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Vaihda
painetut tilaukset
digitaalisiiin
ePress®
-digitaaliset
lehtihyllyt

ePress® tuo satojen sanoma- ja
aikakauslehtien valikoiman digitaalisina näköislehtinä
kirjastojen asiakkaille helposti ja vaivattomasti
osoitteessa www.epress.fi
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Nykyaikainen
koulukirjastojärjestelmä
Opettajien ja koulukirjastonhoitajien yhteinen tehtävä – edistää
oppilaiden oppimista.
Axiellin WeLib-ratkaisu ei ole pelkästään koulukirjastojärjestelmä,
vaan se on myös medianeutraali kokoelma koulukirjaston kaikista
paikallisista oppimateriaaleista kuten myös muista aineistoista.

Kirjasto
pedagogisena
voimavarana

Lue lisää: www.axiell.com/fi/ratkaisut/tuotteet/welib/
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PELKOA OMATOIMIKIRJASTOSSA
PÄ Ä K IR J O IT U S

S

einiin piirtelyä ja roskaamista. Rikotut
kirjakärryt. Pilven polttamista vessassa.
Tietokoneiden ja kirjojen varkauksia.
Musiikkia huudatetaan kännyköistä
ja tietokoneet rohmutaan epäilyttävään

käyttöön.
Tavaroita on rikottu, henkilökunnan tiloihin on
murtauduttu ja vessoja sotkettu. Ulko-ovi on tukittu
muilta asiakkailta.

OMATOIMIKIRJASTOISTA kantautuu huolestuttavia
viestejä ympäri Suomea. Kyselimme niiden ongelmista
sen jälkeen, kun Espoosta uutisoitiin alkusyksystä, että
yksi omatoimikirjasto oli jouduttu sulkemaan teinien tekemän ilkivallan takia.

MUKANA
ESSA
KIRJASTON ARJ

en
easyScre
rhe
-tuotepe

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

x

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

|

Saimme muutamia yksittäisiä vastauksia. Niistä ei voi
vetää kovin pitkälle meneviä
johtopäätöksiä, mutta ainakin
sen, että samanlaisia asioita
on koettu muuallakin.
Esiin nousi erityisesti teinien aiheuttama häiriköinti.
Tosin eräs vastaaja totesi, että
suurempaa haittaa aiheuttivat
aikuiset, alkoholia ja käsidesiä
käyttäneet miehet.

VILLE VAARNE
Kirjoittaja on
Kirjastolehden
päätoimittaja.

HÄIRIKÖINNISSÄ ikävintä on se, että osa kirjaston asiakkaista ei enää koe, että
omatoimiaikana kirjastossa käyminen olisi turvallista.
Erityisen ongelmallista tämä on niille muille
teineille, joille kirjasto on turvapaikka esimerkiksi huonojen kotiolojen takia.
Mesoavat teinit eivät syystä tai toisesta ole oppineet
kunnioittamaan kirjastoa tilana. Tarvitaan parempaa
asennekasvatusta.
Käytännön toimia on muitakin. Jo nyt kirjastossa
pultataan kiinni kaikki mahdollinen irtain. Aukioloa
rajoitetaan perjantai- ja lauantai-iltaisin. Vartijoiden
kierroksia lisätään. Nuorille pidetään puhutteluita tai
annetaan lupa omatoimikirjaston käyttöön vain huoltajan suostumuksella.
Kerro ajatuksesi omatoimikirjaston turvallisuuden
parantamiseksi sähköpostilla: ville.vaarne@fla.fi
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Uusi kielitieteen oppikirja (2022)

Fred Karlsson:

Kielitieteen perusta
Kustantaja: Ab Edix Oy
Esittely: www.edix.fi
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Rahakätköjä
ja metreittäin
jännitystä

A JA N KO H TA IS TA

RIKOSKIRJALLISUUDELLE ON TILAA
LÄHES KAIKISSA KIRJASTOISSA.

KIRJASTOT ovat rikosten tyyssijoja – mutta vain,
jos kirjojen sivut lasketaan mukaan. Jännitys- ja rikoskirjallisuus ovat kirjastojen suosituimpia kategorioita.
”Kallion kirjastossa jännitys-genren lainaluvut ovat noin kaksinkertaiset verrattuna
genrettömiin romaaneihin. Genreistä
ainoastaan viihde, eli romantiikka,
chick lit ynnä muu, pääsee lähellekään
jännityksen lukemia”, helsinkiläisen Kallion kirjaston kirjastonhoitaja Tuukka
Salonen sanoo.
Tänä kesänä pääkaupunkiseudun
Helmet-kirjastojen kysytyimpiin teoksiin
ovat Helmetin halutuimmat -listan mukaan
kuuluneet muun muassa Eppu Nuotion
uuden dekkarisarjan avaus Leinikkimekko sekä
Sara Osmanin Kaikki mikä jäi sanomatta.

4/2022

”Mutta se taitaa olla jonkinmoinen lajihybridi,
eikä varsinainen dekkari”, Salonen täydentää.
SUOMESSA on yksi kokonaan rikoksille omistautunut kirjasto. Se sijaitsee Vantaalla rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yhteydessä. Oikeusministeriön alaisen Kriminologisen kirjaston
kokoelmiin kuuluu 20 000 nidettä ja noin sata eri
lehtinimikettä.
Kaikille avoimen kirjaston asiakaskunta on
kirjastosihteeri Minna Nurmisen mukaan monipuolista. Ison osan asiakaskunnasta muodostavat
rikosseuraamusalan opiskelijat ja koulutuskeskuksen
ja koko Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunta.
Kirjaston erikoisaloja ovatkin kriminologia
ja kriminaalipolitiikka. Nurminen kertoo, että
kokoelmiin kuuluu myös muun muassa
psykologiaa, oikeustiedettä, sosiologiaa ja
historiaa.
KALLION KIRJASTOSSA rikoksille on oma
tilansa. Rakennuksen pohjakerroksessa sijaitsee Dekkarikirjasto, jonka perustana on Suomen dekkariseuran lahjoitus vuodelta 1996 ja
jonka aineistoa voi lukea kirjaston tiloissa. Noin
3 000 niteen kokoelma on omistettu erityisesti
suomenkieliselle ja suomennetulle jännityskirjallisuudelle.
Vaikka Kallion kirjaston Tuukka Salosen työ liippaa rikollisuutta yleensä vain kirjallisuuden kautta,
hän muistaa uraltaan myös yhden poikkeuksen.
”Kerran iltavuorossa löysin yhden hyllyssä olleen
kirjan välistä hillittömän määrän rahaa, paksun
nipun sadan euron seteleitä, jotka toimitettiin sitten
poliisille. En tiedä, mistä oli kyse, mutta jotain
hämärää tällaiseen rahakätköön lienee liittynyt”,
Salonen kertoo.

KAISU TERVONEN

UV-C Otsonaattori

poistaa kirjoista hajut ja bakteerit.

Skannerit
kirjastokäyttöön
Mikrofilmi-, filmi-, kaitafilmi-,
kirja- ja suurkuvaskannerit.

www.reaxon.fi | asiakaspalvelu@reaxon.fi | P. 040-8488186
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PALSTALLA NOSTETAAN ESILLE AJANKOHTAISIA POIMINTOJA KIRJASTOJEN ARJESTA.
SYYSKUUSSA VIEDÄÄN LIVEMUSIIKKIA KADUILLE KIRJASTON PYÖRÄLLÄ.

🌳
🎶

YMPÄRISTÖTOIVOA ROVANIEMELLÄ

Rovaniemen kaupunginkirjasto järjestää ympäristöaiheisia esitelmiä ja keskustelutilaisuuksia.
Lapsille ja nuorille on tarjolla kirjallisuuslähtöisiä työpajoja. Ympäristöuhkia käsitellään positiiviseen toimintaan kannustavassa ilmapiirissä.
”Tavoitteena on vahvistaa kirjaston roolia
yhteiskunnallisen ympäristökeskustelun forumina ja luoda edellytyksiä lasten ja nuorten
ympäristötoivolle”, kertoo Kimmo Korteniemi
Rovaniemen kaupunginkirjastosta.

K IR JA S TOA R K E A

🚲

BILEPYÖRÄ VAASASTA

Vaasan kaupunginkirjastosta voi lainata tavarapyörän,
johon on pakattu äänentoistolaitteet, instrumenttipiuhat
ja mikrofoni. Liikkuva lava antaa kaupunkilaisille mahdollisuuden järjestää matalan kynnyksen musiikki- ja kulttuuritapahtumia kaupungin kävelykadulla, torilla tai puistoissa.

🎮

🌱
🧒

🎲

KATSO KIRJASTOKAISTAA

Kirjastokaistalla puhutaan tänä syksynä
esimerkiksi lukemisen ja kirjastojen murroksesta, kuntien yhteisestä e-kirjastosta
ja sananvapaudesta. Marraskuun alussa voi
seurata esimerkiksi Libraries Annual 2022
-konferenssin lähetystä, jonka teema on
Literacy, Libraries and The Civil Society.
Ohjelmien katselemiseen ei tarvita
kirjautumista. Koulutuspäivien ja seminaarien esitykset julkaistaan kahden viikon
jälkeen esityksestä tekstitettyinä videoina.
 www.kirjastokaista.fi/live/

P ELIEN ASIANTUNTIJOITA

Marraskuussa vietetään kansallista
peliviikkoa. Tampereen Metsossa voi
kuunnella suomalaisen peliosaamisen
huippuja. Tutkija Usva Friman Tampereen yliopistosta kertoo pelien sisällöstä
erityisesti naispelaajien ja muiden pelaajavähemmistöjen näkökulmasta. Palkittu
pelisuunnittelija Mike Pohjola puhuu
peleistä, kirjoista ja roolipeleistä. Kirjallisuudentutkija, kriitikko ja tieteiskirjailija
Markku Soikkeli tutustuttaa uusiin
lautapeleihin.
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TIETOA LASTENKIRJOISTA

Uudessa verkkokirjastossa voi selata Lastenkirja
instituutin Onnet-tietokantaan kuvailtua aineistoa:
lasten- ja nuortenkirjallisuutta sekä sitä koskevaa
tutkimusta. Onnetissa on asiasanat ja tiivistelmät
lähes 54 000 teoksesta. Lisäksi palvelussa on tiedot
yli 137 000 osakohteesta eli yksittäisestä runosta,
sadusta, novellista ja tutkimusartikkelista.
 lki.verkkokirjasto.fi

🏢
koonnut PÄIVI TOLONEN
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KRIISIAIKA JA
TULEVAISUUSUSKO
KO LU MN I

U

krainan sodan jatkuessa Eurooppa ja Suomi Hätiköidyt lupaukset kriisiaikojen ensisiteistä kaipaavat
ovat siirtymässä epävarmaan syksyyn ja
rinnalleen kärsivällisempää politiikkaa. Kriisin aikanatalveen. Energiakriisi ja sodan laajenemikin on uskallettava toivoa ja pystyttää suuntaviittoja
tulevaan. On oltava kunnianhimoa. Se on jopa välttämäsen uhka saattavat sysätä yhteiskuntamme
töntä. Koviin aikoihin varautumisen kesjälleen poikkeustilaan. Siviskellä ihmiset tarvitsevat selvää lupausta
tys- ja kulttuurielämä joutunevat osaltaan
tulevaisuudesta.
kokemaan seuraukset. Öljykriisin aikana
vuonna 1973 Yhdysvaltain kirjastot himmensivät valaistustaan pitääkseen kiinni
KRIISI EI KESTÄ IKUISESTI, ja se päätsähkön säästötavoitteista. Kun miettii,
tyy aikanaan. Venäjän tappiota hyökkäys
miten merkittävässä asemassa sähköiset
sodassa voi seurata pitkä epävakauden
aineistot ovat tämän päivän kirjastoissa,
aika, joka lähes varmasti koskettaa tavalla
voivat talven ratkaisut joissakin kunnissa
tai toisella myös Suomea. Tästä huolimatta
olla yhtä hankalia kuin koronakauden
tai juuri tämän vuoksi meidän on uskalletkirjastosulut.
tava miettiä tulevaisuutta jo nyt. Ennen
Kriisistä selviytyminen vaatii omia
kaikkea meidän on mietittävä sivistys- ja
JUSSI JALONEN
toimiaan, mutta yhtä tärkeää olisi jo nyt
kulttuuripolitiikan suuntaviivoja. KoroKirjoittaja on
ajatella myös kriisin jälkeistä aikaa. Vielä
historiantutkija,
nakauden kokemusten jälkeen meidän on
keväällä 2020, koronakriisin alkuvaiehdottomasti muistettava, että koulujen
tietokirjailija ja
heessa, poikkeusolojen keskellä vallitsi
ja kirjastojen kaltaiset sivistysinstituuOulun yliopiston
tulevaisuususko ja valmius kauaskantoidosentti.
tiot ovat aihioita, joita on varjeltava. Ne
seen ajatteluun. Eläinperäisen pandemian
kannattelevat ihmisiä kriisin aikana, oliuskottiin havahduttavan ihmiset tietoipa kyse sitten omista kansalaisistamme
tai maahamme saapuneista pakolaisista. Niiden varaan
suuteen ja toimintaan luontokatoa ja sen kautta myös
ilmastokriisiä vastaan. Poikkeusajan elvytystoimien
pystytetään aikanaan myös kriisin jälkeinen entistä vahtoivottiin vievän sosiaalipolitiikkaa vähitellen kohti
vempi sivistysyhteiskunta.
perustuloa. Eräät uskalsivat jopa haaveilla kaupunkien
Vuosien 1939–1944 sodat tasoittivat tietä suomalaitautiriskin tuovan tullessaan maallemuuton renesselle hyvinvointiyhteiskunnalle. Se rakennettiin, vaikka
sota oli hävitty. Sodan kokemukset kanavoituivat suosanssin ja maakuntien elinvoimaisuuden vähittäisen
palautumisen.
raan uuden ja paremman yhteiskuntamallin pystyttämiseen. Nykyisen lohduttoman ja epävarman ajan jälkeen
voimme kenties vielä tehdä jotain yhtä merkittävää.
SODAN SYTYTTYÄ EUROOPASSA on moni suomalainen nytkin aktivoitunut, maanpuolustustyössä tai
pakolaisavussa. Huomattava osa kansalaisista on vastannut nykyhetken haasteisiin määrätietoisesti. Tulevaisuutta ei kuitenkaan rohjeta ajatella yhtä pitkälle
kuin vielä parisen vuotta sitten. Harva on vielä esittänyt
olennaista kysymystä: millaisen yhteiskunnan ja millaisen Euroopan haluamme sodan jälkeen?
Tunnelmat ovat selvästi muuttuneet kevään 2020
ensimmäisten pandemiakuukausien jälkeen. Suomalaisia alkaa painaa uupumus. Surullisinta on ollut
poliittisen keskustelun matala taso ja jähmettyminen
kinasteluihin veronalennuksista ja hintakompensaatioista. Nopeiden ratkaisujen etsiskely välittömästi käsillä
oleviin inflaation kaltaisiin huoliin on ymmärrettävää.
On silti oltava myös rohkeutta miettiä kauemmas.

”

Millaisen yhteiskunnan
ja millaisen Euroopan
haluamme sodan jälkeen?
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| kuvitus TUOMAS KÄRKKÄINEN

HILJALLEEN
TUHOUTUVAT
KIRJAT
IL MIÖ

JOSKUS ASIAKKAAT YRITTÄVÄT PALAUTTAA VAHINGOITTUNEET
KIRJAT VAIVIHKAA PALAUTUSLUUKKUUN. SILLOIN KIRJASTOSTA
LÄHETETÄÄN SÄHKÖPOSTI TAI KIRJE.

istä kirjastonhoitaja tietää,
että asiakas on hankkinut
koiran? Ensin haetaan kirjastosta koirankoulutusopas
– ja sitten palautukseen tuodaan kirja, jonka selkämyksestä puuttuu paloja.
”Nakerrellut kirjan kannet kertovat yleensä siitä, että perheeseen on tullut koiranpentu”, kertoo erikoiskirjastovirkailija Satu
Perttamo Lappeenrannan kaupunginkirjastosta.
Ilmiö on tuttu myös Vaasan kaupunginkirjaston kirjastoavustajalle Riitta Konsterille ja Tampereen kaupunginkirjaston kirjastovirkailijalle Satu Hussolle.
”Tulee mieleen yksi kirja, jonka nimi oli Koiraongelmia ja ongelmakoiria, ja se palautettiin pureskeltuna”, Konster muistelee.
”Vaikka kyllähän koirat jyrsivät ihan mitä vain kirjaa.”
VIINIÄ SIVUILLA. Kirjastoaineisto näkee monenlaista ihmiselämää kulkiessaan asiakkaalta toiselle, eikä satunnaisilta vahingoilta
vältytä. Koirien puruleluksi päätymisen lisäksi kirjastoihin palautetaan esimerkiksi kastuneita kirjoja, jotka ovat pudonneet veneretkellä Saimaaseen, ammeessa lukiessa kylpyveteen tai sitten ne
ovat olleet samassa repussa vuotavan vesipullon kanssa.
”Joskus teimme somepäivityksen siitä, että yksi palautettu kirja oli ollut pyykkikoneessa”, Husso kertoo.
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”Kirja oli aivan käävän näköinen, eikä siitä ollut oikeastaan jäljellä kuin kannet.”
Läikkyvä neste ei aina ole vettä. Tuttuja ovat esimerkiksi kahvi-, tee- ja punaviinitahrat ja myös kissan ja jopa ihmisen pissa. Uimarannoilla luettujen kirjojen kansimuovien välissä saattaa olla
hiekkaa, ja joskus kirjoihin on tarttunut tupakan haju niin tiukkaan, ettei sitä enää palauteta hyllyyn.
Oleellisinta vahingon arvioinnissa on se, voiko kirja vielä lähteä kiertoon. Jos se on niin pilalla, ettei käyttö enää onnistu, asiakkaan on yleensä korvattava teos kirjastolle.
EI ARVAILUA. Jotkut asiakkaat tunnustavat pienetkin tahrat
heti teosta palauttaessaan ja ovat asiasta pahoillaan. Kaikista kolmesta kirjastosta sanotaan, että osa tuo rehdisti kirjan asiakaspalveluun ja kysyy, mitä nyt tehdään.
Silloin tällöin asiakas yrittää päästä pälkähästä ja palauttaa vahingoittuneen teoksen vaivihkaa luukkuun tai automaattiin. Jos
vaurioituminen huomataan vasta palauttamisen jälkeen, kirjastot
lähestyvät asiakasta yleensä kirjeitse tai sähköpostilla ja pyytävät
esimerkiksi tulemaan katsomaan aineistoa.
Kaikista kolmesta kirjastosta korostetaan, että arvailemaan ei
ryhdytä, vaan selvitykseen otetaan vain selkeät tapaukset. Vaikka
aineistot tarkastetaan lainojen välissä, vahinkoja voi ainakin teoriassa käydä myös kirjastossa tai vaikkapa automaattilainaamisten
ja -palautusten yhteydessä.


KIRJASTOLEHTI

4/2022
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Aina asiakas ei myönnä, että vahinko olisi käynyt aineiston ollessa hänen hallussaan, vaikka muita vaihtoehtoja ei olisikaan.
”Joku voi pahastuakin, kun asiasta kysytään. Ketään ei ole tarkoitus syyttää, vaan asiasta keskustellaan yhdessä”, Perttamo painottaa.
Suurin osa on kuitenkin pahoillaan ja suhtautuu korvaamiseen
suopeasti.
Yleensä vahingoittunut aineisto korvataan maksamalla kirjaston määrittelemä korvaushinta tai tuomalla joko uusi tai vähintään hyväkuntoinen vastaava teos tilalle.
Perttamo sanoo, että joskus teoksen korvaaminen toisella voi olla
asiakkaalle edullisin vaihtoehto.
Jos teos on vanha ja jo kulunut, korvaushintaa voidaan kohtuullistaa. Korvaaminen on muutenkin tapauskohtaista. Esimerkiksi lastenkirjan saa joskus korvata eri kirjalla samalta kirjailijalta,
mutta tietokirjan on oltava samasta tai uudemmasta painoksesta.
Kirjojen lisäksi muunkinlainen aineisto voi vahingoittua tai
kadota. Husso huomauttaa, että elokuvia, kuunnelmia ja tietokoneohjelmia ei voi korvata vastaavalla tallenteella, vaan ne asiakkaan on korvattava rahalla. Sekin pidetään mielessä, että kirjaston
kirjat ovat kuluvaa tavaraa.
KULUVAA TAVARAA.

”Kyllähän vähin äänin poistetaan vaikkapa pikkuisen kastuneita kirjoja, eikä niitä korvauteta kenelläkään. Kirjaston aineisto
kuluu käytössä joka tapauksessa”, Husso sanoo.
Vahingon sattuminen ei aina tarkoita,
että kirja on automaattisesti käyttökelvoton. Kirjastoista kerrotaan kirjojen huoltamisen olevan joka tapauksessa osa työntekijöiden arkipäivää.
Vaasan Riitta Konster kertoo, että esimerkiksi rantahiekkaa
kopsutellaan kirjoista kesäisin, ja kahvitahroja yritetään puhdistaa joko puhdistusaineella tai leikkaamalla hieman reunaa pois.
Jos kirja on vielä märkä, sitä voidaan yrittää kuivatella vaikkapa käsipaperilla. Joskus kirjoja on silitettykin, ja Konster muistaa myös yrittäneensä poistaa hajua ripottelemalla ruokasoodaa
ja tuulettamalla.
Monia vahinko voi hävettää, mutta kirjastolaiset arvostavat
erityisesti rehellisesti vahinkonsa myöntäviä. Sattumukset voivat
olla myös hyviä tarinoita.
”Joskus meillä oli täällä hylly, jossa oli korvattuja kirjoja. Ne
olivat aivan jäätävän näköisiä”, Konster kertoo nauraen. ”Silloin
pohdittiin, että täytyisi pitää näyttely, että mitä kaikkea voikaan
käydä.”  
JATKUVAA HUOLTOA.

HELSINGIN
KIRJAMESSUT
27.–30.10.2022

AVOINNA: to–la 10–20, su 10–18.
SAMALLA LIPULLA:
Viini & Ruoka -messut (K18)

UUTUUSKIRJAT, ANTIKVARIAATIT
JA YLI 1000 ESIINTYJÄÄ.
TULE TAPAAMAAN KIRJAILIJOITA
JA HANKKIMAAN KIRJAT MESSUHINTAAN!
OSTA LIPUT ENNAKKOON!

Kun ostat liput ennakkoon verkkokaupasta, saat ne edullisemmin.
Katso päivän hinta verkkokaupasta shop.messukeskus.com.
Liput nyt myös tapahtuma-aikaan edullisemmin verkkokaupasta.

HELSINGINKIRJAMESSUT.FI | #KIRJAMESSUT
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MURHEENKRYYNI

KO LU MN I

J

oidenkin kirjojen kanssa suhde
seen kadonneet naiset ja miehet. Vuonna
on mutkaton. Lukija kuulee
2015 tunsin, että jos luen Petrovskajan
kirjasta, kiinnostuu ja hankkii
romaanin en koskaan kirjoita Tätä läpisen itselleen. Hän alkaa lukea
näkyvää sydäntä, sillä hänen teoksensa
kirjaa, pitää siitä, kenties jopa
tyhjentää kaiken sen, mikä mielessäni on
rakastuu siihen, ja lukee sen loppuun.
kehkeytymässä, ja minkä kirjoittamista
Kaikki sujui kuin tanssi!
pidin elämäntehtävänäni.
Sen sijaan toisten kirjojen kanssa
suhde on alusta asti hankala ja merkilliKOHTALON HETKI koitti
viimein tänä kesänä. Olin jälnen. Joskus tarvitaan pienoinen ihme,
KATJA KALLIO
leen
kerran lainannut Ehkä
jotta kirja ja lukija pystyvät keskusteleKirjoittaja on
Estherin
maan keskenään, saati antautumaan toisilkirjastosta, jättäkirjailija.
leen. Minulle tällainen murheenkryyni on
nyt lukematta ja palauttaollut Katja Petrovskajan esikoisromaani
nut. Tehdessäni lähtöä pidemmäksi aikaa Berliiniin (Petrovskajan
Ehkä Esther.
kotikaupunkiin) tunsin yhtäkkiä, että
Kirjassa Petrovskaja kertoo kokemuksistaan
koluttuaan Ukrainaa, Puolaa ja Saksaa sukunsa juurten
minun on saatava Ehkä Esther mukaani.
jäljillä. Olen pitänyt teosta kädessäni ensi kertaa vuonna Mikään muu kirja ei kelpaisi.
2015, jolloin se ilmestyi suomeksi. Minun ja Ehkä EstheLähdin koluamaan lähikirjastot,
turhaan. Olisin ostanut kirjan, mutta
rin suhde on ollut siitä hetkestä lähtien jännitteinen; on
sitä ei ollut kirjakaupoissa. Palasin
kuin olisin saanut kirjasta ensi kosketuksella sähköiskotiin tyhjin toimin, ja näin kirjan
kun. Vuosien varrella olen tarttunut siihen varovasti
lukupöydälläni kirjapinon alimmaiuudestaan. Olen avannut sen, lukenut lauseen sieltä,
toisen täältä, ja aina laskenut sen takaisin hyllyyn. Sanat sena. Olin unohtanut palauttaa sen muiden lainojen
vain tanssivat silmissäni, enkä ymmärtänyt mitä ne
mukana. Tämän ihmeen kaupalla Ehkä Esther lähti
merkitsivät.
mukanani Berliiniin, ja seitsemän vuoden kamppailun
Mikä tämä sähköinen jännite sitten on? Jo kanjälkeen luin sen. Rakastin sen joka lausetta; ne olivat
täynnä merkityksiä, jotka uskon täysin ymmärtäväni
nen nimet tuntuvat liian voimakkailta, sokaisevilta
vasta nyt.
merkeiltä. Minulla on sama etunimi kuin kirjailijalla,
Voi useinkin olla niin, että kirjat, joiden lukeminen
tyttäreni nimi on Ester, ja kirjailijan sukunimen, Petrosujuu
kuin tanssi, ovat minulle tärkeitä ja rakkaita.
vskajan, kantasana merkitsee kalliota tai kiveä.
Mutta kirja, jonka kanssa olen käynyt tällaisen taiston
Teoksen teemat osuvat suoraan kirjalliseen hermosennen kuin kumpikaan antautuu, on unohtumaton.
tooni: toinen maailmansota, Ukraina, Euroopan kaaok-
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| kuvat LIISA MÄKINEN
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TOINEN
JALKA
ISLANNISSA,
TOINEN
SUOMESSA
KANSI

KAHDEN MAAN KODIT, ISLANTILAISTEN
DEKKARIEN KÄÄNTÄMINEN, TUORE ROMAANI
JA UUSI OHJELMAJOHTAJAN TYÖ TURUN
KIRJAMESSUILLA PITIVÄT VILJA-TUULIA
HUOTARISEN KIIREISENÄ.

