
Kirjastoamanuenssiksi yliopiston kirjastoon 

 

Sanna Toivola valmistui Jyväskylän yliopistosta vuonna 2013 pääaineenaan musiikkitiede. 

Sivuaineina hänellä oli psykologia, josta hän suoritti perusopinnot, ja informaatiotutkimus, josta 

hän suoritti sekä perus- että aineopinnot verkko-opintoina Tampereen yliopiston avoimeen 

yliopistoon. Lisäksi hän opiskeli humanistisen tiedekunnan tarjoamia vapaiden sivuaineiden 

kursseja, esim. taidehistoriasta ja saksasta. Nykyisin hän työskentelee kirjastoamanuenssina 

Jyväskylän yliopiston kirjastossa. 

 

Sanna valitsi musiikkitieteen opinnot, koska ne tarjosivat mahdollisuuden olla musiikin kanssa 

tekemisissä edellyttämättä kuitenkaan aktiivista musisointia. Sanna oli käynyt soittotunneilla 7-

vuotiaasta saakka, opiskellut lukion musiikkilinjalla ja suorittanut musiikkiopistossa I-tutkinnon, 

eikä hän halunnut jatkaa soitto-opintojaan kohti muusikon tai musiikin opettajan uraa. Sen sijaan 

musiikin tutkiminen kiinnosti häntä. Yliopisto-opinnot hän aloitti vuonna 2006 pidettyään 

välivuoden, jonka aikana hän oli työharjoittelussa Jyväskylän yliopiston Psykocenterissä, jossa hän 

pääsi näkemään, kuinka tutkimusta tehdään käytännössä. 

 

Sanna oli opiskeluaikanaan mukana musiikkitieteen opiskelijoiden ainejärjestössä Triolissa. 

Nykyisen ammattinsa kannalta merkittävä opiskeluaikainen kokemus oli osallistuminen 

musiikkitieteilijöiden Helsinkiin tekemälle ekskursiolle. Silloin he kävivät tutustumassa mm. 

YLE:n levystöön, mikä avasi näköaloja sille, mihin aineyhdistelmällä musiikkitiede ja 

informaatiotutkimus voi työllistyä. Tämä kokemus ei kuitenkaan yksistään vaikuttanut Sannan 

päätökseen hakeutua kirjastoalalle, vaan siihen vaikuttivat myös mm. hänen tuttavansa, jotka olivat 

opiskelleet edellä mainittua aineyhdistelmää, sekä työllistyminen. Opiskeluaikanaan Sanna teki 

alumnihaastattelun musiikkiosaston kirjastonhoitajasta. 

 

Opintojen aikana Sanna oli työharjoittelussa Jyväskylän Kesässä. Alun perin hän ajatteli hakevansa 

talkootyötä saadakseen kokemusta kulttuurialan töistä, mutta pääsikin harjoitteluun. Työtehtävänä 

hänellä oli tapahtuman käytännön järjestely: mm. esiintyjien harjoitteluaikojen ja soundcheckien 

järjestäminen ja käsiohjelmien koostaminen. Työharjoittelun Jyväskylän Kesässä hän on kokenut 

todella hyödylliseksi. 

 

Huhtikuussa 2011 Sanna haki kesätyötä ammattikorkeakoulun pääkampuksen kirjastoon. Kesätyö 

venyikin vuoden mittaiseksi työjaksoksi, koska musiikkikampuksen kirjaston valmisteluun tarvittiin 

apua. Pääkampuksen kirjastolla Sanna avusti aineiston siirrossa toimipisteestä toiseen ja pääsi 



tekemään myös muutoksia tietokantaan (esim. kirjojen poistaminen), minkä jälkeen hänellä oli 9 

kuukauden mittainen musiikkiaineiston luettelointiprojekti Musiikkikampuksen kirjastossa. Tämän 

jälkeen Toivola työskenteli vielä JAMK:in kirjastolla, kunnes sai yliopiston kirjastolla 

vuorotteluvapaan sijaisuuden.  

 

Sannan nykyisiin työtehtäviin yliopiston kirjaston kirjastoamanuenssina kirjaston 

hankintatoimistossa kuuluu mm. laitosten tilauttamien kirjojen ja kurssikirjojen hankinta – johon 

sisältyy tilaaminen, vastaanotto, laskujen käsittely ja luettelointi – ja asiakaspalvelua noin kaksi 

vuoroa viikossa lainauspisteellä. Hänelle tärkeitä taitoja ovat ATK-taidot, kielitaito, yhteistyötaidot 

ja yliopisto-organisaation tunteminen, näitä hän tarvitsee esimerkiksi silloin, kun arvioi kuinka 

paljon kurssikirjoja tarvitaan, kuinka kirjojen sisältöä kuvaillaan tietokantoihin jne. 

 

Yliopistokirjastossa Sannaa kiehtoi se, että hän pääsee sitä kautta olemaan osa yliopistoyhteisöä. 

Nykyisessä työssään hän pääsee soveltamaan yleistieteellistä osaamistaan ja tukemaan tutkimusta 

sekä opetusta että opiskelua. 

 

Työelämän kannalta musiikkitieteen opinnoista on ollut hyötyä suoraan musiikkiaineiston 

luetteloinnissa (teostyyppi, sävellajit, kuvailu jne.) ja yleisesti akateemisten taitojen kehittämisessä 

(tiedonhankinta, kriittinen lukeminen, analyyttinen ajattelu ja opiskelutaidot). 

 

Sannan mukaan informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opinnot luovat hyvän pohjan 

kirjastoalan työlle, mutta eivät ne silti yksin riitä antamaan käytännön valmiuksia työelämään. 

Koska Avoimen yliopiston informaatiotutkimuksen opintoihin ei sisälly työharjoittelua, 

työelämässä tarvittavat taidot, kuten esim. aineiston luettelointisäännöt, sisällönkuvailu, 

kirjastotietokantojen toiminta, opitaan käytännön harjoittelun kautta. Hän suositteleekin kaikille 

työharjoitteluiden tekemistä opiskeluaikana, jos se suinkin vain on mahdollista. 

 

Kirjoittaneet Jenna Böhmeke, Kirsi Leinonen ja Joni Pääkkö 


