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■ Heikki Kokko aloitti Tampereen konservatorion kirjastonhoitajana elokuussa 
2020. Uutta kirjastonhoitajaa odotti mittava työmaa: konservatorion kirjastotoi-
minta oli järjestettävä kokonaan uusiksi. Kirjaston nykytilanteen hahmottamiseksi 
on kuitenkin syytä aluksi matkustaa ajassa reilut kaksikymmentä vuotta taakse-
päin. 
 

Musiikin ammatillisen koulutuksen jakautuminen 

Ennen ammattikorkeakouluja konservatorioissa tarjottiin musiikin ammatillista 
opetusta peruskoulupohjaisessa toisen asteen ja ylioppilaspohjaisessa korkea-as-
teen koulutuksessa. 1990-luvun loppupuolella konservatorioiden korkea-asteen 
koulutus siirtyi juuri perustettujen ammattikorkeakoulujen piiriin. Käytännön 
syistä monen ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelma toimi ainakin osin 
samoissa tiloissa konservatorion kanssa. Oppilaitosten kirjastopalvelut oli järjes-
tetty usein yhteisesti siten, että konservatorio osti kirjastopalvelut ammattikorkea-
koululta. 
     Viime vuosina ammattikorkeakoulujen ja konservatorioiden yhteistyötä on pu-
rettu ympäri Suomen. Keväällä 2020 tämä trendi saavutti myös Tampereen, jossa 
ammattikorkeakoulu irtaantui Tampereen Musiikkiakatemian nimellä toimi-
neesta yhteistyöstä Tampereen konservatorion kanssa. Opetuksen lisäksi yhteisistä 
tiloista erkanivat myös 20% kirjaston kokoelmasta muodostanut ammattikorkea-
koulun osuus sekä kirjaston molemmat työntekijät Laura Järvinen ja Leeni Pukki-
nen. Tampereen konservatorio päätti tuottaa oppilaitoksen kirjastopalvelut jat-
kossa itsenäisesti. 
 

Kirjasto palvelee monipuolisesti 

“Tampereen konservatorion palveluihin on käsittääkseni sisältynyt kirjastopalvelu 

jossain muodossa ainakin Tampereen musiikkiopiston alkuajoista saakka 1930-lu-

vulta lähtien. Oma kirjastotila saatiin nykyisen konservatoriotalon valmistuttua 

1970-luvun alussa”, Heikki Kokko kertoo. Kirjastonhoitajan työnkuvaan 
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Tampereen konservatoriossa on integroitu myös oppilaitoksen suurempien orkes-

terien nuotistonhoitajan tehtävät. “Hoidan orkesterille heidän tarvitsemansa mate-

riaalin sekä jaan stemmat soittajille”, Heikki kuvailee. 

 

 
 
     Alkuvaiheessa uutta kirjastonhoitajaa työllistivät kokoelman inventointi ja uu-
den Mikromarc-kirjastojärjestelmän käyttöönotto. Kirjastojärjestelmän käyttöön-
otto oli aloitettu jo ennen Heikin saapumista taloon. Aineisto- ja asiakastietokan-
tojen konversio ei ollut onnistunut ihan kaikilta osin, esimerkiksi kaikki lainatie-

dot eivät olleet siirtyneet uuteen järjestelmään. “En vielä ole lähtenyt tekemään kir-

jastojärjestelmään isompia muutoksia ennen kuin olen saanut riittävästi arkikoke-

musta siitä, miten nykyinen järjestelmä tähän ympäristöön soveltuu. Järjestelmän 

optimointia ja kehittämistä riittää siis lähitulevaisuudessa, kun tietää paremmin mi-

hin suuntaan sitä on tarkoitus viedä”, Heikki linjaa. 

     Vuodenvaihteessa kirjastossa on otettu opettajien käyttöön omatoimikirjasto. 

