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Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys on valinnut
Vuoden Esimieheksi 2004 kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiilin
Terveystieteiden keskuskirjastosta Terkosta.
Vuoden esimies valittiin nyt kuudennen kerran. Ehdotuksia
hyvistä esimiehistä pyydettiin yliopiston henkilökunnalta.
Valintaa tehdessä kiinnitettiin huomiota muun muassa
esimiehen yhteistyökykyyn, avoimeen päätöksentekoon,
tasapuolisuuteen ja taitoon antaa positiivista palautetta
alaisilleen.
Tunnustuksen saanutta kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiiliä
terkkolaiset kuvailevat esimieheksi, joka on vaikuttanut
myönteisesti työilmapiiriin olemalla itse esimerkillinen
työntekijä. Hän on luonut henkilökuntaansa luottamuksellisen suhteen ja
vaikuttanut työhyvinvointiin kuuntelemalla tasapuolisesti kaikkia alaisiaan.
Pirjolle on ominaista se, että hän ”tutkii ennen kuin hutkii”. Päätöksenteko on
Terkossa avointa ja perustuu niin asiantuntijoiden kuin muidenkin osapuolien
kuulemiseen. Ongelmat pohditaan yhdessä, ja vaikeatkin asiat on Pirjon
johdolla otettu käsiteltäviksi ja ratkottaviksi.
Pirjo on käynyt kehityskeskusteluja alaistensa kanssa jo usean vuoden ajan.
Niissä on hyvä, avoin ilmapiiri ja keskustelut myös johtavat johonkin: mm.
työhyvinvoinnin ja yhteisten asioiden kehittämiseen. Pirjo näkee henkilöstön
voimavarana, johon kannattaa panostaa ja kannustaa mm. lisäkoulutukseen – ja
tämä ei ole vain juhlapuhetta. Henkilöstökokouksia järjestetään säännöllisesti
ja ne ovat valmisteltuja, niihin varataan aikaa.
Vuoden esimiestä terkkolaiset kuvaavat turvalliseksi johtajaksi. Hän antaa
positiivista palautetta ja myös rakentavaa kritiikkiä. Pirjo on aidosti tasaarvoinen työntekijöitään kohtaan. Henkilöstöjohtaminen on onnistunut
erinomaisesti Terkon suuressa muutoksessa. Pirjo on jämpti ja joustava yhtä
aikaa. Työyhteisössä on reilu meininki.
Vuoden Esimies 2004 –tunnustus julkistettiin 16.12.2004 yliopiston
lehtisalissa. Tilaisuus oli juhlallinen ja samalla lämminhenkisen vapautunut,
mikä varmaan johtui siitä, että juhlapuhujat – kansleri Kari Raivio ja
lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Matti Tikkanen - tuntevat varsin hyvin
Terkon sekä Pirjon kirjaston reippaana johtajana. Kukkien ohella näkyvinä
tunnustuksina Pirjolle ojennettiin ”Hikipisara”-kiertopalkinto, joka siirtyy
vuosittain uudelle Vuoden esimiehelle sekä kunniakirja, jonka ripustamme
auditorion aulaan muiden Terkon saamien kunniakirjojen rinnalle.

Kansleri Kari Raivio ojensi Pirjolle Vuoden Esimies-kunniakirjan. Taustalla
HYHY:n puheenjohtaja Elisa Hyytiäinen.
Vuoden esimies -kampanjan suojelija on kansleri Kari Raivio. Hän totesi, että
toisin kuin jotkut väittävät, yliopistoa voi johtaa. Johtamisessa keskeistä on
esimiehen arvostava yhteistyö henkilöstön kanssa. Esimies luo yksikköönsä
hyvän hengen pitkäjänteisellä työllä. Raivio totesi omasta kokemuksestaan,
että Pirjo Rajakiilin johtama Terkko on hyvin hoidettu ja toivoi, että hyvä
henki kirjastossa jatkuu.
Pirjo Rajakiili kiitti tunnustuksesta ja kertoi ottavansa sen nöyränä, mutta
ylpeänä vastaan. Hän totesi, että työ Terkossa kuten muuallakin yliopistossa on
ollut sopeutumista jatkuviin muutoksiin. Hyviin tuloksiin on kuitenkin päästy
hyvän henkilöstön kanssa. Pirjon mukaan johtamisen on oltava
henkilöstökeskeistä ja henkilöstön jatkuvaan kehittymiseen tähtäävää.
Ongelmat ratkeavat, kun niiden ratkeamiselle jaksaa antaa aikaa.

Oman tiedekunnan tervehdykset toivat dekaani Matti Tikkanen ja
hallintopäällikkö Raija Etelävuori.

Henkilökunnan puolesta onnittelupuheen piti Leena Lajunen vieressään
Marjatta Karapuu; taustalla muitakin terkkolaisia.

Juhlakahvilla vas. Pirjo Rajakiili, edellinen Vuoden esimies, dekaani Olli
Mäenpää,tieto- ja kirjastopalv.johtaja Kaisa Sinikara ja kansleri Kari Raivio.
Ansaitut onnittelut Pirjo!
Kaikki terkkolaiset ja
Verkkarin toimituskunta