K

irjasto on aina ollut yksi tärkeimpiä tiloja kirjailija Vilja-Tuulia Huotarisen elämässä. Kun
hän oli pieni, kirjastoauto kaarsi maatalon pihaan. Joitakin vuosia myöhemmin lukiolaisena
hän harjoitteli monta kertaa viikossa soittamista
Tampereella pääkirjasto Metson pianohuoneessa.
Runoilijana ja kirjailijana hän on kiertänyt kymmenissä kirjastoissa esiintymässä. Uudelle paikkakunnalle tullessaan hän etsiytyy kirjastoon.
Huotarisen ja hänen islantilaisen puolisonsa ja kahden lapsensa toinen kotikaupunki on Helsingin ohella Reykjavik. Kaupungin kirjasto ja kulttuurikeskus
on nimeltään Pohjolan talo. Se on poikkeuksellisen hieno kirjasto ja Huotariselle
erityisen tärkeä. Siellä kirjastokorttikin on tehty puusta. Lastenosastolla kirjat on
järjestetty pohjoismaisten kielten mukaan. Muumit ja Pepit ovat näkyvillä paikoilla, ja suomenkielisiä kirjoja on esillä heti kun astuu ovesta sisään.
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  Vilja-Tuulia
Huotarinen löysi
itsestään uuden
työn myötä
Excel-ihmisen.
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TÄRKEÄ PUHELINSOITTO. Tänä vuonna uusi sivutyö on tuonut perheen tiiviimmin Suomeen. Keväällä Huotarista pyydettiin Turun kirjamessujen ohjelmajohtajaksi, Jenni Haukion seuraajaksi. Pyyntö
tuli hyvään kohtaan, sillä hän oli tehnyt yksinäistä
kirjoitustyötä pitkään.
”Varsinkin korona-aikana tuli ajatus, että omilla käsillä voisi välillä olla jotain muutakin tekemistä
kuin kirjoittamista. Taide on aina arvokasta ja tärkeää, mutta nyt tuli sellainen olo, että olisi eväitä ja
voimia tehdä muutakin.”
Ohjelmajohtajan työhön kuuluu kolmipäiväisten
kirjamessujen ohjelman suunnittelu ja rakentaminen
sekä yhteydenpito eri toimijoihin. Syys–lokakuun
vaihteessa järjestettävillä kirjamessuilla on tarjolla
600 esiintyjästä ja yli 300 ohjelmanumerosta koostuva ohjelmisto.
”Löysin itsestäni Excel-ihmisen, kun sain laskea
eri ohjelmien minuuttiaikatauluja.”
YHTEYS SISIMPÄÄN. Turun kirjamessut ovat Suomen vanhimmat kirjamessut. Suuriin muutoksiin
Huotarinen ei halunnut ruveta.
”Minulla ei ollut tarvetta muuttaa Turun kirjamessuja oman lukumakuni mukaiseksi.”
Tavoitteena oli luoda monipuolista sisältöä. Lisäksi oli tärkeää saada tietokirjallisuutta ja tiedettä
mukaan kaunokirjallisuuden rinnalle.
Kokonaisuuteen mahtui myös Huotarisen oman
kiinnostuksen mukaisia teemoja, kuten luontoon ja
ympäristötietouteen liittyviä asioita. Myös tyttöyteen liittyvät teemat ja sukupuolentutkimus ovat esillä. Toisaalta esimerkiksi urheilusta ja sodasta on paljon ohjelmaa, kuten tuoreita teoksia ja kiinnostavia
elämäkertoja.
”Niin monenlaisen kirjan kautta voi saada yhteyden omaan sisimpäänsä. Eri kirjat puhuttelevat eri ihmisiä.”
HITAUTTA, NOPEUTTA. Kirjamessukiireiden keskellä Huotariselta ilmestyi tänä vuonna romaani Drive-in, joka kertoo Islantiin matkustavasta geologista
Ellasta. Hänen elämänsä muuttuu, kun siskontytär
Vala saapuu lapsineen Islantiin aikeinaan rakentaa
saarelle drive-in-elokuvateatteri.
Vaikka kirja sijoittuu Islantiin, se ei ole Islanti-kirja. Huotarinen käytti vain hänelle tuttua paikkaa, jossa on tarinaan sopivia maanjäristyksiä. Kirjassa käsitellään sitä, miten hitaasti asiat voivat kehittyä, ja
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kun ne ovat valmiina meissä,
muutos tapahtuu nopeasti.
Kallioperältään Islanti on
nuori maa Suomeen verrattuna.
”Suomessahan on maailman vanhinta kiveä. Näin vanhaa kiveä on vain noin viidessä
paikassa maailmassa”, hän kertoo.
”Melkein minkä kiven tahansa otat käteen, se on 1,5–2
miljardia vuotta vanha.”

  Huotarinen kokee,
että kirjamessujen
työn voi yhdistää
hyvin kirjailijan
työhön.

VILJA-TUULIA
HUOTARINEN

Kirjoittanut muun
muassa viisi runo
kokoelmaa ja kah
deksan romaania.
Lukufiilis-lehden
päätoimittaja 20092013.
Jano-runousverkko
lehden perustaja ja
toinen päätoimittaja.
Palkittu muun muas
sa Finlandia Juniorilla,
Kalevi Jäntin palkinnolla
ja Anni Swan-mitalilla.

ENSI-ILTA. Kirjamessujen ja tuoreen romaanin lisäksi vuoteen mahtuu myös Huotarisen Valoa valoa
valoa -romaaniin perustuvan elokuvaensi-ilta myöhemmin talvella.
Kirja ilmestyi vuonna 2011 ja se palkittiin Finlandia Junior-palkinnolla. Elokuvan ohjauksesta ja käsikirjoituksesta vastaavat sisarukset Inari ja Juuli
Niemi.
Kirja kertoo kahdesta 14-vuotiaasta tytöstä, rakkaudesta ja menettämisestä.
”Olin halunnut kirjoittaa Tšernobylin ydinvoimalan räjähdyksestä, sillä se oli niin merkittävä asia
omassa lapsuudessani.”
Lisäksi kirja kertoo selviytymisestä.
”Kirja lähti vahvasta muistosta siitä, miten nuorena on yksin joidenkin vaikeiden tilanteiden edessä.”
Valoa valoa valoa -romaanin kirjoittaminen kymmenen vuotta sitten oli ainutlaatuista aikaa. ”Se oli
niin voimakas kokemus, että se poikkesi kaikista
muista kirjoittamisista. Ensimmäisen version kirjasta kirjoitin kolmessa viikossa.”
KIRJOITTAMINEN JATKUU. Huotarinen on suomentanut kaksi islantilaisen Ragnar Jónassonin
dekkaria islannista suomeksi. Toinen suomennoksista ilmestyy loppuvuodesta. Tätä suomennosta hän
teki viime vuoden kesällä ja syksyllä yhtä aikaa Drive-in-romaanin kirjoittamisen kanssa.
Kahden näin erilaisen kirjallisen työn tekeminen
ja aikataulujen sovitteleminen oli välillä raskasta. Kirjamessujen ohjelmajohtajuuden myötä kääntämistyö
saa toistaiseksi jäädä. Kirjoittaminen kuitenkin jatkuu, se on selvää.
”Olen edelleen päätoiminen kirjailija. Kirjamessut yhdistettynä kirjoittamiseen toimii hyvin.”  
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eltaisiin huomioliiveihin pukeutuneet
kirjastoammattilaiset kerääntyivät elokuisena
aamuna Kouvolan kirjaston pihalle. He olivat juuri nauttineet
yhteisen aamupalan ja karistaneet alkujännityksen kirjallisuusterapiassa. Edessä oli 135
kilometrin matka, kulkuneuvona pyörä ja eteenpäin vievänä
energiana omat voimavarat.
Kyseessä oli ake Porvoon
eli Uudenmaan alueellisen kehittämiskirjaston järjestämä
kirjastofillarointi, joka poljettiin reitillä Kouvola–Ruotsinpyhtää–Porvoo. Tavoitteena oli tuoda esille kirjastoa
hyvinvoinnin edistäjänä ja edistää kiertotalouden periaatteita.
Idea sai alkunsa kansainvälisen kirjastojärjestön
ifla:n konferenssissa yli vuosikymmen sitten. Ensimmäinen Cycling for Libraries -pyöräily järjestettiin
vuonna 2011, jolloin siihen osallistui noin sata kirjastolaista 15 maasta Kööpenhaminasta Berliiniin kulkeneella reitillä.

 Leila Juusola ei ole
enää kirjastoalalla
töissä, mutta on niin
kova pyöräilyintoilija, että halusi olla
mukana matkan
järjestelyissä.
 Lauri Holopainen ja
Pasi Kangas.

Suomessa kirjastofillarointeja on järjestetty muutaman kerran, ja vakiintuneinta
toiminta on ollut ake Porvoon alueella, jossa se järjestettiin neljättä kertaa. Tapahtuman suunnittelusta vastasi informaatikko Elina Karioja Porvoon kaupunginkirjaston alueellisesta kehittämistehtävästä.
Järjestelyissä oli mukana myös henkilökuntaa Lahden ake:sta.
Reitistä vastasi kirjastofillarointien konkari, pyöräilyintoilija Leila Juusola, jonka tehtävänä oli löytää mahdollisimman paljon pyöräteitä ja kauniita
maisemia sisältävä reitti.
Elina Karioja nousi huoltoauton rattiin samalla kun muut osallistujat nousivat pyöriensä selkään.
NELJÄTTÄ KERTAA.
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Huoltoauto kuljetti pyöräilijöiden reput ja varusteet.
”Kirjastofillarointi soveltuu peruskuntoiselle, sillä matkan tahti on verkkainen. Huoltoauto auttaa, jos
rengasrikko tai nestehukka yllättävät”, Elina Karioja
kertoo.
Matkaa poljettiin 10–15 kilometrin tuntivauhtia. Ideana on, että noin sadan metrin pituinen parinkymmenen pyöräilijän letka kulkee yhtenäisesti ja jää
odottamaan, jos joku joutuu pysähtymään.
Kaikilla on varusteina sisäkumi, pyöränpumppu
ja pyöräilykypärä. Menopelien joukossa nähtiin niin
sähköpyörää, hybridiä, maastopyörää kuin ihan tavallista pyörääkin.
Reissu oli samalla tutustumisretki erilaisiin kirjastoihin. Eräs mieleenpainuvimmista oli Kouvolan
kirjaston uusi kirjastoauto Tesaurus. Siihen on asennettu tekniikkaa, joka tuo autoon lisätilaa siirtoseinän avulla. Vaikutuksen teki myös Ruotsinpyhtään
kyläyhdistyksen ylläpitämä kyläkirjasto.
Yöpymispaikkaan Ahvenkosken Ruhtinashuvilalle retkikunta saapui iltayhdeksän aikoihin. Takana oli 75 kilometriä polkemista.
Seuraavana päivänä matka jatkui muun muassa
Tesjoelle, jonka erikoisuus oli postipalveluiden tarjoaminen kirjaston yhteydessä. Pienen paikkakunnan
moniosaajana toimiva kirjastonhoitaja tuntee hyvin
asiakkaansa. Loviisassa ihasteltiin kirjaston ja neuvolan yhteistyötä sekä homevaurion tuhoamista kirjoista tehtyä muistomerkkiä.
Pernajan kirjastossa vaikutuksen teki lämmin
tunnelma ja vehreä piha omenapuineen. Reissun loppu häämötti viimein 60 kilometrin päivätaipaleen jälkeen Porvoossa, jossa tutustuttiin kirjaston pajatilaan. Lopuksi urakan saavutuksille nostettiin maljat.
15 kirjastolaista suoritti koko reitin.
Ensimmäistä kertaa fillaroiden mukana ollut Porvoon ake:n Jan Nyström kertoo yllättyneensä siiAIVOJEN TYHJENNYSTÄ.

KIRJASTOLEHTI

tä, miten helposti keho palautui pyöräilyn rasituksista. Kunto kesti hyvin, mutta valitettavasti pyörä ei.
Nyström joutui lopettamaan fillarointinsa kesken toisena päivänä rengasrikon takia.
”Pyöräily ryhmässä oli mukavaa, ja me-henki
nousi matkan varrella”, Nyström kertoo.
Rentotahtinen polkeminen kauniissa maisemissa
oli oivallista aivojen tyhjennystä. Uusiin kollegoihin
ja kirjastoihin tutustuminen virkisti mieltä, ja moni
sai matkalta ideoita omaan työhönsä.
”Saldona retkestä oli paitsi fyysinen rasitus, myös
kiitollisuus ja itsensä voittamisen tunne”, Elina Karioja sanoo.
Porvoon ake aikoo järjestää kirjastofillaroinnin
myös ensi vuonna. Mukaan voivat tulla kirjastojen
ammattilaiset kaikkialta Suomesta.  

4/2022

 Etualalla Mila
Hulsi-Heathfield,
taaempana Liisa Kirjavainen ja oikealla
Petri Hellgren.
 Pasi Kangas
Lahden kaupungin-
kirjastosta.
 Pyöräilijät erottuivat yleisten kirjastojen logolla varustetulla huomioliivillä.
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TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETTU SUOMALAINEN PALJASTAA KIRJAHYLLYNSÄ SISÄLLÖN.
KATJA STÅHL IHASTUI VEIKKO HUOVISEN TUOTANTOON JA NUORENA.

”SELF-HELP ON AINOA,
JOKA EI INNOSTA”

K IR JA H Y L LY N I

K

”Veikko Huovisen Rasva-

un Jyrki-nuortenohjelma alkoi MTV3kanavalla vuonna 1995, Katja Ståhl
juonsi sen ensimmäisen jakson. Nykyisin hänet nähdään Ylellä vetämässä
suosittua Elämäni biisi -ohjelmaa. Siitä
pyörähti elokuun lopussa käyntiin jo neljäs kausi.
Mainittujen ohjelmien välillä Ståhl on ehtinyt
toimia muun muassa Suosikin päätoimittajana,
Uutisvuoto-ohjelman kapteenina ja Radio Nostalgian
juontajana. Hänet tunnetaan myös hevosharrastuksestaan sekä siihen liittyvistä Kavioliitossa-blogista ja
-podcastista.
Ståhlin hevosharrastus on perua jo lapsuudesta
1970-luvulta.
”Hevoshulluuden kasvaessa myös lukuinto
jännästi kasvoi. Kyllä, kaikki merjajalot on luettu
moneen kertaan. Sitten tuli kova Paasilinna-vaihe.
Myös Veikko Huovinen kuului lukioaikaisen Katjan
suosikkeihin.”

