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Klara Wentzel jäi eläkkeelle elokuun alussa kirjastoamanuenssin virasta
ja  asiakaspalvelun esimiehen tehtävistä.  Klara ehti olla Terkon
asiakaspalvelussa lähes 25 vuotta.

Ulla Salomaa jäi eläkkeelle heinäkuun alussa oltuaan tiedottajan tehtävissä
Terkossa noin kymmenen vuotta.

Klaran (oik.) ja Ullan eläkekahveilla 10.5. ei pahemmin jäykistelty. Ainakin
lähtijöillä oli hauskaa.

Miten elämä muuttui eläkkeelle jäämisen jälkeen? Kesälomineen olette
molemmat olleet jo muutaman kuukauden pois työelämästä.

K : Jäin eläkkeelle vähitellen, olin ensin osa-aikaeläkkeellä tehden töitä kolme
päivää viikossa. Minulla oli siis pehmeä lasku eläkkeelle siirtymisessä. Kesä
on mennyt maalla metsänraivaustöissä ja lapsenlapsia hoitaessa.

U : Minäkin tein viime ajat nelipäiväistä työviikkoa. Kesää olen viettänyt
maalla Keski-Suomessa. Olen harrastanut puutarhanhoitoa, lenkkeilyä ja
skootteriajelua upeissa maisemissa. Nauttinut luontoelämyksistä. Eläkkeelle
jääminen kannatti ehdottomasti ajoittaa kesän kynnykselle.

Sekä Klara että Ulla sanovat, että tuntevat tehneensä oman osuutensa
työelämässä. Nyt voi hyvillä mielin antaa nuorempien jatkaa. Eläkkeelle
jäämisen hyvinä puolina molemmat pitävät sitä ettei tarvitse herätä
herätyskelloon. Voi elää oman luonnollisen rytminsä mukaisesti eikä olla enää



aikataulujen orja. Voi tehdä mitä kulloinkin huvittaa.

Miten päädyit kirjastoon töihin? Oliko kyseessä määrätietoinen valinta
vai ajauduitko alalle sattumien kautta kuten monelle on käynyt?

K : Kirjastoala ei ollut ensimmäinen vaihtoehtoni. Opiskelin kieliä; ranskaa ja
englantia, sekä opetusoppia. Mielessäni oli aluksi kieltenopettajan ammatti.
Olin töissä Ranskan suurlähetystössä 70-luvulla usean vuoden ajan. Vasta
tämän jälkeen päätin hakeutua kirjastoalalle. Opiskelin alaa Soc & Komissa
josta valmistuin vuonna 1982. Opettajiani siellä olivat mm. Teddy Oker-Blom
ja Ritva Sievänen-Allen, Terkon ensimmäinen kirjastonjohtaja. Pian
valmistumisen jälkeen tulin töihin Terkon asiakaspalveluun, jossa olin
seuraavat 25 vuotta.

U : Minulle kirjastoon hakeutuminen oli tietoinen valinta 30 vuoden
pankkiuran jälkeen. Jouduin työttömäksi pankkikriisin ja lamavuosien aikaan
90-luvun alkupuolella. Kauhea kokemus olla tuolloin viisikymppinen työtön
työnhakija. Lähetin tuloksetta tukuittain työhakemuksia, kunnes vuoden
työttömyyden jälkeen saatoin hakea työllistämistöihin. Tarjolla oli useita
mielenkiintoisia paikkoja ja Terkko vaikutti näistä heti kiinnostavimmalta. En
halunnut olla enää missään tekemisissä markkinatalouden tai rahamaailman
kanssa, vaan tavoittelin jotain humaanimpaa työtä. Kirjasto vaikutti hyvältä
valinnalta. Kirjastomaailma oli minulle vieras työalue. Opittavaa oli paljon ja
hyvät atk-taidot olivat työssä välttämättömiä. Mutta kyselin paljon ja uskalsin
tehdä tyhmiäkin kysymyksiä, kunnes tiedon palasista hahmottui kokonaisuus.
Ehdin olla Terkossa 10 vuotta tiedottajana.

Ulla ja Klara kertovat viihtyneensä kirjastossa innokkaina asiakkaina jo
lapsesta saakka. Klara hoiti koulukirjastoa keskikouluaikoina. Terkkoa
molemmat kuvaavat ihanteelliseksi työpaikaksi, josta on voinut tuntea aitoa
ylpeyttä.

Työuranne on osunut ajanjaksoon jolloin kirjastoala on kehittynyt
voimakkaasti ja varsinkin tietotekninen kehitys on muuttanut työnkuvaa
paljon. Kokemuksenne tästä?

K: Kun aloitin työt kirjastossa vuonna 1982, kaikki oli manuaalista. Työ sisälsi
paljon turhaa rutiinia. Automatisoituminen on vähentänyt tätä, mikä on ollut
hyvä asia. Oma sukupolveni on joutunut opettelemaan lukuisia erilaisia atk-
systeemejä aina sitä mukaa kun uusi ja parempi järjestelmä on korvannut
vanhan. Jatkuva muutos ja uuden opettelu on kyllä mielenkiintoista, mutta
energiaa vievää. Nykyään järjestelmiä ehkä osataan kehittää
pitkäjänteisemmin, mutta uuden oppimiselta tuskin nykyinenkään
kirjastonhoitajapolvi välttyy. Hyvää teknistymisessä ja digitalisoitumisessa on
kirjastopalvelujen arvostuksen lisääntyminen.

