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Eläkkeelle siirtyvien kirjastolaisten hiljainen tieto jakoon! 

Yliopistosta siirtyy lähivuosien aikana melkoinen joukko työntekijöitä 
eläkkeelle. Heidän mukanaan uhkaa kadota myös huomattava määrä 
pitkäaikaiseen työkokemukseen perustuvaa hiljaista tietoa, jollei tämän 
siirtämisestä nuoremmalle sukupolvelle huolehdita. Asiaan on kiinnitetty 
huomiota muun muassa uusimmassa Yliopistolainen-lehdessä ihan aukeman 
verran. Juttuun liittyvä konkreettinen tapaus on kirjastomaailmasta, Yliopiston 
kirjastosta. Siellä kaukopalvelussa jo 30 vuotta työskennellyt amanuenssi Liisa 
Koski sai viime vuonna avukseen työntekijän, kirjastoavustaja Sari Virran, 
jolle välittää osaamistaan.  

Mitä kaikkea on siirretty ja opittu, siitä tarkemmin lehtijutussa, joka löytyy 
myös verkosta:  

Perintönä peräänantamattomuus. 

  

Lukusalipaikkoja ei ehkä sittenkään ole liikaa 

Opiskeluun kuuluu edelleen perinteistä pänttäystäkin. Tämä on tehty tiettäväksi 
keskustakampuksen kirjastoille sen palautteen yhteydessä, jota on saatu 
Opiskelijakirjastossa toteutetuista uudistuksista ja oppimiskeskus 
Aleksandriasta. Domuksen kadonneita lukusaleja kaipaamaan ovat jääneet 
kuulemma erityisesti oikeustieteen opiskelijat. Tätä viestiä kirjastoille ovat 
välittäneet sekä uusin Ylioppilaslehti että Yliopistolainen. (Kumpikin 
kirjoituksista on julkaistu vain painettuna). Viimeksi mainitussa sitä on jo 
ehditty kommentoidakin. On todettu lukusalienkin tarpeen esiin tuomisen 
olevan sinänsä aiheellista, mutta ihmetelty yhteyttä eli huomautuksen 
liittämistä Aleksandriaan kohdistuvaan arvosteluun. Resursseja myös 
tietotekniikan avulla tapahtuvaan opiskeluun on kaivattu lisää, sillä verkon 
välityksellä tapahtuva opetus on kasvussa. 

Yhtä kaikki, lukusalipänttääjien älähdys tuonee kaivattua lisämotivaatiota 
lukusalipaikkojen käyttöasteen tarkkailuun, johon meitä kirjastolaisia on viime 
aikoina velvoitettu. 

  

Aleksandria on kaupungin paras 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/06/index.html
http://yliopistolainen.helsinki.fi/
http://yliopistolainen.helsinki.fi/72003/2.juttu.html
http://www.helsinki.fi/ylioppilaslehti/
http://yliopistolainen.helsinki.fi/
http://yliopistolainen.helsinki.fi/72003/2.juttu.html


Helsingin yliopiston uusi oppimiskeskus Aleksandria on saanut City-lehdeltä 
kaupungin parhaan opiskelupaikan diplomin. 

Kaupungin Paras 2003. 

"Neljä kerrosta ja 300 upouutta tietokonetta flat-tauluineen. Ja netistä ja 
televisioruuduista näkee, missä vapaat koneet pörisevät. Kiinteät internet-
yhteydet, kytke kannettavasi verkkoon. 60 lukupaikkaa. Ryhmätyötilat, jotka 
voi varata netistä. Verkko-opintoja: sivuaine vaikka Joensuun yliopistosta. 
Syksymmällä gradun tekijöille aletaan lainata kannettavia.  

ATK-neuvontaa, josta saa muutakin apua, kuten laturin tai kynsileikkurit (ihan 
totta). Valitettavasti ATK-neuvonnan ovesta on jäänyt pois kyltti, josta tietää, 
mistä neuvojan voi paikantaa (you know, masentui, lähti kotiin?).  

Tätä kaikkea on Helsingin yliopiston uusi oppimiskeskus Aleksandria 
Opiskelijakirjaston katveessa. Avarat, betonia, lasia ja puuta olevat tilat ovat jo 
täyttyneet opiskelijoista.  

Nyt voit unohtaa tekosyyt, mikset ole vieläkään valmistunut. Avaimella tänne 
pääsee läpi yön. Eikä ikäkään ole este, ainoastaan hidaste: inva-wc:ssä on 
vauvan hoitopöydät." 

  

Onko huonoa peeärrää tunnustaa, että kirjastovirkailijat voivat kiireessä 
joskus vähän töpeksiäkin? 

Uuden asiakkaille suunnatun Kirjastouutisia-lehden ensimmäinen numero on 
ilmestynyt niin painettuna kuin verkossakin. Asiakkaiden lukijapalautteesta 
toimitus ei vielä tiedä, mutta osa kirjastolaisista oudoksui sitä, että lehden 
HELKA-uusintojen uusia piirteitä esittelevässä jutussa tunnustettiin avoimesti, 
että lainansa huomattavasti myöhässä palauttaneen asiakkaan uusintayrityksen 
epäonnistuminen ja siihen liittyvä viesti, jossa asiakkaan väitetään kadottaneen 
kyseisen kirjan, saattavat johtua virkailijan epähuomiossa tekemästä virheestä.  

Lehden toimitus kyseli HELKA-yksiköstä, kuinka yleistä tällainen 
töpeksiminen on ollut. Kuulemma sen verran yleistä, että turhaan moitittujen 
asiakkaiden on hyvä saada nähdä, kuinka vakavasti kirjastoissa otetaan tällaiset 
valitettavat tapaukset. Lukekaa kyseinen juttu paperilta tai verkosta (verkko-
osoite), ehkä sen jälkeen muistatte paremmin tehdä tällaisen tapauksen 
kohdalle osuessa kaikki vaadittavat operaatiot! 

Lehti kaipaa myös asiakaspalautetta, joten rohkaiskaa asiakkaitanne siihen ja 
välittäkää mahdollisesti kuulemaanne palautetta toimitukselle!  

  

Koonnut: 
Eeva Peltonen 

http://www.helsinki.fi/aleksandria/
http://www.city.fi/lehti/index.php?seskey=
http://www.city.fi/artikkelit/artikkeli.php?seskey=deitti&id=949&area=ilmiot
http://www.helsinki.fi/kirjastot/kirjastouutisia/
http://www.city.fi/artikkelit/artikkeli.php?seskey=deitti&id=949&area=ilmiot
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