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VAASAN TIEDEKIRJASTO - VASA VETENSKAPLIGA BIBLIOTEK  

TRITONIA 

 

 

 

RAPORTTI VAASAN TIEDEKIRJASTON TOIMINNASTA VUONNA 2002   

 

 

Yleistä  

 

 

Vaasan tiedekirjaston ensimmäinen kokonainen toimintavuosi on ollut uuden 

talon, uuden organisaation ja uuden kirjastojärjestelmän toimintojen etsimisen 

ja vakiintumisen aikaa. Samalla Tritonia on tullut tunnetuksi Vaasassa ja 

lähialueilla, ja vieraita on käynyt kaikkialta Suomesta ja ulkomailtakin.   

 

Senaattikiinteistöt valitsi Tritonian vuoden rakennukseksi 2001  n. 130 uudis- tai 

korjausrakennuksen joukosta. Kunniakirja luovutettiin Helsingin Kiasmassa 

21.3.2002.  Tritonia pääsi myös SIO sisustuspalkinto 2002 palkintoluokan 

kohteeksi, joiksi palkintolautakunta nimesi viisi rakennusta.  Rakennus on 

kokonaisuudessaan osoittautunut kirjaston toiminnan kannalta lähes niin 

hyväksi kuin suunnitteluvaiheessa haaveiltiin.  Oppimiskeskuksen toiminnan 

laajentuminen virtuaaliyliopiston ja opetuksen kehittämisen myötä vaatii 

kuitenkin uusia tilajärjestelyitä.  Café Oskar on ollut suositumpi kuin osattiin 

kuvitella.  

 

Kirjaston oma graafinen ilme luotiin kesällä ja se näkyy ulospäin lähetettävissä 

kirjekuorissa ja –papereissa, lainaajakorteissa jne.   

 

Vuoden lopussa ilmestyi kirjaston julkaisusarjan ensimmäinen nide, kirjastoon 

kuuluvan Ola Leisténin kokoelman luettelo.  Kirjasto painatti postikortteja Jussi 

Tiaisen valokuvista.  

 

Palvelut  

 

Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin syyskuussa. Vastaaminen oli mahdollista sekä 

kirjastossa käydessä että www:n kautta.  Saaduista 255 vastauksesta 55 % tuli 

Österbottens högskolan opiskelijoilta ja opettajilta. Kun näiden osuus kolmen 

yliopiston yhteisessä opiskelijoiden ja henkilökunnan määrässä on n. 22 %, se ei 

anna aivan luotettavaa kokonaiskuvaa asiakkaiden tyytyväisyydestä 

palveluihin. Vastaava kysely tehtiin vuoden 2001 erikseen kolmessa erillisessä 

kirjastossa ja se on osa tutkija Ville Tuomen laajempaa palveluiden 

laatututkimusta. Vertailussa tilat, laitteet ja aukioloajat saivat parempia 

arvioita kuin aikaisemmassa tutkimuksessa, mutta palvelun laadun koettiin 

jonkin verran huonontuneen. Vastauksissa painottui mm. se että vain osa 

henkilökunnasta puhuu monien asiakkaiden mukaan riittävän hyvin ruotsia.  
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Kävijämäärä kirjastossa vuonna 2002 oli 202.353.  Luvussa ovat mukana vain 

kirjaston portin kautta kulkeneet, eivät ne jotka käyttivät vain atk-luokkia tai 

lukusalia.  

 

Lainaus ja neuvonta – Utlåning och information 

 

Kirjaston asiakaspalveluista lainaus on keskitetty sisääntulokerrokseen. 

Neuvonta ja tietopalvelu on hajautettu alanmukaisesti sijoitettujen 

kokoelmien mukaan kolmeen kerrokseen. Neuvontapalvelua kysytään eniten 

ensimmäisessä kerroksessa, jossa  ovat kasvatustiede ja psykologia sekä 

humanistiset tieteet, mutta myös kaikki opinnäytteet, aikakauslehdet vuoteen 

1999 asti sekä erikoiskokoelmat. Kolmas ja neljäs kerros päivystetään yhdessä, 

kolmannessa ovat taloustieteet sekä tekniikka, luonnontieteet ja tilastot, 

neljännessä yhteiskuntatieteet ja EU-kokoelma.  Neuvontatilaston mukaan 

neuvontatapahtumia oli yhteensä 4660, joista 1. kerroksessa 2977 eli 64 %.  

 

Lainojen määrä oli kaikkiaan 302.027, josta uusintoja 207.612.  

