää.
saattaa olla aivan mitätön asia. Työtehtävä, joka normaalitilanteessa ei tuntuisi
missään. Jotain mitä asiakas tai esimies sanoo. Entinen
intohimo työhön katoaa, entisestä kutsumusammattilaisesta tulee ärtynyt leipäpappi.
Ei se välttämättä asiakkaille näy, hyvin leipäpappikin tarvittaessa vetää. Kirjastosedän lyyhistynyt olemus
muuttuu lempeän isälliseksi, kun reipas lapsi uskaltautuu kysymään neuvoa. Tutun eläkeläisrouvan silmien
pilke tuo hymyn huulille. Kuuliaisesti kirjastosetä
yrittää keskustella suuria ajatuksia hautovan filosofin
kanssa. Pilkkisaaliit ja polven kolotukset tulevat hänelle
liiankin tutuiksi. Kollegat innostuksensa menettäneestä
työtoveristaan kärsivät, eivät asiakkaat.
Oma selkäni katkesi muutama vuosi sitten työpaikan kahvihuoneessa käytyyn työvuorokeskusteluun. Se
oli kaikessa pienuudessaan yksi kirjastourani kulminaatiopisteistä. Sen jälkeen otin ohjenuorakseni lapsiltani
oppimani elämänasenteen: ihassama. En jaksa enää
puolustella työtäni. Kyselijöille kerron lähinnä lukevani
lehtiä ja juovani kahvia päivät pitkät. Ennen niin tärkeä
asiakaspalvelu on muuttunut painajaiseksi, arvaan
miellyttävienkin asiakkaiden jutut ja kyselyt etukäteen.
Osaamiseni ei enää riitä sisällönkuvailuun, tapahtumien
järjestämisestäkin tehtiin sekavilla ohjeistuksilla vasten-

”

En jaksa enää
puolustella työtäni.
Kyselijöille kerron
lähinnä lukevani
lehtiä ja juovani
kahvia päivät pitkät.
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Kokeilukulttuuria
Metsossa
K I RJAS TOT I LAT

TAMPEREEN PÄÄKIRJASTON
UUDET HARRASTUSTILAT
TEHTIIN YHTEISTYÖSSÄ
YRITYSTEN KANSSA.
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L

uuppikirjasto, musiikin
tekemisen ohjelmistoja
ja ammattitasoinen äänitysstudio. Piirtopöytä, laminointiprässi ja
graafisen alan laitteita.
Tampereen pääkirjaston tarjonta sai merkittävän lisän, kun kirjaston parvikerrokseen
avautui kaksi moderneilla digilaitteilla varustettua tilaa, Soundi ja Visio.
Aluehallintoviraston rahoituksen saaneet tilat
suunniteltiin alan yritysten kanssa ja asiakaskokemuksia keräten. Ideana oli toteuttaa kirjaston roolia
mahdollistajana ja tee se itse -kulttuurin edistäjänä.
”Lopputuloksena on jotain enemmän kuin vain
kaksi huonetta täynnä laadukkaita laitteita”, kertoo
projektisuunnittelija Kalle Lehtinen Metsosta.
Soundin ja Vision suunnittelussa etsittiin uudenlaista yritysyhteistyötä, jossa kirjasto hyödyntää luovan alan osaajia. Äänituotannon
ammattilaisena Lehtisellä oli hyvät kontaktit musiikkialan toimijoihin, joiden kanssa mietittiin kirjastoon
sopivia laitteita.
KUMMIT KERTOIVAT.
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  Mika Kaskisola
kokeili sähkörumpuja uusissa Soundin
tiloissa.
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Lehtinen sai neuvoja esimerkiksi pirkanmaalaisen Akun tehtaan ammattilaisilta. Lisäksi Metsossa
on kotimaiset Genelecin äänentoistolaitteet, joiden
asennukseen, viritykseen ja huoltoon Lehtinen neuvotteli palvelusopimuksen.
”Ajatuksena oli kerätä Soundille ja Visiolle kummeja, joiden kokemusta voisimme hyödyntää laitteiden käytössä ja asiakkaiden inspiroinnissa.”
Uusissa tiloissa järjestetään työpajoja, laiteopastusta ja keskustelutilaisuuksia, joissa artistit, yritykset ja asiakkaat voivat kohdata kirjastossa.
Soundin ja Vision kumppaneihin kuuluvat myös
erilaiset oppilaitokset, yhteisöt sekä toiset kirjastot.
Kumppaneita voidaan hyödyntää järjestämällä vaikkapa musiikin tekemistä tai levynkansien suunnittelua opastavia luentoja.
Asiakkaiden ääni pääsi kuuluville, kun mietittiin
nimiä harrastustiloille. Soundi ja Visio löytyivät yleisöltä kerättyjen ehdotusten joukosta.
HYVÄT MIKROFONIT. Soundiksi nimetty musiikkihuone on äänieristetty tila, jossa on käytettävissä soittimien lisäksi hyvät mikrofonit, musiikinteon
digitaaliset ohjelmat ja ammattitasoinen äänitysstudio. Luuppikirjasto tarjoaa tuhansia äänitallenteita, kuten rumpukomppeja tai kitarariffejä, joita yh-