SUOSIKKILAJITYYPPISI? ”Tykkään hyvistä elämäkerroista, mutta niitä ei ole kasoiksi asti. Esimerkiksi Andre Agassin elämäkerta oli huippu, kuin
myös Outi Heiskasen.”

MILLAINEN ON KIRJALLISUUSSUHTEESI?

SUOSIKKIKIRJAILIJASI?

RAKKAIN KIRJASI?

maksa.”
MISSÄ MUODOSSA NAUTIT KIRJALLISUUTESI? ”Luen sekä kirja-kirjoja että kuuntelen äänikirjoja. Äänikirjoja kuuntelen autoillessa, pyöräillessä ja
kotona puuhastellessa sekä ristikkoa tehdessä. Kirjaa
luen sängyssä ennen nukkumaanmenoa. Juuri tällä
hetkellä yöpöydällä on Haruki Murakamia ja äänikirjana Bookbeatissa Patricia Lockwoodia. Luen
myös Hevosurheilu- ja Apu-lehteä. Ja Hesaria.”
MITEN PALJON KIRJOJA OMISTAT?

”Järkyttä-

viä määriä. Liikaa.”

”Niitä on monta: Jonathan Franzen, Hanya Yanagihara, Joonatan
Tola, Liane Moriarty, Jo Nesbø...”

”Luen ihan hirveästi, jos näin voi asian ilmaista.
Luen kaikkea mahdollista tietokirjallisuudesta elämäkertoihin ja fiktioon. Self-help on ainoa, joka ei
erityisemmin innosta.”
HANNA-MARIA GRÖNLUND / YLE

KIRJAPETTYMYKSESI? ”Suurimmat pettymykseni ovat liittyneet suomennokseen, mikä on ihan
kauheaa. En muista, minkä kirjojen. En useinkaan
villiinny samoista kirjoista kuin muut. Esimerkiksi
Delia Owensin Suon villi laulu ei meinaa aueta millään, mutta annan sille vielä mahdollisuuden.”
KIRJA, JOTA NOLOSTELET? ”Ei sellaisia ole. Rakastan vankila- ja rikostarinoita. Sellaisia kökköjäkin, Alibi-kamaa.”
KIRJA, JONKA HALUAISIT LUKEA?

”Elina

Backmanin seuraava dekkari.”
KIRJA, JOKA ON MUUTTANUT AJATTELUASI? ”Esimerkiksi Björn Natthiko Lindebladin kirja oli aivan ihana.”

KAISU TERVONEN
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KIRJASTOLEHTI
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TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETUT IHMISET KERTOVAT, MITEN HE SAAVAT ITSENSÄ VAUHTIIN.
MERJA MÄKI INNOSTUU, KUN YKSITYISKOHDISTA ALKAA MUOTOUTUA MAAILMOJA.

INSPIRAATIOTA FAKTASTA
JA FANTASIASTA
NÄ IN S A A N A IK A A N

K

un haluaa huolehtia kaikista yksityiskohdista, historiallisen romaanin kirjoittajalla on selvitettävänään sekä pieniä että
suuria asioita. Millaisia olivat tuon ajan
astiastot? Milloin Karjalansiltaa Sortavalassa tarkalleen pommitettiin? Millaisia kukkopillejä savenvalannan harrastaja olisi voinut tehdä?
Kirjailija Merja Mäki teki vuosien ajan
pikkutarkkaa työtä ennen kuin alkoi kirjoittaa
ensimmäistä aikuisille suunnattua historiallista
romaaniaan. Vaivannäön hedelmä Ennen lintuja
julkaistiin tammikuussa.
”Jos jokin yksityiskohta ei ota auetakseen eikä
tietoa meinaa saada kaivettua, joskus on päätettävä,
että nyt tätä asiaa käsitellään tällä tavalla”, Mäki
kertoo. ”Sitten täytyy vain kantaa vastuu tekemästään valinnasta.”
Jumitus voi liittyä myös tarinaan. Henkilöhahmo ei ehkä rakennu eheäksi tai jokin juonenkäänne ei ota asettuakseen. Silloin Mäki lähtee
yleensä kävelylle ja välillä pysähtyy lenkkipolulla
kirjaamaan puhelimen muistiin alitajunnasta pulpahtaneen ratkaisun.

uusi historiallinen romaani saa aina taustalleen
klassista musiikkia.

  Merja
Mäen vinkki: "Näytä tekstiäsi muille
ja pyydä suoraa ja
rehellistä palautetta.
Lisäksi kannattaa
sopia jokin päivä,
johon mennessä
annat tekstisi luetta-

RAAKAVERSIO LUURANKONA. Mäki on parhaillaan virkavapaalla työstään opettajana. Hän
keskittyy kahteen seuraavaan kirjaansa, jotka nekin sijoittuvat sota-aikaan.
Se, että maailma on jo tuttu, auttaa etenemään. Siksi aamulla kahvikuppi vieressä on helppo
ryhtyä toimeen.
”Kulissi pysyy pystyssä ilman, että koko ajan on
tarkistettava asioita”, Mäki kuvailee. ”Taustatyön ansiosta on kirkkaana mielessä, mitä missäkin kohdin
tapahtuu.”
Mäki ei myöskään haaveile saavansa kerralla valmista, vaan hän on tottunut editoimaan tekstejään.
”Kun raakaversio on valmiina, luuranko on
kasassa. Editointikierroksilla sitten kerätään lihaa
luiden ympärille.”

ANNE SALOMÄKI

vaksi: deadlinet ovat
tehokkaita apureita

IDEOITA AJASTA. Ennen lintuja -kirjaa aiemmin
Mäki on kirjoittanut muun muassa satuja, novelleja ja nuorille aikuisille suunnatun dystopiaromaanin.
Kumpaan inspiraatio löytyy helpommin: fantasiamaailmaan, jossa rajana on vain mielikuvitus, vai yksityiskohtia myöten uskottavaksi hiottavaan historialliseen tarinaan?
”Tätä en olekaan ennen pohtinut”, hän sanoo
naurahtaen. ”Fantasiamaailmassa on rajoitteensa,
sillä etukäteen täytyy päättää, mitkä ovat maailman
omat, sisäiset rajat. Historiallista romaania kirjoittaessa ajankuva on kauhean kiinnostava ja vaikkapa
valokuvat ovat hyvä inspiraation ja ideoiden lähde.”
Kukin projekti syntyy omalla tavallaan. Mäki
huomauttaa, että edellistä tekstiä työstäessä käytetyt keinot eivät välttämättä päde enää seuraavaan.
Aiemmin hän ei esimerkiksi kuunnellut lainkaan
musiikkia kirjoittaessaan, mutta nyt kesken oleva

LIISA VALONEN / GUMMERUS

aikaan saamisessa."
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E

läkepäivät lähestyivät ja kokenut kirjastoauton kuljettaja Terho
Myyryläinen alkoi potea stressiä.
Lähes 40 vuoden uran jälkeen autolle piti löytää uusi kuski. Myyryläinen ei osannut aavistaa, että koko
maailmaa koskettavat tapahtumat
johtaisivat lopulta uuden työntekijän löytymiseen.
Myyryläinen aloitti Inarin kirjastoauton kuljettajana vuonna 1983. Hän innostui työpaikasta heti. Siinä yhdistyi kaksi intohimoa: kirjojen lukeminen ja ajaminen. Paikan saadakseen hänen piti
suorittaa Kansanvalistusseuran kirjasto- ja kirjallisuuskurssi. Raskaiden ajoneuvojen kuljettamiseen vaadittava C-ajokortti hänellä oli entuudestaan.
”Heti alussa työ tuntui omalta ja mukava tunne on jatkunut siitä asti. Siksi
olen viihtynyt tässä niin pitkään”, Myyryläinen kertoo.
Kilometrejä on kertynyt 1,4 miljoonaa työpisteessä, jota Myyryläinen kuvailee maailman parhaaksi maisemakonttoriksi. Kirjastoauton reitti on mittava, sillä
Inari on Suomen suurin kunta.
Harvaan asutulla alueella kirjastoauton merkitys korostuu. Tärkeä osa työtä
on asiakkaiden kohtaaminen.
”Ihmiset ovat yleensä mukavia. Kaikkien kanssa tullut toimeen, mutta toki
joukkoon mahtuu poikkeuksia. Hankalien asiakkaiden kanssa oppii ajan myötä
tulemaan toimeen, kun oppii lukemaan ihmisiä.”
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 Kati Vuoriaro ja
Terho Myyryläinen.
 Reitin varrella ei
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Työssä viihtymistä edisti oma rauha, sillä tien päällä kukaan ei ollut hengittämässä niskaan.
Eläkkeelle siirtymistä helpotti se, että uudeksi kuljettajaksi löytyi ihminen, johon Myyryläinen luotti täysin.

ole tavatonta törmätä poroihin.

UUSI KORTTI. Ivalosta kotoisin oleva Kati Vuoriaro muistaa käyneensä lapsena ahkerasti Terho Myyryläisen asiakkaana. Myyryläinen teki hänelle ensimmäisen kirjastokortin vuonna 1993.
Yläasteella ja lukiossa kirjastossa käyminen jäi.
”En ollut lukutoukka. Muistan, kun kirjastoauto vilahti kodin ohi ja ajattelin,
että aijaa, tuon näköinen auto tällä kertaa”, Vuoriaro muistelee.
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Vuoriaro kouluttautui eräoppaaksi ja teki oppaan töitä usean vuoden muun muassa Saariselällä. Sitten tuli koronapandemia, ja työt loppuivat kuin seinään.
Vuoriaro ei lannistunut. Hän huomasi, että
ensimmäisenä koronakeväänä oli poikkeuksellisen hyvät keväthanget, joilla voi viilettää koiravaljakon kanssa. Syksyn tultua hän ryhtyi
siivoojaksi, ja yksi siivouskohteista oli Inarin
kunnankirjasto.
Vuoriaro muistaa kävelleensä sokkeloisia
käytäviä kirjaston perälle, jossa odotti nostalginen näky: lapsuudesta tuttu kirjastoauto. Hän oli
innoissaan. Kirjaston työntekijät kertoivat, että
auton tilanne on huolestuttava, sillä kuljettaja on
jäämässä eläkkeelle ja työltä puuttui jatkaja.
”Aloin heti seuraavalla kahvitauolla selvittää,
miten pääsisin kuskiksi.”
Lopulta työ järjestyi oppisopimuspaikan
avulla. Inarissa kuultiin, että muualla tällainen
järjestely oli ollut ainoa järkevä tapa saada sopiva työntekijä.
Vuoriaro alkoi viime syksynä opetella kirjastotyön perusteita pääkirjastossa.
Syksyllä hän otti tuntumaa myös kirjastoauton ajamiseen ja tammikuussa alkoi
varsinainen kuljettajan työn oppiminen Terho Myyryläisen matkassa.
Tietotekniikan ja kirjastojen järjestelmän opettelu oli Vuoriarolle helppoa.
Hankalaa oli etenkin pilkkopimeällä muistaa, missä mikäkin risteys oli. Myös ison
auton peruuttamisessa riitti opeteltavaa.
Inarissa kirjastoauto henkilöityi vahvasti Terho Myyryläiseen. Molemmat kuitenkin yllättyivät, miten vaivattomasti asiakkaat hyväksyivät Vuoriaron uudeksi
kuljettajaksi.
Työn sujuvasta oppimisesta Vuoriaro kiittelee Myyryläistä, joka oli erinomainen opettaja.
TAMMENTERHO KEULAAN. Tänä syksynä Terho Myyryläinen jäi virallisesti
eläkkeelle. Hän on kuitenkin luvannut tuurata Vuoriaroa tarvittaessa lomien ja
sairastumisien aikana.
Vuoriaro aikoo säilyttää kirjastoauton toiminnan pääosin ennallaan. Yksi
muutos autoon kuitenkin tulee. Hän aikoo järjestää lisää tilaa saamenkieliselle
kirjallisuudelle.
Vuoriaron isovanhemmat ovat saamenkielisiä. Eräopaskoulutuksen jälkeen
Vuoriaro huomasi, että samassa aikuiskoulutuskeskuksessa oli vuoden pituinen
koulutus, jossa voi oppia inarinsaamea, samaa kieltä, jota isovanhemmat puhuvat.
Niinpä Vuoriaro opetteli kielen ja haluaa nyt kannustaa asiakkaita lainaamaan
saamenkielisiä kirjoja. Tähän mennessä hän on jo käynyt keskusteluja saameksi.
Inarin kirjastoauton nimi on Fáárust, joka on inarinsaamea ja tarkoittaa mukana matkassa.
Vuoriaro mietti, että hän haluaa säilyttää autossa muiston sen edellisestä kuskista. Niinpä hän yllätti Terho Myyryläisen ja hankki auton keulaan tammenterhon.
Molemmat kuljettajat ovat yhtä mieltä työn parhaista puolista.
”Saa olla ihmisten kanssa ja höpöttää. Mutta saa olla myös yksinäinen susi,
joka köröttelee upeissa maisemissa. On sopivassa suhteessa ihmisiä ja omaa rauhaa.”  
  Inarin kirjastoauto Fáárust valittiin tänä vuonna Vuoden kirjastoksi.
Terho Myyryläinen valittiin vuoden kirjastoammattilaiseksi.
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ello on vasta seitsemän aamulla, kun
kirjastovirkailija Keijo Nurmi kipuaa
kirjastoauto Kosmoksen rattiin Tampereen Multisillassa sijaitsevalla autotallilla.
Vaikka aamu on aikainen, ei se Nurmea haittaa.
Hän on ajanut kirjastoautoa jo 24 vuotta ja on unelma-ammatissaan. Hän pitää liikkeellä olemisesta, autolla ajamisesta ja ihmisten kanssa työskentelystä.
”Parhaimpina päivinä on niin kivaa, että tuntuu,
ettei olisi töissä lainkaan”, hän sanoo.