Lainaajarekisterissä oli 16243 lainaajaa, joista 46 % on Vaasan yliopiston 

opiskelijoita ja henkilökuntaa, 12 % Åbo Akademin opiskelijoita ja 

henkilökuntaa,  6 % Hankenin opiskelijoita ja henkilökuntaa,  6 % muita 

kirjastoja eli kaukolaina-asiakkaita ja 30 % muita.  Uusia asiakastietoja oli 2244.  

    

Lainauksessa otettiin syksyllä käyttöön uudet selkeämmät laina-ajat 

yleiskokoelmalle. Kolmen yliopiston henkilökunnalle laina-aika on pitempi kuin 

muille, mihin on oltu tyytyväisiä; kurssikirjojen laina-aika on kaikille sama.  

 

Kaukopalvelu  

 

Kaukolainojen maksuttomuutta Åbo Akademin, Hankenin ja Tritonian kesken 

kokeiltiin ja päätettiin jatkaa ainakin vuoden 2003. Suurin lainaava osapuoli on 

odotetusti Åbo Akademis bibliotek.  Kaikkien kolmen yliopiston pro gradu-

vaiheessa oleville opiskelijoille muutkin kaukolainat ovat ilmaisia 50 euroon 

asti.  Tämä on lisännyt nimenomaan saatujen kaukolainojen määrää, joka oli 

nyt 2358 kpl, näistä 410 tuli ulkomailta.  Muille kirjastoille lähetettiin 1730 lainaa 

tai jäljennettä, joista 28 ulkomaille.  

 

Universal borrowing –projekti  

 

Kirjasto aloitti yhteistyössä Åbo Akademin ja Hankenin kirjastojen kanssa 

Universal Borrowing –toiminnon kokeilun. Projektin tavoitteena on helpottaa ja 

nopeuttaa aineiston saamista muista kirjastoista ja palauttamista muunkin 

kuin oman kirjaston kautta. Projektin tulokset palvelevat kaikkia 

yliopistokirjastoja ja sitä rahoitetaan opetusministeriön tietoyhteiskunnan 

kehittämiseen tarkoitetun avustuksen turvin.  Koska toiminnon käyttöönotto 

vaati Voyager-järjestelmän uuden version asentamista, projekti jatkuu vielä 

2003.  
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Käyttäjäkoulutus  

 

Käyttäjäkoulutusta on tarjottu kaikkien kolmen yliopiston uusille opiskelijoille, 

joista aktiivisimmin ovat peruskoulutuksiin osallistuneet Österbottens högskolan 

uudet opiskelijat, joilla tutustuminen kirjastoon on osa opintoihin 

orientoitumista.  Hankenin opiskelijoille on järjestetty koulutusta myös 

yhteistyössä Hankenin Helsingin kirjaston kanssa.  Vaasan yliopistossa tutorit 

hoitavat osan koulutuksista; avoimen yliopiston opiskelijat osallistuivat 

koulutuksiin yhdessä muiden kanssa, koska koulutuksia järjestettiin myös iltaisin. 

Osa kirjaston järjestämistä koulutuksista on jouduttu peruuttamaan, koska 

koulutuksiin ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia tai koska ilmoittautuneet 

eivät tule paikalle.    

 

Peruskoulutuksen lisäksi on järjestetty tiedonhankinnan koulutusta 

seminaariryhmille ja jonkin verran myös ulkopuolisille.  TILASTOT 

 

LIN eli Learning in network –projektissa tuotettiin yhdessä Uumajan yliopiston 

kanssa ruotsinkielinen tiedonhaun yleinen verkkokurssi, jota tarjottiin ensi 

vaiheessa opettajille.  Kurssi käännettiin myös suomeksi.  

 

Edellisenä vuonna alkanut tiedonhaun verkkokurssien tuottamisprojekti TieDot 

jatkui Kuopion yliopiston kirjaston koordinoimana. Sen tavoitteena on tuottaa 

usean yliopiston yhteistyönä eri tieteenaloille tarkoitettuja kursseja. 

Oppimiskeskus ja kirjasto tuottivat yhdessä  VY:n ja ÖH:n opettajien kanssa 

terminologian verkkokurssin, johon liittyvä opetus toteutetaan keväällä 2003.  

Projektin tapaaminen ja ohjausryhmän kokous järjestettiin Tritoniassa lokakuun 

alussa.  Projekti saa rahoitusta virtuaaliyliopistohankkeena.  

