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Kumpulan tiedekirjastossa vietettiin tietopäivää torstai-iltapäivänä 26.5.2005. 
Päivä oli suunnattu laitosjohtoryhmien jäsenille. Paikalle saapui 15 osallistujaa 
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan eri laitoksilta. Ensimmäinen tunti 
käytettiin yleisesittelyyn kirjaston toiminnoista, henkilökunnan tehtävistä ja 
työnkuvista sekä hankkeista. Jälkimmäisellä tunnilla osallistujilla oli 
mahdollisuus tulla vapaamuotoiseen kahvitilaisuuteen kirjastossa ja 
keskustella henkilökunnan kanssa. Tarjouksen ottikin ilahduttavan moni 
vastaan.  

Kumpulan tiedekirjastoon on vuosien 
kuluessa yhdistynyt useita 
laitoskirjastoja.  
Välitön, henkilökohtainen yhteys 
kirjastohenkilökunnan ja laitosväen 
kesken on vaikeutunut, kun kirjasto ei 
enää sijaitsekaan laitoksella. Lisäksi 
keskitetyssä kirjastomallissa kirjaston 
toiminnot ja palvelut jäävät helposti 
etäiseksi. Kirjaston kanssa asioinnin 
täytyy tapahtua uusien, ennestään 
tuntemattomien ihmisten kanssa, eikä enää vain ”oman” kirjastonhoitajan 
kanssa.  

Koska kirjasto kuitenkin on olemassa laitoksen tarpeita varten, haluaa kirjasto 
ylläpitää hyviä ja läpinäkyviä suhteita laitokseen päin. Hyvien suhteiden ja 
keskinäisen ymmärryksen tärkeyttä korostaa myös se, että laitokset vaikuttavat 
kirjaston toimintamäärärahoihin. Tietopäivälle asetettiin tavoitteeksi tuoda 
kirjaston toiminta uudelleen lähemmäksi laitoksia.  

Tilaisuuden avasi kirjastonjohtaja Hannele Fabritius. Hän kertoi kirjaston 
tavoitteista, laitoskirjastojen muuttamisesta kaikille yhteiseksi Kumpulan 
tiedekirjastoksi ja siihen liittyvistä, yhä jatkuvista prosesseista sekä esitteli 
kirjaston henkilökunnan videotykin avulla. Tämän jälkeen paikalla olleet 
tieteenalavastaavat esittäytyvät ja kertoivat työstään.  

 



 

 
Tietojenkäsittelytieteen tieteenalavastaava Antti Virrankoski kertoi 
kokoelmakompassi- ja tietokarttahankkeista. Kokoelmakompassihankkeen 
tarkoituksena on yhtenäistää kirjaston kokoelmat samaan hyllyluokitukseen, 
UDC:hen. Laitoskirjastojen yhdistymisen jälkeen tiedekirjastossa on ollut 
käytössä 7 erilaista hyllyluokitusta. Tämä luo tarpeetonta mutkikkuutta 
kokoelmin käyttöön ja hallintaan (kukaan ei edes muista kaikkia 
hyllyluokkia!). Lisäksi luokitussysteemit eivät enää vastaa tiedekirjastoksi 
kasvaneiden kokoelmien tarpeita.  

Lopuksi kemian tieteenalavastaava Kaija Sipilä esitteli e-aineistojen 
hankintaprosessia ja käytettäväksi asettamista. Laitosväellä on usein se luulo, 
että e-aineistot ilmestyvät heidän työpöydälleen itsestään, vaikka 
todellisuudessa e-aineistojen käyttöön asettaminen on vaatinut kovasti työtä 
niin paikallisesti kirjastossa kuin myös valtakunnallisesti.  

Tapahtuman lopuksi tietopäivän vieraat siirtyivät kirjaston tiloihin, jossa heille 
tarjottiin kahvitus sekä mahdollisuus tavata kirjastoihmisiä työnsä ääressä ja 
käydä vapaamuotoista keskustelua heidän kanssaan.  

Tilaisuutta voidaan pitää menestyksekkäänä. Tietopäiviä on tarkoitus järjestää 
säännöllisesti myös tulevaisuudessa.  

Ville Huhtala 



kirjastonhoitaja 
Kumpulan tiedekirjasto 

puh. 191 50298 
ville.huhtala at helsinki.fi  

   

  
 