TYÖNTÄYTEISET AAMUTUNNIT. Kosmos kaartaa pääkirjasto Metsolla sijaitsevalle kirjastoauton
varastolle. Kirjastoauto Kustaa on jo saapunut paikalle hetkeä aikaisemmin.
Kirjastoautoissa työskennellään työpareina kahdessa vuorossa. Kirjastoautojen saapuessa aamulla
varastolle virkailijat ovat valmiina pakkaamaan autot. Dekkarit ja aikuisten kauno- ja tietokirjallisuutta
sisältävät liikuteltavat kirjakärryt siirretään autoista
pääkirjastoon odottamaan iltapäivän ajoa. Tilalle laitetaan päiväkotilaisten ja alakoululaisten suosikkiaineistoja.
Asiakkaiden varaamat kirjat tuodaan autoon.
Muihin kirjastoihin menevät varaukset siirretään
puolestaan kirjastoautoista kirjaston lähettämöön,
josta ne kuljetetaan oikeisiin noutopaikkoihin.
Puoli yhdeksän aikaan molemmat kirjastoautot
lähtevät matkaan kohti kouluja ja päiväkoteja.
KASSEITTAIN KIRJOJA. Jokaisella aamupäivän pysäkillä auto tulee täyteen lapsia, jotka pienten
pyörremyrskyjen lailla palauttavat hetkessä aikaisemmat lainansa ja ottavat mukaan kasan uusia kirjoja.
Koululaisluokat tulevat peräkkäin, eikä valitsemiseen aina jää paljon aikaa, sillä seuraava ryhmä on jo
tulossa sisään. Tyhjentyneet hyllyt täytetään lasten
palauttamilla kirjoilla. Päiväkotien ohjaajat käyvät

 xxxx

lainaamassa muutaman Ikea-kassillisen kuvakirjoja.
Kolmen vilkkaan aamupäivän tunnin aikana lainataan ja palautetaan satoja kirjoja.
Kirjastoautot palvelevat kaikkiaan noin kolmeakymmentä alakoulua ja neljääkymmentä päiväkotia. Päiväkoteihin, joihin ei aikataulu- tai reittisyistä
päästä käymään, toimitetaan kirjalaatikoita.
Tampereen kirjastossa on suunnitteilla pilotti,
jossa kirjastoauto käy myös yläkouluilla. Kokeilun tavoitteena on madaltaa yläkoululaisten kirjastonkäytön kynnystä.
ILTAVUORO LÄHIÖIHIN. Kello 12.30 Kosmos kaartaa takaisin pääkirjastolle. On lounastauon aika. Tauon aikana siistijät siivoavat autot ennen kuin iltavuorolaiset pakkaavat ne uudelleen iltareittejä varten.
Nyt mukaan otetaan dekkareita ja aikuisten kaunoja tietokirjallisuutta. Myös lastenaineistoa täydennetään, sillä iltareiteillä käy paljon perheitä.
Iltavuorolaiset lähtevät reiteille puoli kahden aikaan. Iltapäivän ja illan aikana kirjastoautot käyvät
päivästä riippuen noin kymmenellä kirjastoautopysäkillä eri puolilla Tamperetta.
Asuinalueilla kirjastoauton kuljettajat joutuvat
vääntämään rattia oikein kunnolla kääntyessään ja
peruutellessaan ahtailla teillä. Etenkin tietyöt sekä
talvella teiden vierustojen lumivallit ja pimeys ovat
joskus haasteellisia. Perille kuitenkin päästään.
Usein pysäkeiltä nousee autoon vakiasiakkaita.
”Ihan kun näkisi tuttuja. Kirjastoauto on pieni tila, joten siellä ihmiset helposti avautuvat. Se on kuin kirjastoperhe”, Keijo Nurmi sanoo.
Viimeisen kirjastoautopysäkin jälkeen kirjastoauto viedään tallille kello 20. Kirjastoauton päivä on
pulkassa. Seuraavana päivänä sama uudestaan.

HANNA KAISTI

  Kirjastoauto Kosmos valittiin parhaaksi

kirjastoautoksi heinäkuussa Kouvolassa
järjestetyillä Kirjastoautopäivillä.
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melyydestä huolimatta minusta
Entäpä jos:
olisi mukava ajatella, että kirjastot
Ilmaistaan riittävän selkeästi tilassa,
todella ovat, jos eivät nyt suosomessa ja julkisessa keskustelussa, että
vaikka olemme kaikille avoin, ei-poliittirastaan pyhättöjä, niin ainakin
turvapaikkoja. Paikkoja, joihon
nen toimija, kirjasto on vihasta, vihapukuka tahansa on kyselemättä tervetullut,
heesta ja -teoista vapaa alue.
tiloja, joissa kaikki saavat olla rauhassa
Hakeudutaan avoimesti mukaan
kokematta ahdistelua tai arvottamista.
projekteihin, ryhmiin ja liikkeisiin, jotka
Haluamme ajatella kirjastoja turvallisina,
edistävät yhdenvertaisuutta. Kutsutaan
demokraattisina tiloina. Tunnemme edisnäitä toimijoita aktiivisesti yhteistyöhön.
LOTTA
Uskalletaan ottaa kantaa tasa-arvoisemtävämme demokratiaa sallimalla erilaisten
MUURINEN
näkökantojen näkyä kirjaston aineistossa
man, erilaisesta syrjinnästä vapaamman
Kirjoittaja
ja tapahtumissa.
yhteiskunnan puolesta.
on Helsingin
Emme kuitenkaan enää elä lintukoMietitään, mikä voisi olla meidän oma
Töölön kirjaston
erityisroolimme.
Olisiko se faktantarkisdossa. Viime aikoina kirjastoissakin on
johtaja.
ollut levotonta. Keskustakirjasto Oodissa
tus? Esimerkiksi Malmön kirjastosta voi
sekä poc-lukupiiriä että Pride-viikon
lainata demokratialähettilään puhumaan
drag-satutuntia maalitettiin rankasti. Jälkimmäisessä
koululuokille ja tilaisuuksiin. Toiminta aloitettiin
tapahtumassa maalitus johti siihen, että hakaristipaitoi- vastauksena äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludanin
provoisoiville koraaninpolttokiertueille.
hin sonnustautuneet aikuiset ryntäsivät häiriköimään
lasten satutuokiota. Lapualla räjäytettiin pommi kirjaston tuulikaapissa – niin ikään Pride-viikolla.
DEMOKRATIA ON HAURAS. USA:ssa ollaan edelleen
Kirjasto on kohtaamisten alusta, jossa voi altistua
traumatisoituja Trumpin valtakaudesta, joka merkitsi
itselleen uusille ajatuksille ja mielipiteille. Aina mielipikuoliniskua siihen asti edes jossain määrin sivistyneelle
poliittiselle diskurssille. Britanniassa ihmetellään, miten
teitä ei kuitenkaan ilmaista ensin viittaamalla, ja sitten
vihaa lietsovalla Brexit-kampanjoinnilla saatiin oma maa
kohteliaasti perustellen. Vihan täyttämät ajatukset
käytännössä romahtamaan. Koitetaan me tehdä jotain
ilmaistaan vihalla. Argumentaation taso tai faktat eivät
ennen kuin on liian myöhäistä.
ole olennaisia, tärkeintä on tunne. Googlatkaapa ”Oodi
Gaylien”, niin pääsette aika äkkiä syvään päähän.
Erilaisissa somekuplissa uskomukset saostuvat
omaksi totuudeksi, johon mikään määrä tiedonhaun
koulutusta ei enää tepsi. Yhteiskunnallisessa keskustelussa on yleensä vastapuolia, mutta mikä on vihapuheen
ja vihatekojen ”toinen ääripää”? Natsismi ja homofobia
eivät ole asioita, joista löytyvät ääripäät ja kultainen keskitie. Vähän natsi? Pikkuisen homofobinen? Jos toisessa
päässä on kansallissosialismi ja vähemmistöviha, niiden
vastustaminen ei ole ääriajattelua vaan tavallista, toisia
kunnioittavaa käytöstä. Vihan kylväminen ja toisten
tuhon toivominen ei ole mielipide.

MIETIN USEIN ahdistuneena kirjastolain viidettä kohtaa. Onko tarpeeksi, että tiloissamme voi kuka tahansa
järjestää yleisötilaisuuden ja ylipäätään tulla tilaan? Että
tarjoamme laajasti aineistoa? Sekö on panoksemme demokratian edistämiseen ja säilyttämiseen? Voisimmeko
kenties olla proaktiivisempia?

”

Yhteiskunnallisessa
keskustelussa on yleensä
vastapuolia, mutta mikä on
vihapuheen ja vihatekojen
”toinen ääripää”?
33

KIRJASTOLEHTI

1/2O22

|

KIRJASTOPRO

teksti & kuvat JARKKO RIKKILÄ

Kirjastoaktivismia
etsimässä

DUBL I N

R E P O RTA A S I

DUBLININ IFLA-KONFERENSSISSA SELVISI,
ETTÄ KIRJASTOJA KANNATTAA MARKKINOIDA
PÄÄTTÄJILLE ENNAKKOLUULOJA RIKKOVALLA
TAVALLA.
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lobaali ilmastokriisi ja koronapandemia,
Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä ifla:n
sisäiset epäselvyydet varjostivat kansainvälistä kirjastokonferenssia. Ikävistä
asioista huolimatta päällimmäinen tunne tapahtumaan osallistumisen jälkeen
on liikutus.
”En ole optimisti, vaan olen toivon
vanki”.
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  Toimittaja Tuomo
Mannonen tutustui
kirjaston tuoksuihin
Helsingin Viikissä,
jossa on Niilin puutarha -niminen tila.

Sitaatti on tiettävästi peräisin amerikkalaisen filosofin ja poliittisen aktivistin Cornel Westin kynästä. Se kuvaa oivallisesti konferenssin herättämiä
tunteita. Maailmassa tapahtuvat kauheudet ja epäoikeudenmukaisuudet eivät luo optimismia. Toivo taas
on osallistavaa ja toiveikkuus syntyy yhdessä. Kirjastoissa ja kirjastolaisissa elää toiveikkuus paremmasta
kuin ikuisesti talletettuna kulttuurisena pääomana.
Kirjastoja tarvitaan tulevaisuudessa enemmän
kuin koskaan ja kasvokkain tapahtuvissa kohtaamisissa on ainutlaatuista voimaa.
KÄÄNTEITÄ. Tuoreena ifla:n
Continuing Professional Development and Workplace
Learning -jaoston jäsenenä olen seurannut hämmentyneenä kattojärjestön toiminnan käänteitä kevään
ajan. Tapahtumasarja alkoi viime vuonna ja tänä keväänä entisen pääsihteerin työsopimus purettiin johtamisongelmien vuoksi. Tietoja on tihkunut sittemmin tutkivissa lehtiartikkeleissa, whatsapp-ryhmissä
ja tiedotteissa.
Konferenssissa järjestettiin viimein tilaisuus, jossa puheenjohtaja Barbara Lison, uusi rahastonhoitaja Jaap Naber, johtoryhmän jäsen Kirsten Boelt
sekä uusi pääsihteerin sijainen Halo Locher vastailivat osallistujien kysymyksiin.
HÄMMENTÄVIÄ

Kirjastoihmiset kaipaavat järjestöltä parempaa
läpinäkyvyyttä. ifla:n näkökulmasta keskeneräisten oikeusprosessien asioista kertominen on vaikeaa,
jäsenistön vinkkelistä taas avointa tilannekuvaa on
kaivattu jo kauan. ifla:n toiminnan rahoituskuviot
näyttävät Dublinin jälkeen entistä sekavimmilta. Toisaalta luottamusta on siihen, että johtoryhmän uudet
jäsenet katsovat kokonaisuutta tuorein silmin.

 Perinteinen Cultural Evening tarjosi
upean kattauksen
paikallista viihdettä
ja ruokakulttuuria.
 The Convention
Centre Dublin -keskuksen isoin audito-

Kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan liittyen ifla-konferenssissa keskustellaan ehkä edelleen enemmän ilmastosta kuin
demokratiasta, vaikka tasa-arvoiset vaikuttamismahdollisuudet olivatkin Ukrainan kriisin vuoksi tavallista enemmän esillä. Irlannin entisen presidentin
Mary Robinsonin avauspuheenvuoro oli suunnattu
suoraan kirjastoille ja inspiroi auttamaan. Kirjastot
voisivat tehdä paljon enemmän: huomioida ja kuunnella nuoria ja kehittää kohtaamisen paikkoja ilmastoasioista puhumiseen.
Maailmanlaajuisen ilmastohuolen lisäksi demokratia on uhattuna.
Kirjastoalan tutkijan Ton van Vlimmerenin mukaan kirjastot voisivatkin vielä vahvemmin taistella
valeuutisten levittämistä vastaan, tukea demokraattiseen asenteeseen kasvamista ja tarjota asiakkaille
UHATTU DEMOKRATIA.

rio täyttyi maailman
kirjastoihmisistä
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kokemuksia demokraattisesta toimintatavasta. Toronton kaupunginkirjaston Vickery B
 owles kertoi
mielenkiintoisen esimerkin kirjaston yhteiskunnallisesta roolista: äänestysaktiivisuuden ja -halukkuuden nostaminen nähdään kirjaston demokratiatyön
tavoitteena.