 

Kirjasto on mukana myös Helsingin yliopiston opiskelijakirjaston koordinoimassa 

Tiedonhaun ja –hallinnan oppimateriaalit  -avoin kehittäminen ja yhteinen 

käyttö –projektissa, joka jakaantu kolmeen osaprojektiin: Yhteiset 

tiedonhallinnan perusteet, Tiedonhakupeli (koordinoija Tampereen yliopiston 

Informaatiotutkimuksen laitos) ja Informaatiolukutaitojen testi. Projekti saa 

rahoitusta opetusministeriöltä. 

 

Osa henkilökunnasta on perehtynyt tiedonhaun opetusta varten luotuihin 

informaatiolukutaidon (information literacy,  informationskompetens) 

standardeihin ja osallistunut niitä koskeneisiin seminaareihin. Vaasan yliopisto 

myönsi syksyllä virtuaaliyliopistovaroista kirjastolle rahoitusta suunnitelman 

laadintaan informaatiolukutaidon kytkemiseksi osaksi opetusta ja oppimista. 

Projekti aloitettiin tammikuussa 2003. 

 

 

Tilat ja laitteet  

 

Asiakkaat voivat varata ryhmätyötiloja suoraan kirjaston kotisivujen kautta, ja 

koska käyttö on sallittu kaikille, silloin kun varauksia ei ole, tilat ovat lukukausien 

aikana lähes jatkuvasti käytössä.  
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Kirjaston lukupaikoille hankittiin kesän aikaa lisää mikrotietokoneita, joita 

käytetään ahkerasti.  Asiakaskoneiden lukumäärä on nyt yli 100. Osa atk-

luokkien itsenäiskäyttäjistä onkin siirtynyt kirjaston puolelle.  Lukusalien 

käyttöaste  aukioloaikojen ulkopuolella vaihteli tenttikausien mukaan.  

 

 

Kokoelmat  

 

Kirjaston johtokunta hyväksyi yhteiset hankintaperiaatteet, joiden mukaan 

vain kirjastoon sijoitettava aineisto kuuluu kirjaston budjettiin.   

 

Verkkoaineiston määrä oli vuonna 2002 edellistä vuotta suurempi.   FinELibin 

kautta hankitun aineiston käyttö oli vilkasta erityisesti Hankenilla, mutta 

kustannuksiin nähden ehkä odotettua pienempää Vaasan yliopistossa.  

Tritoniassa olivat käytössä lähinnä Vaasan yliopistolle lisensioidut tietokannat, 

koska pääsy Åbo Akademin tietokantoihin ei teknisistä syistä onnistunut.  

Vaasan yliopistolle on lisensioitu n. 25 tietokantaa FinELibin kautta ja viisi 

muulla tavoin.  Näihin sisältyy tuhansia aikakauslehtiä kokoteksteinä, 

abstrakteina tai artikkeliviitteinä sekä sanakirjoja ym. hakuteoksia.  Yliopistojen 

Tritonian kirjallisuuden hankintaan budjetoimasta rahasta n. 60 % käytettiin 

verkkoaineistoihin ja aikakauslehtiin.   

 

Kun rahoitus Vaasan yliopistossa jakaantuu laitoksille ja kirjastolle ja kun Åbo 

Akademin puolella suuri osa määrärahasta tulee Brandersin rahasta, jota 

vielä on käytettävissä takautuvasti vuodelta 2001 ja jonka budjetti on Åbo 

Akademissa,  rahan käytön seuranta on ollut hiukan hankalaa.  

Rahanseuranta kirjaston atk-järjestelmän avulla saattaa selkeyttää tilannetta 

jatkossa.  Tästä syystä painettua aineistoa ostettiin varovaisesti ja usealla 

tieteenalalla lähinnä laitosten kautta kulkevalla rahoituksella, jolloin koko 

valintaprosessi tapahtuu laitoksissa.   

 

Kirjasto oli mukana Helsingin yliopiston Opiskelijakirjaston koordinoimassa 

Opintoaineistojen digitaaliset julkaisu- ja jakelukanavat -projektissa, johon 

liittyen ostettiin oikeudet muutamaan paperiversiona loppuunmyytyyn kirjaan.    

 

Luettelointityön avuksi hankittiin muitten yliopistokirjastojen tavoin uusia 

lisenssejä ulkomaisiin viitetietokantoihin; luettelointitietojen poiminta niistä on 

nopeuttanut ja helpottanut työskentelyä.  Koska uutuushankinta ei kaikilla 

aloilla ollut kovin laajaa, ehdittiin käsitellä jonkin verran rästiin jäänyttä 

aineistoa, mm. vanhoja lahjoituskokoelmia.  Toisaalta esim. uusien 

opinnäytteiden käsittely eteni välillä hitaasti muitten töitten paineessa.  