distelemällä voi koota omaa musiikkia. Kappaleet
tallennetaan mp3- tai wav-tiedostoiksi, joita varten
Soundissa on luotu helposti omaksuttavat ohjeet ja
valmiit asennukset.
”Asiakkaiden ei tarvitse hermoilla laitteiden toiminnan tai johtojen reititysten suhteen. Kaikki on
asennettu valmiiksi käyttäjälähtöisesti, muotoiluajattelun periaatteilla”, Lehtinen sanoo.
Visiosta löytyy monitoimilaite, jolla voi tulostaa
eri kokoisia kuvia eri materiaaleille. Suurkuvatulostimella onnistuu julistetuotanto, ja lämpöprässillä voi
kuvioida t-paitoja. Mediapisteen tehokkaalla tietokoneella ja laadukkaalla näytöllä voi pyörittää raskaita
kuvatiedostoja. Käytettävissä on myös pinssikone,
laminointilaite ja erilaisia diy- eli tee-se-itse- ja craftauslaitteita.
Uudet harrastustilat
avattiin alussa parin kuukauden koeajalla, jolloin kirjaston henkilökunta antoi asiakkaille henkilökohtaista opastusta laitteiden käytössä.
Asiakkaiden palaute oli myönteistä. Moni ihmetteli, miten korkeatasoisten laitteiden ulottuville voi
päästä ilmaiseksi.
Yritysten paikallisuudesta oli hyötyä. Esimerkiksi studion asennuksessa Genelecin henkilökuntaa
LAITTEIDEN VIRITTELYÄ.

  Projektisuunnittelija Kalle Lehtisen
mielestä kirjasto
on yrityksille haluttu kumppani, sillä
kirjastossa laitteet
pääsevät kovaan
käyttöön.
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tuli Metsoon hoitamaan äänentoistolaitteiden virityksen.
Kalle Lehtisen kokemuksen mukaan yrityksiltä
voi saada parempaa palvelua hyvillä neuvottelutaidoilla. Ulkopuolista asiantuntemusta on mahdollista hyödyntää niin, että kirjastoon osataan hankkia
laadukkaat ja toimivat laitteet. Yritykset kannattaa
myös sitouttaa yhteistyöhön kutsumalla kumppanit
paikan päälle kirjastoon.
Kirjaston filosofia herättää arvostusta.
”Kirjasto on haluttu kumppani yrityksille, koska
meidän käyttöasteemme on korkea. Laitteet kulkevat
läpi tuhansien asiakkaiden käsittelyn.”
Tällä hetkellä Metsossa toimii kaksi media-ammattilaista, jotka hallitsevat Soundin ja Vision laitteet. Muillakin kirjastolaisilla on valmiudet tilojen
toiminnan ylläpitoon.
Silti yllätyksiäkin on koettu: välillä tarrapaperit
ovat juuttuneet kiinni tai rintamerkkien painanta on
epäonnistunut. Näistäkin tilanteista Metsossa on pyritty ottamaan hyöty irti.
”Kirjastossa ei tarvitse saada aikaan valmista ja
täydellistä, vaan mokistakin voi oppia.”
Tekeminen saa näkyä ja kuulua Metsossa. Tulevaisuuden visioissa mietitään kanavaa, jolla voitaisiin
julkaista asiakkaiden tuotoksia.  
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YHTEINEN
E-KIRJASTO
PARANTAA
TASA-ARVOA

E-KIRJOJEN JA ÄÄNIKIRJOJEN SAATAVUUS
KIRJASTOILLE ON HEIKENTYNYT
MERKITTÄVÄSTI. YHTEINEN E-KIRJASTO
HELPOTTAA KIRJASTOJEN TYÖTÄ,
KIRJOITTAA PROJEKTIASIANTUNTIJA
SEIJA LAITINEN-KUISMA.

Y

leisille kirjastoille
rakennetaan parhaillaan yhteistä e-kirjastoa. Vuoden 2024
alusta alkaen asiakkaat
pääsevät käyttämään
koko Suomen kuntien
yhteistä e-kirjastoa ja
tarve alueellisille e-kirjastopalveluille loppuu. Tähän lopputulokseen tähtää
opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Helsingin kaupunginkirjaston vetämä e-kirjastohanke.
Yhteinen e-kirjasto tulee muuttamaan nykytilannetta monella tapaa parempaan suuntaan niin
kirjastojen työntekijöiden kuin asiakkaidenkin
näkökulmasta. E-kirjaston rakentamisesta kannattaa
jokaisen kirjastoammattilaisen olla kiinnostunut,
sillä nyt kirjoitetaan uutta, erittäin merkittävää lukua
kirjastojen tulevaisuuden kirjaan.
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Tällä hetkellä tilanne on e-aineistojen suhteen erityisesti asiakkaiden näkökulmasta luvalla sanoen sekava. Erilaisia teknisiä alustoja e-kirjojen, äänikirjojen
ja e-lehtien käyttämiseksi on kymmenkunta. Niiden
käyttö on hankalaa sekä asiakkaille että osittain myös
kirjastojen työntekijöille. Neuvontatyötä tehdään kirjastoissa paljon, joten henkilökunnankin täytyy hallita
useiden alustojen käyttö. Kirjastojen yhteenliittymillä
on käytössään eri määrä erilaisia e-kirjastopalveluja.
Hankalinta nykytilanteessa on se, että tavoite
tasa-arvoisesta kirjastosta ei tällä hetkellä toteudu.
Kirjastoilla kun on tarjolla erilaiset määrät e-aineistoa lainattavaksi. Valikoima ei siis ole sama kaikille
suomalaisille kirjastonkäyttäjille.

