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Kumpulan tiedekirjastossa järjestettiin 14.5. tutustumistilaisuus, johon
kutsuttiin tiedekirjaston maaliskuussa kautensa aloittanut johtokunta sekä
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani, varadekaanit ja
Kumpulan laitosten johtajat. Ennakoivan tiedottamisen ansiosta tilaisuuteen
saapui hyvä joukko kirjaston resursseista päättäviä.

Kahvipöydässä aloitetun tilaisuuden tarkoitus oli tehdä kasvoja tutuiksi ja
esitellä kirjaston ihmiset tehtävineen. Tähdellisintä meille oli kertoa
perustellusti kirjaston tilanteesta, jossa useisiin yliopistokirjastoihin verrattuna
tehokkaasta (käyttäjäkunnan koko - henkilötyövuodet) toiminnasta huolimatta
on yhä vaikeampi ylläpitää nykyistä palvelutasoa saati lisätä aukioloa, mitä
asiakaspalautteen mukaan toivotaan.

Koko kirjaston väki kääri hihansa ja kokosi esityksen, jonka vaatimattomana
tavoitteena oli virkistää päättäjien tietoisuutta kirjaston toimintojen
vaikutuksesta opiskelu- ja tutkimustuloksiin. Toivomme myös, että
henkilökuntaan tutustuminen auttaa päättäjiä näkemään työntekijät entistä
enemmän mahdollisuutena kuin talouden rasitteena.

Lähdimme esityksessä vieraittemme, tiedekunnan edustajien, näkökulmasta;
kun pyritään (huippu)tuloksellisuuteen matemaattis-luonnontieteellisessä
opetuksessa ja tutkimuksessa, tiedekirjaston yhtenä tukitoiminnoista on oltava
(huippu)laadukas. Asiayhteyden havainnollistamiseksi esitykseen luotiin
tutkimuksen synnystä runko, johon liitettiin tutkimusta edistävät
kirjastotoiminnot. Esittelimme kirjaston työnkulkuja, jotka palvelevat
tiedonhakua ja valmistuneiden tutkimusten näkyvyyttä ja saatavuutta.

Valokeilaan pääsivät monen muun ohella kirjaston kokonaistilanne ja
kehitysnäkymät, tieteenalavastuut, aineistohankinta, e-aineistojen ylläpito,
kaukopalvelu, Julki-työ, tiedotus sekä virallisesti ensi syksynä avautuva Katja -
Kumpulan avoin julkaisuarkisto. Samoin esiteltiin kirjaston tarjoamaa
neuvontaa ja tiedonhankinnan opetusta, jotka osaltaan vaikuttavat siihen, että
kurssikirjahyllystä aloittavasta opiskelijasta kouliutuu tieteenalansa



tietovarastoja ja tiedonhankintaväyliä hedelmällisesti tutkimuksessaan käyttävä
(huippu)tutkija.

Tilaisuuden päättäneessä keskustelussa päästiin kiinni myös arimpaan
aiheeseen, rahaan. Kirjastonjohtaja Kaija Sipilä esitti käsityksensä riittävästä
vakituisen henkilöstön määrästä, johon nyt ei ylletä mutta jonka kirjasto
tarvitsee. Esitetyt kysymykset ja kannanotot kertoivat, että päättäjillä on
kiinnostusta kirjastoasioihin – päinvastainen olisikin oman oksan sahaamista.
Kirjaston on kuitenkin tarpeen jatkuvasti tehdä toimintaansa näkyvämmäksi
eikä luottaa siihen, että hyvä perustyönteko riittää takaamaan
toimintaedellytykset.

Hieman yllättäen saimme kiitokset muun muassa ”yhtenäisestä ja
monipuolisesta” esityksestä, joka sujui ”luontevasti ja omanarvontuntoisesti”.
Yllättäen siksi, että puolentoista tuntia kestävä esitys koottiin nopeasti, tosin
herpaantumattomalla intensiteetillä, eikä aikaa ollut viimeistelyhiontaan.

Ei yksi pääsky kesää tee, mutta siivittää toivoa paremmasta.
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