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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli perustaa Järvenpään kirjastoon lainattava 
lautapelikokoelma, joka sisältäisi kattavan peruskokoelman lautapelejä kaikille ikäryhmille. 
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lähtien. Lautapelien suosio on kasvussa ja pelejä julkaistaan enemmän kuin koskaan. Lainattavat 
lautapelit ovat kirjastoissa kuitenkin vielä suhteellisen uusi aineistoryhmä. 
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Pasilan, Etelä-Haagan, Keravan ja Tuusulan kirjastoissa. 
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aineistoon. Tavoitteena oli, että opinnäytetyö toimisi myös ohjeistuksena muille kirjastoille, jotka 
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The aim of this functional bachelor’s thesis was to establish a loanable board game collection in 
Järvenpää City Library, which would contain a comprehensive collection of board games for all 
age groups. The thesis was commissioned by Järvenpää City Library. 

Board games and other loanable games have become increasingly popular in Finnish libraries 
since the 2010's. The popularity of board games is on the rise and games are being published 
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Information on library board game collections was obtained through theme interviews that were 
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1 JOHDANTO 

Lautapelikokoelmat ovat yleistyneet nopeaan tahtiin kirjastoissa viime vuosina. Pelejä 

sekä lainataan asiakkaille ja niitä on mahdollista myös pelata kirjastoissa järjestettävissä 

tapahtumissa. Opinnäytetyön aihe lähti liikkeelle tavoitteesta perustaa Järvenpään kir-

jastoon lainattava lautapelikokoelma. Järvenpään kirjastossa ei aikaisemmin ole ollut 

mahdollisuutta lainata lautapelejä. Kirjastossa on kuitenkin ollut jo ennestään pieni ko-

koelma lautapelejä lastenosastolla, mutta niitä on voinut pelata vain kirjaston tiloissa. 

Opinnäytetyön tavoitteena on toimeksiantona suunnitella ja toteuttaa kattava perusko-

koelma lautapelejä kaikille ikäryhmille sekä erilaisille pelaajille satunnaisista lautapelaa-

jista harrastajapelaajiin.  

Järvenpään kirjastossa tehtiin keväällä 2018 erilaisia organisaatiomuutoksia, joiden poh-

jalta syntyi uusi musiikki- ja mediaosasto. Musiikkiaineiston lisäksi osaston aineistoihin 

kuuluvat konsolipelit, roolipelit sekä uutena aineistona myös lautapelit. Lautapelikokoel-

man perustamisen lisäksi tarkoitus on parantaa myös muiden peliaineistojen näkyvyyttä 

sijoittamalla peliaineistot uuteen paikkaan ja myös kehittämällä peleihin liittyviä tapahtu-

mia kirjastossa.  

Opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä on bibliografinen valvonta, erityisesti lauta-

pelien luettelointi ja sisällönkuvailu. Kuvailutyöhön liittyvien yleiskäytäntöjen lisäksi opin-

näytetyössä kuvataan lautapelien luettelointityöhön liittyviä erikoispiirteitä.  
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2 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

2.1 Toimeksiantaja 

Opinnäytetyön toimeksianto tuli Järvenpään kaupunginkirjastolta. Järvenpään kirjasto 

palvelee Järvenpään yli 42 000 asukasta. Nykyinen kirjastorakennus on valmistunut 

vuonna 1987. Palvelut ulottuvat yli kuntarajojen, sillä kirjastoa on mahdollista käyttää, 

vaikka ei asuisi Järvenpäässä. Järvenpään kirjasto on myös osa Kirkes-kirjastoja, joihin 

kuuluvat Järvenpään lisäksi Keravan, Tuusulan ja Mäntsälän kirjastot. Kirjaston aineis-

toa on mahdollista varata ja lainata maksutta Kirkes-kirjastojen välillä, lukuun ottamatta 

Keravan kirjastoa, joka perii maksun varauksista toiseen kirjastoon. (Järvenpään kirjasto 

2018.) 

2.2 Toiminnallisuus opinnäytetyössä 

Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Toiminnal-

lisessa opinnäytetyössä yhdistyy käytännön toteutus ja sen raportointi tutkimusviestin-

nän keinoin. Alasta riippuen toiminnallinen opinnäytetyö voi olla esimerkiksi ammatillisen 

toiminnan ohjeistamista, opastamista tai tapahtuman toteuttamista. Toteutustapoja on 

myös erilaisia, joten opinnäytetyön toteutustapa voi kohderyhmän mukaan olla muun 

muassa olla kirja, kansio, portfolio, tuote, kotisivut tai johonkin tilaan järjestetty näyttely 

tai tapahtuma. Aiheen ja toteutustavan tulisi olla työelämälähtöisiä, jotta opinnäytetyön 

kautta opiskelija pystyisi osoittamaan riittävällä tasolla alan tietojen ja taitojen hallintaa. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 9-10.) 

Tämä opinnäytetyö on kuvaus lautapelikokoelman perustamisesta Järvenpään kirjas-

toon. Samalla sen tarkoitus on toimia myös toiminnan ohjeistuksena muille kirjastoille, 

jotka ovat suunnittelemassa lautapelien hankintaa. Opinnäytetyöhön on koottu teema-

haastattelujen kautta koottuja esimerkkejä hyväksi havaituista toimintatavoista eri kirjas-

toista sekä sen lisäksi kokemuksia, joita Järvenpään kirjastossa on saatu lautapeleistä. 

Eri kirjastoilla on erilaiset lähtökohdat hankkia aineistoa ja välttämättä täysin samankal-

taiset toimintatavat eivät onnistu, mutta tavoitteena on, että opinnäytetyöstä voisi poimia 

ideoita, jotka ovat toteutuskelpoisia sekä kehittää niitä edelleen erilaisiin kirjastoihin so-

piviksi.  
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Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu selvityksen tekeminen toimintatavoista ja tutki-

musmenetelmistä (Vilkka & Airaksinen 2003, 9). Eli vaikka toiminnallinen opinnäytetyö 

poikkeaa tutkimuksellisesta opinnäytetyöstä toteutustavoiltaan, tulee siinä silti käydä läpi 

käytettyjä tutkimusmenetelmiä, joiden kautta on päädytty lopputulokseen. Opinnäyte-

työssä tulisi käyttää alan teorioista nousevaa ajattelutapaa valintoihin ja valintojen pe-

rusteluun (Vilkka & Airaksinen 2003, 42). 

Toimeksiannettu opinnäytetyö saattaa työn edetessä osoittautua laajemmaksi kuin opin-

näytetyölle asetetut alkuperäiset tavoitteet ja ammattikorkeakoulun opintopistemäärät 

edellyttäisivät (Vilkka & Airaksinen 2003, 18). Tämä osoittautui paikkansapitäväksi jo 

melko nopeasti opinnäytetyön käytännön työtehtävien edetessä. Se ei ollut kuitenkaan 

ongelma, koska tarkoitus oli alusta lähtien, että lautapelikokoelman kehittäminen jatkuu 

myös opinnäytetyön valmistumisen jälkeen.  
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3 LAUTAPELIT 

3.1 Lautapelien historiaa 

Lautapelit ovat monelle tärkeä osa lapsuutta ja yhteisiä hetkiä perheen ja ystävien 

kanssa. Jossain vaiheessa lautapelit väistyvät kuitenkin osalla pelaajista muiden harras-

tusten tieltä ja lautapelaaminen saattaa jäädä pitkäksikin aikaa. Näiden pelaajien mie-

leen saattaa siis lautapelaamisen mainitessa tulla heti Afrikan tähti tai Monopoli eivätkä 

ne ehkä aikuisena enää houkuta pelaamaan. Lapsena pelatuissa peleissä pelien ra-

kenne saattoi olla hyvin yksinkertainen ja pelit perustuivat sattumaan ja nopanheittoon. 

Näille henkilöille saattaa tulla yllätyksenä, että The Guardian -lehti julisti Owen Duffyn 

artikkelissa vuonna 2014, että lautapelien kulta-aika on koittanut. Lautapelien suosion 

kasvuun on monia tekijöitä. Internetin ja erilaisten elektronisten laitteiden yleistyminen 

on vaikuttanut siihen, että lautapelien digitaalisia versioita on mahdollista testata ennen 

ostopäätöstä ja sitä kautta myös fyysisten pelien kiinnostavuus on lisääntynyt. Pelejä on 

myös helpommin saatavilla ja niiden tilaaminen onnistuu ympäri maailmaa. Aiemmin lau-

tapeleistä otettiin usein vain pieniä painoksia ja loppuunmyytyjä pelejä oli hankala löytää. 

Tärkein tekijä lautapelien suosion kasvuun on kuitenkin luultavasti se, että lautapelit ovat 

nykyään yksinkertaisesti parempia kuin aikaisemmin. (Duffy 2014.) 

Lautapeleillä on pitkä historia. Varhaisimmat pelaamiseen viittaavat välineet kehitettiin 

tuhansia vuosia sitten. Ensimmäisenä pelivälineenä pidetään noppaa. Etelä-Turkista on 

löydetty 49 pientä kaiverrettua kiveä 5000 vuotta vanhasta haudasta. Vastaavia löydök-

siä on tehty myös Niililtä, Tigriksestä, Eufrat-joelta ja Lähi-Idästä. (Luotola 2015.)  

Monet perinteiset lautapelit perustuvat heitä ja liiku -pelimekaniikkaan. Tämän mekanii-

kan tunnusmerkki on se, että pelilaudalla liikutaan erilaisia reittejä pitkin heittämällä nop-

paa, ja sattuman osuus on suuri, kun ratkaistaan, kuka on pelin voittaja. Heitä ja liiku -

mekaniikkaan perustuu eräs vanhimmista peleistä, ainakin 3100-luvulta ennen ajanlas-

kun alkua asti tunnettu egyptiläinen Senet. Myös useimmille suomalaisille tuttu Afrikan 

tähti on heitä ja liiku -mekaniikkaan perustuva peli. (Saari 2018, 10.) 

Nykypäivänä monet lautapelejä aktiivisesti harrastavat kokevat heitä ja liiku -mekaniikan 

liian yksinkertaiseksi ja sattumanvaraiseksi. Sattumaan perustuvien pelien suosio on kui-

tenkin pysynyt suurena tiettyjen pelaajien keskuudessa: etenkin perhepeleissä 



10 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Miia Lehtola 

sattumaan perustuva mekaniikka varmistaa tasapuolisen kilpailun eritasoisten ja ikäisten 

pelaajien kesken. (Saari 2018, 12.) 

Suuri osa moderneista, suurta suosiota saavuttaneista lautapeleistä on kehitetty Sak-

sassa. Saksan vaikutus pelien kehittymiseen saattaa johtua siitä, että siellä on pitkä pe-

rinne laadukkaiden puulelujen valmistamisessa. Myös lautapeleissä olevien puisten 

komponenttien valmistus on Saksassa tehty huolella. (Saari 2007, 8.) 

Saksassa myös alettiin jo vuonna 1979 julkaisemaan Spiel des Jahres -palkintoa, joka 

on vuosittainen lautapeleille jaettava palkinto. Palkinnon myöntää raati, joka tarkastelee 

kuluneen 12 kuukauden aikana Saksassa julkaistuja lautapelejä ja arvioi niitä erilaisten 

kriteerien mukaan. Palkinnonjaon yhteydessä ei jaeta rahaa vaan voittaneet lautapelit 

saavat käyttää tunnustusta markkinoinnissaan ja saadakseen lisää julkisuutta pelille. 

(Spiel des Jahres 2018). Vaikka palkinto jaetaan saksankielellä julkaistuille peleille, pelin 

ei tarvitse olla alun perin saksassa julkaistu. Spiel des Jahres on kansainvälisesti arvos-

tetuin lautapelipalkinto, joten palkinnon voittaneet pelit käännetään nopeasti myös muille 

kielille.   

Spiel des Jahres -palkinto on edesauttanut niin sanottujen europelien suosiota. Europe-

leillä tarkoitetaan moderneja, eurooppalaistyylisiä lautapelejä, joiden pelimekaniikat pe-

rustuvat tarkasti hiottuun strategiaan ja onnella on vähemmän merkitystä pelissä menes-

tymiselle. Yksi tunnetuimmista europeleistä on Klaus Teberin kehittämä Catan, joka on 

vaikuttanut paljon modernien lautapelien suosion kasvuun. Catanin suosiosta kertoo jo-

tain se, että sitä on myyty yli 24 miljoonaa kappaletta ja peli on käännetty yli 30 kielelle. 

(Attia 2016.) 

Myös Suomessa lautapelien ympärille on muodostunut oma kulttuuri lautapelien suosion 

lisääntyessä ja pelien julkaisumäärien kasvaessa. Yleistä on, että lautapelejä pelataan 

hyvin laajassa mittakaavassa, eikä keskitytä vain yhteen peliin, mikä oli aikaisemmin 

yleisempää klassikkopelien, kuten shakin, pelaajien keskuudessa. Uusia pelejä halutaan 

kokeilla ja testata, mutta kilpapelaaminen on lautapelaajien keskuudessa vielä melko 

vähäistä. (Suomen lautapeliseura 2018.) 

Lautapeleistä käydään paljon keskustelua eri verkkosivustoilla. Yksi suurimmista lauta-

peleihin keskittyneistä sivustoista on BoardGameGeek.com. Tältä sivustolta löytyy kat-

tavasti tietoa yli 81 000 lautapelistä. Sivustolla voi myös antaa lautapeleille arvioita ja 

keskustella niistä foorumilla. Sivustolta löytyy tietoa myös suomalaisista lautapeleistä, 

tosin englannin kielellä. (BoardGameGeek 2018.) 
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3.2 Lautapelit kirjastoissa ja uudenlaiset kirjastotilat  

Lautapelit ovat yleistyneet kirjastoissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lautapelit 

ovat tulleet osaksi kirjaston kokoelmia vähitellen. Yleistä on ollut, että kirjastoissa on ollut 

alkuun muutamia lautapelejä, joita ei ole voinut lainata kotiin mutta niitä on voinut pelata 

kirjastossa. 

Pääkaupunkiseudun kirjastoista lautapelejä on nykyään lähes jokaisessa. Lautapelejä 

myös lainataan paljon. Esimerkiksi Helsingin kirjastojen lautapelikokoelmat sisältävät jo 

yli 2000 peliä ja niitä lainataan keskimäärin 12 kertaa vuodessa. (Kirjastolehti 2017/1, 

21.)  

Lautapelien tulo kirjastoon vaatii usein sen, että joku henkilökunnasta on aiheesta kiin-

nostunut ja lähtee edistämään projektia. Helsingin Kirjasto 10:n lautapelikokoelma esi-

merkiksi lähti liikkeelle siten, että kirjastovirkailija Harri Annalla kävi vuonna 2009 ensin 

ostamassa omilla rahoillaan muutamia lautapelejä kirjastoon. Siitä kokoelma lähti vähi-

tellen kasvamaan. Annalla sai myös kirjaston esimiehen innostumaan lautapeleistä, jol-

loin peleille myönnettiin oma budjetti. (Kirjastolehti 2017/1, 21.)  

Kirjastot tiloina ovat muuttuneet paljon viime vuosina ja muutos tulee jatkumaan myös 

tulevaisuudessa. Kirjastot eivät ole enää vain paikkoja, joissa on kirjoja ja lukutiloja, vaan 

niiden palveluihin kuuluvat yhä enemmän myös esimerkiksi erilaiset tapahtumat. Kirjas-

tot ovat kohtaamispaikkoja ja niissä on mahdollisuus viettää aikaa.  

Viime aikoina kirjastoissa on otettu käyttöön erilaisia tapoja suunnitella tiloja. Yksi uu-

sista, suosituista malleista on Henrik Jochumsenin, Casper Hvenegaard Rasmussenin 

ja Dorte Skot-Hansenin Four-Space -malli (kuva 1), jota käytetään sekä uusien kirjasto-

jen suunnittelussa että vanhempien kirjastojen tilojen muokkauksessa. Four-Space -mal-

lin mukaan kirjastojen tulisi olla tiloja, joissa tapahtuu luovaa toimintaa, innovointia ja 

yhteistyötä kävijöiden keskuudessa. Kirjastot muodostuvat mallin mukaan oppimisti-

loista, inspiroivista tiloista, tapahtumapaikoista ja esiintymistiloista. Nämä tilat eivät ole 

kuitenkaan erillisiä ja konkreettisia kirjastossa sijaitsevia huoneita vaan niiden on tarkoi-

tus toimia mahdollisuuksina, joita kirjasto voi hyödyntää kehittäessään fyysisiä tai virtu-

aalisia tilojaan.  Four-Space -malli, joka on lähtöisin Tanskasta, on yleistynyt kirjastoissa 

koska se vastaa nykypäivän kirjaston tarpeisiin kehittää tiloja ja toimintaa kävijöiden toi-

vomaan suuntaan. (Jochumsen ym. 2012.) 
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Kuva 1. Four-Space -mallin mukainen kuva kirjastojen eri tiloista (Jochumsen ym. 2012). 

Toinen kirjastoissa yleistyvä keino kehittää tiloja ja palveluita on palvelumuotoilu. Palve-

lumuotoilu on kasvava osaamisala, jota käytetään nykyään eri aloilla lisäämään uusien 

palveluiden arvoa (Tuulaniemi 2011, 13). Palvelumuotoilu auttaa organisaatiota innovoi-

maan uusia palveluita ja kehittämään jo olemassa olevia palveluita. Palvelumuotoilun 

tavoitteena on konkreettinen toiminta, joka yhdistää toimiviksi palveluiksi käyttäjien tar-

peet ja odotukset sekä palvelutuottajan liiketoiminnalliset tavoitteet. (Tuulaniemi 2011, 

24-25.) 

Palvelumuotoilun näkökulmasta elämyksellisyys on muuttumassa yhä tärkeämmäksi. Ti-

loista halutaan suunnitella toimivia ja oikein suunniteltuja, mikä näkyy nykyään erityisesti 

lapsiperheille suunnattujen tilojen palvelukehityksessä. Fyysisen ympäristön merkitys on 

suuri ja se ohjaa ihmisten käyttäytymistä ja vaikuttaa kävijöiden mielialaan. Hyvin suun-

niteltu tila on osa palveluprosessia, jonka lopullinen päämäärä on parantaa liiketoimintaa 

ja toimia kilpailuetuna. (Tuulaniemi 2011, 82-83.) 

Kirjastotilojen kehittymisen myötä myös pelit eri muodoissaan ovat nykyään yhä näky-

vämpi osa kirjastotiloja: kirjastoissa on usein mahdollista pelata konsoli- tai lautapelejä 

tai harjoitella erilaisissa työpajoissa ja tapahtumissa esimerkiksi koodausta tai pelisuun-

nittelua. 
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4 LAUTAPELIPROJEKTI 

Koska Järvenpään kirjastossa ei ollut ennestään lainattavia lautapelejä, koko projekti 

alkoi täysin nollasta. Tavoite oli hankkia kirjastoon toimiva peruskokoelma lautapelejä, 

suunnitella toimiva hyllytila ja selkeät opasteet sekä hyllyihin että pelilaatikoihin. Myös 

henkilökunnan perehdytys ja kokoelman markkinointi olivat projektin tärkeitä osa-alueita. 

Projekti lähti liikkeelle joulukuussa 2017 kun alustava ehdotus lautapelikokoelman pe-

rustamisesta oli hyväksytty ja projektia varten myönnettiin aloitusbudjetti, joka tuli käyttää 

kuluvan vuoden loppuun mennessä. Pikaisen palaverin jälkeen laadittiin lautapelitilaus 

yhteistyössä kirjaston eri osastojen kesken. 

Alkuvaiheessa ohjeistuksena käytettiin Paul Silfverbergin teosta Ideasta projektiksi: pro-

jektinvetäjän käsikirja. Silfverbergin (2007, 11) ohjeistuksen mukaan jaettiin projektin 

suunnittelu alkuvaiheessa kolmeen tasoon: esisuunnitteluun, projektisuunnitelman laa-

dintaan sekä vuosittaiseen/kuukausittaiseen työsuunnitteluun.  

Lautapelien tilaamisen, luetteloinnin ja käsittelyn lisäksi tehtiin suunnitelma pelien mark-

kinoinnista sekä kirjastossa että kirjaston ulkopuolissa medioissa. Tavoitteena oli lisäksi 

järjestää syyskuussa 2018 lautapelipäivä, jossa pelejä markkinoidaan lisää. Pelipäivään 

oli tarkoitus saada myös yhteistyökumppaneita, kuten Suomen lautapeliseura. Pelipäi-

vän sisältö tarkentui kevään ja kesän aikana. Pelipäivän jälkeen suunnitelmissa oli tehdä 

arvio lautapelikokoelman senhetkisestä tilanteesta ja suunnitella sen pohjalta, miten ko-

koelmaa kannattaisi kehittää jatkossa. Arviointia varten kerättiin sekä suullista että kirjal-

lista palautetta asiakkailta pelipäivän yhteydessä.  

Opinnäytetyöprojektille suunniteltiin projektin alkuvaiheessa seuraavanlainen aikataulu: 

• Tammi-Helmikuu 2018: Esisuunnitteluvaihe. Tehdään vierailukäyntejä ja haas-

tatteluja Etelä-Suomen kirjastoissa lautapeleihin liittyen. Teemahaastattelujen 

kautta on tarkoitus saada konkreettista tietoa ja ohjeistusta siitä, miten lautape-

lejä käsitellään muissa kirjastoissa. Taustaselvitystä lautapelien hankintaan ja lai-

naukseen liittyvistä asioista.  

 

• Helmikuu-huhtikuu 2018: Joulukuussa Järvenpään kirjastoon hankittujen lauta-

pelien luetteloinnin ja kuvailutyön aloittaminen, sekä pelien muovitusta ja tarroi-

tusta. Lautapelien sijoituspaikan suunnittelu sekä sopivan hyllyn tilaaminen. 
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Teemahaastattelujen perusteella saatujen kokemusten hyödyntäminen aineiston 

lainaukseen liittyvien asioiden suunnittelussa. Palaveri eri osastojen työntekijöi-

den kanssa, jossa esitellään lautapeihin liittyviä asioita ja sovitaan käytännön jär-

jestelyistä (kirjastojärjestelmään tarvittavien uusien aineisto- ja sijaintikenttien li-

sääminen jne.). Kokoelman ennakkomarkkinointia ja asiakkaiden osallistamista 

Suomen lautapeliyhdistyksen foorumilla, lautapeliaiheisilla Facebook-sivuilla 

sekä kirjaston omilla tiedotuskanavilla. 

 

• Huhtikuu-toukokuu 2018: Lainattavien lautapelien lanseeraus kirjastossa. Mark-

kinointia eri medioissa (mainokset kirjastotiloissa ja kirjaston kotisivuilla, Face-

book, sanomalehdet ym.) 

 

• Kesäkuu-elokuu 2018: Pelipäivän valmistelua. Lautapelien luettelointia ja uusien 

hankintojen tekemistä. 

 

• Syyskuu 2018: Lautapelipäivän toteutus, asiakaspalautteen kerääminen ja koko-

elman kehittäminen palautteen, kokemusten ja lainausmäärien pohjalta. 

 

Alkuperäinen projektin etenemisaikataulu ei lopulta täysin toteutunut, mikä johtui siitä, 

että Järvenpään kirjastossa oli keväällä 2018 suuria projekteja ja koko henkilökuntaan 

vaikuttavia muutoksia. Nämä projektit vaikuttivat työhön siten, että henkilökunta oli pit-

kälti sidoksissa erilaisiin kehittämispalavereihin ja koulutuspäiviin. Myös lautapelien luet-

telointityö ja käsittely vei odotettua enemmän aikaa. Sen takia kirjastossa päädyttiin sii-

hen, että lautapelien lanseeraus tapahtuisi vasta syyskuussa 2018. Syyskuu oli ehkä 

lopulta otollisempi aika lanseeraukselle siitä syystä, että silloin henkilökunta oli palannut 

kesälomilta. Myös muu kirjastotoiminta vilkastuu kesän jälkeen yleensä viimeistään 

syyskuussa, kun koulut ovat jo alkaneet ja asiakkaat ovat palanneet kesän jäljiltä nor-

maaliin arkirytmiin. Lanseerauksen siirtämisen ansiosta ehdittiin myös valmistella suu-

rempi määrä lautapelejä lainauskuntoon. Lautapelikokoelman toteutus oli opinnäytetyön 

aihe, mutta projekti jatkuu myös sen jälkeen, eli se ei ole hanke, jolla on selkeä alku ja 

loppu.  

Lautapelien hankintaan saatiin aloitusbudjetti, jolla hankittiin hyvin nopealla aikataululla 

aineistoa tarkoituksena luoda mahdollisimman laaja peruskokoelma. Jatkossa 
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lautapelien vuosittainen hankintabudjetti on erillinen musiikki- ja mediaosastolle, jossa 

hankintaan aikuistenpelejä ja lastenosastolle, jossa hankitaan lastenepelejä. 

Lautapeliprojektin toteuttamiseen liittyi useita toimijoita ja ihmisiä. Projektin pääasialli-

sena vetäjä ja toteuttajana toimi opinnäytetyön tekijä, joka vastasi aineiston hankinnasta, 

luetteloinnista, käsittelystä, tilaratkaisuista sekä tapahtumien järjestämisestä ja organi-

soimisesta. Päätöksiä ja suunnitelmia ei kuitenkaan toteutettu keskustelematta muiden 

työntekijöiden kanssa. Kaikki suunnitelmat esiteltiin ensin palavereissa, joihin kutsuttiin 

osallistujia kirjaston eri osastoilta. 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tietoa kirjastojen lautapelikokoelmista, aineiston hankinnasta ja luetteloinnista sekä 

muista pelien käsittelyyn liittyvistä seikoista kerättiin teemahaastattelujen kautta. Haas-

tattelun pohjana oli haastattelulomake (liite 1).  

Haastattelu on käytetyimpiä tiedonkeruumuotoja ja haastattelutyyppejä on useita erilai-

sia. Haastattelun etuja ovat sen joustavuus ja se että siinä ollaan kielellisessä vuorovai-

kutuksessa haastateltavan kanssa, mikä antaa mahdollisuuden suunnata tiedonhankin-

taa itse haastattelutilanteessa. Haastattelun avulla voidaan myös päästä selville vas-

tausten taustalla olevista motiiveista.  (Hirsjärvi & Hurme 2014, 34.) 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä. Puolistrukturoiduille haas-

tatteluille on ominaista, että niissä haastattelun jokin haastattelun näkökohta on lyöty 

lukkoon, mutta haastattelun sisältämät kysymykset eivät ole sidottuja vastausvaihtoeh-

toihin. Haastattelija voi siis muuttaa kysymysten sanamuotoja ja vastaajat vastaavat ky-

symyksiin omiin sanoin. Teemahaastattelussa haastattelukertojen määrää ei ole rajattu 

eikä sitä ole sidottu kvantitatiivisen tai kvalitatiivisen haastattelun tiukkoihin runkoihin. 

Teemahaastattelu etenee nimensä mukaisesti tiettyjen keskeisten teemojen varassa. 

Tärkeää on vuorovaikutus haastattelun aikana sillä teemahaastattelu tuo tutkittavien ää-

nen kuuluville. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 47-48.) 
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6 LAUTAPELIKÄYTÄNTÖJÄ KIRJASTOISSA 

Teemahaastattelut suoritettiin Pasilan, Etelä-Haagan, Keravan ja Tuusulan kirjastoissa. 

Kaikissa näissä kirjastoissa on ollut lautapelejä jo useita vuosia, vaikka niiden peliko-

koelmat ovatkin erikokoisia.  

Teemahaastattelut olivat toimiva keino saada tietoa kirjastojen lautapelikokoelmista. 

Haastattelupohjan kysymykset olivat samat joka kirjastossa, joten samoihin kysymyksiin 

oli mahdollista saada erilaisia näkökulmia. Vaikka kirjastojen lautapelimäärät olivat eri-

kokoisia, haastatteluista selvisi, että pääosin käytännöt ovat kuitenkin samanlaisia ja kir-

jastoissa on päädytty samantyyppisiin ratkaisuihin esimerkiksi pelin osien suojaami-

sessa ja järjestämisessä pelilaatikoihin.  

6.1 Pasilan kirjasto 

Pasilan kirjastossa teemahaastattelu suoritettiin tietopalvelukonsultti Renni Honkasen 

kanssa 30.1.2018. 

Pasilan kirjastossa toimii lautapelien hankinta- ja luettelointiosasto, joka vastaa kaikkien 

Helmet-kirjastojen lautapelien hankintaan liittyvistä asioista. Varsinainen lautapelikoko-

elma Pasilan kirjastossa on varsin pieni verrattuna esimerkiksi Etelä-Haagan kirjastoon. 

Helmet-kirjastoihin on hankittu lautapelejä laajemmassa mittakaavassa vuodesta 2012, 

sitäkin ennen kirjastoissa oli kuitenkin yksittäisiä lautapelejä. Lautapelikokoelmiin halut-

tiin alkaa panostaa, koska uskottiin että niille olisi tarvetta ja kysyntää. Aluksi se oli vain 

kokeilu ja pelejä hankittiin parikymmentä nimekettä, muutamia kappaleita kutakin peliä. 

Nopeasti kokoelmaa alettiin kuitenkin täydentää lisää. 

Koska kaikki Helmet-kirjastojen lautapelit hankitaan Pasilan hankinta- ja luettelointiosas-

ton kautta, on Pasilan kirjastoon muodostunut toimiva lautapelikeskus. Kirjastossa on 

laaja kokoelma poistettujen pelien osia, joten kirjasto toimii ikään kuin varaosapankkina 

ja lähettää puuttuvia osia muihin kirjastoihin. Näin pystytään lautapelien käyttöikää lisää-

mään, kun peliä ei välttämättä tarvitse poistaa, jos jokin oleellinen osa katoaa lainauksen 

yhteydessä.  
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6.2 Etelä-Haagan kirjasto 

Etelä-Haagan kirjastossa teemahaastattelu suoritettiin kirjastonhoitaja Jani Keräsen 

kanssa 14.2.2018. 

Etelä-Haagan kirjaston lautapelikokoelma oli haastatelluista kirjastoista kaikista suurin, 

vuoden 2018 keväällä kokoelmissa oli jo noin viisisataa lautapeliä. Lautapelien lainaus 

alkoi noin neljä tai viisi vuotta sitten, tarkka ajankohta ei ollut tiedossa mutta suurin piir-

tein samoihin aikoihin, kun Helmet-kirjastojen lautapelikokoelmat alkoivat yleistyä. Renni 

Honkasen aloitettua hankintaa muutamalla pelillä, lähtivät myös muut kirjastot kokeile-

maan pelien lainausta. Etelä-Haagan kirjasto on myös muilta osin toiminut edelläkävi-

jänä uusien aineistolajien hankinnassa, sillä se oli ensimmäisiä kirjastoja, joihin hankittiin 

lainattavia porakoneita ja muita tarvikkeita.  

Etelä-Haagaan lautapelit tulevat Pasilan hankinta- ja luettelointikeskuksen kautta. Kir-

jasto tekee hankintaehdotuksia Renni Honkaselle ja hän tilaa pelit keskitetysti kirjastoon. 

Pelien luettelointia ei siis hoideta Etelä-Haagassa, mutta muu käsittely ja lainauskuntoon 

valmistelu tehdään siellä.  

Etelä-Haagassa lautapelikokoelmaan on haluttu aineistoa kaikille ikäryhmille taape-

roikäisestä aikuisiin harrastajapelaajiin. Kaikentyyppisille peleille on myös ollut hyvin ky-

syntää. Suosituimpia pelejä hankitaan useampi kappale. Usein jo hankintavaiheessa tie-

detään, mitkä pelit tulevat olemaan kysyttyjä, mutta tarvittaessa kirjastoon hankintaan 

lisäkappaleita.  

Etelä-Haagasta saatiin paljon käytännön vinkkejä pelien pussitukseen, muovitukseen 

sekä kansitekstien tekemiseen. Koska pelikokoelma on siellä niin suuri, on peleistä ker-

tynyt kirjastolle paljon käytännön kokemusta. Koska pelejä lainataan paljon, niitä myös 

palautuu päivittäin kirjastoon. Etelä-Haagassa käytäntöjä on, että palautetut pelit koo-

taan lainaus- ja palautustiskin taakse pöydälle. Palautettujen pelien kanssa toimitaan 

niin, että jos osat näyttävät olevat siististi laatikossa omissa pusseissaan, ei jokaista osaa 

tarkisteta. Mutta jos peli palautuu niin, että osat ovat laatikossa levällään, silloin pelin 

sisältö tarkistetaan tarkemmin. 

Etelä-Haagassa lautapelit on sijoitettu kahteen paikkaan: lastenpelit lastenosastolle ja 

aikuistenpelit kirjaston aulaan. Pelihyllyjen välillä ei kuitenkaan ole kuin muutama metri, 

joten kaikki pelit ovat suhteellisen näkyvällä paikalla.  
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Etelä-Haagassa järjestetään myös aktiivisesti peliaiheisia tapahtumia asiakkaille. Kerran 

kuussa järjestetään lautapeli-iltoja, sen lisäksi kouluikäisille on järjestetty toimintatiistai -

tapahtumapäiviä, jossa on ollut vaihtuvasti erilaista ohjelmaa askartelusta lautapelien 

pelaamiseen.  

 

6.3 Keravan kirjasto 

Koska Järvenpään kirjasto kuuluu Kirkes-kirjastojen kimppaan, oli tärkeä tutustua mui-

den Kirkes-kirjastojen lautapelivalikoimiin sekä lautapelien lainaukseen liittyviin asioihin. 

Kimppaan kuuluminen ei edellytä, että jokaisen kirjaston tulisi toimia täysin samalla ta-

voin aineiston lainaukseen ja käsittelyyn liittyvistä seikoista. Yhtenäisyys käytännöissä 

helpottaa kuitenkin asiakkaiden kannalta aineiston lainausta, sillä Kirkes-kirjastojen asi-

akkaat voivat lainata samalla kirjastokortilla aineistoa kaikissa kirjastoissa sekä varata 

aineistoa muista kirjastoista. Lautapeleihin liittyen oli kuitenkin haastattelujen kautta näh-

tävissä erilaisia toimintatapoja Keravan ja Tuusulan kirjastoissa.  

Keravan kirjastossa teemahaastattelu suoritettiin kirjastovirkailija Niina Luoman kanssa 

26.1.2018. 

Keravan kirjaston lautapelikokoelma on perustettu vuonna 2013. Lautapelejä otettiin kir-

jaston valikoimiin, koska kirjaston tarjontaa haluttiin laajentaa. Aluksi hankittiin perusko-

koelma ja uutta aineistoa hankitaan vuosittain. Lautapelit olivat Keravalla aluksi niin sa-

nottuja pikalainoja. Pikalainojen, joista käytetään eri kirjastoissa hieman eri nimityksiä, 

ominaisuuksiin kuuluu, että niissä on yleensä viikon laina-aika eikä asiakas voi uusia 

lainaa tai varata sitä verkkokirjaston kautta. Pikalainauksesta oli kuitenkin myöhemmin 

Keravalla pääosin luovuttu, koska sitä ei ollut koettu tarpeelliseksi lautapeleille. Nykyään 

suurin osa lautapeleistä on Keravan kirjastossa sellaisia, että niissä on laina-aika 2 viik-

koa ja niitä voi varata ja uusia verkkokirjaston kautta. 

Keravan kirjastossa lautapelit on sijoitettu niin, että aikuistenpelit löytyvät neuvontatiskin 

vierestä ja lastenpelit lastenosastolta. Mitään erillisiä hyllyhankintoja pelejä varten ei ole 

tehty. Aikuistenpelit on haluttu pitää henkilökunnan silmien alla, jotta ne pysyisivät tal-

lessa. Aikuistenpelien sijoituspaikka neuvontatiskin vieressä on näkyvyyden kannalta 

hyvä, sillä pelit näkyvät heti asiakkaan saapuessa kirjastotiloihin aulan kautta. 
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Keravalla kirjaston henkilökunta ei ole kokenut lautapelien lainaukseen liittyvän ongel-

mia. Jonkin verran peleistä häviää osia ja joskus häviää niin olennaisia osia, että koko 

peli on poistettava. 

Asiakkailta saatu palaute peleihin liittyen on ollut positiivista ja kirjastoa on kiitelty siitä, 

että siellä on lainattavia lautapelejä. Keravan kirjastossa järjestetään myös lautapeleihin 

liittyviä tapahtumia, kuten lasten lautapelipäiviä, joita on järjestetty noin kerran kuussa. 

6.4 Tuusulan pääkirjasto 

Tuusulan pääkirjaston teemahaastattelu suoritettiin pedagogisen informaatikon Anniina 

Kuhmosen kanssa 27.2.2018. 

Tuusulan pääkirjastossa Hyrylässä lautapelejä on toistaiseksi ollut pääosin vain kirjaston 

tiloissa pelattavana, ainoastaan lasten lautapelejä on ollut lainattavissa. Haastattelun ai-

kana ei aikuisten pelejä ollut vielä lainkaan lainattavissa, mutta kirjastossa oli tulossa 

remontti, jonka jälkeen kaikki lautapelit oli tarkoitus muuttaa myös lainattaviksi.  

Tuusulan pääkirjasto Hyrylässä sijaitsee linja-autoaseman vieressä ja kirjastossa viete-

tään paljon aikaa. Osittain tästä syystä johtuen myös kirjaston tiloissa on aikaa pelata 

lautapelejä. Paikan päällä olevat lautapelitkin ovat siis olleet Hyrylässä suosittuja, mutta 

Tuusulassakin on tavoitteena kehittää lainattavien lautapelien kokoelmaa. Haastattelun 

aikaan lainattavia lautapelejä oli 16 ja ne olivat lähilainoja eli niissä on laina-aika 2 viikkoa 

ja niitä voi lainata vain käymällä kirjastossa eli niitä ei voi varata tai lähettää muihin Kir-

kes-kirjastoihin. Koska Järvenpään kirjaston lautapelit olivat kuitenkin tulossa lainatta-

vaksi niin, että niitä on mahdollista uusia ja varata verkkokirjaston kautta, oltiin Hyryläs-

säkin kiinnostuneita tästä ajatuksesta. 

Tuusulassa lautapelien hankinta- ja luettelointi on keskitetty pääkirjastoon. Lautapeliai-

heisia tapahtumia kirjastossa järjestetään jonkin verran. Etenkin marraskuussa olevan 

peliviikon yhteyteen on pyritty järjestämään konsoli- ja lautapeliaiheista tapahtumia. 
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7 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGINKIRJASTON 

LAUTAPELIKOKOELMA 

7.1 Bibliografinen valvonta 

Kirjastojen toimintaan kuuluu olennaisena osana niiden kokoelmiin kuuluvan aineiston 

käsitteleminen siten, että aineisto on helposti henkilökunnan ja asiakkaiden löydettä-

vissä. Kirjastoissa laaditaan erilaisia tallenneluetteloita ja tästä työstä käytetään nimi-

tystä bibliografinen valvonta. Bibliografiseen valvontaan liittyvät toimenpiteet koskevat 

kirja-aineiston lisäksi myös musiikkiäänitteitä, elokuvatallenteita, lautapelejä ja muita kir-

jaston lainattavia aineistoja. (Suominen ym. 2009, 14.) 

Bibliografinen valvonta voidaan käsittää osaksi viestinnällistä prosessia. Tämän proses-

sin kautta dokumentteihin sisältyvät sanomat etenevät dokumenttien käyttäjille. Eli käy-

tännössä kirjan sisältämä tieto siirtyy tiedonhakijalle. Bibliografisen valvonnan tavoit-

teena on myös erilaisten luetteloiden ja hakujärjestelmien kautta tehostaa tätä viestin-

nällistä prosessia, jotta dokumenttien sisältämät viestit siirtyisivät käyttäjille, lukijoille ja 

kuuntelijoille mahdollisimman sujuvasti. (Suominen ym. 2009, 15-16.) 

Bibliografinen valvonta voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: luettelointiin ja sisällön-

kuvailuun. Luetteloinniksi kutsutaan dokumenttien perusrekisteröintiä. Luetteloinnin 

avulla kuvataan yleensä dokumenttien ja aineistojen ulkoisia peruspiirteitä, kuten tekijä-

tietoja, julkaisutietoja, kirjan nimeä tai kokoa. Luettelointi palvelee ensisijaisesti hakua, 

jonka tavoitteena on löytää esimerkiksi jokin tietty dokumentti tai teos. Sisällönkuvailu 

eroaa luetteloinnista siten, että sen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia löytää sisällöl-

lisesti tietynlaisia dokumentteja. Jos siis luettelointitietojen avulla tiedonhakija voi löytää 

jonkin tietyn teoksen, niin sisällönkuvailun avulla hän voi jatkaa tiedonhakua etsimällä 

muiden kirjailijoiden samantyyppisiä teoksia. Sisällönkuvailu vaatii toimiakseen parhaalla 

mahdollisella tavalla luettelointietoja, joten voidaan sanoa, että luettelointi on dokument-

tien perusrekisteröintiä, jota sisällönkuvailu voi täydentää.  (Suominen ym. 2009, 18-19.) 

Bibliografisessa valvonnassa on keskeistä se, että luetteloiden tulee olla systemaatti-

sesti laadittuja eli dokumenttien ja muiden aineistojen tiedot tulee esittää mahdollisim-

man pitkälle samojen periaatteiden mukaan. Standardit ja ohjeistukset auttavat kirjastoja 
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ja muita bibliografista valvontaa tekeviä organisaatioita saavuttamaan mahdollisimman 

tarkan systemaattisuuden luetteloiden laadinnassa. (Suominen ym. 2009, 19.) 

7.2 Lautapelien luetteloinnin erityispiirteet 

Lautapelien käsittelyyn kuuluu olennaisesti luettelointi- ja kuvailutyö. Järvenpään kirjas-

tolla on käytössä selainpohjainen Axiell Aurora-kirjastojärjestelmä, jonka kautta kaikki 

kokoelmatyöhön liittyvä työ tehdään. Kirjastojärjestelmän kautta hoidetaan asiakaspal-

velun toiminnot, kuten lainausvalvonta ja asiakasviestintä. Sen lisäksi kirjastojärjestel-

män kautta tehdään teoshakuja, sillä sen kautta näkyvissä on koko Kirkes-kirjastojen 

rekisterissä oleva aineisto. Myös hankintaprosessien-, metadatan- ja kokoelmanhallinta 

tapahtuu samalla järjestelmällä. (Axiell Aurora 2018.) 

Kirjastojärjestelmä on se ohjelma, jonka kautta aineistoa käsitellään. Sen lisäksi kuvai-

lutyötä sitoo erilaiset formaatit ja säädökset, joiden mukaisesti aineiston metatietoja kir-

jataan järjestelmään. Kirkes-kirjastoissa käytössä oleva formaatti on MARC21. MARC21 

on Kongressin kirjaston ylläpitämä kirjastojen tiedontallennusformaatti, jolla on miljoonia 

käyttäjiä ympäri maailmaa. Yhteinen formaatti mahdollistaa tiedon siirtämisen ja tietuei-

den poimimisen kirjastojen kesken. (Kansalliskirjasto 2016a.) 

Formaatin lisäksi kuvailutyön tekoa sitovat RDA-kuvailuohjeet (RDA = Resource Desc-

ription and Access). Kirjastot eivät siis voi itse päättää, miten ja millä tavalla aineistoa 

kuvaillaan, vaan niiden on käytettävä kulloinkin voimassa olevia kuvailuohjeita. RDA-

kuvailuohjeet tulivat Suomessa käyttöön vuonna 2016. Kaikista aineistoista ei käytössä 

ole vielä täysin kattavia RDA-ohjeita, joten jonkin verran kirjastot tekevät kuvailutyötä 

vielä aikaisemmin käytössä olleen ISBD-ohjeistuksen (ISBD = International Standard 

Bibliographic Description) mukaisesti tai RDA-ohjeita soveltamalla. Kuvailusäännöt oh-

jaavat kirjastoaineistojen kuvailua määrittämällä, mitä kuvailuelementtejä kuvailussa 

käytetään ja minkälaisia tietoja kuvailuelementteihin tallennetaan. Myös MARC21-for-

maatti tulee kirjastoissa jossain vaiheessa korvautumaan RDA:n mukaisella formaatilla. 

(Kansalliskirjasto 2016b.) 

Lautapelien luetteloinnissa olennainen apuväline oli Kansalliskirjaston kuvailevan meta-

tiedon asiantuntijaryhmän laatima pelien RDA-ohje. Ohje on vapaasti verkossa käytettä-

vissä ja sen tarkoituksena on havainnoida kuvailussa tapahtuneet muutokset, sillä ku-

vailutyön ohjeistukset ovat viime vuosina muuttuneet monin tavoin. Ohjeessa on mukana 
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vain tärkeimmät kyseiselle aineistolle kuuluvat elementit ja kentät, mikä auttaa hahmot-

tamaan juuri peliaineistoon liittyvät erityispiirteet. Verkko-ohjeistuksessa on lisäksi linki-

tyksiä RDA Toolkitiin, jonka kautta on mahdollista hakea vielä yksityiskohtaisempaa oh-

jeistusta.  (Kansalliskirjasto 2018a.) 

Pelien kuvailutiedot tallennetaan MARC 21 –formaattiin tallennetyypin mukaisesti. Kan-

salliskirjaston ohjeistukseen on koottu lauta- ja konsolipelien erikoispiirteisiin liittyviä oh-

jeita ja esimerkkejä, jotka auttavat kuvailutyössä. Ohjeistuksessa on kuvaukset ydinele-

menteistä eli pakollisista tiedoista, jotka aineistosta tulee merkitä, mikäli ne ovat saata-

villa. Ydinelementtien lisäksi kirjastoilla on omia yhteisesti sovittuja kenttiä, joita saate-

taan tarvittaessa käyttää mutta ne eivät ole formaatin näkökulmasta pakollisia. 

Kirkes-kirjastot ostavat luettelointitietueita Kirjastopalvelulta. Kirjastopalvelun informaa-

tiotuotannon kautta kirjastot saavat valmiita bibliografisia tietueita hankkimastaan aineis-

tosta. Aineisto kuvaillaan MARC21-formaatissa ja RDA-sääntöjä noudattaen. (Kirjasto-

palvelu 2018.) 

Kirjastopalvelu toimittaa bibliografisia tietueita aineistosta, jota se myy. Kirjastopalvelui-

den kautta on tilattavissa myös lautapelejä, mutta toistaiseksi valikoima ei ole kovin laaja. 

Myöskään lautapelien kuvailutietoja ei siis ole saatavissa juurikaan suoraan Kirjastopal-

velun kautta. Tämä vaikeutti aluksi lautapelien käsittelyä Järvenpään kirjastossa. Projek-

tin hieman edettyä saatiin kuitenkin tieto siitä, että Helmet-kirjastojen lautapelitietueet oli 

siirretty Melinda-tietokantaan. 

Melinda on kansallinen kuvailun yhteistyöympäristö ja metatietovaranto, joka kokoaa kir-

jastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan siten että tiedot ovat myös mui-

den kirjastojen hyödynnettävissä. Yhteisesti käytettävien tietokantojen etuna on se, että 

ne säästävät työaikaa sekä kustannuksia, kun kirjastojen ei tarvitse luetteloida aineistoa 

alusta loppuun. Tietojen keskittäminen parantaa myös asiakaspalvelua, kun aineisto 

saadaan nopeammin asiakkaiden saataville. Melinda sisältää pääsääntöisesti siinä mu-

kana olevien kirjastojen kaikki aineistot. Osa aineistosta, kuten lautapelit, eivät kuiten-

kaan ole olleet Melindassa alusta lähtien vaan siihen siirtyy edelleen lisää aineistoa. 

(Kansalliskirjasto 2018b.) 

Lautapelien siirtyminen Melinda-tietokantaan helpotti lautapelien käsittelyä suuresti 

myös Järvenpään kirjastossa. Koska Helmet-kirjastojen lautapelivalikoima on niin kat-

tava, sieltä löytyi suurin osa Järvenpäähän hankituista lautapeleistä. Näin ollen jokaisen 

pelin kohdalla ei kuvailutyötä tarvinnut aloittaa alusta vaan perustiedot sai kopioitua 



24 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Miia Lehtola 

Melindasta ja sen jälkeen lisättiin vain kirjastokohtaiset tiedot. Melindasta lisätyn tietueen 

käyttö vaatii kuitenkin sen, että tiedot tarkistetaan ja päivitetään, sillä vanhemmassa ai-

neistossa oli usein osittain puutteelliset tiedot tai ne eivät olleet RDA:n mukaisia. Me-

linda-tietueen kopiointi on kuitenkin monin verroin nopeampi tapa saada tietue valmiiksi 

kuin tekemällä se itse. 

Kirkes-kirjastojen Axiell Aurora –kirjastojärjestelmään on luotu valmiiksi luettelointipohja 

lautapelien hankintaa varten. Tästä luettelointipohjasta löytyy suoraan kiinteämittaiset 

kentät, joita ei ole tarvis muuttaa, sekä sellaisia tietoja, jotka ovat samoja pelistä riippu-

matta. Tätä pohjaa käytettiin niiden pelien käsittelyyn, joita ei löytynyt Melinda-tietokan-

nasta.  

Lautapelien kuvailuun käytettävät kiinteämittaiset kentät ovat: 000, 001, 003, 005, 007, 

008. Nämä kentät ovat pääosin sellaisia, joihin ei tarvitse tehdä muutoksia. 008-kenttään 

tulee eniten merkintöjä, sillä siihen merkitään aineiston julkaisuvuosi, julkaisumaa, koh-

deryhmä ja kieli. 

Muita lautapelien kuvailuun yleisesti käytettäviä kenttiä ovat: 

• 024 Muut standarditunnukset (Ydinelementti) 

Tähän kenttään merkitään standarditunnus, joka lautapelien kohdalla on pääosin 

EAN-koodi. 

• 040 Luetteloiva organisaatio 

Tähän kenttään merkitään tiedot luetteloivasta organisaatiosta, luettelointikie-

lestä sekä kuvailukäytännöstä (RDA) 

• 041 Kielikoodi (Ydinelementti) 

Tähän kenttään merkitään lautapelin kielet. Yleensä kyseessä on siis sääntöjen 

kielet. Kenttään merkitään myös pelin alkuperäinen kieli, mikäli se ei ole tiedossa, 

merkitään alkuperäiskieleksi und (eli tuntematon). 

• 084 Muu luokitus 

Tähän kenttään merkitään aineiston luokka. Järvenpään kirjastossa käytetään 

yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmää (YKL), joten lautapelien luokka on 

79.813. 
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• 100 Pääkirjaus – henkilönnimi  

Tähän merkitään lautapelien suunnittelijan nimi. Mikäli suunnittelija ei ole tie-

dossa, kenttä jää tyhjäksi. 

