
”Yhtenäisen juonen lohtu”: 
Kirjasampo, lukeminen ja muisti 

Miten Kirjasampoa voi hyödyntää 
kaunokirjallisuuden etsimisessä ja 

lukemisessa 
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Kun tarinoita ei kerrota, me olemme vaarassa eksyä. 
Valheisiin kompastuu, silloista puuttuu lankkuja, kaikkialla 
on kammottavia aukkoja.  
 
Aika hajoaa, ja vaikka me yritämme seurata palasia kuin 
metsään ripoteltuja pikkukiviä, kuljemme entistä 
pahemmin harhaan.  
 
Tarinat korvataan todisteilla. Hetket irtoavat aikakausista. 
Todistuskappaleet nypitään kokemuksista.  
 
Me unohdamme yhtenäisen juonen lohdun – sen, miten 
tapahtumia värittävät yksityiskohtia vanhemmat tarinat. 
Me menetämme muistimme.  
 
Se voi tehdä ihmisen sairaaksi. Se voi tehdä maailman 
sairaaksi. 

 
 

 
Ann-Marie MacDonald: Linnuntietä. Suom. Kaijamari Sivill. Tammi 2004 
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Yhtenäinen juoni? 

• Lukeminen, kirjat, lukukokemukset ja -muistot osana 
omaa elämäkertaa 
– Etappeja, virstanpylväitä, elämän ja kirjallisuuden 

kietoutuminen, oman elämän yhtenäinen juoni 
– Kirjat, joihin palataan yhä uudestaan eri elämänvaiheissa 
– Kirjan muodostama kokonaisuus sirpaleisessa 

todellisuudessa 
– ”Erityisesti runouden lukeminen lisää aktiviteettia oikeassa 

aivopuoliskossa, joka käsittelee ihmisen elämäkerrallisia 
muistoja.”  
http://yle.fi/uutiset/tutkijat_runous_on_itseapukirjallisuutta_parempaa_terapiaa/6450998  

• Uusien kirjojen löytäminen: suhteessa aiemmin 
luettuun, uudet ja yllättävät kirjavalinnat 
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METATIETO MUISTINA, MUISTIN JA 
UUDEN LÖYTÄMISEN APUNA 
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Metatiedosta 

• Metatieto = tietoa tiedosta, siitä mitä on julkaistu, 
mistä on kirjoitettu 

• Metatieto (julkaisemisen ja kirjastojen) muistina: 
tarvitaan säilöjä / paikkoja, joissa on kuvattuna 
ilmestynyt aineisto 

• Kirjaston tuottama metatieto – ajattelutavan ja 
käytäntöjen muutos: 
– Formaatti MAchine Readable Cataloging – MARC  
– Kuvailuohje Resource Description and Access – RDA  

• Metatiedon rikastaminen, monipuolisempi 
käyttö, metatieto töihin! 
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Metatiedon mahdollisuuksista 

• Kirjasampo rakentuu uudella tavalla tuotetulle 
metatiedolle ja sen sovelluksille 
• ”RDA-sovellus ennen RDA:ta”: auttaa lukijaa löytämään – 

tunnistamaan – valitsemaan – saamaan aineiston käsiinsä, myös 
palauttamaan mieleen, oivaltamaan ja ilahtumaan 

• Työkaluina  
– Ontologiat sisällönkuvailussa, tiedonhaussa ja suositteluissa 

(KAUNO-ontologia) 

– Annotointialusta SAHA – kirjaesineen kuvailusta sisältöjen 
kuvailuun 

– Linkittyvä tieto: metatiedon yhdistely ja prosessointi 
merkkijonojen tallentamisen sijaan  
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Uusi kuvailutapa 

• Vähentää päällekkäistä kuvailutyötä 
• Työläin sisällönkuvailu tehdään vain kerran kustakin teoksesta, 

linkitykset manifestaatioihin 
• Ontologioiden ja kuvailun kielineutraalius, tunnisteet 

• Mahdollistaa aiempaa paremmin 
• teosten välisten yhteyksien esittämisen ja suosittelut 
• metatiedon linkittymisen verkon muiden sisältöjen kanssa – 

kirjastojen luontevin verkossa olemisen tapa 
• erilaiset kuvailutietoon perustuvat analyysit 
• kuvailutiedon monitasoisen ja –tahoisen esittämisen 

käyttöliittymässä 

• Parhaimmillaan innostaa lukijoita 
• kirjaamaan, välittämään ja jakamaan lukukokemuksia ja –muistoja – 

sosiaalinen metatieto 
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Annotaatioeditori SAHA 
teos                    manifestaatio 
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KIRJASAMPOA KÄYTÄNNÖSSÄ 
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Haut ja hakutulokset 1 
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Haut ja hakutulokset 2 
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Teos- ja kirjailijatiedot 
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Kansikuvahaku 
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Kieliriippumattomuus 
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http://www.boksampo.fi/sv