 Messujen osastot

Olen työskennellyt kirjastoalalla erilaisissa tehtävissä työntekijänä, esihenkilönä ja kehittäjänä noin 15 vuotta. Olen osallistunut alan kansallisiin sekä kansainvälisiin tapahtumiin
useita kertoja. Erityisesti urani alkuvaiheessa odotin
tapahtumilta materialistisia vinkkejä konkreettisista
uusista konsepteista tai teknologioista.
Tällä hetkellä kaipaan eniten uutta ajattelua sekä
yhteisöä, jonka kanssa jakaa ajatuksia. Etsin kuumeisesti tuoretta jäsentämisen tapaa, joka ravistelisi ja
opettaisi uuden näkökulman. Korona-aika haastoi tavoitteellisuuttani ja koin etätöissä yksinäisyyttä.
Ainakin joihinkin kysymyksiin sain vastauksen Dublinista yhden illan aikana. Saavuin Norjan
kirjastoseuran Nordic Caucus -sessioon vailla odotuksia. Istuin pyöreään pöytään, jonka ympärillä oli
kirjastolaisia pohjoismaista. Kuulin Elin Goltenin
uudesta väitöskirjasta, joka käsittelee kirjastoja avoimina julkisina tiloina. Näin Prologi Deichman Bjørvi-

 Irlantilainen

KOSKETTAVA TILANNE.
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olivat toinen toistaan näyttävämpiä.
Sharjahin emiraatti

kalle -videon, joka on varmasti paras koskaan tehty
kirjastotodiste. Tilanne oli koskettava. Itkin upeiden
kollegoiden keskellä. Turvallisessa ympäristössä kuiskasin itselleni: Olet oikealla alalla.

sijaitsee Persianlahden rannalla.

musiikki ja tanssi
innostivat myös suomalaisia konferenssivieraita kuvaamaan
ja liikkumaan.

”En tiennyt, että
kirjastot tekevät myös tuota!” on usein kuultu lausahdus asiakkaiden suunnalta Suomessa.
Yksi konferenssin kohokohdista oli kirjastojen
markkinoinnin tulevaisuutta pohtiva sessio. Tracy
McEneaney kertoi hauskasti Waterfordin kirjastojen
erilaisista kampanjoista uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi. Christina Sacco Chattanoogasta korosti asiakastarinoiden merkitystä viestinnässä. Myös
suomalaiset kirjastot voisivat osoittaa erilaisten asia
kastarinoiden avulla palveluiden vaikutuksia ja kertoa niistä esimerkiksi päättäjille.
PressReader-markkinointipalkinto meni tänä
vuonna Australiaan Yarra-kirjastoille. Yarran Cory
Greenwoodin mukaan onnistuneessa kirjastomarkkinoinnissa olisi tärkeää tuoda esille ei-kirjastomaisia
puolia kirjastosta, vedota erityisesti milleniaaleihin,
viestiä tarjouksella brändin sijaan ja kertoa yksi asia
kerrallaan. Esitys osui maaliin.
Greenwoodin ei-kirjastomaisuus on provosoiva
muotoilu, mutta siinä on pointti. Kirjastot voisivat
PAREMPAA MARKKINOINTIA.

KIRJASTOPRO

tuoda esille perinteisten kirjastopalveluiden sijaan
uusia näkökulmia ja palveluita sekä pyrkiä kiinnittämään asiakkaiden huomion stereotyyppisiä käsityksiä muuttavilla tavoilla.
ROHKEUTTA JA LUOVUUTTA. Miksi kirjastolla on erityistä merkitystä nyt? Monestakin syystä: julkisena ja avoimena tilana, mediakasvattajana,
mielikuvituksen ruokkijana, elämysten tarjoajana
ja demokraattisten kokemusten välittäjänä. Näiden
maalailevien merkitysten lisäksi kirjastojen työntekijöillä on väliä. Voimme omaksua uudenlaisen aktiivisen vaikuttamisen.
Michael Peter Edson kiteytti tämän Dublinin
viimeisessä keynote-puheenvuorossa: Kuinka rohkeat kirjastonhoitajat voivat auttaa pelastamaan
maailman keksimällä ainutlaatuisen aktivismin vastauksena ilmastokriisiin. Tee se itse -mentaliteetillä,
leikkisyydellä, luovuudella, verkostoilla ja ennakkoluulottomia ratkaisuja etsimällä.
Tarvitsemme nopeampaa muutosta. Ilmastokriisissä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Kirjastot ja kirjastolaiset voivat auttaa. Ehkä olemme jopa
avainasemassa.  
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KOMMENTTI

KYSE OLI LUOTTAMUSPULASTA
IFLASSA on teetetty ulkopuolinen selvitys pääsihteeri Gerald Leitnerin mahdollisesti harjoittamasta työpaikkakiusaamisesta että hänen mahdollisista
taloudellisista väärinkäytöksistään. Selvityksissä ei
kuitenkaan faktoja kummastakaan ole löytynyt.
Siitä huolimatta IFLAn hallitus on ilmaissut painokkaasti, että luottamuksen palauttaminen pääsihteeriin ei olisi mahdollista edes pitkällä tähtäimellä.
Hänen työvelvoitteensa välittömästä loppumisesta
hallitus tiedotti jo huhtikuussa, mutta koska kyse ei
ollut irtisanomisesta eikä irtisanoutumisesta, vireillä
on oikeusprosessi siitä, miten työsuhde Alankomaiden lainsäädännön mukaan tulee päättää. Oikeuden
päätöstä odotetaan vasta loppuvuodesta.
Varsinainen syy työsuhteen lopettamiseen siis oli
hallituksen taholta koettu epäluottamus johtamisen
tapaan.

JUHA MANNNINEN

  Lue lisää aiheesta Kirjastoseuran blogista.
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AMMATTILAISEN
SILMIN
ESSEE

VUOROTTELUVAPAALLA OLEVA KIRJASTO
AMMATTILAINEN MIKA KÄHKÖNEN
PALASI KIRJASTOON ASIAKKAANA. HÄN
HUOMASI TARVITSEVANSA VAIN KIRJOJA.

K

irjastotyön huonoimpia puolia on se, että
kirjastonhoitajana
en vapaa-ajalla viitsi
käydä kirjastossa.
Asiakkaana. Kirjaston
lämmin tunnelma, sen
loistava asiakaspalvelu
ja henkevä atmosfääri
jäävät kokematta. Edes lapseni eivät käy kirjastossa,
koska tuon heille kirjat kotiin. Olen tehnyt perillisilleni
karhunpalveluksen.
Joskus nuorempana ja idealistisempana kävin
lomamatkoillani tutustumassa paikallisiin kirjastoihin.
Nykyisin kierrän lomillani kirjastot kaukaa. Oodin
kanssa teen toisinaan poikkeuksen, koska on niin mahtavaa, että Suomen pääkaupungissa on paraatipaikalla
kirjasto. Oodia parempaa vastinetta verorahoilleen ei
kukaan voi vaatia. Oodi ei ole perinteinen, tavallinen
kirjasto, se on kirjastoverkoston näyteikkuna ja laboratorio. Sen rinnalla on ja toivottavasti tulee aina olemaan
sellaisia kirjastoja, joita me vanhukset haluamme
– kodikkaita ja kulturelleja olohuoneita ilman liikaa
nykyaikaa.
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ari kuukautta sitten jäin lomalle, sen
jälkeen suoraan vuorotteluvapaalle.
Nyt minun on pakko käydä kirjastossa
vapaa-ajallani ottamassa kopioita, pitämässä sadetta, käytävä vessassa. Varattava kirjoja.
Olen puolen vuoden ajan se, jonka takia kirjasto on
olemassa: asiakas.
Osaanko olla asiakas? Osaanko käyttäytyä kirjastossa? Siellä on nykyisin kaikenlaista kummallista:
itsepalvelu-, omatoimi- ja palveluaikoja, omatoimitekniikkaa ja -laitteita. Kirjastoon pääsee, vaikka
henkilökunta ei ole paikalla. Pääsee, jos on kirjastokortti ja pin-koodi. Ei minulla ole koskaan kirjastokorttia mukana, pin-koodia en normaalisti tarvitse.
Nyt minun on pakko opetella uusille tavoille. Ei kai
se mahdotonta ole, selviäväthän monet oikeatkin
asiakkaat siitä.
Jos menen kirjastoon palveluaikana, uskallanko
ottaa kontaktia kiireisen näköiseen henkilökuntaan?
Se yksi on aina niin vihainenkin. Pakko uskaltaa,
koska asiakaskäytössä olevat hakukoneet ovat hankalia käyttää. Olisiko Finnassa vielä kehittämisen
varaa, vai enkö vain osaa? Ehkä kirjastossa käyminen
on liian vaikeaa, ehkä minun pitää jäädä kotiin ihan
sovinnolla. E-palveluitahan on joka tapauksessa pilvin pimein. Ei. Ehkä ei. Kotona on hyvä olla, mutta
paperikirja on aina paperikirja.
Vaan haluanko edes lukea vapaalla ollessani?
Lukeminen on sosiaalisen median aikakaudella
muuttunut liki mahdottomaksi. Keskittymiskykyni
on olematon. Töiden kotiin vieminen on tympeää, ja
nimenomaan työksi lukeminen on minulle käynyt.
Kirjavinkkauksien ja lukupiirien valmistelua, suosittelujen ja lukulistojen kirjoittamista – kirjastonhoitajan lukeminen ei koskaan ole pelkkää nautintoa.
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aikesta narinastani
tätä Finnasta katsoa, vaikka olen kirhuolimatta olen käynyt
jastotyön ammattilainen. Ei ihme, että
vapaideni aikana kirjasoikeat asiakkaatkaan eivät osaa.
tossa jo monta kertaa. En
sentään omassani, joku roti! Olen tosin
uvittavinta oli, kun
luvannut juontaa siellä joulukonsertin
kävin palveluaikana
talkootyönä, mutta ehkä kahdeksas
kotikuntani kirjastossa
korona-aalto peruuttaa sen. Erityisen
kysymässä, pääseekö
ihastunut olen omatoimiaikoihin.
siellä
jossain
tietokoneelle.
Minun
MIKA
Töissä ollessani pidän niitä tarpeettoluultiin
keljuilevan,
sillä
olenhan
ollut
KÄHKÖNEN
siellä
töissä
useaan
otteeseen.
Kun
mina, koska kävijöitä on niin vähän.
Kirjoittaja on
tulin tiskille maksamaan tulosteitani,
Nyt asiakkaana pidän niitä erinomaivuorotteluvirkailija hämmästeli, että ”ai sie oisina. Ensimmäisellä omatoimiaikana
vapaalla
kirjastoon tekemälläni vierailulla tein
oleva kirjastonkeesti otit tulosteita, luulin että tää on
kaikki perusvirheet, jotka oikeakin
joku juttu.” Olen mies, jolla on maine.
hoitaja Imatran
asiakas tekee. Etsin kirjaa, en varaAsiakkaana minulle on tärkeintä
kaupunginse,
että
saan Seppo Jokisen uuusnumeroa. En ymmärtänyt, miten
kirjastossa.
kortti pannaan lainausautomaattiin.
den poliisiromaanin luettavakseni
En löytänyt ovenavauspainiketta sen
mahdollisimman nopeasti. Asiakkaille
kummemmin sisään kuin ulos mennessäni.
tärkein asia ovat kirjat, meille kirjastolaisille kaikki
Asiakkaana olin erittäin närkästynyt varaamani
muu. Töissä ollessani minun on teeskenneltävä, että
kirjan hitaasta saapumisesta. Tein eräänä tiistaiaaminulle tärkeintä kirjastossa ovat tasa-arvoisuus, suvaitsevaisuus,
demokratian ylläpitäminen ja digitaamuna varauksen kirjasta, joka oli kolmessa kirjaslisuus. Asiakkaana en kaipaa kirjastoa demokratian
tossa paikalla. Keskiviikkoiltapäivään mennessä se
tai tasa-arvon ylläpitämiseen, vaan tarvitsen kirjoja.
ei ollut Finnan mukaan vielä tärpännyt, ja tuohtuneena sanoin pojalleni, että ”ei ne siellä ilman minua
Uusia kirjoja, mieluiten nopeasti.
mitään osaa”. Nyreissäni lähetin kollegalle viestin,
Meidän kirjastolaisten pitää ymmärtää se, että
teemme tärkeää työtä jo pelkästään tekemällä sitä,
että missä kirjani viipyy. Hän kertoi Lappeenrannan
mitä olemme aina tehneet: kirjoja lainaamalla.  
napanneen sen kuljetukseen. Itse en siis osannut

H

Lukeminen on
sosiaalisen median
aikakaudella
muuttunut liki
mahdottomaksi.
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Suomalaista
kirjallisuutta
Zürichissä

R E P O RTA A S I

SUOMESTA SVEITSIIN MUUTTANEIDEN
SIIRTOLAISTEN ALOITTAMA FENNICAKOKOELMA ZURICHIN KESKUSKIRJASTON
KELLARISSA SISÄLTÄÄ MUUN MUASSA
IKIVANHAN RAAMATUN JA SEITSEMÄN
VELJESTÄ AKSELI GALLEN-KALLELAN
KUVITTAMANA.