T

ulevaisuudessa tilanne tulee olemaan aivan toisenlainen. Jokaisella suomalaisella
on asuinpaikastaan riippumatta jatkossa
pääsy yhteiseen e-kirjastoon ja saman
valikoiman äärelle, joten tasa-arvo toteutuu nykyistä
paremmin. Digiaineisto kun ei tunne kuntarajoja.
E-kirjastohankkeen aikana kehitetään ja avataan
e-kirjastolle helppokäyttöinen ja toimiva teknologiaratkaisu. Kirjastot eivät hallinnoi tällä hetkellä itse
e-kirjojen, äänikirjojen ja e-lehtien jakelualustoja. Kirjastot ovat siis riippuvaisia jakelualustojen haltijoiden
tekemistä muutoksista ja kehitystyöstä ja vaikutusmahdollisuudet niihin ovat vähäisiä.
Loppujen lopuksi teknologia on toki vain väline
– niin tärkeä kuin se onkin. Se, millä todella on merkitystä, ovat sisällöt. Ilman sisältöjä ei ole kirjastoa, ei
myöskään e-kirjastoa.

Tällä hetkellä e-kirjojen ja äänikirjojen saatavuus kirjastoille huononee
koko ajan. Tilanne on hälyttävä. Kirjakauppaliiton myydyimpien e- ja äänikirjojen tammikuun listaan verrattuna 
äänikirjojen saatavuus kirjastoille on
enää 10 prosenttia jae-kirjojen 40 prosenttia. Lasten äänikirjojen saatavuus
on nolla ja e-kirjojen 10 prosenttia.
Kaksi vuotta sitten e-kirjojen
saatavuus oli vielä 80 prosenttia ja
äänikirjojen noin 50 prosenttia,eli
muutos on ollut lyhyessä ajassa todella
dramaattinen.
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perustetaan kevyt organisaatio pyörittämään e-kirjaston toimintaa, vastaavat
aineistojen valinnasta kirjastot yhdessä.
Hankkeen aikana luodaan sopimus kirjastojen ja yhteisen e-kirjaston
välisestä työnjaosta sekä perustetaan
organisaatio, joka jatkossa ylläpitää
yhteistä e-kirjastoa ja hoitaa kilpailutusja sopimusasiat keskitetysti. Yhteisen
e-kirjaston rahoituksesta vastaavat
SEIJA
kunnat.
LAITINENYhteisellä e-kirjastolla on kirjasKUISMA
tojen
henkilökunnan kannalta monia
Kirjoittaja on
etuja,
sillä e-kirjasto helpottaa ja
projektiasianselkiyttää
kirjastojen työtä. Yhteinen
tuntija Helsingin
e-kirjasto
myös
lisää lukemisen kiinkaupungin
-kirjastoa varten käydään
nostavuutta,
helpottaa
luettavan löytiiviitä neuvotteluja kustankirjaston kirjastajien kanssa. Tavoitteena
tämistä
ja
edistää
siten
suomalaisten
tojen verkosto
on, että yhteisessä e-kirjaslukutaitoa.
yhteistyö- ja
tossa on tarjolla mahdollisimman laaja
E-kirjasto kytkeytyy siis kirjaston
e-kirjasto
ja monipuolinen kokoelma aineistoa.
yleisessä
merkityksessä moneen kohhankkeissa.
E-kirjastohankkeen aikana luodaan
taan. Taustalla on tietenkin kirjastolaki,
sellaiset lisenssimallit, jotka takaavat
jonka mukaan yleisten kirjastojen
kustantajille riittävän korvauksen, jotta aineiston
tehtävänä on ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa
myynti kirjastolle on heille kannattavaa. Kirjastolaitos
kokoelmaa. Millainen olisi tulevaisuuden kirjasto, jos
ja sisällöntuottajat tarvitsevat toisiaan. Ilman hyvinsieltä puuttuisivat kokonaan e-aineistot?
E-kirjastohankkeesta ja yhteisestä e-kirjastosta on
voivaa kustannusalaa ei ole kirjastolaitosta. Kirjastot
liikkeellä jonkun verran väärinkäsityksiä ja uskotukevat merkittävällä tavalla sisällöntuottajien toimintaa sekä ostamalla aineistoja että tekemällä omaa
muksia. Korjaukset yleisimpiin väärinkäsityksiin voit
markkinointityötään sisältöjen kuluttamisen hyväksi.
lukea hankkeen verkkosivuilta osoitteesta kirjastot.
Kirjaston tehtävänä on ylläpitää monipuolista ja
fi/ekirjastohanke, ajankohtaista e-kirjastohankkeessa
uudistuvaa kokoelmaa. Yhteisessä e-kirjastossa kir-osiosta. Ole ihmeessä yhteydessä, jos mikä tahansa
asia e-kirjastossa mietityttää sinua. Etsitään yhdessä
jaston kokoelmaperiaatteet toteutuvat edelleen. Myös
vastaukset. Viestiä voi laittaa sähköpostitse osoitteee-kokoelma sisältää sekä uutuuksia että vanhempaa aineistoa. Vaikka yhteistä e-kirjastoa varten
seen seija.laitinen-kuisma@hel.fi.  
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Kirjaston tehtävänä on
ylläpitää monipuolista ja
uudistuvaa kokoelmaa.
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teksti PÄIVI TOLONEN

Dieselauto
sai sähköstä
haastajan

K

KIRJASTOAUTOJEN MOOTTORIEN
KÄYTTÖVOIMAKSI ON UUSIA VAIHTOEHTOJA,
MUTTA HINNOISSA ON ISOJA EROJA.

