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Kirsti Vuorela

Etelä-Savon ammatti-
opiston, Esedun kir-
jastosta ei enää voi 
käydä lainaamassa 
kirjoja.

Lainaustoiminta päättyi jo 
syyskuun puolella ja lainatun 

aineiston viimeinen palautus-
päivä on ensi maanantaina.

Muutos on osa oppilaitoksen 
digitalisoituvaa tulevaisuutta ja 
se päätettiin toteuttaa saman-
aikaisesti Mikkelin kaupungin-
kirjaston kirjastojärjestelmän 
uudistuksen kanssa.

– Meillä on ollut jo useita 
vuosia suunnitteilla kirjasto-
toiminnan kehittäminen tie-
topalvelun suuntaan, kertoo 
Esedun pedagoginen kehit-
tämispäällikkö Laura Kuis-
mala.

– Päätimme että emme läh-
de kaupungin uuteen jär-
jestelmään, vaan etsimme 
itsellemme vaihtoehtoisia toi-
mintatapoja, sanoo kehittämis-
johtaja Taru Särkkä.

Viime vuonna tehdyn selvityk-
sen mukaan Esedun kirjaston 
aineisto on kiertänyt kehnos-
ti. Sitä on voinut lainata Mikke-
lin kaupunginkirjaston kortilla 
ja noin puolet lainaajista onkin 
tullut talon ulkopuolelta.

– Perinteisten kirjojen mer-
kitys opetustyössämme ei si-
nänsä vähene, mutta niiden 
rooli muuttuu yhdeksi tiedon 
lähteeksi taskussa kulkevan 
tietokoneen ja yhteisöllisesti 
luotavan tiedon rinnalle, Kuis-
mala muotoilee.

– Työvoimavaltaisella alalla, 
kuten matkailu-, ravitsemus- 
ja talousalalla kirjat eivät ole 
enää niin oleellisessa roolissa 
kuin aiemmin, sanoo opettaja 
Niina Liukkonen.

Ammatillisessa opetukses-

sa on tänä syksynä astunut voi-
maan tutkintouudistus. 

Uusissa tutkinnon perus-
teissa korostetaan osaamis-
ta ja työelämälähtöisyyttä sekä 
opiskelijoiden yksilöllisiä ja 
joustavia opintopolkuja.

Käytännössä kirjaston aiem-
min lainattavaa aineistoa siir-
retään Esedun eri toimipistei-
den käsikirjastoihin.

– Olemme saaneet positiivis-
ta palautetta siitä, että käsikir-
jastoihin siirrettynä kirjat ovat 
lähempänä opiskelijoita, Kuis-
mala kertoo.

Konkreettinen esimerk-
ki uudesta pedagogisesta ajat-
telusta ovat Keitaat, Esedun 
virtuaaliset opetustilat, jotka 
mahdollistavat tehokkaan tie-
to- ja viestintätekniikan käy-
tön. Niissä etsitään ja jäsenne-
tään tietoa samalla tavoin kuin 
kirjastoissa sata vuotta sitten.

– Kiinnostavinta tässä muu-
toksessa on se oivallus, että tie-
toa voidaan tuottaa vuorovai-
kutuksessa, sanoo Taru Särkkä.

”Käsikirjastoi-
hin siirrettynä 
kirjat ovat 
lähempänä 
opiskelijoita.
LAURA KUISMALA
PEDAGOGINEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ

Etelä-Savon am-
mattiopisto säi-
lyttää vain käsi-
kirjastot. Kirjojen 
lainaus ei ole 
vetänyt viime 
vuosina.

Kirjasto on myllerryksessä
Opettaja Niina Liukkonen ja pedagoginen kehittämispäällikkö Laura Kuismala yhdessä Etelä-Savon ammattioppilaitoksen kolmesta Keitaasta.

Jaakko Avikainen

Liisa Kukkola

Sofi  Oksasen ja Katja Ketun 
syyskuussa julkaistut romaa-
nit nousivat kumpikin viiden 
myydyimmän kotimaisen kau-
nokirjan listalle. Myös Ilkka 
Remeksen uusin on odotettu 
nousija listalle.

Käännettyjen kaunokirjojen 
listan ykköstilalla säilyi Stieg 
Larssonin Millennium-sarjaa 
jatkava David Lagercrantzin 
Se mikä ei tapa. Toinen ruotsa-
lainen, Liza Marklund nousi 
listalla kolmanneksi.

Aikuisten värityskirjat ovat 
hallinneet viime keväästä läh-
tien myydyimpien tietokirjo-
jen listaa, mutta syyskuussa ne 
kohtasivat voittajansa. 

Myydyin tietokirja syys-
kuussa oli jalkapalloilija Jari 
Litmasen elämäkertateos 10, 
hopeasijalle nousi jääkiekkoi-
lija Jarkko Ruudun elämä-
kerta.

Soili Perkiön toimittama 
Soiva laulukirja on ollut myy-
dyimpien lasten ja nuorten kir-
jojen listalla yli kaksi vuotta.