Kaikkiaan luetteloitiin 8460 teosta, joukossa melko runsaasti aikaisempia 

lahjoituksia.  

 

Hyllyluokkien muutoksia ja yhdenmukaistamista kolmen yliopiston erilaisista 

luokista jatkettiin, mutta tätä työtä on vielä runsaasti tekemättä.   

 

Österbottens högskolas bibliotekista siirtyneestä aineistosta osa (n. 6000 

nidettä) on edelleen luetteloituna vain kortistoon. Korttien konvertointi Tria-

tietokantaan aloitettiin, kun käytettävissä oli keväällä konvertointiin 
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perehtynyt työllisyysvaroin palkattu työntekijä.  Aineiston puuttuminen 

tietokannasta vaikeuttaa ja hidastaa monia toimintoja, joten konvertointia 

pyritään jatkamaan.  Myös kokonaan luetteloimatonta aineistoa siirrettiin 

vielä ÖH:lta kirjastoon.  

 

Vaasan yliopiston opinnäytteiden tiivistelmien tallennustapaa uudistettiin 

alkuvuoden ongelmien jälkeen, mutta joittenkin tiedekuntien osalta tietoja 

puuttuu edelleen. Tiivistelmän tallentaminen on opiskelijan itsensä tehtävä 

valmiin www-lomakkeen avulla. Joissakin tiedekunnissa se on valmistumisen 

ehto.  

  

Kirjalahjoituksia on tarjottu runsaasti, mutta niiden osalta jouduttiin 

päättämään, että vain sellaiset lahjoitukset, joihin liittyy rahoitusta lahjoituksen 

käsittelyyn, voidaan ottaa vastaan.   Tukholmassa asuvan Harry Järvin arvokas 

kirjasto, joka joskus siirtyy testamenttilahjoituksena kirjastolle, on poikkeus tästä 

säännöstä.  

 

 

 

Henkilöstö  

 

Määräaikaisen henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2002 oli lähes 7 

henkilötyövuotta, joista valtion hallinnon harjoittelijoiden ja 

ammattikorkeakouluissa opiskelevien harjoittelijoiden yhteen laskettu osuus oli 

poikkeuksellisen suuri eli 2,2 htv.  

 

Uuden kirjaston vaikeimman ajankohdan, ensimmäisen lukuvuoden, aikana 

kirjaston vakituisessa henkilöstössä ei tapahtunut muutoksia ja tehtävät 

alkoivat löytää tekijänsä.  Kesällä kirjaston toinen varajohtaja kirjastonhoitaja 

Gunilla Lindroos ja kirjastoavustaja Siv Syring, molemmat Åbo Akademin 

pitkäaikaisia työntekijöitä, siirtyivät eläkkeelle.  

 

Avoimeksi jääneiden virkojen nimikkeet muutettiin Åbo Akadmin rehtorin 

päätöksellä  toimistopäälliköksi (byråchef) ja kirjastosihteeriksi 

(bibliotekssekreterare). Toimistopäälliköksi nimitettiin 1.11. alkaen FM Christina 

Flemming ja kirjastosihteeriksi ylioppilasmerkonomi Isabel Johansson.  

 

Tekniikan informaatikko DI Jukka Ristiluoma erosi kirjaston palveluksesta 1.9. 

alkaen ja määräaikaista virkaa hoidettiin sisäisin järjestelyin. Virkasuhteeseen 

nimitetään 1.4.2003 alkaen FL Olli Mäkinen.  Myös pitkähköjä viransijaisuuksia 

täytettiin syksyllä.  

 

Täydennyskoulutus ja kuntoutus 

 

Kirjaston henkilöstö osallistui erittäin aktiivisesti kotimaisiin kirjastoalan 

koulutustilaisuuksiin. Yksi tieteenalaryhmien vetäjistä osallistui Levón-instituutin 

järjestämään yliopistohallinnon johtamiskoulutukseen, jossa lähiopetusjaksoja 

oli kuukausittain koko lukuvuoden 2001-2002 aikana. Käyttäjäkoulutuksen 
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koordinoija ja toisen tieteenalaryhmän vetäjä osallistuivat pääasiassa 

yliopistojen opettajille tarkoitettuun valtakunnalliseen TieVie –koulutukseen. 