K I RJAS TOAU TOT

  xxxx
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irjastoautojen tilanne näyttää melko lupaavalta. Tänä
vuonna Suomeen on tulossa useita uusia autoja. Merkittävä muutos oli valtion kaksi vuotta sitten myöntämä miljoonan euron kertaluonteinen avustus, jonka
avulla rahoitettiin yhdeksän uutta autoa.
Autojen määrä on ollut kuitenkin laskussa pitkään. Parhaimmillaan niitä oli 1990-luvulla yli 200.
Nyt autoja on alle 150.
”Tämä on tosi hyvä vuosi. Toivottavasti saamme
monia uusia autoja mukaan Kouvolassa heinäkuussa
pidettäville kirjastoautopäiville”, sanoo Suomen Kirjastoseuran kirjastoautotyöryhmän puheenjohtaja
Sanna Kuosa.
Korona vähensi kirjastoautojen käyttöä. Asiakkaiden määrää rajoitettiin monilla paikkakunnilla
silloinkin, kun autot viimein pääsivät liikkeelle. Rajoituksia oli niin koulu- ja päiväkoti-, kuin iltapysäkeilläkin.
”Asiakkaat ovat onneksi löytäneet takaisin kirjastoautoihin ja kävijäluvut ovat hypänneet iloisesti ylös. Nyt koulupysäkeillä on ollut ihanaa kuhinaa.
Esimerkiksi Lahden kirjastoautojen reiteillä on 26
päiväkotia ja 21 koulua”, Sanna Kuosa kertoo. Hän
työskentelee Lahden kirjaston hankinta- ja logistiikkapalvelujen päällikkönä.
LISÄÄ TILAA. Kiitokori on tehnyt pitkään kirjastoautoja linja-autojen alustoille.
”Meiltä valmistuu tänä vuonna 6–8 autoa Suomeen ja toistakymmentä muualle Eurooppaan. Ne
ovat kaikki eri vaiheissa. Yksi on maalauksessa, toinen pellityksessä ja kolmas sisustusvaiheessa”, kertoo
Kiitokorin markkinointipäällikkö Olli Aarnio.
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Nyt kysytään autoja, jotka muuntuvat moneen.
Esimerkiksi ohjaamon kolmesta istuimesta keskimmäinen voi olla pikairrotettava, ja sen tilalle voidaan laittaa pöytä. Sen ääressä esimerkiksi kunnan
terveydenhoitaja tai nuorisotyöntekijä voi keskustella asiakkaansa kanssa. Tila on myös äänieristetty.
Etuosaan saadaan lisäksi wc ja vesipiste, jossa voidaan keittää kahvit.
Kaksi vuotta sitten Kiitokori toimitti Kouvolaan
auton, jossa on erkkerimäinen, levittyvä seinä. Kun
ovensuu ruuhkautuu koululaisista, voi seinän avata.
Siten saadaan lisää neliöitä ja palvelutilaa.
Tekniikka kehittyy koko ajan. Moottorista riippumaton ilmalämpöpumppu viilentää auton kesällä, ja
se voi olla toiminnassa koko päivän.
”Sen pyörittämiseen tarvittaisiin parikymmentä
perinteistä akkua. Sen sijaan kapeita, salkkumaisia litiumakkuja tarvitaan vain muutama. Kun vielä aurinkokennot lataavat akustoa auton katolla, on energiantuotanto ympäristöystävällistä”, Aarnio sanoo.
Etelä-Pohjanmaalle tekeillä olevissa autoissa kirjahyllyt on varustettu korkeilla kirjavaunuilla, jotka
saadaan tarvittaessa pois. Kiinteät ylähyllyt ovat varustettu saranoilla, joten ne voi taittaa seinälle.
”Olemme myös asentaneet useiden autojen takaosaan porrastetun katsomon elokuvaesityksiä varten, sekä audiovisuaaliset laitteet videotykkeineen ja
äänentoistojärjestelmineen. Sähköjärjestelmä on mitoitettu siten, että se palvelee myös monitoimipäivien tarpeita.”
Kirjastoautojen hintahaarukka on Olli Aarnion
mukaan iso riippuen auton varustelusta ja moottorin käyttövoimasta. Jos 12-metrinen bussin kokoinen ajoneuvo perinteisellä dieselmoottorilla maksaa
450 000 euroa, on kaasukäyttöinen auto 100 000 euroa kalliimpi.
”Sähkömoottoriauton hinnaksi tulee meillä 700 –
800 000 euroa. Göteborgiin niitä on toimitettu kaksi.
Olemme toimittaneet Ruotsiin myös kirjastoauton,
jonka cng-moottori käy sekä maa- että biokaasulla.”
VALMISTUSAJAT PIDENTYNEET. Conlog valmistaa kirjastoautoja kuorma-autoalustoille. Tällä
hetkellä yrityksellä on yksi auto työn alla. Diesel on
valtaosalle tilaajista edelleen paras vaihtoehto, sanoo
myyntipäällikkö Kari Kajula.
”Kuorma-autojen sähköiset vaihtoehdot ovat vielä jakeluautoihin sopivaa kokoluokkaa, ja kirjastoautoon tarvitaan 18 tonnia painavan kuorma-auto. Sähköautoja on saatavilla, mutta alustan hinta on noin
kolminkertainen verrattuna perinteiseen dieseliin.
Myös toimintamatkat ovat vielä lyhyitä. Käyttämällä Nesteen uusiutuvaa mydieseliä saadaan hiilijalanjälkeä pienennettyä dieselmoottorillakin jopa 90 prosenttia.”