Urheilijat 
voittivat 
värityskirjat

Syyskuun 
myydyimmät
Kotimaiset kaunokirjat: 
1. Sofi Oksanen: Sofi Norma. 2. 
Ilkka Remes: Ilkka Jäätyvä hel-
vetti. 3. Kaari Utrio: Paperiprinssi 
Amanita. 4. Leena Lehtolainen: 
Surunpotku. 5. Katja Kettu: 
Yöperhonen
Käännetyt kaunokirjat:
1. David Lagercrantz: Se mikä ei 
tapa. 2. Paula Hawkins: Nainen 
junassa. 3. Liza Marklund: Rauta-
veri. 4. E.L. James: Grey. 5. Lee 
Harper: Kaikki taivaan linnut.
Lasten ja nuorten kirjat:
1. Linda Liukas: Hello Ruby. 2. 
Sinikka ja Tiina Nopola: Risto Räp-
pääjä ja yöhaukka. 3. Soili Perkiö 
(toim.) Soiva laulukirja. 4. Jenni 
Pääskysaari, Nana Sjöblom: Tyttö, 
sinä olet... 5. Timo Parvela: Ella ja 
kaverit liemessä.
Tietokirjat:
1. Jari Litmanen: 10. Tuomas Ny-
holm: Jarkko Ruutu. 3. Värityskirja 
Mindfulness. 4. Väritä itsellesi 
mielenrauhaa 2. 5. Väritä itsellesi 
mielenrauhaa.

Kirjan vuosi 2015 -kirjoitus-
kilpailun voittajaksi on valittu 
Hanna Weselius romaanikä-
sikirjoituksellaan Alman kirja. 
Nimensä teos saa Alma Mah-
lerilta, itävaltalaiselta säveltä-
jältä, joka avioituessaan Gus-
tav Mahlerin kanssa 1902 
joutui lupaamaan miehelleen, 
että jättäisi oman uransa tä-
män hyväksi. 

Voittaja palkitaan 5 000 eu-
ron rahapalkinnolla ja kustan-
nussopimuksella.

Toiseksi kilpailussa sijoit-
tui Maija Sirkjärvi novelliko-
koelmalla Lemmikki ja muita 
novelleja.

Kolmanneksi nousi Teller-
vo Uljas romaanikäsikirjoituk-
sellaan Suoja. 

WSOY:n ja WSOY:n kirjal-
lisuussäätiön järjestämään kil-
pailuun osallistui osallistui 460 
kirjoittajaa.

Suosittuja teemoja olivat 
maahanmuutto ja globaali-
suus. 

Arkirealismi oli tyylilajeista 
yleisin, ja omaa aikaamme kä-
siteltiin useimmiten oman elä-
män näkökulmasta.

Kirjoituskilpailun raadin pu-
heenjohtajana toimi WSOY:n 
kotimaisen kaunokirjallisuu-
den kustantaja Anna-Riikka 
Carlson. 

Muut raadin jäsenet oli-
vat kustannustoimittajat Sa-
muli Knuuti ja Mikko Rou-
hiainen, muusikko Olavi 
Uusivirta sekä mahdollisuus-
viestintäjohtaja Kirsi Piha.

Alma Mahlerin
elämästä kertova
kirja voitti

Kirjat
Klaus Helkama
Suomalaisten arvot, SKS 2015, 
252 sivua.

Suomalaisten arvoja pitemmäl-
lä aikavälillä (1975—2007) kar-
toittava teos tulee tarpeeseen 
Suomen talouden taantues-
sa ja Euroopan etsiessä toimin-
tamalleja pakolaisvirtojen hal-
lintaan.

Alkupuolella oppikirjamai-
suus menetelmäesittelyineen 
kangistaa esitystapaa, eikä täy-
sin selviä, millaisin kriteerein 
vastaajat on valittu ja ryhmi-
telty esimerkiksi iän, sukupuo-
len, koulutuksen ja ammatin 
suhteen.

Mutta onneksi Seitsemän 
veljestä esimerkkiaineistona 
tuo eloa tähänkin osuuteen.

Keskeisten kyselyjen vastaajat 
ovat Pyhtäältä.

Tärkeintä ovat kuitenkin 
vertailut vastaaviin tutkimuk-
siin eri puolilla Eurooppaa. 
Arvojen tyypittely helpottaa 
abstraktien aiheiden hahmot-
tamista (muun muassa tasa-ar-
vo, työ, rehellisyys, puolustus-
tahto, koulutus). 

Käy ilmi, että ilmainen ope-
tus ja kattava kouluverkosto 
ovat suomalaisille arvo sinän-

sä, jonka mielekkyys korostuu, 
kun lisäksi käy ilmi, että Yh-
dysvalloissa yksityinen kou-
lutus maksaa yhteiskunnalle 
suhteellisesti enemmän.