“Omatoimikirjasto oli helppo toteuttaa opettajille, koska heillä on omat elektroniset 

kulkuavaimet, joille kirjaston pääovi pystyttiin koodaamaan tiettyinä kellonaikoina 

aukeavaksi. Tulevaisuudessa omatoimikirjasto on mahdollista laajentaa myös am-

mattiopiskelijoiden käyttöön, mikäli saadut kokemukset sitä puoltavat”, Heikki ker-

too. 
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Kirjastonhoitajan työllä on merkitystä 

Työssään Heikkiä motivoi uusien asioiden oppiminen ja niiden syvällisempi sisäis-

täminen. “Olen pitänyt työstäni paljon ja oppinut suhtautumaan omaan kehityk-

seeni prosessina. Lyhyellä tähtäimellä haluaisin kehittyä erityisesti musiikkiaineiston 

syvemmässä luettelointiosaamisessa sekä kirjastotyöhön liittyvissä käsityötaidoissa ai-

neiston ylläpitämisen parissa. Pidemmällä tähtäimellä minua kiinnostaa globaalien 

megatrendien vaikutukset musiikkikirjastotyöhön esimerkiksi digitalisaation sekä te-

koälyn saralla”, Heikki kuvailee. 

     Konservatorion ainoa kirjastotyöntekijä joutuukin olemaan oman onnensa 
seppä. Työtä saa tehdä itsenäisesti mutta toisaalta kollegiaalista tukea ei ole saata-

villa saman katon alta. “Luetteloinnissa olen tuskaillut viime aikoina runsaan osa-

kohdemäärän kanssa. Haluaisin saada tehtyä osakohteet kattavasti asiakaspalvelun 

laadun näkökulmasta, mutta joudun painimaan käytettävissä olevan ajan suhteen”, 

Heikki harmittelee. 
     Heikin mukaan rajallisista resursseista huolimatta kirjastonhoitajan työllä on 

merkitystä. “Koen silti, että työtäni arvostetaan. Musiikkiopiston oppilaiden, am-

mattiopiskelijoiden ja opettajien kiinnostus kirjaston kokoelmaa kohtaan on korkea 

ja esimerkiksi hankintaehdotuksia tehdään runsaasti”, Heikki iloitsee. 

 

Musiikki kuuluu myös vapaa-aikaan 

Ennen nykyistä työtään Heikki työskenteli Tampereen F-musiikissa soitinmyyn-
nin parissa. Harrastukseksi sekä pieneksi lisätuloksi Heikki tekee baarikeikkoja 

akustisessa duokokoonpanossa nimeltä Duo Kovaralli. “Musiikki on ollut minulle 

rakkain harrastukseni lapsesta saakka. Soitan itse lähinnä bändisoittimia, joista ki-

tara on itselleni luontevin instrumentti. En kuitenkaan ole itse käynyt musiikkiopis-

toa enkä muita muodollisia soitinopintoja lukuun ottamatta muutamia yksityistun-

teja laulun ja kitaran saralla”, Heikki kertoo. 

     Työn ulkopuolella päivät täyttyvät lapsiperheen arjessa. “Silloin harvoin, kun 
oikeasti vapaata aikaa omalle tekemiselle jää rentoudun musisoimalla sekä katso-
malla laadukkaita televisiosarjoja”, Heikki kuvailee. 
 

Ammatti-identiteettiä rakentamassa 

Heikki valmistui keväällä 2016 maisteriksi Tampereen yliopistosta pääaineenaan 

musiikintutkimus, sivuaineina musiikkitiede ja informaatiotutkimus. “Viimeis-

tään opintojeni aikana suorittamani työharjoittelu Hämeenlinnan 
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kaupunginkirjaston musiikkiosastolla sai minut vakuuttuneeksi valitsemani polun 

oikeasta suunnasta”, Heikki muistelee. 

     Kirjastotyössä ja kirjastossa instituutiona Heikki pitää erityisen tärkeänä sitä 
lähtökohtaa, että kaikilla asiakkailla on tasavertainen pääsy kuratoidun tiedon ää-

relle. ”Musiikkikirjastoammattilaisuus on mielestäni mitä suurimmissa määrin eri-

tyinen ammatti-identiteetti. Sen arvostus ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Ammat-

tikuntamme on pieni ja jää helposti yhteiskunnassa vallitsevan tehokkuusajattelun 

jalkoihin. Tästä syystä meidän on tehtävä jatkossakin hartiavoimin töitä, jottei eri-

tyisosaamisemme jää huomaamatta”, Heikki linjaa. 

     Heikin mukaan muihin musiikkikirjastoalan ammattilaisiin tutustuminen on 

ollut tärkeää jo oman ammattiuran alkuvaiheessa. “Arvostan suuresti teitä koke-

neempia ja viisaampia kollegoita ja odotankin innolla, että pääsemme tapaamaan 

joskus kasvotusten, kun tämä koronapandemia hellittää”, lähettää Heikki terveisiä 

Intervallin lukijoille. ■ 
 
 
 

 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Rojus 1909 
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