  Zürich Zentralbibliothekissa työskentelevä filofogi
Mirja Lanz on toisen
polven suomalainen,
jonka suomen kielen
taito perustuu lähinnä luontokokemuksiin ja mökkeilyyn.
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omea mansardikattoinen kivikerrostalo Zürichin vanhassa kaupungissa
sijaitsee aivan kirkon kupeessa. Entisessä kirjanpainajien korttelissa sijaitsevan keskustakirjaston eli Zentralbibliothekin aulassa kiviseinät kaikuvat,
kun asiakkaat tulevat ja menevät. Ensivaikutelma kirjastosta vie vuosisadan takaiseen jugendiin, sillä seiniä
koristavat sulkakynä ja puuoksalla komeileva pöllö.
MAARIT PIIPPO

Isossa kirjastosalissa näky on yllättävän moderni. Mustuutta kiiltävä metalliportaikko ja korkealle
taittuva lasikatos tuovat nykyaikaan. Vuonna 1917
perustettu kirjasto on yhdistelmä 1900-luvun alun
jugendia ja 1990-luvun uudisrakennuksen virtaviivaista arkkitehtuuria.
Kirjastonhoitaja Mirja Lanz sekä Fennica-kokoelman sisällöstä vastaava Pirjo Meier johdattavat
hissillä alas kirjaston varastokerroksiin.
”Zürich Zentralbibliotekhissa yhdistyvät vuodelta 1629 peräisin oleva kaupunginkirjaston kokoelma
sekä Zûrichin kantonin ja yliopiston kirjastot, joten
tilaa tarvitaan paljon. Maanalaisissa kerroksissa on
varasto yli kuuden miljoonan aineiston kokoelmalle”,
Mirja Lanz kertoo.
Filologin koulutuksen saanut Lanz vastaa kirjaston fenno-ugrilaisesta kokoelmasta, samoin kuin harvinaisten romaanisten kielten ja arabiankielisestä kokoelmista. Lisäksi Lanz hallinnoi pientä suomalaisen
kirjallisuuden kokoelmaa, Fennicaa, jonka sisällöstä
vastaa Suomesta Sveitsiin 1960-luvun lopulla muuttanut Pirjo Meier.
LUKUINTOISIA YSTÄVIÄ. Maan alla tiiviisti pakatut hyllyrivit seuraavat toisiaan aakkosjärjestyksessä. Kun kirjahyllyn päädyssä näkyy Fenn-merkintä,
Mirja Lanz tarttuu hyllyjen siirtokampeen, ja rullaa
hyllyväliä isommaksi. Saavumme kohtaan, jossa kirjanselkämyksistä paljastuu tuttuja nimiä, kuten vaikkapa Enni Mustonen, Tommi Liimatta ja Tiina
Raevaara.
Zürich Zentralbibliothekin Fennica-kokoelma käsittää 261 hyllymetriä suomalaista kirjallisuutta seitsemän vuosikymmenen ajalta. Fennica sai alkunsa,
kun Suomen ystävät Sveitsissä -yhdistys perusti kokoelmaa varten säätiön vuonna 1955. Siihen mennessä joukko Sveitsissä asuvia suomalaisia oli kerännyt
entisen kotimaansa kirjallisuutta vapaamuotoisesti.
Säätiön myötä kokoelma sai tilat ja lainaustoiminnot
Zürich Zentralbibliothekista.
Alussa Fennicaan kerättiin vain tieteellisiä kirjoja, sittemmin myös kaunokirjallisuutta. Kokoelman
perusta on yksityisiltä ja kustantamoilta saaduissa
kirjalahjoituksissa. Nykyisin Fennican säätiö määrittää vuosittaisen summan kirjahankinnoille, jonka peruste on yksi frangi yhdistyksen jäsentä kohden.
”Tällä hetkellä hankintasumma on 2 000 Sveitsin
frangia, jolla voidaan ostaa vuodessa noin 50–60 kirjaa”, Pirjo Meier kertoo.
Meier johtaa viisihenkistä toimikuntaa, joka käy
vuosittain läpi suomalaista kirjatuotantoa ja äänestää
sen joukosta suosikkinsa. Eniten ehdotuksia saaneet
kirjat hankitaan suoraan kustantajilta, joista osa antaa säätiölle alennuksia.
”Kirjojen lähetyskulut ovat kalliit, joten suurin
osa kirjoista on tuotu Sveitsiin yksityishenkilöiden
matkatavaroissa Suomen vierailujen yhteydessä.”
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ZÜRICH ZENTRALBIBLIOTHEK

H E N K ILÖ

E R IKO IS K IR JA S TOT

KAIKILLE AVOIN FENNICA. Fennica käsittää tällä hetkellä noin 8 000 nimikettä aineistoa, joista
dvd-tallenteiden osuus on noin 300. Myös musiikkiäänitteitä on jonkin verran. Kokoelma koostuu suurimmalta osin suomalaisesta proosasta, jossa mukana
on myös lastenkirjoja, sekä Suomen historiaa ja kulttuuria käsitteleviä tietokirjoista.
Fennican aarteisiin kuuluu suomenkielinen Raamattu vuodelta 1642 sekä Akseli Gallen-Kallelan
kuvittama Seitsemän veljeksen laitos vuodelta 1918.
Suomenkielisen Kalevalan lisäksi kirjastossa on myös
eepoksen käännökset saksaksi, ranskaksi ja englanniksi. Suomalaisista nykykirjailijoista eräs suosituimmista on Leena Lehtolainen, jonka dekkareita
luetaan myös saksaksi. Uusimpien saksannosten joukossa on Sofi Oksasen Hundpark sekä Volter Kilveltä vuonna 2021 käännetty Im Saal von Alastalo.
Kustantajien julkaisuluetteloiden lisäksi toimikunta seuraa suomalaista kirjatuotantoa Helsingin
sanomien ja Savon Sanomien julkaisulistojen kautta.
Myös Finlandia- ja Runeberg-palkintoehdokkaat noteerataan: Fennicasta löytyvät muun muassa Rosa
Liksomin Väylä, Pirkko Saision Passio ja Jukka
Viikilän Taivaallinen vastaanotto.
Suomi on pieni ja sinnikäs osa Zürich Zentralbibliothekin 70:n kielen valikoimaa. Vuonna 2021 Fennicasta tehtiin yli kuusisataa lainaa.
”Lainausmäärät ovat laskussa, sillä ihmiset lukevat nykyisin paljon e- ja äänikirjoja sekä pokkareita”,
Meier kertoo.
Fennica löytyy myös Swisscoverystä, joka on
sveitsiläisten kirjastojen tietokanta. Mirja Lanzin
työnkuvaan kuuluu etsiä saksalaiset asiasanat Fennican teoksiin ja tägätä ne kirjaston hakupalveluun.

ZÜR I C H

  Puolet Zürich
Zentralbibliothekista
sijaitsee maan alla,
sillä rakennuksen
perustamisen aikoihin Zûrichin kaupungilta ei herunut lupaa
korkeamman tornitalon rakentamiseen.

”Joskus on vaikeaa löytää sopiva asiasana saksaksi, jolloin haen vastaavaa sanaa Helkan suomalaisesta
kokoelmahausta”, Lanz kertoo.
Pirjo Meier hoitaa Fennica-kokoelmaa vapaaehtoistyönä. Hän iloitsee Fennican elinvoimasta.
”Suomalaiset dekkarit ovat kysyttyjä. Myös Kaurismäkien elokuvat kiinnostavat Sveitsissä.”
Filologina Lanz on ylpeä siitä, että hänen suomalaisen äitinsä kieli elää Fennicassa.
”Fennica on kirjastomme aktiivinen ja arvostettu
kokoelma”, Lanz toteaa.  
MAARIT PIIPPO
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CELIA

Celian asiakkaaksi
entistä helpommin

S A AV U T E T TAVU U S

LUKEMISEN VAIKEUKSISTA EI ENÄÄ
TARVITSE NÄYTTÄÄ TODISTUSTA, MIKÄ ON
HELPOTTANUT ESIMERKIKSI KOULULAISTEN
PÄÄSYÄ SELKOKIRJALLISUUDEN PARIIN.

M

ikä ihmeen Celia? Tällaisen kysymyksen voi ehkä kuulla, jos satunnaiselle tuttavalle mainitsee organisaation nimeltä Celia. Monilla
voi kuitenkin olla perhe- tai ystäväpiirissä henkilöitä, jotka terveydellisistä syistä ovat
oikeutettuja Celian palveluihin, vaikka eivät sitä itse
tiedä.
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Celia tunnettiin aiemmin näkövammaisten kirjastona. Se on nykyisin monipuolinen saavutettavan kirjallisuuden asiantuntijakeskus. Celia palvelee
kaikkia, joilla on ongelmia lukemisessa. Celia tuottaa
ääni- ja pistekirjoja sekä tarjoaa neuvontaa ja ohjeistusta saavutettavuuteen liittyvissä asioissa.
”Kirjastopalvelujen lisäksi edistämme saavutettavuutta laajemmin yhteiskunnassa ja erityisesti julkaisemisen osalta”, kertoo Celian asiakkuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Rauha Maarno.
”Celiassa työskentelee myös saavutettavuusasiantuntijoita. He tekevät yhteistyötä esimerkiksi kustantajien kanssa ja edistävät sitä, että julkaistavat kirjat
ja muut sisällöt olisivat jo valmistuessaan saavutettavia.”
Kirjastoalalla Maarno tunnetaan siitä, että hän
työskenteli aiemmin Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtajana.

KIRJASTOPRO

Celiassa työskentelee yhteensä noin 45 henkilöä. Toinen puoli toiminnasta on neuvontaa, kirjastopalveluita ja asiakastyötä. Toinen puoli ovat sisällöt ja saavutettava
toimittaminen, johon kuuluvat kokoelmiin liittyvät
tehtävät, kuten kirjavalinnat ja kirjojen tuotanto. Lisäksi Celiassa on tukiyksiköitä, kuten it-palvelut ja
asiakkuudenhallinta.
Aineistojen hankinnassa iso merkitys on yhteistyöllä. Kaupallisessa äänikirjassa ja Celian saavutettavassa äänikirjassa on sama luenta. Näin vältetään
päällekkäistä työtä.
Maarno painottaa yhtenä Celian erityispiirteenä
työyhteisön moniammatillisuutta, joka liittyy esimerkiksi oppimateriaalien tuottamiseen.
”Vaikka hankimme paljon aineistoja alihankkijoilta, tuotamme myös itse oppimateriaaleja. Meillä
on esimerkiksi suunnittelijoita, jotka tuottavat oppimateriaaleja pistekirjoituksella.”
Celiassa tehdään myös perinteisempää kirjastotyötä, johon tarvitaan siihen liittyvää osaamista.
”Esimerkiksi kokoelmien hoitoon liittyy aineistonvalinta, jota tehdään aika paljonkin, koska joudumme tarkkaan valitsemaan mitä aineistoja voimme hankkia.”
NEUVONTAA JA TOIMITTAMISTA.

Celian yhteistyö eri toimijoiden kanssa on viime vuosina kasvanut
merkittävästi.
”Yhteistyötä yleisten kirjastojen kanssa on ollut
jo pitkään. Tämä tarkoittaa, että oman lähikirjaston
kautta voi saada tunnukset Celianet-palveluun ja tulla siten palvelun käyttäjäksi. Nykyisin yhteistyötä on
myös koulujen kanssa. Niissä lähinnä erityisopettajat ohjaavat oppilaita Celian asiakkaiksi. Kyse on pääasiassa lukivaikeuksista. Myös lähes kaikkien korkeakoulujen kanssa on tehty sopimus, jonka mukaan
opiskelijoille voidaan tarvittaessa tehdä tunnukset
Celianet-palveluun.”
Lukemisesteen aiheuttavien syiden kirjo on hyvin
laaja, eikä syytä nykyisin tarvitse todistuksella erikseen osoittaa. Käyttötarve käydään kirjastossa läpi
keskustelun muodossa.
”Kaikki yhteistyökumppanimme kertovat asiakkaille Celian kirjojen käyttöehdoista. Toimintamme
perustuu tekijänoikeuslain poikkeukseen. Lain perusteella tuottamamme sisällöt on rajattu vain lukemisesteisten henkilöiden käyttöön”, Rauha Maarno
sanoo.
Nykyinen malli, jossa todistuksia lukemisesteestä ei vaadita, on helpottanut merkittävästi kohderyh
miin kuuluvien henkilöiden pääsyä Celian palveluiden piiriin. Esimerkiksi Ruotsissa sama käytäntö on
ollut jo vuosikymmeniä. Suomessa se on ollut käytössä viime vuosikymmenen alusta. Toimintamalli avattiin kouluille vuonna 2018.

  Celialla on tällä
hetkellä noin 69 000
henkilöasiakasta.
Kuvituskuva.

TUNNUKSET LÄHIKIRJASTOSTA.

CELIA

Saavutettavan kirjal
lisuuden ja julkaisemi
sen asiantuntijakeskus,
joka on osa opetus- ja
kulttuuriministeriön
hallinonalaa.
Tuottaa vuosittain
saavutettavaan muo
toon noin 30 prosenttia
kaikesta Suomessa
julkaistusta kauno- ja
tietokirjallisuudesta.
Valikoimassa on noin
45 000 äänikirjaa, joita
voi kuunnella suoraan
netistä.
Celian kirjoja voivat
käyttää kaikki, joille ta
vallisen kirjan lukemi
nen on vaikeaa lukivai
keuden, sairauden,
vamman tai vastaavan
syyn vuoksi.
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Celialla ei ole fyysistä toimipistettä, jossa asioida, vaan asiakastyö tapahtuu chatissa tai puhelimitse. Lisäksi asiakastyötä
voidaan tehdä vaikkapa Facebookin tietyissä ryhmissä, joissa vastataan asiakkaiden kysymyksiin. Käytännössä asiakastyö tapahtuu suurelta osin yhteistyökumppaneiden välityksellä eli muissa kirjastoissa
ja kouluissa, joissa tehdään tunnukset asiakkaille ja
opastetaan käyttämään Celian palveluita.
”Meidän asiakastyötämme on toki myös kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden neuvominen.
Tämä liittyy sekä saavutettavuuteen että asiakkaiden
kohtaamiseen kirjastoissa, miten esimerkiksi asiakas
rekisteröidään Celianetin käyttäjäksi ja mitä muuta
asiakastilanteissa tulee huomioida.”
Suurin osa Celian palveluiden käytöstä on äänikirjojen käyttöä. Pistekirjojen käyttäjiä on hyvin
pieni määrä asiakkaista. Äänikirjoja voi tilata myös
cd-levyinä.
CHATISSA JA PUHELIMITSE.