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  Kirjastoauto Päivänsäde palvelee asiakkaita Haminassa.
  Helsingin kirjastoauto Stoori kuvattuna Senaatintorilla.
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Kajula kehottaa uuden kirjastoauton hankintaa
suunnittelevia kuntia ja kaupunkeja huomioimaan,
että koronasta ja Ukrainan sodasta johtuen autojen
toimitusajat ovat pidentyneet huomattavasti. ”Autotehtaat kärsivät komponenttipulasta ja raaka-aineiden hinnat ovat nousussa. Aiemmin auton sai reilusti
alle vuodessa tilauksesta, mutta nyt toimitusaika on
ajoittain ollut jopa 14–18 kuukautta.”
Nordic Truckcenter on toimittanut Conlogilla
juuri varustelussa olevan daf-merkkisen kuorma-autoalustan. Myyntipäällikkö Hannu Timonen vahvistaa dieselmoottorin olevan edelleen kustannustehokkain vaihtoehto.
”Vaikka sähköauton tarvitsema latausverkosto
olisi olemassa, voi talvilatauksessa tulla ongelmia.
Akut eivät lataa kovin hyvin pakkasolosuhteissa. Lisäksi valmistajat antavat akuille vain 6–8 vuoden takuun, mutta kirjastoautot palvelevat usein jopa 25
vuotta. Kukaan ei tiedä, miten usein akkuja joudutaan uusimaan ja kuinka kalliiksi ne tulevat auton
käyttöaikana.”
Myös linja-autoalustoja pitkään valmistanut Scania puoltaa dieseliä, sillä se käy olemassa olevaan kalustoon, eikä vaadi lisäinvestointeja. Uusiutuvan biodieselin jakelu laajenee myös koko ajan.
”Meillä on tarjolla myös biokaasulla toimivia alustoja, mutta niiden osalta pitää varmistaa tankkausverkosto”, sanoo myyntipäällikkö Mikko Riihimäki.
SÄHKÖSTÄ VAIHTOEHTO. Turussa otettiin kesäkuussa 2020 käyttöön Suomen ensimmäinen sähköinen kirjastoauto. Sen valmisti turkulainen Jeti
Industries Ltd. Yrityksen toimitusjohtajan Niko Anderssonin mukaan sähköstä on etua. Esimerkiksi
suuria korilaiteakkuja ei tarvita, mikä antaa tilaa ja
keventää autoa.
”Sähkölinja-autolla päästään nykyisin yhdellä latauksella pitkään päiväsuoritteeseen. Polttoaineen
hinnan nousu tuo suurta kustannusetua ja melusaastetta syntyy päästöjen ohella vähemmän. Myös EU:n
puhdasajoneuvodirektiivi ajaa täyssähköisiin ajoneuvoihin.”
Andersson kertoo sähköauton hintahaarukan
olevan 550 000 – 850 000 euroa latauslaitteineen.
Edullisin vaihtoehto on sarjavalmistebussista valmistettu kirjastoauto. Kallein on erillinen alusta, johon
korivalmistaja rakentaa korin.
Turun kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula on erittäin tyytyväinen sähköautoon. Lieke-auto
tuottaa vuosittain 6552 kiloa vähemmän hiilidioksidia kuin polttomoottoriauto. Viime vuonna sen kulutus tuli noin 75 prosenttia halvemmaksi kuin dieselkäyttöisen auton.
”Vaikka oli kova talvi, meillä ei ollut ongelmia akkujen kestävyyden kanssa. Ainut saatavilla oleva la-
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tauspiste on omassa tallissamme, mutta yhdellä latauksella ajaa koko päivän reitin.”
Tärkein peruste sähköauton valinnalle oli se, että
Turun kirjasto haluaa sitoutua aidosti kestävään kehitykseen.
”Kun kirjastoauto ajaa koulun tai päiväkodin pihalle, ei dieselin katku pöllyä lasten ympärillä. Se on
liikenteessä miellyttävämpää myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille”, Pilppula sanoo.
TÄRKEÄÄ TYÖTÄ. Kirjastoautoryhmän puheenjohtajan Sanna Kuosan mukaan yksi asia varma: kirjastoautot jatkavat edelleen tärkeää työtään. Ne edistävät lasten lukemista ja toimivat monelle lapselle
ensimmäisenä kosketuksena kirjojen ja kirjaston
maailmaan.
Tulevaisuudessa nähdään myös yhä enemmän
monipalveluautoja. Kirjastoautoissa on jo tarjottu
nuoriso- ja työllisyyspalveluja, sekä jäte- ja veroneuvontaa. Apteekin käsikauppatuotteita ja postipalveluitakin saa kirjastoautoista.
”Itse olen miettinyt muun muassa sitä, voisiko
Reko-lähiruokaa jakaa kirjastoautossa. Jos lisäämme yhteistyötä kaupallisten toimijoiden kanssa, se lisää myös kirjastoautojen tuottavuutta ja mahdollistaa niiden ostamista. On kuitenkin tärkeää säilyttää
oman palvelumme ja ulkoisten toimijoiden palvelujen
välinen tasapaino.”  
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VAPAUTTAKAA
SATUTUNNIT

