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Humanistisen tiedekunnan kirjasto aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta.  

Historiallis-kielitieteellinen kirjasto perustettiin jo vuonna 1904, mutta sen jälkeen kirjastoja 
syntyi lähinnä eri laitosten yhteyteen. Kirjastot ovat toimineet itsenäisesti, joten 
palveluperiaatteet, aukioloajat jne. ovat vaihdelleet. 

Uudessa kirjastossa yhdistyvät seuraavat kirjastot: 

 fonetiikan laitoksen kirjasto 
 historiallis-kielitieteellinen kirjasto 
 käännöstieteen laitoksen kirjasto (Kouvola) 
 psykologian laitoksen kirjasto 
 suomalais-ugrilaisen laitoksen kirjasto 
 suomen kielen laitoksen kirjasto 
 kotimaisen kirjallisuuden kirjasto 
 musiikkitieteen kirjasto 
 taiteiden tutkimuksen kirjasto 

            kotimaisen kirjallisuuden kirjasto 
            musiikkitieteen kirjasto 
            taidehistorian kirjasto 

 Topelia-kirjasto 
 yleisen kielitieteen laitoksen käsikirjasto.  

"Kaikissa muissa tiedekunnissahan on jo yhteinen kirjasto", huomauttaa historiallis-
kielitieteellisen kirjaston johtaja Marja-Leena Strandström. "Uskon, että uusi kirjasto parantaa 
kirjastopalveluja humanistisessa tiedekunnassa sekä myös edustusta ulospäin. Samoin 
tiedekunnassa kirjastoasioita voidaan paremmin käsitellä kokonaisuutena." 

Ei nopeita muutoksia 

Tammikuun alussa asiakkaat tuskin havaitsevat muutoksia kirjastopalveluissa. Kirjaston 
vastaista toimintaa suunnittelemaan perustetaan työryhmä ja toivottavasti löytyy rahaa myös 
suunnitelijan palkkaamiseksi. Vuoden 2001 alussa aloittaa toimintansa uuden kirjaston 
johtokunta. Kirjastossa toimii kirjastonjohtajan apuna myös  johtokunnan asettama johtoryhmä, 
johon kirjastonjohtajan lisäksi kuuluu  kolme kirjaston muista yksiköistä vastuussa olevaa 
henkilö. Johtoryhmän  tehtävänä on edistää eri kirjastoyksiköiden välistä 
tiedonkulkua,  yhteistyötä ja työnjakoa sekä toimia johtokunnan valmisteluelimenä. Marja-
Leena Strandströmista tulee uuden kirjaston johtaja. 

Humanistisen tiedekunnan hankinnan rahoitus jää edelleen laitosten harkintaan. "Meillä ei ole 

 
 



vuoden alussa mitään tietoa siitä, millaiset hankintamäärärahat saamme käyttöömme. Laitokset 
osoittavat meille varoja vuosittain hieman eri tavalla. Lisäksi laitokset hankkivat kirjallisuutta 
omia kanaviaan pitkin", kertoo Strandström Hän toivoo, että jatkossa toimintoja voidaan 
keskittää tai hajauttaa sen mukaan kuin se kulloinkin on järkevää.  

Organisaation muutos on koskettanut noin kolmeakymmentä työntekijää. Yhdistyminen on 
lopulta koettu positiivisena asiana. 

Kirjasto keskittyy laitosten mukana 

Kun humanistisen tiedekunnan muutot saadaan toteutettua, muodostuu yhtenäisiä 
laitoskokonaisuuksia. Topelia on ensimmäinen koko lailla valmis aineryhmätalo; samalla tavoin 
kieliaineet keskitetään aikanaan Metsätaloon, psykologia Siltavuoreen jne. Kirjastokin voi 
perustaa nykyistä suurempia palveluyksiköitä, vaikka kokoelmat edelleen pidetään lähellä 
ainelaitoksia. 

Uusi organisaatio, uusi kirjastojärjestelmä, uusia tiloja – haasteista ei ainakaan ole puutetta. 
Strandströmistä on nyt tärkeää pohtia laajemminkin kirjaston asemaa. "Mielenkiintoista on, 
millaiseksi muodostuu työnjako Humanistisen tiedekunnan kirjaston, Opiskelijakirjaston ja 
Helsingin yliopiston kirjaston välillä. Uuden kirjaston on löydettävä roolinsa niin 
keskustakampuksella kuin tiedekunnan sisälläkin, tutkimuksen ja opetuksen kumppanina." 

Marja-Leena Strandström on jäämässä eläkkeelle vuoden 2001 lopulla, mutta ei tuskaile: "On 
mukava tietää, että itsellä on vielä jotakin annettavaa." 

 