 

Vaasan kirjastojen yhteisenä koulutuksena osallistuttiin kirjastoenglannin 

kurssiin, ergonomialuentoon, tiedonhaun kertauskurssiin ja pedagogiseen 

koulutukseen. Kirjasto vastasi omalta osaltaan tieteen historian luentosarjasta, 

johon kuuluivat luennot kielitieteen, filosofian, politiikantutkimuksen, 

hallintotieteen, kasvatustieteen, matematiikan ja kirjallisuudentutkimuksen 

historiasta.  

 

Kirjaston tiimityön tueksi järjestettiin joulukuussa kaikille yhteinen koulutuspäivä 

tiimityöstä kouluttajana Vaasan yliopiston johtamisen laitos.  Henkilökunta 

vastasi samalla kyselyyn tiimityön onnistumisesta. Sen mukaan parasta olivat 

henkilökunnan hyvät keskinäiset suhteet, sitoutuneisuus yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseen ja selkeät tavoitteet sekä hyvät ja rakentavat suhteet muihin 

tiimeihin ja henkilöihin joiden kanssa ollaan tekemisissä.  Parantamisen varaa 

oli eniten tiimien työskentelytavoissa ja tulosten seurannassa.  

 

Omaehtoista opiskelun tukena henkilökunta sai käyttää kaksi tuntia viikossa 

luentojen kuunteluun, kielikursseihin tai tietotekniseen koulutukseen (jos 

koulutus on toteutettu virka-aikana). Opintoja avoimessa yliopistossa tuettiin 

soveltuvin osin kurssimaksujen osalta.  Virkistäytymisrahana maksettiin pieni 

osa henkilökunnan kulttuuri- tai urheilumenoista.  Kirjaston yhteiseen 

pikkujoulujuhlaan osallistui lähes koko henkilökunta.  

 

Kolme henkilöä osallistui Kelan tukemaan ASLAK-kuntoutukseen Ikaalisten 

kylpylässä. Kuntoutusryhmä oli yhteinen Jyväskylän yliopiston kirjaston kanssa.  

Kolme muuta henkilöä oli mukana VY:n  Naiset vireessä –

varhaiskuntoutusryhmässä.  

 

Hallinto ja johtaminen  

 

Kirjaston johtokunta aloitti marraskuun lopussa kirjaston strategian laatimisen.  

Oppimiskeskuksen johtoryhmän eli kolmen yliopiston rehtorin aloitteesta 

alettiin myös miettiä Tritonian molempien yksiköiden hallinnollista uudelleen 

organisointia,  mikä tulee ajankohtaiseksi, kun nykyisen oppimiskeskusprojektin 

määräaika päättyy vuoden 2003 lopussa. Oppimiskeskuksen taloushallinto 

siirtyi kirjastoon VY:n hallintovirastosta.  

 

Kirjaston sisäinen johtoryhmä kokoontui lukukausien aikana noin kaksi kertaa 

kuukaudessa ja henkilökunnan kokouksia pidettiin kuukausittain. Eri 

tieteenalojen yhteistyöryhmä, HaLuSi-ryhmä (Hankinta-luettelointi-

sisällönkuvailu), lainausryhmä ja www-työryhmä kokoontuivat melko 

säännöllisesti toimintamuotoja vakiinnutettaessa. Arkistotyöryhmä laati 

suunnitelman kirjaston arkistoinnille.  

Atk-keskusten edustajien kanssa pidettiin kaksi kokousta, mutta kaikkia yhteisiä 

tavoitteita ei vielä saavutettu. VY:n kiinteistöpäällikön kanssa käytiin läpi 

kirjaston turvallisuussuunnitelma ja nimettiin tarvittavat yhteyshenkilöt. 
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Kirjaston johto ja Åbo Akademin ja Hankenin kirjastojen johtajat ovat pitäneet 

yhteistyöneuvottelut Turussa ja käsitelleet tarpeen mukaan yhteisiä asioita 

yliopistokirjastojen johtajien kokousten yhteydessä. 

 

Talous  

 

Toiminnan budjettirahoitus oli jaettu kolmen yliopiston kesken niin, että 

Vaasan yliopiston osuus kustannuksista oli 69 %, Åbo Akademin 23 % ja 

Svenska handelshögskolanin 8 %.    