ESSEE

ANTAKAA MEIDÄN EDISTÄÄ LUKEMISTA
SATUTUOKIOIDEN AVULLA, KIRJOITTAA
SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTON
KEHITYSPÄÄLLIKKÖ JA KIRJAILIJA MERVI
HEIKKILÄ.

K

irjastoalan kansainvälinen kattojärjestö ifla
on äskettäin tuottanut
jämerän julkilausuman
koskien kirjastojen satutuokioita. Siinä todetaan, että satutuokiot
ovat monelle kirjastolle
perustus, jonka päälle
kirjallisuuden ja lukemisen edistäminen ja kosketus
oman yhteisön pikkulapsiperheisiin rakennetaan.
Satutuokioiden esteenä ei saisi olla maksuja ja rajoituksia, vaatii ifla.
ifla:n julkilausumassa todetaan, että pandemia
on ajanut kirjaston palveluja, kuten satutuokioita,
verkkoon. Tämä on johtanut monissa tapauksissa
hämmennykseen. Voivatko kirjastot pitää verkkosatutuokioita ilman että kysytään lupia ja maksetaan
tekijänoikeusmaksuja? ifla:n tinkimätön näkökanta
on, että kirjastojen täytyy pystyä vetämään maksuttomia satutuokioita niin virtuaalisesti kuin fyysisestikin ilman tarpeettomia laillisia esteitä ja epäilyksiä.
Virtuaalisten satutuokioiden kautta kirjasto voi myös
tavoittaa aiemmin alipalveltuja ryhmiä.
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Vapaasti kääntäen julkilausumassa annetaan
seuraavat suositukset eri maiden hallituksille:
 Hallituksen täytyy varmistaa, että kirjastojen
satutuokiot, sekä fyysiset että virtuaaliset, eivät
ole tekijänoikeuslain mukaan rajoitettua käyttöä
tai että niitä varten on säädetty maksuton
poikkeus lakiin.
 Satutuokioiden pitäisi olla täysin saavutettavia
myös niille ihmisille, joilla on osallistumisen
esteitä.
 Hallitusten tulee tarjota ohjausta ja opastusta
kirjastoille, jotta nämä voivat tuottaa virtuaalisia satutuokioita kirjastonkäyttäjien hyväksi.
 Hallitusten tulee varmistaa, että satutuokiotallenteiden katsomisaikoja ei kohtuuttomasti
rajoiteta, jotta kirjastot voivat tarjota riittävän
pääsyn satutuokioihin tavalla, joka kohtaa käyttäjien, erityisesti lasten ja heidän perheidensä,
tarpeet.   
 Kirjastoille ei saa asettaa korvausvelvoitteita tai
lisämaksuja.
 Kirjastojen ja kirjastojärjestöjen tulee puolestaan
tehdä yhteistyötä hallituksen kanssa, jotta edellä
mainitut asiat tulevat selviksi, antaa kirjailijalle,
kuvittajalle ja kustantajalle creditit sekä näyttää
myös kirjan kansi ja takakansi ja lisäksi huolehtia
virtuaalisatutuokioiden jakelusta rajoitetusti tai
kontrolloidusti, jotta ne aiheuttavat markkinoille
mahdollisimman vähän harmia.
Julkilausumassa viitataan myös useisiin lukemistutkimuksiin, ja ilahduttavasti satutuokioiden
vaikuttavuutta onkin maailmalla tutkittu. Erityisen
mielenkiintoinen oli kuitenkin mielestäni viittaus
Ranskan tilanteeseen, jossa kirjastot haluttiin laittaa
maksamaan oikeudesta pitää satutuokioita, mutta
tämä aie hylättiin vahvan vastustuksen takia. Merkillepantavaa on, että myös kirjailijat vastustivat aietta.

NÄIN MEILLÄ. Myös Suomessa satujen lukeminen koetaan kirjastoissa tärkeäksi. Nina Kaerla teki
vuonna 2020 Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetyönsä Suomen kirjastojen satutunneista. Opinnäytetyöhön liittyvään kyselyyn vastasi 145 kirjastolaista, joten tuloksia voi pitää melko yleistettävinä.
Vastausten mukaan kirjastojen työntekijät kokivat satutunnit nimenomaan lukemisen edistämiseksi.
Satutuokioita järjestettiin sekä kaikille avoimina että
esimerkiksi erilaisille varhaiskasvatuksen ryhmille.
Ryhmien kautta koettiin saavutettavan kosketus
myös sellaisiin lapsiin, joiden vanhemmat eivät käytä
kirjastojen palveluita.
Satutuntien järjestämisessä kirjastolaiset käyttivät paljon luovuuttaan. Suuntaus on kohti toiminnallisempia satutunteja. Lukemisen edistäminen on
kuitenkin edelleen keskiössä. Haasteiksi satutuntien
järjestämisessä koettiin yleisesti ajan ja rahan puute.
Satutuntien tulevaisuus nähtiin silti positiivisena.
Uhkana olivat lähinnä digitalisaatio, satutuntien

,,

Myös
Suomessa
satujen
lukeminen
koetaan
kirjastoissa
tärkeäksi.
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mahdollinen heikko arvostus ja jo
edellä mainittu resurssien puute.
Suurimmaksi yksittäiseksi kysymysmerkiksi nousivat tekijänoikeuteen
liittyvät asiat.
Kaerlan opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Inarin kunnankirjasto.
Opinnäytetyöhön liittyvän kyselyn
tarkoituksena oli saada tietoa, joka
auttaisi Inarin kunnankirjaston
Lukeminen harrastukseksi -hanketta. Hankkeen tavoite oli kasvattaa
lapsia lukemiseen ja tehdä kirjastolle
suunnitelma, jonka yhtenä osana ovat
satutunnit.
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MERVI
HEIKKILÄ
Kirjoittaja on
kirjailija ja
Seinäjoen kaupunginkirjaston
kehityspäällikkö
Lasten ja
nuorten
lukemista
edistävien
kirjastopalvelujen erityisteh
tävässä.

