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Afrikkalaisen sananlaskun mukaan vanhat miehet ovat kirjastoja. Suullinen perimä säilyi ihmisissä,
jotka kertoivat tarinoita eteenpäin. Ehkä myös iäkkäät naiset ovat kirjastoja? Ainakin heillä on
monia kiinnostavia tarinoita kerrottavanaan. Tai ainakin 1.2.2012 eläkkeelle jääneellä Helsingin
yliopiston keskustakampuksen kirjaston kirjastoamanuenssi Riikka Saarilla on.

Riikka on halunnut eläkkeelle jo viisivuotiaasta, sillä pienestä tytöstä eläkkeellä olevan isoäidin
elämä vaikutti oikein mukavalta ja tavoittelemisen arvoiselta. Hän kuitenkin päätyi eläkkeelle vasta
38 kirjastossa työskennellyn vuoden jälkeen.

Kehitysmaatutkimuksen kirjastoamanuenssi Riikka Saarta kiitetään kymmenien väitöskirjojen
esipuheissa. Laitos piti hänelle läksiäiset, joissa laitosjohtaja ja dekaani pitivät puheet, kuohuviini
virtasi ja lahjaksi Riikka sai kauan toivomansa lumikengät. Juhlat jatkuivat ja paranivat seuraavana
päivänä keskustakampuslaisten kollegojen kanssa ”Kaislikossa” uutta uljasta Kaisa-kirjastoa
vastapäätä. Nyt on aika katsoa taakse- ja eteenpäin.

http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/%e2%80%9dkirjastotyo-on-maailman-makein-palveluammatti%e2%80%9d
http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/author/lahikain
http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/%e2%80%9dkirjastotyo-on-maailman-makein-palveluammatti%e2%80%9d
http://www.oluthuone.fi/kaisla.html


Viisi kirjastomuuttoa

– Mikään ei tee kirjastolle niin hyvää kuin muutto, viisi kertaa kirjastonsa muuttanut Riikka
naurahtaa. On pakko karsia ja säilyttää vain se olennainen.

Kehitysmaatutkimuksen kirjaston ensimmäinen tila oli Metsätalon lämmittäjän asunto, jossa oli 2
huonetta ja kylpyhuone. Sieltä muutettiin Luotsikatu 4:ään, jossa myös oleiltiin entisessä
asuintilassa uskontotieteen laitoksella.

– Samassa talossa asui Kuvanveistäjän tytär (Tove Jansson).

Katajanokalta muutettiin Graniittitaloon ja sieltä Arabiaan. Kun Arabialta muutettiin Topeliaan,
kokoelma perattiin tiukalla kammalla. Sitä ennen oli aina muutettu isompaan, joten ei ollut tarvetta
karsia. Koska kokoelma on niin hyvässä kunnossa, karsintaa ei ennen Kaisa-taloa ole enää tarvinnut
tehdä.

Topelia olikin Riikalle tuttu paikka, sillä hän oli ollut siellä 1960-luvulla sairaalahoidossa,
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan IV sisätautiklinikalla.

– Olin nuorena naisena matkoilla ja sairastuin reumakuumeeseen. Kun pääsin teho-osastolta
Meilahdesta, minut siirrettiin Unioninkadulle toipumaan. Siellä oli vain vanhoja kuorsaavia
mummoja, olin korkeassa kuumeessa enkä saanut edes sänkyä vaan nukuin tarjoiluvaunun päällä.
Päätin lähteä kotiin ja onnistuin ryömimään ovelle saakka. Siellä vastaan tuli kaksi tukevaa,
valkoista jalkaa, joiden yläpuolelta kuului ”Mihis tää on menossa?”

Matkustan ympäri maailman

Vaikka Riikka on ollut kirjaston ja myöhemmin kokoelman ainoa työntekijä, hän ei ole koskaan
ollut yksin. Yhteistyö laitoksen, oppiaineen ja muiden kirjastojen kanssa on ollut Riikan
kirjastotyön kantava voima.

– Kehitysmaatutkimus on aina rakastanut ja vaalinut kirjastoaan. Laitoksen tutkijat ovat ne
todelliset asiantuntijat, jotka luovat kirjaston kokoelman. Alan tutkijat ovat avarakatseisia, tasa-
arvoisia, toisia ihmisiä arvostavia – pyrkivät parantamaan maailmaa.

Kokoelma rakentui pitkään kansainvälisen, ruohonjuuritasolla syntyneen vaihtojärjestelmän
varassa. Käytäntö alkoi, kun Riikka vuonna 1979 osallistui European Association for Development
Research and Training Institutesin järjestämään kirjastokoulutukseen.

Järjestöllä on Information Management -työryhmä, johon kuuluvat alan kirjastot. Tätä kautta Riikka
oppi henkilökohtaisesti tuntemaan kollegansa ja heidän kirjastonsa ympäri maailmaa. He perustivat
vaihtojärjestelmän: kaikki verkostossa olevat kirjastot antoivat omien laitostensa julkaisut muille.

http://www.kiiltomato.net/tove-jansson-kuvanveistajan-tytar-bildhuggarens-dotter/
http://www.helsinki.fi/hum/tdk/topelia/esittely.html
http://www.helsinki.fi/hum/tdk/topelia/historia.html#hyks
http://www.eadi.org/
http://www.eadi.org/
http://www.eadi.org/working-groups/wg-information-management.html


Monien vuosien ajan Riikka sulki kirjaston tammikuuksi, joka oli hiljaisin kuukausi, ja matkusti
muun muassa Afrikkaan. Monet maat ja kirjastot tulivat tutuiksi. Yksi lempipaikoista oli Kap
Verde.