 

Opetusministeriön myöntämällä varustamisrahalla hankittiin 

mikrotietokoneiden lisäksi erilaisia ohjelmistoja ja laitteita oppimiskeskukseen 

sekä kaksi kopiokone-tulostinyhdistelmää ja väritulostin henkilökunnalle VY:n 

vuokraamien kopiokoneiden vuokra-ajan umpeutuessa. Yleisaikakauslehtien 

tilaan toisessa kerroksessa teetettiin lehtihyllyjä.  Varustamiseen saatua 

projektirahoitusta siirrettiin osaksi vuoden 2003 hankintoihin. 

 

Opetusministeriö myönsi tietoyhteiskunnan kehittämisvaroista kirjastolle  35000 

€ Universal Borrowing -projektiin (ks. edellä palveluista)  ja  n. 10000 €  Vaasan 

korkeakoulukonsortiolle käytettäväksi ammattikorkeakoulujen kirjastojen ja 

Tritonian yhteistyön kehittämisselvitykseen. Opetusministeriön rahoituksen 

turvin toimivassa TieDot-projektissa Vaasan osuus osuus oli 9600 €, joka 

käytettiin oppimiskeskuksen palkkaamana terminologian verkkokurssin 

suunnitteluun yhteistyössä Vaasan yliopiston viestintätieteiden laitoksen ja 

Österbottens högskolan kanssa.  

 

Nordinfo myönsi 14000 € Informationskompetens-seminaarin järjestämiseen. 

Seminaari pidetään 6.-8.2.2003.  

 

Nissin Säätiön vuotuinen rahoitus 16.800 € käytettiin kirjallisuuden hankintaan 

ja henkilöstökuluihin.  

 

VY myönsi virtuaaliyliopiston kehittämisvaroista kirjastolle 8500 € suunnitelman 

laatimiseksi  informaatiolukutaidon kytkemisestä yliopiston opintoihin. Projekti 

aloitettiin vuoden 2003 alussa.  

 

Tapahtumat  

 

Tritonian tilat antavat erinomaiset puitteet erilaisille tilaisuuksille.  Kirjasto oli 

mukana seuraavien tapahtumien toteutuksessa: 

 

Opiskelijat ja kirjasto: kolmen yliopiston ylioppilaskuntien ja kirjaston tilaisuus 

SYL:n toimintapäivänä 7.5.  

 

Suomen tieteellinen kirjastoseura: Uudet kirjastoympäristöt ja työnteon laatu -

seminaari Tritoniassa ja Vaasan kaupunginkirjastossa 10.-11.6. 

 

Finlandssvenska biblioteksföreningin syysseminaari Tritoniassa ja 

kaupunginkirjastossa 5.-6.9.  
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Vasa LittFest Vasa  -tapahtumaan liittyvät yleisöluennot ja kirjallisuusseminaari 

21.-22.11.  

 

 

NordinfoLitin Informationskompetens –seminaaria valmisteltiin. 

 

Vuoden 2003 valtakunnallisia kirjastopäiviä alettiin valmistella alan seurojen 

johdolla yhteistyössä Vaasan kaupunginkirjaston, Länsi-Suomen 

lääninhallituksen sivistystoimentarkastajan ja ammattikorkeakoulujen kanssa.   

 

Samoin alettiin valmistella vuoden 2003 toukokuussa pidettäviä 

kaukopalvelupäiviä.  

 

Näyttelyt  

 

Näyttelytoiminnasta keskusteltiin asiantuntijoiden kanssa, mutta 

näyttelytoimintaan ei pystytty juurikaan osoittamaan voimavaroja.  Seuraavat 

näyttelyt toteutettiin näyttelytilassa yhteistyössä näytteille asettajan kanssa: 

  

tammikuu:  VY:n Saksan kielen ja kirjallisuuden laitoksen kokoaman Struwel-

Peter (Jörö-Jukka) – kirjanäyttely 

 

kesä-syyskuu: Pohjanmaan museon järjestämä näyttely 

 

marraskuu: VY:n pohjoismaisten kielten laitoksen järjestämä norjalaisten 

maisemamaalausten näyttely Norjan viikon johdosta 

 

Omia kirjanäyttelyitä järjestettiin 1. kerroksen vitriineissä  Vasa svenska 

lyceumin kokoelmista ja Bror Petterssonin kokoelmasta.  Niiden aiheina olivat 

Lönnrot ja Vaasan palo sekä kauniit kirjat Petterssonin kokoelmasta.  