Suomen uudehko laki yleisistä kirjastoista säätää kirjastojen tehtäväksi muun
muassa lukemisen ja kirjallisuuden
edistämisen. Meillä on myös vasta valmistunut hieno Kansallinen Lukutaitostrategia 2030, jonka mukaan Suomi tavoittelee maailman monilukutaitoisimman maan
titteliä. Strategiassa todetaan näin:
”Varmistetaan, että lainsäädäntö ja muut velvoittavat viranomaisohjeistukset tukevat kansallista, alueellista ja paikallista lukutaitotyötä.”
Kaiken lisäksi meneillään on myös tekijänoikeuslain uudistus. Nyt jos koskaan on siis Suomen hallituksella se kuuluisa tuhannen taalan, vai olisiko se
nyt miljoonan euron, paikka parantaa kirjastojen edellytyksiä tehdä lukutaitotyötä pienten lasten parissa.
Kirjastojen maksuttomat, fyysiset ja rajatut
virtuaalisetkin satutuokiot täytyy tehdä lain tasolla
mahdollisiksi ilman jo ennestään köyhien kuntien ja
kirjastojen maksutaakan lisäämistä. Selvää on, että se
ei saa tapahtua kirja-ammattilaisten elannon kustannuksella, vaan korvauskäytännöistä täytyy myös sopia
valtion tasolla.
Tekemätön paikka tämä ei ole, sillä opetusta ja
Jumalanpalvelusta koskien meillä on jo toimivat
lakipoikkeukset ja korvauskäytäntö. Milloin Suomen
yleisten kirjastojen lukutaitotyön tueksi saadaan
vastaavat?  
ifla:n julkilausuma virtuaalisista
satutuokioista: www.ifla.org/news/
ifla-releases-statement-on-online-storytimes/
PARANNETTAVAA RIITTÄÄ.
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Poistokirjoilla hyväntekeväisyyttä Tanskassa
IL M I Ö

HERNINGIN
KIRJASTOSSA
PAIKALLINEN JÄRJESTÖ
MYI KIRJASTON
POISTOK IRJOJA.
RAHOILLA OSTETTIIN
SYNTYMÄPÄIVÄKAKKUJA
KÖYHIEN PERHEIDEN
LAPSILLE.

T

Kaikki yksityiskohdat kirjattiin sopimukseen. Järjestö hoitaa
myynnin kirjaston tiloissa. Rahaa ei liikutella kirjaston ja järjestön välillä. Myynnin
tuotto käytetään kokonaan hyvään tarkoitukseen.
Yksi poistokirja maksaa viisi Tanskan
kruunua, noin 70 senttiä. Kymmenellä
kruunulla saa kolme lehteä. Yhdistys nettosi noin 10 000 Tanskan kruunua eli noin
1 345 euroa.
Rahasummalla hankittiin syntymäpäiväkakkuja köyhien perheiden lapsille.
Järjestö tuntee kentän ja tietää, keitä auttaa.
”Kakkuja kutsutaan nimellä rolling
cakes, koska ne toimitetaan kotiovelle”,
Damsgaard kertoo. Yksi kakku maksaa 120
Tanskan kruunua, eli noin 16 euroa.

kehitykseen, jossa
otetaan ympäristö,
talous ja ihminen
tasavertaisesti
huomioon.
Ohjelman kantava periaate on, että
ketään ei jätetä kehityksen tavoiteoh-

tyksessä jälkeen.
Kestävän kehi-

jelma Agenda 2030

tyksen tavoitteita on

tähtää äärimmäisen

yhteensä 17. Alata-

köyhyyden poistami-

voitteita on yhteensä

seen sekä kestävään

169.
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LISÄÄ JÄRJESTÖJÄ.

TULOILLA KAKKUA.

anskan Jyllanissa sijaitsevan
Herningin kirjaston kantava
ajatus on YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta. Ne ovat
kirjastossa esillä symbolein,
värein ja tekstein. Tavoitteet sisältyvät kirjaston kaikkeen toimintaan.
Kirjastossa pedagogina työskentelevä
Pia Damsgaard alkoi miettiä, voisiko poistokirjamyynnistä kertyvillä rahoilla tehdä
jotain konkreettista, tavoitteisiin liittyvää
hyvää. Häntä turhautti, että rahat katosivat
kaupungin pohjattomaan kassaan.
Ensin Damsgaard kysyi kirjaston johtajalta, Pernille Schaltzilta, voisiko myynnin tulot lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Se
ei kuitenkaan ole Tanskassa sallittua.

YK:n kestävän kehi-

Kun järjestö halusi tehdä saman uudelleen, Pia Damsgaard sanoikin ei. Kaikki voivat tulla vain
kerran, koska tavoitteita ja järjestöjä riittää.
Seuraavalla kerralla kirjamyynnin hoiti
syöpäyhdistys. Tuotolla he järjestävät sururyhmiä lapsille, jotka ovat sairastaneet syövän tai joiden elämää syöpä on koskettanut.
Sopimukseen kirjoitettiin auki, että rahat
käytetään näihin tapaamisiin.
Nyt kesäkuussa poistokirjamyynnin
hoitaa Danish Nature Fundin Herningin
osasto ja ollaan kestävän kehityksen teemoissa 13 ja 17. Ne ovat ilmastotekoja sekä
yhteistyö ja kumppanuus.

Damsgaard pohti, voisiko jokin järjestö
sitten järjestää myynnin, saada rahat ja lahjoittaa ne eteenpäin.
Asiaa selviteltiin, eikä sille ei ollut estettä. Järjestöjen tuli olla paikallisia ja voittoa
tavoittelemattomia.
Damsgaard valitsi kestävän kehityksen
tavoitteista ensimmäisen, joka on köyhyyden vähentäminen.
Hän näppäili puhelimeen Mother Care
Oranizationin Herningin osaston numeron.
He lupasivat ilman muuta lähteä mukaan.

1
2
3
4
5
6
7

Ei
köyhyyttä
Ei
nälkää

Terveyttä ja
hyvinvointia
Hyvä
koulutus

Sukupuolten
tasa-arvo

Puhdas vesi ja
sanitaatio

Edullista ja puhdasta energiaa

Damsgaardia on
pyydetty kertomaan konseptista moniin
jyllantilaisiin kirjastoihin, joihin käytäntö
on levinnyt. Onko kirjasto saanut arvostelua toiminnasta?
”Aluksi meiltä kysyttiin, miksi käytämme vapaaehtoisia tekemään töitä, jotka
kuuluisivat meille. Selitimme asiakkaille,
että tämä on kumppanuutta ja kaikille osapuolille win–win-tilanne”, Pia Damsgaard
kertoo.
Sen jälkeen monet ovat ostaneet vielä
pari kirjaa lisää ”kun raha kerran menee hyvään tarkoitukseen”.
KAIKKI VOITTAVAT.