Suositteluja ja lukuvinkkejä 
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Kirjasampo.fi ajan hermolla 
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Päivän täky, artikkelit, uutiset 
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YLE Kirjakalenteri 
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Käyttäjien tuottamaa sisältöä 
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Aikalaislukijoiden arviot 
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Kirjastojen tuottama kirjailijatieto 
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Maakuntakohtaiset kirjailijalistat 
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Faktaa fiktiosta:  
palkinnot, kirjallisuuden suuntaukset 
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Kirjallista viihdettä: 
kirjablogit 
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Suoraan sisältöön – 
tekijänoikeusvapaat e-kirjat 
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Facebook, Twitter 

Keskuskirjastokokous 29.1.2015                      

Kaisa Hypén 



Kirjasammon vaiheista 

• Esiselvitys 2007, toteutus 2008-11, 
julkistaminen 2011, ylläpito ja kehittäminen 
2011-  

• Laajenevat sisällöt ja yhteistyöverkostot 

• Jatkuva kehitystyö, esim. 

– verkkosivuston kehittäminen  

– Finna-yhteistyö 

– Sivupiirin integrointi 

http://www.seco.tkk.fi/


Palvelun sisällöistä ja käytöstä 

• Tietoja yli 167 000 teoksesta, joista esim. 

• 60 200 romaania 

• 41 600 novellia 

• 10 600 runokokoelmaa 

• Tietoja 47 200 kirjallisuuden tekijästä 

• 27 700 teoksen henkilöä 

• 63 000 kansikuvaa  kansikuvahaku! 

• 15 600 verkkolinkkiä 

• 10 000 Arvostelevan kirjaluettelon, 5 000 Resonerande 
bokkatalogin arviota 

• Tiedot karttuvat koko ajan 

• 1 057 601 käyntiä, 739 400 kävijää vuonna 2014 

 
 

Keskuskirjastokokous 29.1.2015                     
Kaisa Hypén 



Lisätietoa palvelusta 
- linkkejä tarkempiin lisätietoihin ja käyttöohjeita 
 

• Ohjeistusta: http://www.kirjasampo.fi/fi/opastusvideo, huom: video on osittain 

vanhentunut ulkoasun ja sisältöjen osalta, olennaiset kohdat ovat rekisteröitymisohje 
kohdassa 04:20 – 04:40 sekä hyllynteon ja kommentoinnin ohjeet kohdassa 07:40 – 09:18 

• Info-sivu: http://www.kirjasampo.fi/fi/info 

• FAQ-sivu: http://www.kirjasampo.fi/fi/faq 

• Palaute: http://www.kirjasampo.fi/fi/palaute 

 

På svenska: 

• Info: http://www.boksampo.fi/sv/info 

• FAQ: http://www.boksampo.fi/sv/faq 

• Feedback: http://www.boksampo.fi/sv/palaute 
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AINEISTON LÖYTYVYYS JA 
KOKOELMIEN PITKÄ HÄNTÄ 
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"KirjaSampo on kirjastolaisten tapaan tehty niin 
perusteelliseksi, että löytää kaikki ne vanhatkin, joita 
sitten ei enää kirjastosta löydy.  
 
Ehkä olisi ollut järkevää rajata alle 10 v. ilmestyneisiin + 
vanhemmat pysyväarvoiset ’viihdekirjat’. Nyt se on liian 
täydellinen, niin ettei sitä viitsi markkinoida asiakkaille.” 
 
    Anonymous (2012) 
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Kokoelma ja sen käyttö 

Jaani Lahtinen / Gispositio Oy:  
Analyysien perusteella voidaan löytää ainakin kaksi lainalaisuutta 
1. Kokoelman koko on suorassa suhteessa sen käyttöön ja 

lainausmääriin 
– Mitä suurempi kokoelma, sitä enemmän sitä käytetään ja siitä 

lainataan 

2. Kovin tuore kokoelma ei lisää kirjaston vetovoimaa 
– ”--- erityisesti pienissä kirjastoissa porukka lähtee hakemaan muualta 

kirjallisuutta jonka julkaisuvuosi keskimäärin on selvästi vanhempaa 
kuin se mitä paikalliskirjastoissa niiden omasta kokoelmasta lainataan. 
--- on erityisen tärkeää hioa pientä kokoelmaa mahdollisimman 
hyväksi eikä juuri sen osalta olisi syytä olla ikärasisti, etenkin jos se 
aiheuttaa sen että kirjaston paikallinen vahvuus kärsii.” (sähköposti 
27.11.14) 
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Kokoelma ja kirjastoverkko 

• Kokoelmat ja myös vanhemman aineiston saatavuus 
kirjastoverkon yhteisenä ”missiona” ja 
palvelulupauksena, kansallisen kokoelmapolitiikan 
tarve  

• Varmistetaan, että lukijoiden ulottuvilla on 
monipuolisesti kirjallisuutta, mahdollisuus palata 
lukumuistoihin ja löytää uusia elämyksiä, ”yhtenäinen 
juoni” 

• ”--- Yhtä kaikki, melko varmaa on että parantamalla 
paikallista tarjontaa vastaamaan kysyntää vahvistetaan 
koko verkostoa” (Jaani Lahtinen) 
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KIITOS! 
 
 

Kysymyksiä, kommentteja? kaisa.hypen@turku.fi  
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