 

Julkaisut  

 

Kirjasto alkoi julkaista omaa sarjaa Tritonianaa. Sen ensimmäinen nide 

valmistui vuoden lopussa nimellä Suomalaisen miehen kirjasto. Julkaisu oli 

monen vuoden ja monen henkilön työn tulos, luettelon viimeistelystä vastasi 

kirjastosihteeri Sirkku Westman ja ulkoasusta harjoittelija Anne Kleemola. Teos 

sisältää kirjastossa omana kokoelmaan säilytettävän Ola Leisténin kokoelman 

luettelon.  

 

Kirjaston esite julkaistiin kolmella kielellä Tritonian yhteistyössä graafisen ilmeen 

tuottaneen firman kanssa.  Senaattikiinteistöt tuotti hyvän esitteen Tritoniasta 

vuoden rakennuksena, mutta vain suomenkielisenä.  

 

Harjoittelijat laativat multimediaesityksen, joka sijoitettiin yhdelle koneelle 

kirjaston sisääntuloaulaan.  
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Yhteistyö eri organisaatioiden kanssa  

Kirjaston johtokunta  - Bibliotekets direktion 

Jäsenet (ja varajäsenet) - Medlemmar (och suppleanter): 

VY: 

professori Ari Salminen, pj/ordf.  (professori Mariann Skog-Södersved) 

henkilöstöpäällikkö Auli Kinnunen, (tietohallintojohtaja Matti Taanonen) 

professori Jorma Larimo  (professori Merja Wanne) 

opiskelija Jani Peräsarka  (opiskelija Mika Sanjanen) 

ÅA: 

professor  Helena Hurme, pj/viceordf. (professor  Ulla Lahtinen) 

byråchef Marita Rajalin (bibliotekarie Ann-Christine Erkkilä) 

SHH: 

förvaltningsdirektör Mauno Lindroos  (professor Peter Björk) 

Kirjaston henkilökunta:  

vs. informaatikko Virva Tuomisto  (byråchef Christina Flemming) 

Sidosryhmät: 

rehtori Tapio Varmola, Seinäjoen AMK  (bibliotekschef Britt Sjöström, SYH) 

 

Omat yliopistot - Egna universitet 

 

Vaasan yliopisto: 

- YT-neuvosto: Sirkka Mäkinen 

- TYKY-työryhmä: Sirkka Mäkinen 

- virkistystoimikunta: Tarja Yli-Karhu 

- julkaisutoimikunta:  Vuokko Palonen (varapj), varajäsen Jukka Ristiluoma -31.8., Eila 

Mesikämmen 1.9.- 

- tietohallinnon johtoryhmä: Vuokko Palonen, varajäsen Virva Tuomisto  

- Ekokampus-työryhmä: Saara Tolonen 

- TVT-strategiatyöryhmä: Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen, varajäsen Katri Rintamäki 

- Amican asiakastoimikunta: Leena Mukari 

- turvallisuusyhteyshenkilö: Sirkka Mäkinen, varalla Carina Tihinen 

 

Åbo Akademi /Österbottens högskola: 

- enhetschefernas möten: Christina Flemming 

 

VYHY ry. 
- puheenjohtaja Sirkka Mäkinen 

- varatilintarkastaja Tarja Yli-Karhu 

 

Alueellinen ja paikallinen toiminta 

 
Sukkula-verkkokirjasto: laajassa johtoryhmässä Vuokko Palonen, Christina Flemming; 

www-vastaavat: Vesa Perkiömäki, Ove Ritola 

Sukkulan strategiatyöryhmä:  Vuokko Palonen, Christina Flemming, Mari Mäkynen 
Maakuntakirjastojen Porstua-projekti: tarkkailijajäsen Vuokko Palonen 

Seinäjoen korkeakoulukirjaston kehittämistyöryhmä: Vuokko Palonen 
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Vaasan ammattikorkeakoulun ja Svenska yrkeshögskolanin sekä Tritonian yhteistyön 

kehittämisen projekti: suunnittelija Mari Mäkynen, ohjausryhmässä Vuokko Palonen ja 

Heidi Troberg. 

