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Kirjastoissa muutosten vuosia on jo ollut pitkään ja muutokset jatkuvat: osalla 
kirjastoista on vielä edessä muuttoja paikasta toiseen, työvälineet kehittyvät ja 
myös työtavat uudistuvat kehityksen myötä.  

Miten jaksamme muutoksissa? Stressireaktiothan ovat kehittyneet ihmisille 
juuri siksi, että ihminen voi nopeasti reagoida ympäristönsä muutoksiin. 
Työelämän tilanteet ovat erilaisia: olisi parasta kun voisi pysyä tyynen 
rauhallisena eikä tuottaisi elimistöönsä stressihormoneja. Silloin voisi myös 
hyvin työssä. Yleensä paljon tekeminen ei stressaa, jos työ on mielekästä ja saa 
palautetta onnistumista. Parasta on jos toisten onnistumisista juhlitaan jollain 
tavalla yhdessä.  

Kaiku, Kaikki kunnossa –työhyvinvointiohjelma on valtiokonttorin 
kehittämis- ja palveluohjelma, jolla yhdessä voimme edistää hyvinvointia 
kirjastotyössä. Valtiokonttori, josta olemme saaneet rahoitusta kirjastojen 
omalle työhöyvinvoinnin edistämisen hankkeelle. Myös yliopisto myönsi 
hankkeellemme rahoitusta.  

Hankerahaa haettaessa jo ennakkoon oli yksilöitävä asioita, joita rahalla 
aiotaan toteuttaa. Ohjelma painottuu  

• erityisesti ikäjohtamisen kehittämiseen – kaikkihan olemme jonkin 
ikäisiä! 

• johdon työnohjaukseen 
• työyhteisöissä eri ikäisten yhteistoiminnan kehittämiseen, jota on 

tarkoitus rakentaa hyvillä alustuksilla ja keskusteluin 
•  

mentorointiin.  

Ohjelman raamit ovat olemassa, mutta vaikuttavuutta työn arkeen tulee vain 
mahdollisimman laajalla osallistumisella, mikä tarkoittaa ideointia, 
toteutukseen ja tilaisuuksiin osallistumista eri tavoilla.  

Toimintaa suunnittelemaan on koottu ryhmä, jossa on jäsen jokaisesta 
kirjastosta:  

• Teologinen, Liisa Rajamäki  
• Oikeust., Hanna Koski 
• Käyttäytymist. Eeva Rautio 
• Hum.kirj., Virpi Huhtala  
• Valtiot., Eero Piirainen  
• Opiskelijak, Eeva Palje 
• Terkko, Ainoleena Nagy  
• Kumpula, Hannele Fabritius 
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• Viikki, Leena Nordman  
• HYK, Pirkko Mäkelä-Pusa 
• HYK, Tarja Mäkinen  
• Heli Myllys, kirjastojen Kaiku-koordinaattori 
• Sirkku Liukkonen, kirjastojen koulutussuunnittelija  

Ota yhteyttä ja kerro toiveitasi ja ideoitasi kehen tahansa ryhmässä mukana 
olevaan tai Sirkku Liukkoseen puh. 22250, sirkku.liukkonen@helsinki.fi tai 
Heli Myllykseen puh. 58029, heli.myllys@helsinki.fi 

Kaiku kuuluu ja omat sivut tälle hankkeelle aukeavat myös lähiaikoina 
kirjastojen yhteisille verkkosivuille, josta saa tietoa ajankohtaisista 
tapahtumista.  

Sirkku Liukkonen 
koulutussuunnittelija 

sirkku-liukkonen@helsinki.fi 
puh.191 22250  
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