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Mitkä ovat kirjaston johtokunnan tärkeimmät tehtävä? 

 

Kirjaston johtokunnan puheenjohtaja dekaani Petri Karonen on tuttu näky yliopiston kirjastossa. 

- Yliopiston johtosääntö luonnollisesti määrittää johtokunnan toiminnan reunaehdot. Keskeisiä 

tehtäviä ovat muun muassa kirjaston toiminnan arviointi ja kehittäminen sekä vuosittaisen 

toimintakertomuksen hyväksyminen. Näkisin silti johtokunnan tärkeimmäksi tehtäväksi 

molemminpuolisen tiedonvälityksen, vuorovaikutuksen sekä keskusteluyhteyden ylläpitämisen 

yliopiston kirjaston ja muun tiedeyhteisön välillä. Vuoropuhelussa on saavutettu hyviä tuloksia 

siksi, että johtokunnassa on mukana asiantuntijoita eri puolilta yliopistoa (tiedekunnat, laitokset, 

opiskelijat) sekä merkittävien sidosryhmien edustajia. Tämä varmistaa, että asioita voidaan 

tarkastella aidosti eri näkökulmista. 

Onko kirjasto mielestäsi tarpeeksi mukana yliopiston toiminnoissa, kuten opetuksessa ja 

tutkimuksessa? 

http://tietue.blog.jyu.fi/2012/02/28/tietue-112/
https://kirjasto.jyu.fi/
http://tietue.blog.jyu.fi/author/jyvalib/
https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/johtosaannot/intra/johtosaanto.pdf
http://tietue.files.wordpress.com/2012/02/petri3-4.jpg


- Yliopiston kirjasto on poikkeuksellisen merkittävä tutkimusinfrastruktuuri, jota ilman 

yliopistoyhteisö ei pystyisi toimimaan. Kirjaston kehitystyö opetuksen ja tieteellisen 

jatkokoulutuksen alalla on edistynyt huomattavasti, ja kirjasto on tarjonnut oman tärkeän 

asiantuntijapanoksensa yliopiston perustoimintojen kehittämisessä. Uskon, että valittu linja jatkuu 

tulevaisuudessakin. 

Millainen merkitys kirjastolla on yliopistossa? Mitkä ovat kirjaston vahvuudet? 

- Kuten sanottu, kirjasto on toimintaympäristönä korvaamaton yliopistolle. Kirjaston vahvuuksiin 

kuuluvat asiantunteva henkilöstö, toimivat palvelut sekä kokoelmat, olivat ne sitten perinteisiä 

painettuja tai sähköisessä muodossa olevia. Vapaakappalekokoelma (Fennica) on luonnollisesti 

aivan erityisen vaalimisen arvoinen kokonaisuus. 

Mitkä sinä koet kirjaston suurimmiksi haasteiksi tulevaisuudessa? 

- Niin kuin muuallakin, resurssien riittävyys tulevaisuudessa vaatii jatkuvaa mietintää ja 

suunnittelua. Tämä koskee niin henkilö- kuin taloudellisia resursseja. Kilpailu parhaista 

asiantuntijoista ei ainakaan helpota, minkä lisäksi sähköisten aineistojen ylläpito ja uusien 

hankinta aiheuttavat taatusti päänvaivaa. Unohtaa ei sovi myöskään painetun aineiston vaatimia 

uusia lisähyllymetrejä… 

Entä tärkeimmät kehityskohteet? 

- Kirjasto on panostanut tohtorikoulutettavien palveluiden kehittämiseen, mikä puolestaan on 

linjassa yliopiston suunnitelmiin tohtorikoulutuksen tehostamiseksi. Laitekannan ja ohjelmistojen 

jatkuva uudistaminen ja lisähankinnat ovat tärkeitä tehokkaiden koulutus- ja oppimistulosten 

saavuttamiseksi. 

Oletko itse aktiivinen kirjaston käyttäjä? 

- Olen yrittänyt olla aktiivinen, mutta kiistatta viimeiset vuodet ovat olleet tältä osin vaikeita, sillä 

työni ovat painottunut tutkimuksen ja opetuksen sijasta hallintotehtäviin. 

Minkä tyyppisiä kirjaston aineistoja käytät eniten? 

- Käytän eniten Fennicaa, mutta uskoisin selviytyväni muistakin aineistoista – jos en, niin siinä 

tapauksessa kysyn neuvoa kirjaston henkilökunnalta. 

Onko sinulla Jyväskylän yliopiston kirjastosta jotain erityistä muistoa, jonka haluaisit 

jakaa? 

- Kaikki painotuotteet tilattiin 1980-luvulla ja varsin pitkään vielä 1990-luvullakin manuaalisesti 

lainalapuilla. Sellaisiahan näkee enää vain ns. sinisten kansioiden kyljessä, ja arvelen niiden 

https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/vapaakappalekokoelma/fennica


olevan monelle tuoreemmalle kirjastonkäyttäjälle aivan tuntemattomia. Niitä lappuja täytellessä 

raunioitin käsialani (erityisesti allekirjoituksen), mutta – ja ennen kaikkea – opin kaikki keskeiset 

tiedejulkaisujen signumit sekä sen, ettei kaikkia oleellisia julkaisuja todellakaan löydy sähköisistä 

tietokannoista. 

Harri Hirvi 
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