
Luovasti kohti kevättä  

  
  

     

  

Kahdeksanvuotias tyttäreni vietti viime viikonlopun partioleirillä. Leirin 
teemana olivat peikot. Peikkoiluun kuului leikkiä, peikkopuvun askartelua, 
leipomista ja peikkorasteja metsän siimeksessä. Ruoka oli tietenkin aiheeseen 
liittyvää: homelehtiseosta, sammakon räkää lilluvilla silmillä (pinaattikeittoa), 
juomana aivolientä ja iltapalaksi grillattuja peikon sormia (nakkeja). 
Sunnuntaina kotiin palasi väsynyt, mutta ilmiselvästi onnellinen tyttö, joka 
silmät kiiluen innostusta kertoi kaikesta kokemastaan. Tytärtä kuunnellessani 
ajattelin, miten tärkeää myös meidän aikuisten olisi välillä irrottautua 
totaalisesti arjen työ- ja kotiaskareista ja heittäytyä tekemään ja kokoilemaan 
jotain aivan uutta ja erilaista.  

Vaikka joululomasta on vasta reilu kuukausi, tuntuu että aivot jo vaativat 
latausta ja voitelua. Tammikuun aikana kirjastoissa on mm. perehdytty upj:hin, 
laadittu tehtäväkuvauksia, raportoitu viime vuoden toiminnasta, valmistauduttu 
muuttoihin, käynnistetty Nelli-portaali, tallennettu Julkia ja hoidettu tietenkin 
normaali asiakaspalvelu. Alkuvuoden työtahti on ollut melkoinen ja vauhti 
taitaa vain kiihtyä kevättä kohti.  

Edessämme on tehtäviä, joissa tarvitaan uutta ajattelua ja luovuutta. Siksi on 
tärkeää, että pidämme huolta omasta hyvinvoinnistamme, voitelemme 
aivonystyrät ja luotaamme ne välillä uuteen asentoon. Vaihtoehtoja on useita. 
Tässä numerossa kolme toimituskunnan jäsentä kertoo retkistä mielen 
maisemiin eli omista lukukokemuksistaan. On hauskaa huomata miten 
erilaisiin maisemiin ja maailmoihin kirjan kautta voi sukeltaa. Toivon, että 
lukukokemuspalsta saa jatkoa seuraavissa numeroissa. Sana ja palsta on 
kaikille vapaa.  

 

Joukko kirjastolaisia on hankkinut uusia kokemuksia ja ajatuksia ulkomaan 
vierailuita ja seminaareista. Viikin tiedekirjastosta Päivi Helminen ja Teddy 
Oker-Blom kirjoittavat Karolinska Institutetin kirjaston käytännöistä.  

Elektroninen julkaiseminen on nykyään esillä lähes kaikissa seminaareissa. 
Aihetta käsiteltiin mm. UNICAN viime syksyisessä seminaarissa sekä 
tammikuussa Espoon Dipolissa pidetyssä Avoimet e-arkistot-seminaarissa. 
Viimeksi mainitusta on koosteen lehteen kirjoittanut Kalle Korhonen, joka on 
tässä kuussa käynnistyneen Tiedontuottajan tietopalvelu-hankkeen uusi 

  



suunnittelija. Kallen esittely löytyy myös tästä lehdestä.  

Yliopiston Nelli-tiedonhakuportaali avattiin käyttäjille 
tammikuun lopulla. Käyttöönotto on lähtenyt rauhallisesti 
liikkeelle, mikä antaa kirjastoille aikaa perehtyä Nelliin ja 
täydentää sen aineistotarjontaa. Käyttö varmasti lisääntyy 
kirjastojen NELLI-koulutusten käynnistyttyä kevään aikana 
sekä asiakkaiden tietoisella ohjaamisella NELLIin. 
Käyttöönottovaiheen jälkeen seuraa ylläpidon ja 
jatkokehittelyn suunnittelu. Uusi työkalu edellyttää myös 
kirjastoissa työn- ja vastuunjakokysymysten pohtimista. 
Alustavaa pohdintaa ja ideointia esitetään tässä numerossa. 

Laadukas asiakaspalvelu edellyttää oman kirjaston kokoelmien 
ohella myös muiden kirjastojen kokoelmien tuntemusta. 
Yliopistomme kirjastoilla on kokonaisuutena niin laajat 
kokoelmat, että niiden hallitseminen ja hyvä tunteminen on 
yhdelle kirjastovirkailijalle täysin mahdotonta. 
Kokoelmakarttahanke tuo tähän helpotusta, mutta siitä 
huolimatta lyhyet kokoelmakatsaukset ovat tervetulleita.  

Tieto kirjastojen painetuista uutuushankinnoista on valitettavasti jäänyt viime 
aikoina elektonisten aineistojen ja historiallisesti merkittävien kirjahankintojen 
varjoon. Kirjastonhoitaja Raine Wilen esittelee tässä lehdessä 
Kansalliskirjaston uusia laajoja hakuteossarjoja. Toivon, että myös tämän 
palsta saa jatkoa seuraavissa numeroissa ja tarjoaa uutuus- ja kokoelmatietoa 
kirjastoittain.  

Kevätaurinko on ilonamme päivä päivältä pidempään vaikkakin usein pilven 
takana piilossa. Valoisuus ja tietoisuus tulevasta keväästä antavat ihmeesti 
voimia arkeen.  

Hyvää kevättalvea kaikille !  

Tiina Äärilä 
suunnittelija 

Helsingin yliopisto  
kirjasto-ja tietopalvelujen 

kehittämisyksikkö 
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tiina.aarila at helsinki.fi  

 

 

  
 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2005/01/aarila.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2005/01/aarila.html#top�

