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Mistä kaikki alkoi  

 

 

 

 

 

 

 

   Namibian yliopiston (UNAM) kirjaston johtaja Ellen 
Namhila esitti virallisen yhteistyöpyynnön Helsingin 
yliopiston kirjastolle keväällä 2008 
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UM rahoitti suunnittelumatkan 

Namibiaan 24.11. – 6.12.2008, hanke-

esitys IKI-rahoituksen saamiseksi 
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Suomen suurlähetystön mielipide 

vaikuttaa rahoituksen saamiseen 

Uusi yliopistolaki 

muutti tilanteen, 

IKI-rahoitus  oli 

tarkoitettu valtion 

laitoksille 
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• Projektin tavoitteena on lisätä UNAM:n kirjaston 
henkilöstön ammatillista osaamista 
 

• UNAM:n kirjasto tarvitsee valmiuksia 
strategiseen kehittämiseen, laadun 
varmistamiseen, painettujen ja digitaalisten 
kokoelmien kehittämiseen, tehokkaampaan ja 
osuvampaan palveluiden tarjoamiseen tutkijoille 
ja opiskelijoille, informaatiolukutaidon  
opettamiseen, sekä akateemiseen 
kirjoittamiseen ja tieteelliseen julkaisemiseen 

 

30.5.2012 5 Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 

Miksi 



Namibian pinta-ala 

noin 2,5 kertaa 

Suomen pinta-ala, 

asukkaita 2,3 

miljoonaa 

     

The University of 

Namibia, UNAM 

perustettiin 1992. 

http://www.unam.na/. 

10 kampusta, 

välimatkat pitkiä 

 

Helsingin yliopistolla ja 

UNAM:lla on 1999 

allekirjoitettu 

yhteistyösopimus 

 

Namibian kansallinen 

visio Vision 2030 

 

http://www.unam.na/
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 UNAM pääkampuksen kirjasto 

Windhoekissa 

Kuvannut Maria Forsman 
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Opiskelijat olivat pääsiäisen 

jälkeen vielä lomalla 
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Khomasdalin kampuksen 

kirjasto Windhoekssa 
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Tulevia opettajia Khomasdalissa 
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Lääketieteellinen tiedekunta 

Windhoekissa 
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Lääkäreiden koulutus aloitettiin 

vasta 2010 



www.helsinki.fi/yliopisto 

Neudammin kampus 
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Kirjahyllyjä Neudammissa 

30.5.2012 Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 14 



www.helsinki.fi/yliopisto 

Maatalouden opiskelijoita 

Neudammissa 
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Oshakatin kampuksen kirjasto 
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Ogongon kampus 
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Ogongon kampuksen kirjasto 
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Hifikepunye Pohamban  

kampuksen kirjasto 
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Katima Mulilon kampuksen kirjasto 
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• Tampereen yliopiston kirjasto liittyi mukaan 2010 

 

• UM myönsi toukokuussa 2011 HEI ICI –
rahoituksen vuoden 2012 loppuun 

 

• Aloitusseminaari Windhoekissa lokakuussa 
2011 aloitti konkreettisen yhteistyön kolmen 
yliopistokirjaston henkilöstöjen välillä, 
huhtikuussa 2012 oli toinen seminaari 
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Yhteistyöprojekti 
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• Aiheina olivat mm. strateginen suunnittelu, 

kokoelmapolitiikka, tieteellinen julkaiseminen 

 

• Mirja Iivosen esitys Evidence-based librarianship 

nousi hyvin tärkeäksi.  

 

• Jokaisessa sessiossa oli raportoijapari, 

namibialainen ja suomalainen. Viimeisenä päivänä 

raportoijat esittivät raporttinsa 
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Lokakuun seminaari 



www.helsinki.fi/yliopisto 30.5.2012 23 Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 

Seminaareissa kuunneltiin 

asiantuntijoiden esityksiä,  
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ryhmissä mietittiin, miten 

uudet ideat ja uusi tieto… 
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viedään kirjaston arkipäivään 
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Huhtikuun seminaari 

• Enemmän namibialaisten esityksiä, suomalaiset 

ohjasivat ryhmätöitä 

 

• Tärkeänä aiheena oli informaatiolukutaito, ryhmissä 

tehtiin konkreettisia suunnitelmia opetuksen 

kehittämiseksi 

 

• Namibialaiset olivat tutkineet mm. opiskelijoiden 

kirjaston käyttöä (evidence-based)  
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• Projektisuunnitelman mukaisesti UNAM:n kirjastosta 
tulee vierailijoita Suomeen, 2 viikkoa Helsingissä, 2 
viikkoa Tampereella.  
 

• UNAM:n kirjaston henkilökunta on saanut kirjoittaa 
hakemuksen Suomen vierailulle, UNAM:n kirjastossa 
päätetään, ketkä Suomeen tulevat 

 

• Vierailuohjelmat  suunnitellaan etukäteen 
vierailijoiden toiveiden mukaan 
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Vierailut Suomeen  
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• Marraskuussa Suomessa olivat Joseph Ndinoshiho ja 
Menete Shatona.  
Joseph tutustui kirjaston johtamiseen ja hallintoon, 
Menete informaatiolukutaidon opettamiseen ja 
lääketieteen kirjastoihin 
 

• Ellen Namhila oli täällä huhtikuussa.  
 

• Nyt Suomessa ovat Edwin Tjazerua ja Laimi Iiyambo. 
Edwin tutustuu digitaalisiin palveluihin ja 
kirjastojärjestelmään, Laimi kasvatustieteen kirjastoihin ja 
kasvatustieteellisen aineiston valinnan välineisiin 
 

•  Ensi viikolla tulee Irmela Buchholz. Hän on kiinnostunut  
kokoelmapolitiikasta ja erityisesti e-aineiston valinnasta ja 
hallinnoinnista 
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Vierailijat 
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• Seminaariesitykset, raportit ja yhteiset 

materiaalit kootaan yhteiseen työalustaan, johon 

on pääsy kaikilla kolmella osapuolella 
 

• IFLAan elokuussa 2012 osallistuu UNAM:n 

kirjastosta 8 
 

• UM avaa uuden HEI ICI –hakukierroksen, 

rahoitus vuosille 2013 - 2015  
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Seuraavaksi 
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Yhteisten artikkelien kirjoittaminen 

yhdessä julkaistavaan kirjaan 
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• Olemme kaikki osapuolet oppineet toinen 
toisiltamme 
 

• Olemme oppineet, että kaikki yhteisesti sovittava on 
kirjoitettava mahdollisimman yksiselitteisesti, mutta 
yhteistyö sujuu, kun puhumme avoimesti ongelmista 
 

• On osoittautunut hyväksi, että talousvastuu on 
Helsingin yliopiston kirjastolla  
 

• Projektin taloushallinnossa on paljon opittavaa, 
varsinkin UM:n säännöissä.  
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Opittua ja opittavaa 
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Kiitos! 

elise.pirttiniemi@helsinki.fi 