Kehitysmaatutkimuksen oppiaineen ja kirjakokoelman kehitys on pitkälti perustunut
vapaaehtoiseen, joustavaan kutsumustyöhön. Yliopistomaailma on kuitenkin muuttunut 38 vuoden
aikana.

– Olen huolestunut byrokratian lisääntymisestä ja itsenäisyyden vähenemisestä koko yliopiston
tasolla. Moni hyvin toiminut asia on muuttunut liian vaikeaksi, monimutkaiseksi tai kielletyksi.

”Kirjastotyö on maailman makein palveluammatti”

– Jos tykkää ihmisistä, jos tykkää palveluammatista, jos tykkää yliopistosta, kirjasto on paras
paikka olla töissä. Ihminen, joka rakastaa vain kirjoja, ei ole paras kirjastotyöhön. Tällä alalla täytyy
olla asiakaspalveluhenkinen, täytyy haluta auttaa muita, täytyy haluta lainata kirjoja, ei vain pitää
niitä itsellään.

Tietoa tarvitsevia asiakkaita on lähellä ja kaukana. Kaukopalvelu onkin ollut Riikalle sydämenasia
heti kirjastouran alusta saakka: se oli hänen toinen tehtävänsä kirjastolla kurssikirjojen hoitamisen
jälkeen Viikin maatalouskirjastossa.

– Hyvin hoidettu kaukopalvelu on kirjaston helmi. Jokaisessa kirjastossa on materiaalia, mitä ei ole
missään muualla. Siihen aikaan, ennen elektronisia luetteloita – e-aineistoista puhumattakaan –
kaukolainauksen merkitys oli nykyistä suurempi. Tutkijoiden aika on rahaa, heidän täytyy saada
tieto nopeasti. Toimiva kaukolainaus on olennainen osa asiakaspalvelua. Itse lähetin ihmisille
kirjoja joskus kotiin asti. Asiakkaisiin luottaminen kannatti aina. Kirjat eivät ole meidän, vaan ne on
verovaroilla maksettu. Jos joku vaikkapa Rovaniemellä tekee opinnäytettä ja tarvitsee meidän
kirjojamme, ne on hänelle lähetettävä. Olisi epätasa-arvoista, jos kirjastonhoitajat ”istuisivat”
kirjojensa päällä.

Biljardia ja sammakonsuojelua

Eläkkeellä Riikka ehtii viettää aiempaa enemmän aikaa kotonaan, Sipoonkorven mökissään.
Helsingin uusi raja kulkee aivan mökin huussin takana. Mökkinsä pihalla Riikka viljelee tomaattia,
kurkkua, palsternakkaa, valkosipulia ja kukkia.

Riikan voi nähdä pelaamassa biljardia harmaahapsisten herrasmiesten kanssa Kampin
palvelukeskuksessa ja tietysti hoitamassa paikan kirjastoa – mihis kirjastoamanuenssi
rakkaudestaan pääsisi?

http://www.hel.fi/hki/sosv/fi/Vanhusten+palvelut/palvelukeskukset/kampin_palvelukeskus
http://www.hel.fi/hki/sosv/fi/Vanhusten+palvelut/palvelukeskukset/kampin_palvelukeskus


Riikan tuntevat tietävät hänen kiinnostuksestaan sammakoihin. Mistä tämä on saanut alkunsa?

– Sammakoista on tullut sydämenasia ymmärrettyäni miten älykäs ja uhanalainen eläinlaji se on.
Ensin Sipoonkorven mökkini alla asui kyy. Kun se katosi, sinne ilmestyi iso konna, joka asui
luonani 13 vuotta. Sen jälkeen tuli ”veljenpoika”. Helteisinä iltoina kastelen usein kukkia
yhdeltätoista ja aluksi ihmettelin, että ihan kuin joku tuijottaisi ja niin tuijottikin. Sammakko tuli
katsomaan kukkien kasteluani joka ilta, ja samaa tekee nyt ”veljenpoika”.  Kesällä laitan vettä
koveraan kiveen, jossa sammakko mahtuu uimaan. Viime kesänä oli jonoa: ”veljenpoika” toi pieniä
sammakoita pulikoimaan.

Osa alueelle muuttaneista piti läheistä lampea uhkana pienille lapsille ja suunnitteli sen täyttämistä.
Tämä olisi tehnyt sammakoiden elämän mahdottomaksi. Riikka onkin noussut kapinaan
sammakoiden suojelemiseksi ja tällä hetkellä konnien tulevaisuus näyttää hyvältä.

Vaikuttavasta urastaan huolimatta Riikasta ei pitänyt tulla kirjastotyöntekijää, vaan puutarha-
arkkitehti. Riikan puutarhuritausta onkin näkynyt Topeliassa: kirjaston henkilökunta ja asiakkaat
ovat saaneet nauttia upeista kukka-asetelmista ja suurista viherkasveista. Riikan työkaverit ovat
saaneet kasveja koteihinsa ja puutarhoihinsa.

– Voitko allekirjoittaa väitteen, että ollakseen onnellinen ihminen tarvitsee vain kirjaston ja
puutarhan?

– Ja ehkä vähän hyvää viiniä, Riikka nauraa.
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