• 245 Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö (Ydinelementti) 

Tähän kenttään merkitään lautapelin nimeen liittyvät tiedot ja lisäksi tieto pelin 

suunnittelijasta, kuvittajasta ja kääntäjästä, mikäli nämä tiedot ovat saatavilla. 

• 250 Painosmerkintö (Ydinelementti) 

Mikäli lautapelin tiedoissa on mainittu painosmerkintä, se merkitään tähän kent-

tään. 

• 264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustie-

doista (Ydinelementti) 

Tähän kenttään tulee lautapeleistä yleisimmin merkintä joko kustantajasta tai ja-

kelijasta, myös kustannuspaikka ja julkaisuaika merkitään aina näkyviin, mikäli 

ne ovat tiedossa. 

• 300 Ulkoasutiedot (Ydinelementti tietyin ehdoin) 

Tähän kenttään merkitään tieto siitä mitä aineisto sisältää. Lautapelien kohdalla 

on yleensä selkeintä merkitä tähän kenttään esim. 1 lautapeli (useita osia kote-

lossa) ja kertoa tarkemmat sisältötiedot muissa kentissä. Tässä kentässä on 

myös merkintä pelilaatikon koosta sekä liiteaineistosta (lautapelien kohdalla liite-

aineistona mainitaan sääntövihkojen määrä sekä sivumäärä) 

• 336 Sisältötyyppi (Ydinelementti) 

Ilmaisee sisällön esitysmuodon ja sen, minkä aistin välityksellä sisältö on tarkoi-

tus vastaanottaa. 

• 337 Mediatyyppi (Ydinelementti) 

Ilmaisee aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvit-

tavan laitteen tyyppiä.  

• 338 Tallennetyyppi (Ydinelementti) 
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Ilmaisee tallennusvälineen muotoa yhdessä aineiston sisällön katsomiseen, tois-

tamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitetyypin kanssa. 

• 500 Yleinen huomautus 

Tähän kenttään merkitään huomautukset pelaajien määrästä, pelin fyysisistä 

osista.  

• 520 Huomautus sisällöstä, tiivistelmä tms. 

Tähän kenttään merkitään lautapelien kohdalla tiivistelmä pelistä, joka löytyy 

yleensä joko pelilaatikon takaa tai sääntövihkosta. 

• 521 Huomautus kohderyhmästä 

Tätä kenttää käytetään, kun halutaan määritellä, millaiselle kohderyhmälle kuvai-

lun kohteen sisältö soveltuu. 

• 546 Huomautus kielistä (Ydinelementti) 

Tähän kenttään merkitään huomautus ääniraitojen, tekstitysten tai liiteaineistojen 

kielistä. Lautapeleistä mainitaan pelin sääntöjen kielet. 

• 586 Huomautus palkinnosta 

Tähän kenttään merkitään huomautus palkinnoista (Vuoden peli –palkinto, Spiel 

des Jahres –palkinto jne.) Kenttä ei ole pakollinen, mutta tieto on hyödyllinen, 

sillä palkintoja voittaneet lautapelit herättävät yleensä kiinnostusta samoin kuin 

kirjapuolella esimerkiksi Finlandia-palkinnon voittajat ja ehdokkaat. 

• 588 Huomautus kuvailun perustasta 

Tähän kenttään merkitään huomautus kuvailun perustasta (esim. laatikon kansi, 

kotelo jne.) 

• 650 Kontrolloidun asiasanaston asiasana 

Tähän kenttään merkitään lautapeliin liittyviä asiasanoja, jotka löytyvät kontrol-

loiduista asiasanastoista. Mikäli halutaan käyttää jotain termiä, jota ei löydy näistä 

asiasanastoista, voidaan käyttää myös kenttää 653 joka on kenttä kontrolloimat-

tomille hakutermeille. 
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• 655 Aineiston lajityyppi/muoto hakuterminä 

Tähän kenttään merkitään lautapelien lajityyppiin liittyviä termejä, kuten lautape-

lit, lastenpelit, perhepelit, strategiapelit jne.  

• 700 Lisäkirjaus – henkilönnimi (Ydinelementti) 

Tähän kenttään merkitään lisäkirjauksena tiedot suunnittelijoista (mikäli pelillä on 

useampi kuin yksi suunnittelija), kuvittajista, kääntäjistä. Kaikki vastuullisuustie-

dot merkitään, jotka ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai joita pidetään muu-

ten tärkeinä. 

• 852 Sijainti 

Tähän kenttään merkitään kirjastokohtaiset tiedot, kuten sijainti, hyllyluokka ja 

hyllytysnimeke. 

• 856 Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö 

Helmet-kirjastoissa on käytetty tätä kenttää siten, että siihen on merkitty suora 

linkki lautapelin tietoihin BoardGameGeek-sivustolla. Kenttä ei ole välttämätön, 

mutta asiakkaat pääsevät sitä kautta helposti lukemaan pelistä lisätietoa. Tietu-

eisiin lisättävät linkit saattavat olla ongelmallisia siinä tapauksessa, että linkki lak-

kaa toimimasta. BoardGameGeek-sivusto on kuitenkin niin suuri peleihin keskit-

tynyt sivusto, että ei ole kovin luultavaa, että sivusto lopetettaisiin yhtäkkiä ja linkit 

lakkaisivat toimimasta. Sen takia Melinda-tietueissa tulleita linkkejä ei poistettu, 

ja ne lisättiin myös niihin tietueisiin, jotka luetteloitiin alusta asti ilman Melindan 

valmiita tietoja. 
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Kuva 2. Esimerkki luettelointitietueesta Aurora-kirjastojärjestelmässä.  

Lautapelien aineistolaji merkitään Aurora-verkkojärjestelmässä esineeksi, kuten kuvasta 

2 havaitaan. Se, että lautapeleillä ei ole omaa aineistolajia on hieman ongelmallista, sillä 

esineiksi luetteloidaan Järvenpään kirjastossa myös lainattavat liikuntavälineet ja erilai-

set mittarit kuten sähkönkulutusmittari. Koska lautapelejä ei voi kirjastojärjestelmässä 

erottaa muista esineistä niiden tilastotietojen käsittely on hankalaa sekä myös aineiston 

löytyminen verkkokirjastossa.  

Lainaustilastojen tarkastelua ja käsittelyä varten on Järvenpään kirjastossa tänä vuonna 

kehitelty erillinen nidelista, joka toimii Excelin kautta ja josta saa tarkempaa tietoa kuin 

Aurorasta. Verkkokirjaston kauttakin lautapelit saa rajattua näkyviin, mutta se vaatii haun 

rajaamista erilaisin keinoin.  

Aineistotyypit kirjastojärjestelmissä on kehitetty aiemmin, kun lautapelejä ei vielä han-

kittu kirjastoihin yhtä paljon kuin nykyään. Sen takia myöskään aineistolajit eivät täysin 

vastaa nykypäivän kirjaston tarpeisiin.  

7.3 Aineiston valinta 

Lautapelikokoelman hankinta lähti Järvenpään kirjastossa liikkeelle nopealla tahdilla, 

kun pelikokoelman perustamisesta oli päätetty. Vuoden 2017 joulukuussa lautapeliko-

koelman perustamiseen myönnettiin aloitusbudjetti. Tämä määräraha oli käytettävä ku-

luvan vuoden aikana eli lautapelit täytyi saada tilattua ja toimitettua ennen vuodenvaih-

detta. Nopean tilaustahdin takia ei lautapelien sisällön tutkimiseen tai esimerkiksi 
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asiakaskyselyjen ja toivelistojen tekemiseen jäänyt juurikaan aikaa. Kirjastossa pidettiin 

kuitenkin palavereita, joihin osallistui henkilökuntaa sekä lastenosastolta että musiikki- 

ja mediaosastolta. Työntekijöitä pyydettiin ennen palaveria käymään läpi lautapelejä 

myyvien verkkokauppojen sivuja ja tekevän listoja hankintaehdotuksista. Lastenosas-

tolta tuli ehdotuksia lastenpeleistä sekä perhepeleistä, ja musiikki- ja mediaosasto kes-

kittyi aikuistenpeleihin sekä harrastajapeleihin. Näiden palaverien pohjalta päädyttiin te-

kemään iso lautapelitilaus. 

Koska aikaa tarkempaan tutustumiseen pelien sisältöön ei ollut, päädyttiin kokouksessa 

suosimaan 2000-luvun jälkeen julkaistuja menestyspelejä. Kirjastoon hankittiin aluksi 

pääosin vuoden pelipalkinnon voittaneita tai ehdolla olleita julkaisuja. 

Hankinnassa tärkeä kriteeri oli tässä vaiheessa se, että peli olisi kirjastokäyttöön sopiva. 

Sen takia esimerkiksi kertakäyttöiseen pelaamiseen tarkoitetut pelit jätettiin tarkoituk-

sella hankkimatta. Helmet-kirjastojen laajat lautapelikokoelmat tarjosivat tässä vai-

heessa apua aineiston hankintaan ja valintaan, sillä tarkistamalla, löytyykö peli Helmet-

kirjastoista, saattoi olettaa sen olevan kirjastokäyttöön soveltuva.  

7.4 Lautapelien käsittely ja lainaus  

Lautapelien käsittely lainauskuntoon on monivaiheinen prosessi ja vie enemmän aikaa 

kuin kirja-aineiston. Käsittelyyn kuuluu aineiston kansilaatikkoon lisättävien huomautus-

tekstien tekeminen sekä kirjaston infotarrojen tulostaminen. Kansiin lisättävien tietojen 

lisäksi lautapelin sisältö jaotellaan ja pussitetaan, jotta asiakkaan olisi helpompi ottaa peli 

käyttöön. Tarkat kuvaukset pelin sisältämistä osista sekä laatikon kannessa että pus-

seissa helpottavat myös henkilökunnan tarkistustyötä, kun peli palautetaan. 

Helmet-kirjastoista käytössä olevat lautapelien kansitekstit saatiin vapaasti käytettäväksi 

myös Järvenpään kirjastossa. Kansitekstejä tehdään pääosin Pasilan ja Etelä-Haagan 

kirjastoissa ja niitä jaetaan muiden Helmet-kirjastojen käyttöön. Koska kansitekstit olivat 

niin hyvät ja kattavat, otettiin ne pääosin sellaisenaan käyttöön Järvenpään kirjastossa. 