Vaasan EU-toimijoiden Euroklubi: Katri Rintamäki 

Vasa LittFest Vaasan seminaariryhmä: Vuokko Palonen 

 

Valtakunnallinen yhteistyö – Riksomfattande samarbete 

 

Opetusministeriö: 

Opetusministeriön kansalliskirjastotyöryhmä 2002: Vuokko Palonen 

 

Yliopistokirjastot ym.: 

Yliopistokirjastojen neuvosto (=2003 alkaen neuvoston työvaliokunta): Vuokko Palonen 

Yliopistokirjastojen strategiatyöryhmä: Vuokko Palonen 

Helsingin yliopiston kirjaston (kansalliskirjaston) johtokunta: varajäsen Vuokko Palonen 

Voyager-työryhmät: projektipäälliköt: Virva Tuomisto, systeemisuunnittelu: Ove Ritola, 

lainaus: Carina Tihinen, opac: Katri Rintamäki, tilastointi: Sirkka Mäkinen 

FinELibin yhteyshenkilö: Eila Mesikämmen 

Suomen Eurotietokeskusten yhteistyö: Katri Rintamäki 

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston yhteyshenkilö: Katri Rintamäki 

 

Projektit:  

Universal Borrowing: projektikoordinaattorit FM Anne Aro 12.6.-14.8. ja HTM Mari 

Mäkynen 15.9. alkaen.  

TieDot-projekti (koordinoija Kuopion yliopisto): Jukka Ristiluoma –31.8.; Suvipäivi 

Pöytälaakso-Koistinen 1.9.-; ohjausryhmä: Vuokko Palonen 

Tiedonhaun ja –hallinnan oppimateriaalit (koordinoija Helsingin yliopiston 

Opiskelijakirjasto): Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen 

Opintoaineistojen digitaaliset julkaisu- ja jakelukanavat -projekti (koordinoija Helsingin 

yliopiston Opiskelijakirjasto): Tarja Yli-Karhu, Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen 

Vaasan korkeakoulukonsortion kirjastoyhteistyön selvitysryhmä: suunnittelija Mari 

Mäkynen; ohjausryhmä: Vuokko Palonen, Heidi Troberg 

 

Kirjastoseurat: 

Finlands svenska biblioteksförening:  ordförande Christina Flemming 

Suomen tieteellinen kirjastoseura/ Opintopalveluiden työryhmä: Suvipäivi 

Pöytälaakso-Koistinen 

 

Ammattijärjestöt: 

INAn (Informaatioalan akateemiset): hallituksen varajäsen Suvipäivi Pöytälaakso-

Koistinen 

YHL (Yliopistojen henkilökuntaliitto): hallituksen jäsen Sirkka Mäkinen 

YHL/ Kirjastotoimikunta: Tarja Yli-Karhu 

YHL/ Virastomestaritoimikunta: Risto Autti 
 

Kansainvälinen yhteistyö - Internationallt samarbete 

 
IFLA/ Section for Information Technology: Christina Flemming 

LIN-projekti  (Learning in Networks, UniNet): Christina Flemming, Susanne Holmlund, 

Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen 
LIBERin kongresseihin osallistuminen: Leipzig, maaliskuu: Gunilla Lindroos, Graz, 

heinäkuu: Vuokko Palonen 

IFLA n kongressi Glasgow, elokuussa: Christina Flemming  
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Julkaisuja - Publikationer 

 
- Arkkitehti - Finsk arkitekturtidskrift , 2002/1, s. 30-39,  sisältää: kuvien lisäksi artikkelit:  

Paavilainen, Simo, Merelle avautuvat lukuterassit ja Aitoaho, Heikki, Paikan henkeä 

kampuksella. 

- Projekti Sisustus, 2002/2, s. 20-31 (Tritonia s. 28-29) 

- Spaces, 1.02, s.  83  

Virtanen, Päivi, Kirjastot ovat julkisten rakennusten aatelia //  Kontrahti , 2002/2 

(Senaattikiinteistöjen sidoryhmälehti), s.13 Tritonian esittely.  

_____ 

 

Act locally, think globally: from regional innovations to international success. 

Lokal handeln, global denken: von regionalen Innovationen zu internationalen 

Erfolgen.  // Coastline, 2002, s.  90  (Levón-instituutin ja Tritonian esittely Coastlinen 

engl. ja saks. lehdissä). 

 

Aro, Anne, Tiedekirjasto Tritonian arvot // Signum, 2002/8, s. 159-160. 

 

Lindroos, Gunilla, The Effective Library - Vision, Planning, Process and Evaluation in the 

Digital Age: LIBER Archtecture Group Conference, 19.-22.3.2002 // Signum, 2002/5, s. 

95-96. 

 

Palonen, Vuokko, The Tritonia Academic Library: new ways of organizing libraries // 

Scandinavian public library quarterly, 2002/3, s. 18-21 

 

Suomalaisen miehen kirjasto: Ola Leisténin kokoelman luettelo  // Tritoniana, 1.   

 

Troberg, Heidi, Vasas två nya bibliotek // INFObladet: medlemstidning för Finlans 

svenska biblioteksförening, 2002/1-2 


