Vuoden 2010 ennuste eritoten kirjastoväen
tarpeisiin:
Hyvät kollegat, kampustoverit. Yhteinen taipaleemme on vielä kovin nuori ja
moni kirjastomaailman asia enemmän tai vähemmän avoin. Tässä kutkuttavassa lähtötilanteessa lieneekin hyvä, jos uskallamme jo kurkistaa lähitulevaisuuteen ja kuunnella ympärillä olevia signaaleja, joiden tulkinta voi auttaa
meitä välttämään pahimmat karikot ja läheltä piti –tilanteet.
Yliopiston eri tahoilta tulvii toki kirjelmiä ja ohjeita. Myös valmistuneet strategiat ja prosessikaaviot ovat varmaan vielä tuoreessa muistissa. On kuitenkin
asioita, joiden tutkailuun saatamme tarvita hieman toisenlaista perspektiiviä
tai erilaista metodia. Hyvänä apukeinona ovat tietenkin tähdet, jotka voivat
paljastaa meille jotakin sellaista, mikä ei ehkä päivittäisessä arjessa ole kovin
helposti hahmotettavissa.
Olenkin testannut alan parhaita menetelmiä jo muinoin vanhassa työyksikössäni Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossa, jonne joskus 1990-luvun lopussa
laadin muutaman vuosihoroskoopin. Jotakin työni onnistumisesta kertonee se,
ettei kukaan tullut myöhemmin sanomaan, että ennusteeni olisivat menneet
aivan metsään. Tosin saamani palaute saattoi ylipäänsä jäädä hieman niukaksi, mutta tulkitsin sen merkiksi siitä, että ehkäpä ennustukseni olivat sittenkin aika lailla oikeansuuntaisia. Ja olivathan ne ainakin ilmaisia, toisin kuin
monen muun ns. alan ekspertin. Mutta menkäämme itse asiaan… Miltä vuosi
2010 nyt oikein näyttääkään? Tähdet kertovat:
Alkanut vuosi on kirjastoväen haasteellisin pitkään, pitkään aikaan. Jo viime
syksynä käynnistyneen rankanpuoleisen muutospaineen purkautuminen jatkuu
ja Pluton voimakas ote aiheuttaa epämääräistä kosmista väreilyä ja aisteja
halkovaa puristusta, jota eivät edes työterveyshuollon spesialistit pysty täysin
selittämään.
Tosin jo tammikuun puolivälissä saattaa olla aihetta jonkinmoiseen juhlaan,
johon kootaan uuden Keskustakampuskirjaston syvät rivit. Planeetat eivät
horjahtele, ja yhteinen juhla onnistuu yli odotusten. Ja joskus alkukeväästä
uusi erillislaitos saattaa juhlia vähän virallisemminkin ja kaikkien kampusten

voimin. Suurin piirtein samoihin aikoihin moni puuhailee KITT-tilaston parissa,
josta kohtuullisen punnertamisen jälkeen valmistuu varsin harmoninen
kokonaisuus, joka kuvaa todellista tilannetta sangen hyvin, sillä kekseliään
Uranuksen ote hellittää juuri sopivalla hetkellä. Aikataulustakaan ei lipsuta,
ei ainakaan kovin pahasti.
Kuitenkaan ihan kaikki ei ole ihan aina helppoa tai kivaa. Paine ja kohina
saattaa kasvaa vielä alkukevään kuluessa, mutta viimeistään pääsiäisen
tienoilla perspektiiviämme laajentava ja näkemyksellisyyttä uhkuva Jupiter
vaikuttaa eritoten Keskustakampuksella suotuisasti. Siten uuteen erillislaitokseen ei ainakaan loppukeväästä tai alkukesästä näyttäisi kohdistuvan
mitään uhkaa, tuskinpa ainakaan mitään erityisen isoa. Tosin sitä ennen voi
jostakin Yliopistonkadun eteläpuolelta kuulua outoja. Tämä hallinnollista
teutarointia harjoittava kummajainen saattaa sekoittaa pasmoja ainakin
muutamalla vaikeasti ymmärrettävällä tiedotteella. Seuraa mahdollisesti
tapahtumaketju, jonka seurauksena eri toimipaikkojen taukotiloissa ja
päivystystiskeillä on paljon ihmetteleviä katseita. Vedenpinta nousee
hetkellisesti jopa Munakan mittausasemalla. Onneksi joku keksii kytkeä
tiedotteita suoltavat härvelit off-asentoon, ja semanttinen häly saadaan
vaimennettua ennen kuin väärinkäsitykset niittäisivät tuhoa aina Meilahden
kampuksella saakka.
Muuten kehitys on kevätpuolella enimmäkseen suotuisaa. Selkokielellä
tulkittuna tämä voi merkitä maamerkeille (Härkä, Neitsyt ja Kauris) tavallista
isompaa mämmilautasta tai kenties hyviä neuvotteluasemia tulevissa UPJkeskusteluissa. Jonkun HENKI-taso saattaa nousta, vaikkei virallisesti ehkä
pitäisikään. Alustavat lupaukset kuitenkin annetaan ja joissakin toimipaikoissa ne todennäköisesti jopa muistetaan.
Uranuksen ja Auringon voimistuva vaikutus asettuu loppukeväästä jopa
Siltavuorenpenkereen ylle eikä lähde sieltä kulumallakaan ellei sitten juuri
ennen kesäpäivänseisausta. Erityisesti jokunen tulimerkin edustaja (Oinas,
Leijona, Jousimies) saattaa kokea myönteisen yllätyksen. Onnistumisen hetkiä
lienee luvassa vielä ennen vappua. Mainetta ja kunniaa satelee muutamille
tarmokkaille, ja mm. eräille TUHAT-hankkeen parissa puuhasteleville voi
luvassa olla jokin mieluisa palkinto.