8
9

Ihmisarvoista
työtä ja

talouskasvua
Kestävää
teollisuutta,

innovaatioita ja
infrastruktuureja

10
11

Eriarvoisuuden

vähentäminen
Kestävät
kaupungit ja

yhteisöt

1
MIKÄ TYÖSSÄSI ON YLLÄTTÄNYT
SINUA ENITEN?

”Vuosien kuluessa ja tehtävien muuttuessa
yllätyn yhä uudestaan kirjastotyön monipuolisuudesta ja muuntautumiskyvystä. Omassa
työskentelyssäni olen koko kirjastourani
ajan ihmetellyt sitä, miten luontevasti ja
mielelläni toimin lapsiryhmien kanssa, kun
muuten jännitän esiintymistä äärettömästi.
Asiakaspalvelussa olen monesti yllättynyt siitä, miten erilaisissa asioissa alueen
asukkaat kääntyvät kirjaston puoleen. Voisi
melkein sanoa, että mikään ei enää yllätä.”

MISTÄ PALVELUSTA ET HALUA KIRJASTOJEN

tekoja

KOSKAAN LUOPUVAN?

Vedenalainen elämä

Maanpäällinen elämä

Rauha,
oikeuden-

mukaisuus ja hyvä
hallinto

17

K AP U LA K I E RTO O N

Ilmasto

Vastuullista

Yhteistyö ja
kumppanuus
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SISÄLTÖJEN AVAAMINEN
ON PARASTA

2

12
13
14
15
16
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TÄLLÄ PALSTALLA KIRJASTOAMMATTILAISET UTELEVAT ASIOITA TOISILTAAN.
ERIKOISKIRJASTONHOITAJA TIINA PYRE HALUAA OPPIA VIELÄ PALJON UUTTA.

kuluttamista

EEVA KIVINIEMI

|

”Sisältöjen avaamisesta kaikissa muodoissaan. Koen sen olevan kirjaston ydintehtäviä. Syyt tästä tehtävästä kiinnipitämiseen
ovat myös itsekkäät, sillä sisältöjen avaamista sisältävät työtehtävät ovat omassa
työssäni niitä ehdottomasti mielekkäimpiä.
Erityisesti nautin niin sanotusta hyllynvälivinkkaamisesta lapsiperheille, lapsille ja nuorille. Onnekseni saan tehdä tätä nykyisessä
tehtävässäni todella paljon.”

3
MITÄ HALUAISIT TYÖSSÄSI VIELÄ OPPIA?

”Mahdollisimman paljon uutta. Kirjastolaisena en usko tulevani koskaan valmiiksi,
vaan kaikissa työn osa-alueissa sisällön avaamisesta työyhteisötaitoihin toivon kehittyväni koko urani ajan. Hienoa kirjastoalassa
on, että ala kehittyy koko ajan, mikä vaatii
myös työntekijältä jatkuvaa uuden oppimista sekä innostusta ja kiinnostusta työtä
kohtaan.”

Seuraavaksi kapula menee Pia
Rask-Jussilalle.
1. Miksi työskentelet
kirjastoalalla?
2. Mikä on tärkeintä
työnkuvassasi tällä
hetkellä?
3. Mikä on ikimuistoisin tilanne urallasi?
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MIKÄ ON SUOMEN
KIRJASTOSEURA?
 Olemme järjestö, joka kokoaa
yhteen kirjastojen ammattilaiset ja
kirjastojen ystävät.

TI
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 Tuotamme tietoa kirjastoista ja
viemme viestiä kuntien ja valtion
päättäjille.
 Kehitämme alan ammattilaisten
osaamista. Järjestämme esimerkiksi
joka toinen vuosi Kirjastopäivät.
 Lennätämme kirjastoalan ihmisiä
maailmalle ottamaan oppia ja
opettamaan.
 Julkaisemme Kirjastolehteä.
 Teemme inspiroivaa sisältöä
sosiaaliseen mediaan.

http://suomenkirjastoseura.fi/

 Jäsenemme ovat kirjastojen
ammattilaisia ja asiakkaita. Seuraan
voi liittyä kuka tahansa kirjastoista
kiinnostunut. Useimmat ovat
henkilöjäseniä, mutta myös yhteisöt
ovat tervetulleita.
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 Saat viisi kertaa vuodessa
ilmestyvän Kirjastolehden.
 Voit hakea meiltä apurahoja
ammatillista kehittymistä ja
opintomatkoja varten.
 Saat alennusta koulutuksista ja
Kirjastopäivistä.
 Tarjoamme lippuja kirjamessuille.
 Voit hakea mukaan seuran
mentorointiohjelmaan.
 Pääset mukaan seuran työryhmiin,
(mm. Fiktioryhmä, Kirjastoautoryhmä,
Nuortenkirjastoryhmä jne.).
 Saat ajankohtaista tietoa
kirjastoalan kehityksestä.
 Joukkovoimaa: mitä enemmän
meitä on, sitä vaikuttavampia olemme.

http://fb.com/kirjastoseura

@kirjastoseura

Suomen kirjastoseura
Runeberginkatu 15 A 6
00100 Helsinki

A-KIRJAIMES
ALOITTI KIRJASTON

Liity jäseneksi osoitteessa:
http://suomenkirjastoseura.fi/liity
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