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Hyvää alkanutta vuotta Verkkarin lukija! Tammikuu on eletty ja vuoden 
toinen kuukausi, helmikuu, on jo alkanut. Vanhan sanonnan mukaan helmikuu 
helistää, millä tarkoitetaan kuukaudelle tyypillisiä kovia pakkasia. Helmikuun 
kerrotaan saaneen nimensä puun oksien jäähelmistä, kun suojasään jälkeen 
pakkanen taas äkkiä kiristyy.  

Helmikuu helistää meille yliopistolaisille myös hieman toisella tapaakin. 
Parhaillaan koko yliopistossa ollaan käynnistämässä upj:n ns. toista kierrosta. 
Tehtävä on kaikille osapuolille haastava ja sitä ei helpota aikataulun kireys, 
sillä tehtäväkohtaisten arviointien pitää olla valmiina maaliskuun puolessa 
välissä. Uskon, että pystymme hoitamaan vaikean tehtävän työilmapiirin ja 
henkilösuhteiden siitä kärsimättä. Upj:sta tässä numerossa tarkemmin 
kirjoittaa Elisa Hyytiäinen. 

Toinen kirjastolaisia koskeva tärkeä asia on kirjastojen henkilöstöstrategian 
toimeenpanosuunnitelman konkretisointi. Valmistelu on nyt loppusuoralla ja 
työryhmän esitys valmistuu helmikuun loppuun mennessä. Henkilökunnalle 
järjestetään asiasta kuulemis- ja keskustelutilaisuus 17.2.06. Samassa 
yhteydessä esitellään myös HY/HYK-palvelusopimusryhmän esitystä uudesta 
johtamis- ja työryhmäjärjestelystä.  

Henkilöstöstrategiassamme on huomioitu myös työhyvinvointi ja jaksaminen. 
Näitä asioita on edistetty viime vuonna kirjastojen Kokemus arvoonsa –
hankeessa. Hanke mahdollisti kirjastojen yhteisen ensimmäisen 
mentorointiohjelman. Ohjelmassa oli mukana eri kirjastoista yhteensä 24 
naista joko mentorin tai aktorin roolissa. Kokemuksia ja mietteitä ohjelmasta 
ovat koonneet hankkeen vetäjät Heli Myllys ja Sirkku Liukkonen. 

Yliopistolaisilla on käytettävissä mittavat elektronisten aineistojen kokoelmat 
ja aineistojen määrä kasvoi edellisvuodesta. Yhteisesti hankittujen aineistojen 
kustannukset vuonna 2005 olivat noin 1.3 milj. euroa. Uusina hankintoja olivat 
mm. kaikkia hyödyttävät englannin käännösohjelma WebTranSmart ja 
kielentarkistin. Tässä numerossa on kooste uusimmista verkkoaineistoista.  

Elektronisten aineistojen käyttö on ohjattu NELLI-portaaliin. NELLIn 
käyttöönotosta on kulunut nyt vuosi. Viime vuoden loppupuolelta saatujen 
tilastojen mukaan portaalissa rekisteröitiin ns. istuntoja noin 30 000 
kuukaudessa. NELLIä käytetään aktiivisesti tiedonhakuun ja siksi on tärkeää, 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2006/uutiset/v_01a.html


että palvelu vastaa käyttäjien odotuksia toiminnallisesti sekä laadullisesti. 
Tasan vuosi sitten Verkkarissa oli pohdintaa uuden työkalun edellyttämistä 
työn- ja vastuunjakokysymyksistä. Keskustelu on ajankohtaista edelleen. 
Miten NELLImme ja sen aineistot koetaan ja mikä se on laadullisesti? Näiden 
asioiden tiimoilta Eeva Peltonen virittää kirjoituksellaan keskustelua. Samoja 
teemoja nousee esiin Marja Hirnin Lontoon Online konferenssin 
yhteenvedossa. 

Mikä siis on kirjastojen rooli tulevaisuuden digitaalisessa ympäristössä? 
Toivottavasti ei kuitenkaan niin karmaiseva, mitä Esa Oja pakinassaan Yli-
ihmisopin uhri kuvaa.  

Hyvää helmikuuta ja kevättalvea kaikille! 
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