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Humanististen tieteiden kandidaatti Virve 
Similä-Parkkinen nimitettiin Kumpulan 
tiedekirjaston kirjastosihteerin virkaan 
1.1.2006 alkaen. Virven päätyönä on 
kirjahankinta ja siihen liittyvä luettelointi.  

Hän hoitaa myös Arto- ja Julki- tallennusta 
sekä osallistuu tietokannan huoltoon ja 
asiakaspalveluun.  

Virve tutustui kirjastotyöhön jo 80-luvun 
alussa Espoon kaupunginkirjastossa 
opiskelun ohessa. Työskenneltyään 
kymmenisen vuotta mainostoimistossa hän 
aloitti 1994 ensimmäisen pestinsä 
maantieteen laitoskirjastossa. Vuodesta 2000 
Virven työhistoria kirjastosihteerinä yliopiston palveluksessa muodostuu 
kuudesta määräaikaisesta virkasuhteesta ennen nykyistä vakituista virkaa.  

Varmuus työstä vapauttaa työnilon  

Miten olet kokenut kohdallasi usein toistuneen tilanteen, jossa työn 
jatkuminen oli epävarmaa määräaikaisuuden vuoksi?  

Se on energiaa kuluttava, ristiriitainen tilanne, kun työ ja työyhteisö ovat 
mieluisat ja toisaalta mieleen nousee pelko niiden menettämisestä. Kun vielä 
on selvää, että työtä riittäisi, helposti tuntee itsensä pelinappulaksi 
kasvottoman byrokratian hyppysissä. Työn mielekkyys ja työtovereiden tuki 
ovat auttaneet jaksamaan.  

Muuttuiko suhteesi työhön vakinaistumisen myötä – tuntuuko kirjastotyö nyt 
omemmalta?  

Työniloa on enemmän. Kirjastotyön olen kyllä valinnut alakseni jo aiemmin. 
Kirjasto on ympäristönäkin aina viehättänyt. Jo liikkuminen kirjahyllyjen 
välissä saa mielen seesteiseksi.  

Miten vertaisit työympäristönä laitoskirjastoa monialaiseen tiedekirjastoon ?  

Vanhassa maantieteen laitoskirjastossa, jossa pääsin perehtymään 
monipuolisesti kirjastotyöhön, oli omaleimainen ilmapiirinsä. Ikkunoista 
pilkotti tuomiokirkon kupoli ja Senaatintorin rakennuksia. Laitos ja kirjasto 

 



toimivat samoissa tiloissa, joten yhteydenpito laitoksen ihmisiin oli välitöntä. 
Kahvihetket vietettiin yhdessä, käytiin mielenkiintoisia keskusteluja – ja niihin 
oli aikaa, ja kuuli mitä värikkäimpiä tarinoita.  

Uudessa tiedekirjastossa työympäristö on työn kannalta tehokkaampi ja 
ergonomisempi. Monialaiset kokoelmat lisäävät työn haastavuutta ja 
kiinnostavuutta. Täällä on myös syntynyt itsenäistä kirjaston omaa henkeä.  

On ollut myös monin tavoin kehittävää ja mielenkiintoista tutustua muiden 
laitoskirjastojen tapaan työskennellä. Antoisaa on ollut myös olla mukana eri 
kirjastojen sulautumisessa toimivaksi ja ihan oikeaksi suureksi tiedekirjastoksi, 
jolla on omat toimintatapansa ja työkulttuurinsa.  

Hoidit kahden laitoskirjaston, maantieteen ja tietojenkäsittelytieteen, 
muuttoa tiedekirjastoon, aikamoisia urakoita. Ovatko ne tähänastisen 
kirjastourasi huippuhetkiä?  

En sanoisi huippuhetkiä, mutta raskaudestaan huolimatta virkistäviä, 
mieleenpainuvia aikoja kylläkin. Hauskat sattumukset ja hankalat tilanteet, 
joista huumorilla selvittiin, vahvistivat yhteishenkeä. Täällä Kumpulan päässä 
oli jännittävää seurata, kuinka kaaos muotoutui toimivaksi kokonaisuudeksi. 
Uutta piristävää henkeä työyhteisöön toivat muuttoihin avuksi saadut 
opiskelijat.  

Aluksi koettelemus minulle oli siirtyminen tietojenkäsittelytieteen 
laitoskirjastoon syksyllä -02 valmistelemaan Helka-lainauksen käyttöönottoa 
ja muuttoa tiedekirjastoon. Koska olin määräaikainen työntekijä, koin tilanteen 
osaltani vaihtoehdottomaksi. Sosiaaliset suhteet työtovereihin katkesivat. 
Kokemus kääntyi kuitenkin myönteiseksi: yhteys asiakkaisiin oli 
laitoskirjastossa tiivis, ja muuttokeväänä -04 tehtäväni entisestään 
monipuolistuivat, kun hoidin irtisanoutuneen kirjastonhoitajan tehtäviä.  

Mikä on intohimosi hämärä kohde eli mikä kirjastotyö, hyisten 
karhukirjeiden laadinnasta neitseellisten uutuuskirjojen käsittelyyn, saa 
punan kohoamaan poskillesi? 

Kirja on ollut intohimon kohde jo lapsuudesta, esineenäkin jo elämän 
perusasioihin kuuluva.  

Kirjastotyön koen antoisimmillaan palvelutyönä. Kontakti asiakkaisiin ja myös 
yhteistyö työtovereiden kanssa on tärkeää. Olen vanhemmiten löytänyt 
itsestäni myös uusia puolia: huolellisuutta ja tarkkuutta vaativasta työstä kuten 
luetteloinnista voi nauttia.  

Onneksi myös käsityötä on vielä jonkin verran tehtävänä. Kauhuskenaario 
minulle on täysin elektroninen kirjasto, josta kirjat esineinä puuttuvat.  

Paljon lukevilta kannattaa kysyä lukuvinkkejä. Kerropa joistain 
lukuelämyksistäsi. 



Olo on tosiaan orpo, jos meneillään ei ole hyvää kirjaa. Pirkko Saision Pienin 
yhteinen jaettava, Vastavalo ja Punainen erokirja ovat viimeaikaisista 
erityisesti jääneet mieleen. Parhaillaan luen Rakel Liehun Heleneä.  

Pidän paljon myös vaikkapa Thomas Mannista, Isaac B. Singeristä, Oscar 
Parlandista ja Joel Lehtosesta sekä lasten kanssa yhdessä luetuista Muumi-
kirjoista.  

Lea Kujala  
Kumpulan tiedekirjasto  

puh. 191 51035  
lea.kujala at helsinki.fi  
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