Muutamalle suodaan laatuaikaa kenties laatuasioiden parissa ja Opiskelijakirjaston palvelutiskillä saavutetaan loppukeväällä torjuntavoitto, kun hankalanpuoleinen asiakas kävelee viikon aikana kahdesti ohi: tällä tunnusmerkkinä
musta huppari (ja tarkempia tuntomerkkejä kevään viimeisessä Poliisi-tvlähetyksessä). Tunnelma on ylipäätään kesän kynnyksellä riemukkaan riehakas
kuin Pihtiputaan keihäskarnevaaleissa, joissa tosin Pitkämäen keihäs ei oikein
lennä. Joka tapauksessa moni lähtee hyvillä mielin kesälaitumelle keräämään
voimia suhteellisen puuhakasta syksyä varten, mutta sitä ennen…
kesä ja helteet tulevat hyvissä ajoin ja kestävät tänä vuonna pitkään, sangen
pitkään, eikä juhannuksena taida sataa rakeita. Toiminnan kannalta kesä
merkitsee suhteellisen vakaata aikaa. Olemme kärsivällisyyttä korostavan
Saturnuksen suosiossa, ja toiminnallisen Marsin esiinmarssi heinäkuussa
takaa sen, ettei Keskustakampuskirjaston toiminta puuroudu helteilläkään.
Budjetointi ja käyttösuunnitelmien laadinta onnistuu ilman pahempaa
takkuilua. Tosin muutaman nollan paikka kannattaa tarkistaa jo ennen
naistenviikkoa. Kesällä kulkee hyvin eritoten vesimerkkien edustajilla:
varsinkin kalojen ja ravun merkeissä syntyneille voi povata myötätuulta
sekä töissä että kesälaitumilla.
Joku tv:stä tuttu saattaa vilahtaa jossain Keskustakampuskirjaston toimipaikassa ennen unikeonpäivää. Sama henkilö nähdään ehkä myöhemmin myös
Kumpulan kampuksella. Olisikohan kysymyksessä julkkiskokki tai stand upkoomikko? Palveluun kannattaa panostaa, sillä voimme saada häneltä jonakin
päivänä vastalahjan. Tuntomerkki: asukokonaisuudessa on ilmeisesti jotakin
vihreää.
Ruuhkaisimman lomakauden jälkeen skorpionit näyttävät parhaan teränsä heti
alkusyksystä, ja vaaálla on ehkä arvokasta panostusta TYHY-toimintaan.
Ryhmähenkinen vesimies kaipaa tiimiytymistä ja monipuolinen kaksonen
virittelee niin ikään jotakin.
Hallinnon uusi SAP-tietojärjestelmä aiheuttanee syksyllä muutaman yllätyksen,
ikävänpuoleisenkin, mutta apua saadaan mahdollisesti odottamattomalta
taholta, eivätkä laskut näyttäisi erääntyvän. SAP Matkahallinnointikin toimii
kohtuullisesti, ja eräskin kirjastohenkilö saadaan lopulta ajoissa jollekin
Keski-Euroopan lennolle.

Varainhankinta edistyy mukavan tasaisesti pitkin vuotta, mutta SoleTMseurantaviikoilla voisi vaihteeksi kokeilla Lottoakin. Kirjastolaisen rivi on
seuraava: 4, 10, 14, 16, 24, 25, 31. Ja muistakaapa ruksata se Jokeri.
Myöhemmin syksyllä saattaa onni olla myöten myös raveissa. Pilipalin poika
jatkanee edelleen huimia esityksiään ainakin Vermossa ja Kouvolassa, joten
lyökää rahat vain rohkeasti tiskiin.
Vielä voisi mainita, että loppuvuosikin on hulinaa, mutta onneksi suhteellisen
hallittua hulinaa, joten näyttäisi siltä, että selviämme vuodesta lähes puhtain
paperein. Seuraava suurehko rytinä osuneekin vasta suurin piirtein vuoteen
2012, mutta siitäpä tähdet eivät vielä kertoneet minulle enempää.