Kirjaston statuksen noususta kertoo ehkä myös kirjastorakennus ja sen
sijoittelu. Terkko (silloinen Lääketieteellinen keskuskirjasto) sijaitsi aluksi
Meilahden sairaalaan pimeissä kellaritiloissa , koe-eläinlaboratorion vieressä.
Vuonna 1998 Terkko sai oman rakennuksen keskeiselle paikalle



Biomedicumin viereen.

Ammattinimikkeissä on viime vuosina näkynyt suuntaus häivyttää pois sana
kirjasto kokonaan korvaamalla se sanoilla tieto tai informaatio. Löytyy
tietoasiantuntijaa jne. Tämä on mielestäni sääli, sillä eihän kirjastossa tai
kirjastonhoitajuudessa ole mitään vikaa. Päinvastoin, itse olen aina ollut ylpeä
siitä että olen töissä kirjastossa.

U: Kun tulin Terkkoon tiedottajaksi, sain melko vapaat kädet. Oli hyvä aloittaa
työt puhtaalta pöydältä. Tiedottajan työnkuva on pysynyt melko samana
kehityksestä huolimatta. Uusia välineitä ja kanavia on tullut entisten rinnalle,
mutta itse perustyö on samaa. Tiedottamisen painopiste on siirtynyt enemmän
inter- ja intranetiin. Terkossa oli kotisivut jo hyvin varhaisessa vaiheessa
internetin tulon jälkeen. Tiedottajan työn parhaita puolia on mielestäni se, että
aina näkee työnsä tulokset joko paperilla tai verkossa.

Urasi huippuhetkiä ja mieleenpainuvimpia muistoja?

K: Lux Humana –kokoelman avajaiset vuonna 2005. Oli hienoa saada
humanistinen kirjakokoelma tänne lääke- ja biotieteiden keskelle. Juhlahetki
oli tietysti myös, kun Terkon Lux Humana –työryhmälle v. 2006 myönnettiin
Duodecimin kulttuuripalkinto  ja saimme siten arvostetulta lääkäriseuralta
julkista tunnustusta työstämme. Toinen kohokohta oli muuttaminen uuteen
kirjastorakennukseen vuonna 1998. Talo on mielestäni kaunis, esteettinen ja
toimiva.

U: Terkon kotisivujen kokonaisuudistus vuonna 2002 yliopiston silloisen
graafisen ohjeiston mukaiseksi sekä kääntäminen kolmelle kielelle. Se oli
yksin tehtynä iso ja vastuullinen urakka.

(Yliopisto ja Pohjoismaisten tieteellisten kirjastoseurojen liitto, NVBF,
palkitsivat Terkon kotisivut v. 2002.  Edellisenä vuonna Terkko sai
laatupalkinnon, jonka yhtenä myöntämisperusteena oli panostus verkkosivujen
kehittämiseen).

Olette molemmat olleet työssänne kollegoiden arvostamia ammattilaisia.
Mitkä ominaisuudet tai luonteenpiirteet ovat auttaneet teitä olemaan
työssänne hyviä?
(Ulla ja Klara päätyivät vastaamaan tähän kysymykseen toistensa puolesta.)

U: Klara viihtyy ihmisten parissa. Hän on erittäin kielitaitoinen ja
esiintymiskykyinen. Ihailtavan sulavasti hän keskustelee erikielisten
vieraidenkin kanssa. En yhtään ihmettele, että Klara päätyi
asiakaspalveluammattiin. Klaralla on luontainen kyky tulla toimeen ihmisten
kanssa.

K: Ulla on luontaisesti utelias ja tiedonhaluinen, ottaa selvää asioista ja on
valmis opettelemaan uutta. Hän on myös ihmisenä helposti lähestyttävä. Ullan
hyvä kielentaju, systemaattinen ja määrätietoinen työskentelytapa ovat myös
tiedottajalle hyviä ominaisuuksia.



Mitä neuvoja antaisit alalle aikoville?

K: Kannattaa kouluttautua. Koulutus on hyvä pohja työelämälle ja antaa
laajempaa näkemystä asioihin. Monipuolisuus ja valmius oppia uutta pitävät
työssä mielenkiinnon yllä.

U: Työnilo on tärkeää! Kannattaa paneutua kaikkeen tekemiseensä, se tuottaa
tulosta ja onnistumisen iloa.

Mitä luit viimeksi?

K: Siiri Hustvedtin “What I loved”

U: Donna Leonin uuden dekkarin englanniksi.

Tulevaisuudensuunnitelmiasi?

K : Suunnitelmissani on kunnonkohotusprojekti. Aion osallistua erilaisiin
kulttuuritapahtumiin, käydä teatterissa ja elokuvissa. Ajattelin myös
ilmoittautua ruuanlaittokurssille Arbikseen.ja tietysti työt jatkuvat maalla.
Toivon että seurusteleminen lastenlasten kanssa pitää mielen nuorekkaana.

U. Viihdyn ihmeen hyvin maalla. Suunnitelmissani on olla siellä pitkälle
syksyyn, lenkkeillä ja käydä kuntosalilla. Helsinkiin palattuani kulttuurinälkä
vie varmaan teatteriin, taidenäyttelyihin ja kirjojen pariin.

Ullan skootteri: Ullan uutena kesämenopelinä punainen skootteri. Vain kerran
mopo karkasi käsistä ja pöllähti ruusupuskaan ilman suurempia vahinkoja.

· Lisätietoja Terkon henkilöstömuutoksista tämän Verkkari-numeron
uutisissa.
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