ILOA ÄÄNIKIRJOISTA. Celialla on tällä hetkellä noin 69 000 henkilöasiakasta ja noin 4 000 yhteisöasiakasta. Asiakasmäärissä on tapahtunut merkittävää kasvua viimeisten kymmenen vuoden aikana.
Aiemmin toiminta oli keskitetty Helsinkiin, mutta
nykyisin voidaan kattavan verkoston avulla tarjota
Celian palvelut niitä tarvitseville ympäri maata.
Rauha Maarno iloitsee nykyisestä äänikirjabuumista, joka on lisännyt valtavasti tietoisuutta äänikirjoista.
”Äänikirja on etabloitunut eikä äänikirjan kuuntelua enää kyseenalaisteta samalla tavalla kuin aiemmin. Vieläkin tosin käydään keskustelua siitä, onko
kuunteleminen verrattavissa lukemiseen, mutta ei
enää samalla tavalla kuin vielä muutamia vuosia sitten. Meidän asiakkaillemme kuunteleminen on aina
ollut täysin verrattavissa lukemiseen, koska se on ollut ainoa vaihtoehto. Nykyisin tiedostetaan paremmin, että äänikirjat ovat monille erinomainen juttu ja
sitä pitää tukea eri tavoin. Tämä palvelee Celian tavoitteita ja samalla meidän asiakkaitamme. Toki asiakkaamme käyttävät myös kaupallisia palveluita meidän palveluidemme lisäksi.”
Celian toimintaa koskeva lakiuudistus tulee voimaan ensi vuoden alusta.
”Celian päätehtävänä säilyy kirjastopalveluiden
tuottaminen ja kehittäminen lukemisesteisille ihmisille. Lakiuudistuksen myötä nimi vaihtuu Saavutettavuuskirjasto Celiaksi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme rakentaneet mittavaa yhteistyötä
kirjastojen ja koulujen kanssa. Uuteen lakiin on nyt
ensi kertaa kirjattu säännös yhteistyöstä. Yhdessä tavoitamme eri tavoin lukemisesteiset ihmiset entistä
paremmin”, kertoo Celian johtaja Minna von Zansen.  

MIKA HOLOPAINEN
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ERILAINEN PENTTI
TYTTÄREN JÄÄMISTÖ ANTOI UUDENLAISEN KUVAN KIRJAILIJA
PENTTI HAANPÄÄSTÄ, JOKA MERKITSI PÄIVÄKIRJAAN
KALASAALIINSA GRAMMAN TARKKUUDELLA.

V

uonna 1997 Seija Hankonen ja
Jussi Haanpää suuntasivat Piippolasta Ouluun kuomullisen peräkärryn kanssa. Määränpäässä odotti Jussin edesmenneen Elsa-serkun
omaisuus, joka oli vaarassa päätyä jätelavalle. Aikaa
oli annettu kaksi päivää.
Asuntoon yksin jäänyt kissa oli ehtinyt tehdä jo
tuhojaan. Tärkein oli kuitenkin säilynyt: Elsan isän,
vuonna 1955 kuolleen Pentti Haanpään jäämistö.
Tavaraa kertyi laatikoittain ja jätesäkeittäin. Seija Hankonen työskenteli Piippolan kirjastonhoitajana
ja työnsä ohessa perkasi jäämistöstä ison osan Pentti
Haanpään museon nykyisestä esineistöstä.
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Kotimuseota kiertämällä käy selväksi,
että Pentti Haanpää
oli pihi ja syrjäänvetäytyvä mies.

”Elsalta saatu materiaali muutti kaiken”, Seija
Hankonen muistelee. ”Siihen asti suuri yleisö oli pitänyt Haanpäätä pelkkänä juoppona ja nyt löytyi aivan
erilainen Pentti.”
Erilainen Pentti oli tarkka mies, joka piti huolen
asioista ja säilytti kaiken. Hankonen esittelee vihkoa,
johon Haanpää on merkinnyt kaikki menonsa jokaista postimerkkiä myöten. Päiväkirjan loppulehdille on
Haanpää luetellut saamansa kalat. Jokaisen sarakkeen päällä on lueteltuna kalat gramman tarkkuudella. Haanpää pelasi kirjeshakkia. Otteluista säilyivät
muistivihkot kaikkine siirtoineen. Kuka tahansa voi
tutkia Haanpään muistivihkoja, jotka löytyvät palvelusta digi.kirjastot.fi.

KIRJASTOPRO

HEIKKI LAHNAOJA

Hankonen näyttää Haanpään kymppien täyttämää koulutodistusta. Vain laulu on kuutonen, vaikka
Haanpään suku on pelimannisukua. Muuan naapuri
oli kertonut, että Haanpää kuitenkin lauleskeli yksin
kävellessään. Museon nurkassa lepää Haanpään gramofoni, jonka savikiekot sisältävät sekä sinfonioita
että kupletteja.
”Pentti oli syrjäänvetäytyjä, tarkkailija. Hän kuljeskeli ja katseli ihmisten ilmeitä ja eleitä”, Hankonen
luonnehtii.
HUONEESTA MUSEOKSI. Silloin kun Seija Hankonen pelasti Haanpään jäämistöä, vanhassa kirjastossa
oli jo pieni Haanpää-huone.
Nykyinen museo syntyi vuonna 2008, kun kirjasto sai uudet tilat Piippolan keskustasta. Tuolloin Seija Hankonen puhui päättäjät puolelleen ja museo sai
kaksi omaa huonetta.
Heti museon ovella on vastassa Haanpään kirjailijanurkkaus. Huoneessa nököttää Haanpään sotareppu ja kaupunkimatkoilla käytetyt laukut. Lisäksi
siellä on saappaat, jotka Haanpäällä oli jalassaan hukkuessaan. Vitriinissä ovat tupakkavehkeet, jotka kirjailijalla oli tuolloin taskussaan.
Yksi kaappi on täynnä Kiinan-matkalta tuotuja
matkamuistoja.
”Sukulaiset ovat sanoneet, että Haanpää oli niin
pihi, ettei hän varmasti ole itse ostanut niitä vaan
saanut ne lahjaksi”, Hankonen sanoo.
Toisessa huoneessa on esillä Haanpään teosten
ensipainokset ja jonkin verran käännöksiä. Elsa-tytär

PENTTI
HAANPÄÄ

Kirjoitti noin 350 no
vellia ja 10 romaania.
Palkittiin Pro Finlan
dia -mitalilla vuonna
1948.
Tekstien aiheina olivat
yhteiskunnan ongel
mat, maaseutu ja sen
ihmiset sekä luonto ja
sen kiertokulku, maa ja
maattomuus.
Haanpään tinkimät
tömän kriittisyyden
vuoksi useat kustanta
mot karttoivat hänen
teostensa julkaisemista.

|

KIRJASTOLEHTI

4/2022

ymmärsi isänsä jäämistön merkityksen, sillä hän kortistoi Haanpään 1 500 niteen kirjaston. Tuosta kirjastosta museolla on noin parisataa kirjaa.
”Varttuneempia kävijöitä kiinnostaa yleensä eniten Pentin mitalit ja muu sotaan liittyvä,” Hankonen
sanoo. ”Ja minustakin ne ovat kiinnostavimpia.”
Museo on Haanpään kotikulmilla. Lähellä on
osuuskassan talo, jonka yläkerrassa oli Haanpään
koti viimeiset vuodet. Haanpää vietti koko elämänsä Lamujoen lähellä. Hän syntyi Leskelässä, Lamujoen varrella, vajaa kymmenen kilometriä Piippolasta.
”Kokosimme kaiken Haanpäähän liittyvän tänne
museoon”, Seija Hankonen kertaa. “Se oli hieno lopetus kirjastouralleni.”
OULULAISET KAAPPASIVAT. Haanpää-seura perustettiin heti Pentti Haanpään kuoltua.
”Sitten oululaiset kaappasivat seuran”, Hankonen
kertoo. 1970-luvun alussa toiminta tyrehtyi. Vuonna
1983 seura palautettiin Piippolaan. Pari vuotta myöhemmin järjestettiin Haanpään 80-vuotisjuhlat, joissa oli mukana kirjailijan sukulaisia. Jussi Haanpää
keräsi sukulaisilta vanhoja valokuvia. Tuo kuvakokoelma toimi kirjaston Haanpää-huoneen ja sittemmin museon lähtölaukaisuna.
Haanpää-aiheisten seminaarien ja tapahtumien
jälkeen ihmiset muistavat museon ja vierailevat siellä
edelleen. Kirjastovirkailija Nina Sipola kertoo, että
kävijöitä tulee ympäri Suomea mutta myös lähistöltä.
Usein paikalle soitetaan Seija Hankonen, joka tietää
museosta kaiken.
Myös tutkijat kiinnostuivat jälleen Haanpäästä,
kun museo muutti uusiin tiloihin.
Ensimmäisenä kesänä tutkija ja tietokirjailija Matti Salminen viihtyi museolla kaksi viikkoa ja
toisena kesänä kolme viikkoa. Salminen kävi kaiken
perusteellisesti läpi. Tuloksena oli vuonna 2013 julkaistu elämäkerta ja useita kokoelmia aiemmin julkaisemattomista teoksista ja lehdissä ilmestyneistä
tarinoista.
Museon tulevaisuus hieman pelottaa Seija Hankosta. Nykyään Piippola muodostaa kolmen muun
entisen kunnan kanssa Siikalatvan kunnan.
”Miten museon käy, jos kylältä lakkautetaan kirjasto?” Hankonen pohtii. ”Mutta minä aion esitellä
museota niin kauan kuin pysyn jaloillani.”
Museon kantava voima on autenttisuus ja huolella vaalittu kokoelma. Säilynyt esineistö tarjoaa syvällisen ja henkilökohtaisen kosketuksen kiisteltyyn kirjailijaan.
”Ihmeellisintä tässä museossa on se, miten Pentti on voinut säilyttää kaiken tämän. Ja miten ne ovat
voineet säilyä tallessa Elsalla muutosta toiseen.”  

HEIKKI LAHNAOJA
JUULIA LAHNAOJA
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TÄLLÄ PALSTALLA KIRJASTOAMMATTILAISET UTELEVAT ASIOITA TOISILTAAN.
PIA RASK-JUSSILALLA ON TYÖN ALLA NUORILLE SUUNNATTU LUKUSOVELLUS.

KIRJASTOBISNES
ON JATKUVASSA
MUUTOKSESSA

K A P U L A K IE RTO O N

1
MIKSI TYÖSKENTELET KIRJASTOALALLA?

”Sadasta syystä. Isoin ja painavin on se, että
kirjastossa mie voin tehdä töitä arvojeni
mukaisesti. Miun ei tarvitse myydä mitään
härpäkkeitä, vaan voin omalta osaltani
jeesata ihmisille parempaa lukutaitoa, tarjota
tilaa olemiseen, olla ihmisten kanssa ja
puhua kirjoista, leffoista, peleistä ja avaimista tietoon. Työ on vienyt myös erilaisiin
paikkoihin, kuten vankilaan, joka olikin ihan
huippukeikka. Kirjastobisnes on myös aina
vähän muutoksessa ja liikkeessä, joka sopii
miulle. Alalle päätyminen taas oli aika lailla
sattumaa, johon liittyi jo pari välivuotta ja
työkkärissä palkkansa tienaava äiti. Onneksi
osui kerralla.”

2

MIKÄ ON TÄRKEINTÄ TYÖNKUVASSASI TÄLLÄ
HETKELLÄ?

”Teen tällä hetkellä hommia kahden projektin parissa: toinen on ihan loppumetreillä ja toista käynnistellään. Se poikkeaa
perusarjestani ihan valtavan paljon, koska
yhteistyöalueena on koko Itä-Suomi. Uudessa projektissani pääsen kurkistamaan
itselleni vieraammalle tontille ja kehittämään yhteistyötä amisten kanssa, josta olen
superinnoissani. Tärkeintä on myös jaksaa
rutistaa loppuun aikaisempi projekti ja saada
käyttöön nuorille suunnattu lukusovellus.”
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Seuraava kapula lähtee Mari Rintalalle Lopen kirjastoon:
1. Sinulla on rutkasti työkokemusta pienemmistä kunnista ja kirjastoista. Mitkä ovat niiden plussat ja miinukset?
2. Olet aikaisemmalta ammatiltasi viittomakielen tulkki. Mitä kaikkien
kirjastolaisten kannattaisi tietää viittomakielisistä?
3. Minkä päivän tai hetken vaihtaisit kirjastouraltasi pois?

3

MIKÄ ON IKIMUISTOISIN TILANNE URALLASI?

”Niitä löytyy ainakin paikallislehtien palstoilta. Mieleen ovat jääneet ekat reippaat
haukut tekstaripalstalla sekä se, kun sain
bikinisilläni poseerata kesälehden kansikuvakirjastontätinä. Vähän painavammassa sarjassa ikimuistoisin on Joensuun
nuorisopalkinto.”
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UUSI RATKAISU KIRJOJEN NOUTOJA JA
PALAUTUKSIA VARTEN
Smartbox on kehittänyt täysin uudenlaisen ratkaisun kirjastoille
kirjojen noutoihin ja palautuksiin. Smartboxin kirjastoautomaatin
avulla asiakas voi noutaa tai palauttaa kirjan täysin omien
aikataulujen mukaan, ilman henkilökunnan läsnäoloa. Automaatin
käyttö on helppoa niin asiakkaalle kuin työntekijälle. Työntekijä vie
varatun kirjan automaattiin, jolloin asiakkaalle lähtee tekstiviestillä
ilmoitus ja automaatilta nouto onnistuu kirjastokortin avulla.
Ensimmäiset Smartbox kirjastoautomaatit on otettu käyttöön jo
Suomessa. Tutustu lisää osoitteesta www.smartbox.fi.

Kysy lisää:
Jarmo Limingoja
jarmo.limingoja@smartbox.fi
040 482 3325
www.smartbox.fi
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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