Ehkä yllättäen kansalaisuut-
ta enemmän arvoja säätelee 
työala, sillä saman ammatin 
harjoittajat eri maissa kannat-
tavat samoja arvoja, jotka ovat 
toiset kuin toisilla ammattiryh-
millä.

Ahkeruutta perisuomalaise-
na ominaisuutena pitäviä saat-
taa yllättää, että työ arvona on 
samaa tasoa muissakin maissa, 
kun taas mediassa työtä pide-
tään arvona ylitse muiden.

Taloudellisen tilanteen nope-
aakin vaikutusta yleensä vakai-
siin arvoihin kuvaa pyhtääläis-
ten ”moraalisen universumin” 
kapeneminen vuonna 1993 
verrattuna suomalaiseen keski-
arvoon, joka taas oli suppeam-
pi kuin muissa Pohjoismaissa.

Syynä Helkama pitää tuol-
loista lamaa, jolloin paljon 
teollisia työpaikkoja menettä-
neessä pitäjässä turvallisuus-
hakuisuus lisääntyi ja vallan ar-
vostus nousi. 

Kuitenkin menestyvimmät 
kansantaloudet löytyvät sieltä, 
missä tasa-arvo, demokraattiset 
oikeudet ja erilaisuuden salli-
minen ovat arvojen kärjessä, ei-
vät huippuosaajat ja kilpailu.

Helkama uskaltautuu jopa 
vertaamaan erään suuryhtiön 
sortumista tutkimukseen, jos-
sa todettiin, että kanaloissa eri-
tyiskohtelua saavat huippu-
munijat tappavat heikompia ja 
kokonaistuotanto laskee, mut-
ta toisessa häkissä munamää-
rä kolminkertaistui, kun kanoja 
kohdeltiin yhtäläisesti. 

Eeva Kurki
Hyvää:
Testi oman arvojärjestyksen sel-
vittämiseksi.
Huonoa:
Mukana hämärää terminologiaa.
Erityistä:
Uimahallitavat arvomittareita.

Veljekset opastavat arvokartalla
Kirjat
Kirsi Pehkonen
Karhuvaaran uhri, Myllylahti 
2015, 268 sivua.

Nuortenkirjailijana tunnettu 
kuopiolainen Kirsi Pehkonen 
on julkaissut esikoisdekkarinsa. 
Se sijoittuu kuvitteelliseen Kar-
huvaaran luontokuvauskeskuk-
seen, itärajan tuntumaan. Siellä 
turistiryhmät ja luontokuvaajat 
viettävät öitä metsään rakenne-
tuissa kuvauskopeissa haaskalla 
houkuteltuja karhuja kameran 
linssin läpi syynäämässä.

Keskuksen rauha järkkyy, 
kun yhden kojun tuntumasta, 
mustikkamättäiden keskeltä 
löytyy ruumis. Asiaa ryhtyy sel-
vittämään rikostutkija Soitun-
lampi, joka on tiukan paikan 
edessä. Ei motiivia, ei surma-
asetta, ympärillä vain loppu-
maton korpimaisema.

Pehkonen kerii juonta taita-
vasti auki, antaa lukijalle vih-
jeitä, mutta jättää ratkaisevat 
vinkit ja henkilöt piiloon. Niin-
pä jokainen oivallus houkutte-
lee lukemaan eteenpäin.

Tarinaan on helppo samais-
tua, etenkin itäsuomalaisena 
lukijana, sillä tapahtumapaik-
ka ja henkilöt ovat uskottavan 
oloisia. Teksti on nopealukuis-
ta ja dialogi hyvää.

Yhteen ratkaisevaan virhee-
seen kirjailija kuitenkin sortuu.

Juuri kun jännitys on tiheim-
millään ja ainekset erinomai-
seen dekkariin koossa, Peh-
konen viheltää pelin poikki ja 
juoksuttaa kertomuksensa lii-
an pikaisesti päätökseen.

Dekkareita mahtuu kolme-
toista tusinaan. Karhuvaaran 
uhrin ansio on sen tematiikas-
sa, ei veret seisauttavassa mur-
hamysteerissä.

Pehkonen ottaa tekstillään 
kantaa luontokuvauksen kiis-
teltyihin menetelmiin, kuten 
kuvamanipulaatioihin, houkut-
timiin ja vankeudessa elävien 
villieläinten hyödyntämiseen 
kuvauksissa.

Kirjassa vihjataan taka-
vuosilta tuttuihin uutisiin, jo-
ten lukijan täytyy aika ajoin 
terästää muistiaan: tämä on ro-
maani, ei tietokirja.

Kaiken kaikkiaan Pehkonen 
on onnistunut laatimaan oikein 
näppärän dekkarin, jossa viehät-
tää eniten sen kotoinen tuttuus.

Kirsti Vuorela
Hyvää:
Tapahtumien sijoittuminen luon-
tokuvauskeskukseen.
Huonoa:
Turhan kiihkeä loppukiri.
Erityistä:
Kirjoittajalta ilmestyy lokakuussa 
uusi teos.

Vainaja mättäällä 