Jonkin verran muokattiin tekstien värejä, jotta ne eivät olisi täysin samanlaiset kuin Hel-

met-kirjastoissa, koska on mahdollista, että asiakkaat käyvät lainaamassa pelejä sekä 

Helmet-kirjastoista että Järvenpäästä, ja tällöin on hyvä, että pelilaatikoiden ulkoasu hie-

man eroaa, jotta pelit eivät mene sekaisin. Järvenpään kirjastoon oli hankittu myös jonkin 
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verran sellaisia pelejä, joita ei löytynyt Helmet-kirjastojen materiaalipankista. Näihin pe-

leihin tulevat tiedot oli tehtävä itse. 

 

Kuva 3. Esimerkki lautapelien kansiteksteistä. 

Pelilaatikon kanteen tulevia tekstejä ovat mustapohjainen teksti (kuva 3 ja 4), joka ilmai-

see tietoa pelin osallistujamäärästä, kestosta, ikäsuosituksesta ja kohderyhmästä, sen 

lisäksi tästä tekstistä löytyy tieto pelin laina-ajasta ja kehotus tarkistaa osat ennen palau-

tusta. Kannessa on myös sinipohjainen teksti, jossa lukee, että luettelo pelin osista löytyy 

kannen sisäpuolelta. Sen lisäksi kanteen tulevat kirjaston viivakoodi, nidetunnus ja sig-

num-tarra. Signum ilmaisee pelin hyllypaikan. Lautapelien kohdalla päädyttiin Järven-

pään kirjastossa siihen, että hyllypaikkaan merkitään lautapelin suunnittelijan sijaan pelin 

nimi. Tämä tarkoittaa sitä, että pelit ovat hyllyssä aakkosissa pelin nimen mukaan. Tämä 

ratkaisu tehtiin, koska uskottiin että asiakkaat hakevat pelejä hyllystä ensisijaisesti ni-

mekkeellä eivätkä tekijällä. Tämän ratkaisun toimivuutta tarkastellaan vielä tulevaisuu-

dessa, mutta tällä hetkellä hyllytyksen kanssa ei ole ongelmia koska pelien määrä on 

vielä niin pieni, että suurin osa mahtuu hyllyyn kansi näkyvillä. 
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Kuva 4. Esimerkki lautapelien kansiteksteistä. 

Lautapelien käsittely vie pelistä riippuen aikaa hyvin vaihtelevasti. Muutamia osia sisäl-

tävän lastenpelin käsittely saattaa viedä vain 15 minuuttia, mutta aikuisten harrastajapeli, 

joka sisältää satoja osia, voi viedä käsittelyaikaa kokonaisuudessaan jopa tunnin tai 

enemmän. 

Etelä-Haagan kirjastossa tehdystä haastattelusta kävi ilmi, että huolellinen muovitus 

sekä pelilaatikon että tekstiliitteiden osalta sekä aineiston pussitus (kuva 5) kuitenkin li-

säävät pelin säilyvyyttä. Osien katoamiseen ei kirjasto juurikaan voi vaikuttaa, mutta 

muovitus auttaa peliä pysymään paremmassa kunnossa pitempään. 

Kuva 5. Esimerkki lautapelin sisällöstä muovitettuna ja pussitettuna. 
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Lautapeleihin kuuluu usein myös pelikortteja ja muuta korttiaineistoa. Korttien suojaami-

nen on tärkeää, sillä niitä käsitellään ja pidetään kädessä lautapelin osista yleensä eni-

ten, jolloin ne myös kuluvat helpommin. Lautapelien kortteihin on mahdollista ostaa muo-

visia korttisuojia, joihin kortit on helppo sujauttaa. Lautapeliprojektin alkuvaiheessa kir-

jastossa lähdettiin muovittamaan pelien kortteja, mutta muovitus osoittautui niin työlääksi 

ja aikaa vieväksi prosessiksi, koska peleissä voi olla jopa satoja kortteja, että melko no-

peasti päädyttiin siihen, että kirjastoon ostetaan valmiita muovisuojia. Korttien muovitus 

käsin oli ongelmallista myös siksi, että muovitus jättää helposti korttien reunat hieman 

tahmeiksi mikä vaikuttaa niiden käsittelyyn pelattaessa. Muovituksessa oli lisäksi oltava 

erityisen huolellinen, jotta kortteihin ei jää ilmakuplia tai jälkiä, sillä joissain peleissä kort-

tien on tärkeää olla sellaisia, ettei niitä pysty erottamaan toisistaan.  

Muita pelejä varten tehtäviä hankintoja olivat erikokoisten Minigrip-pussien hankinta, 

joita käytetään pelin osien jaotteluun. Pussit ja suojat ovat suhteellisen edullisia hankin-

toja, jotka nopeuttavat suuresti lautapelien käsittelyä, joten niiden hankinta on suositel-

tavaa. Myös kuminauhoja kannattaa käyttää pelilaatikoiden ympärillä. Kuminauhat pitä-

vät kannen kiinni, jotta se ei kuljetuksen aikana aukea ja osia putoa ulos. 

7.5 Lautapelien sijoituspaikka  

Selkeä viesti, joka saatiin sekä Pasilan että Etelä-Haagan kirjastoista oli se, että lauta-

pelien esillepanoon tulee panostaa. Mikäli kokoelmaa ei ole mahdollista sijoittaa pysy-

västi näkyvälle paikalle, tulisi se ainakin kokoelman julkaisuvaiheessa olla näkyvästi 

esillä. Myös Keravan ja Tuusulan kirjastoissa lautapelit on sijoitettu melko näkyvälle pai-

kalle. Haastatelluissa kirjastoissa ei missään ollut lautapelejä varten hankittu erikseen 

hyllyjä vaan pelit oli sijoitettu jo olemassa oleviin hyllyihin. 

Järvenpään kirjastossa tilat olivat melko haasteelliset uuden aineistokokonaisuuden si-

joitusta ajatellen, sillä kirjaston hyllyt ovat pääosin kiinteitä ja aineistoa ja hyllyjä on jo 

runsaasti, joten uusien hyllyjen sijoituspaikkaa tuli harkita tarkasti ja siitä käytiin keskus-

teluja osastovastaavien kesken. 

Koska kirjastotiloissa ei nykyisellään ollut tarpeeksi isoa hyllytilaa lautapelikokoelmaa 

varten, päätettiin lautapelejä varten tilata uudet hyllyt. Kirjastossa on ollut käytössä siir-

reltäviä hyllyjä DVD-aineistolle sekä varatulle aineistolle. Yhtenäisyyden vuoksi päädyt-

tiin siihen, että peliaineistoa varten tilattaisiin kaksi kappaletta vastaavia hyllyjä. Hyllyt 
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ovat toimineet hyvin muiden aineistojen kohdalla ja ne ovat helposti siirreltävissä, vaikka 

ne olisivat täynnä. Niissä oli myös tarpeeksi tilaa sekä konsoli, rooli- että lautapeleille.  

Hyllyt tilattiin helmikuussa ja ne toimitettiin kasaamattomina. Kasaamista varten pyydet-

tiin apua Järvenpään kaupungin aputyöpankilta. Aputyöpankki toimii kaupungin eri toi-

mipisteissä avustamalla erilaisissa työtehtävissä. Aputyöpankissa työskentelee kuntout-

tavassa työssä työntekijöitä ja työntekijät tulevat paikalle ohjaajan kanssa. Hyllyjen ka-

saus hoitui aputyöpankin työntekijöiltä muutamassa tunnissa. 

Pelihyllyjen sijoituspaikaksi valittiin varatun aineiston itsepalvelunoutohyllyn viereinen 

tila. Tähän päädyttiin siitä syystä, että varattu aineisto sijaitsee samanlaisissa hyllyissä 

kuin uudet pelihyllyt ja niiden vieressä oli hyllyjä hieman uudelleen järjestelemällä sopi-

vasti tilaa. Tämä sijoituspaikka osoittautui jo alkuun erinomaisen hyväksi, sillä noutohyl-

lyn luona käy kirjaston aukioloaikoina paljon eri-ikäisiä asiakkaita lapsista aikuisiin. Lau-

tapelejä ei voi olla huomaamatta, kun asioi varaushyllyjen luona.  

Hyllyyn on sijoitettu erikseen lastenpelit ja aikuistenpelit (kuva 6). Koska muu lastenai-

neisto sijaitsee Järvenpään kirjastossa lastenosastolla, on hyvä, että kokoelma sijaitsee 

varaushyllyn vieressä koska silloin myös lapsiperheet huomaavat helpommin, että kir-

jaston kokoelmissa on myös lasten lautapelejä.  

Kuva 6. Pelihylly: lasten ja aikuisten lautapelit. 
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Pelihyllyihin sijoitettiin lautapelien lisäksi myös aikuisten konsoli- ja roolipelit. Nämä ai-

neistot saivat uuden hyllyn ja sijoituspaikan ansiosta näkyvämmän paikan. Aikaisemmin 

roolipelit löytyivät kirjaston takanurkan hyllystä ja myös konsolipelit oli sijoitettu melko 

hankalasti löydettävään paikkaan. 

Hyllyjen päätyihin lisättiin Järvenpään kirjastossa olevien opastekylttien mukaisesti tieto 

siitä, mitä hyllystä löytyy. Sen lisäksi hyllyihin tuli muita opasteita (kuva 7), kuten tietoa 

laina-ajoista ja lainamääristä eli kuinka monta peliä asiakkaalla voi kerralla olla lainassa. 

Konsoli- ja roolipelien hankinnasta vastaava työntekijä pyysi lisäksi, että hyllyyn lisättäi-

siin opaste siitä, että jos asiakkaan haluamaa peliä ei löydy hyllystä, hän voi tehdä siitä 

hankintaehdotuksen.  

 

Kuva 7. Lautapelihyllyn opasteita. 
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Hyllyyn lisättiin myös paperinen lista kirjastoon hankituista lautapeleistä, sillä lautapelien 

lanseerausvaiheessa ei kaikkia kirjastoon hankittuja pelejä ollut vielä ehditty saada val-

miiksi hyllyyn. Asiakkaat voivat toki verkkokirjaston kautta selata kirjastojen pelivalikoi-

maa, mutta paperisesta listasta voi nopeasti tarkistaa, onko jokin haluttu peli jo saatavilla 

kirjaston kautta ja sen voi varata maksutta. 

Kuva 8. Pelihylly: konsoli- ja roolipelit. 

Kaksi uutta, erillistä hyllyä (kuva 8) mahdollistavat peliaineistolle paremman näkyvyyden 

ja hyllyissä on vielä runsaasti tilaa uudelle aineistolle.   

7.6 Lautapelikokoelman markkinointi 

Lautapelikokoelman lanseeraus ajoittui syyskuun 2018 alkuun. Pelejä markkinoitiin jo 

ennen varsinaista julkaisua eri Facebook-sivuilla. Markkinoinnilla oli tarkoitus herättää jo 

ennen kokoelman julkistusta kiinnostusta ja keskustelua. Järvenään kirjaston omilla Fa-

cebook-sivuilla julkaistiin 15.8.2018 ennakkomainos (kuva 9) joka saavutti lupaavasti 

tykkäyksiä ja jakoja. 
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Kuva 9. Kuvakaappaus Järvenpään kirjaston Facebook-sivuille tehdystä ennakkomai-
noksesta.  

Myös varsinainen lanseerauspäivän yhteydessä pelejä markkinoitiin Facebookissa. Asi-

akkaita pyydettiin lähettämään lautapelitoiveita kirjastoon joko Facebookin tai kirjaston 

sähköpostin kautta. 

7.6.1 Henkilökunnan perehdytys 

Asiakkaille suunnatun markkinointityön lisäksi tuli kokoelmaa valmistellessa ilmi, että 

myös kirjaston henkilökunta tarvitsi opastusta ja perehdytystä lautapeleistä. Monelle lau-

tapelit olivat lähes täysin vieraita, ja niiden käsittely palautuksen yhteydessä herätti eri-

tyisesti kysymyksiä. Useimmiten esiin tullut kysymys oli se, että tarvitseeko pelien jo-

kaista nappulaa ja osaa laskea palautusten yhteydessä. Tämä asia tuli ilmi myös teema-

haastattelujen yhteydessä, ja jokaisessa haastatellussa kirjastossa oli henkilökunta poh-

tinut samoja kysymyksiä. 

Henkilökunnan perehdytystä varten järjestettiin kaksi samansisältöistä opastushetkeä. 

Henkilökuntaa tiedotettiin etukäteen sähköpostilla opastuksesta, ja osallistumista varten 

tehtiin ilmoittautumislista. Koska nämä kaksi ajankohtaa eivät sopineet kaikille henkilö-

kunnan jäsenille, järjestettiin tarpeen mukaan myös yksityisopastuksia niille, jotka eivät 

päässeet paikalle kumpanakaan päivänä.   
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Opastuksen kesto oli noin tunti ja sitä varten valmisteltiin PowerPoint-esitys, jossa ker-

rottiin aluksi lyhyesti lautapeleistä ja niiden historiasta. Sen jälkeen kerrottiin kirjastoon 

hankituista lautapeleistä, niiden kansilaatikoiden opasteteksteistä ja pelien käsittelystä 

lainauksen ja palautuksen yhteydessä. Kirjaston henkilökunta antoi opastuksesta hyvää 

palautetta ja sitä pidettiin hyödyllisenä. Opastuksen lisäksi kirjaston henkilökunnalle lä-

hetettiin sähköpostilla ohjeteksti, josta löytyi vielä tiivistettynä tietoa lautapeleistä, niiden 

laina-ajoista ja käsittelystä (liite 2). 

7.6.2 Lautapelitapahtuman järjestäminen 

Lautapelikokoelman lanseerauksen yhteyteen oli tavoitteena jo projektin alusta lähtien 

myös suunnitella lautapeliaiheinen tapahtumapäivä, joka toimisi myös osana lautapeli-

kokoelman markkinointia. Tässä kappaleessa kuvataan lyhyesti tapahtumanjärjestämi-

sen vaiheita ja varsinaista lautapelipäivää.  

Huhtikuun lopulla 2018 otettiin yhteyttä Suomen lautapeliseuraan. Seuralta tiedusteltiin, 

olisiko heillä tietoa luennoitsijoista, jotka voisivat tulla pitämään lautapeliaiheista luentoa 

Järvenpään kirjastoon. Vastaus saatiin 23.4. Mikko Saarelta ja hänen kanssaan sovittiin, 

että hän pitäisi kirjastossa luennon aiheesta ”Mistä pelimekaniikat tulevat?”. Mikko Saari 

on tamperelainen lautapelien asiantuntija. Hän on kääntänyt lukuisia lautapelejä suo-

meksi ja toimii Suomen lautapeliseuran jäsenvastaajana (Saari 2018). 

Lautapelipäivän ajankohdaksi sovittiin lauantai 29.9.2018 ja sitä varten varattiin koko 

päiväksi käyttöön kirjaston Tyyni Tuulio -sali. Viikonloppuajankohtaan päädyttiin siitä 

syystä, että silloin oli mahdollista pitää tapahtuma päivällä ja siihen pystyisi ehkä osallis-

tumaan myös nuorisoa. Varsinaisesti tapahtuma suunnattiinkin aikuisille ja nuorille.  

Koska koko päivän kestävää tapahtumaa ei voinut toteuttaa vain yhden työntekijän voi-

min, apua suunnitteluun ja päivän toteutukseen saatiin Järvenpään kirjaston oppisopi-

musopiskelijalta. Koska tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan Järvenpään kirjastossa, ei 

etukäteen voinut tietää kuinka paljon väkeä tulisi paikalle. Lopulta päädyttiin siihen, että 

Mikko Saaren luennon lisäksi ei tapahtumassa olisi muita esiintyjiä vaan varattu salitila 

olisi loppupäivän käytössä vapaaseen lautapelaamiseen.  

Tapahtuman yhteyteen suunniteltiin lyhyt kyselylomake, jonka tarkoituksena oli selvittää 

asiakkaiden mielipiteitä lautapeleistä, hankintatoiveita ja minkälaista lautapeleihin liitty-

vää tapahtumaa ja toimintaa asiakkaat haluaisivat, että kirjastossa järjestettäisiin.   
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7.6.3 Tapahtumapäivä 

Lautapelipäivä järjestettiin 29.9.2018 klo 11-15. Mikko Saaren luento alkoi kello 11 ja 

valitettavasti ajankohta osoittautui huonoksi luennolle, sillä paikalle ei saapunut kuin 

kaksi kävijää. Luento käsitteli lautapelien erilaisia mekaniikkoja ja Mikko Saari oli valinnut 

esimerkeiksi pääosin sellaisia pelejä, jotka oli hankittu myös Järvenpään kirjaston koko-

elmaan.  

Luennon jälkeen tila järjestettiin uudelleen lautapelaamista varten. Saliin oli jo etukäteen 

haettu pöytiä, jotka sopivat pelaamiseen, ja luentoa varten asetellut tuolit siirrettiin si-

vuun.  

Aluksi paikalle ei tullut väkeä myöskään pelaamaan pelejä, joten pelipäivän toteutuminen 

toivotulla tavalla vaikutti epäonnistuneen. Vähitellen paikalle alkoi kuitenkin tulla enem-

män väkeä: osa tuli pelaamaan pöytään yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa ja osa 

pelasi muissa pöydissä. Paikalle tuli useita lapsiperheitä, joten oli hyvä, että pelipäivää 

varten oli saliin tuotu myös monia lastenpelejä, vaikka tapahtuma olikin suunnattu aikui-

sille.  

Kokonaisuudessaan päivän aikana tapahtumaan osallistui 25 kävijää. Etenkin klo 13-15 

välillä pelaajia oli paikalla paljon ja ajoittain kaikki pelipöydät täyttyivät. Kokonaisuudes-

saan tapahtuma onnistui siis suhteellisen hyvin, vaikka luennon osallistujamäärä oli pet-

tymys. Jatkossa ei siis välttämättä kannata järjestää vastaavantyyppistä tapahtumaa ai-

nakaan liian aikaisin päivällä. Järvenpään kirjastossa useimmat luennot ja muut tapah-

tumat järjestetään yleensä arki-iltoina klo 18 jälkeen, joten jatkossa myös lautapeliaihei-

set luennot olisi luultavasti järkevämpää järjestää samaan aikaan. Sen sijaan varsinai-

nen lautapelaamiseen varattu aika osoittautui hyväksi. 

Asiakkailta ei juuri tullut kirjallista palautetta pelipäivästä. Muutamat kuitenkin vastasivat 

kyselylomakkeeseen ja saatu palaute oli, että on hyvä, kun Järvenpään kirjastoon on 

tullut lainattavia lautapelejä. Lautapeleihin liittyvien tapahtumien järjestämistä toivottiin 

myös jatkossa. Etenkin asiakas, joka oli paikalla koko tapahtuman ajan, toivoi että kir-

jastossa järjestettäisiin peli-iltoja, koska peliseuran löytäminen muualta oli vaikeaa. 
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7.7 Lautapelikokoelman kehittäminen 

Asiakkailta kyseltiin palautetta ja kommentteja lautapeleistä sekä ennen kokoelman lan-

seerausta että esimerkiksi lautapelipäivän aikana. Erityisesti kirjaston Facebook-sivujen 

kautta tuli paljon positiivista palautetta lautapeleistä sekä erilaisia pelitoiveita. Pelitoiveet 

otettiin ylös ja niitä toteutetaan jatkossa mahdollisuuksien mukaan. Osa toiveista kohdis-

tui vanhempiin peleihin, joista osaa ei ole saatavilla enää kaupoista. Näiden pelien koh-

dalla hankintatoiveiden toteuttaminen on vaikeampaa. Jonkin verran kirjastoon on kui-

tenkin tullut lautapelejä myös lahjoituksena, joten lahjoitukset ovat yksi keino saada ko-

koelmiin myös loppuunmyytyä aineistoa. 

Harrastajapelaajilta tuli jonkin verran palautetta siitä, että kirjastoon ei tulisi hankkia huo-

noina pidettyjä pelejä kuten Afrikan tähteä ja Monopolia. Toisaalta näitä pelejä taas toi-

vottiin myös hankittavaksi kirjastoon, joten toiveet olivat jonkin verran ristiriitaisia. Afrikan 

tähti nähtiin mekaniikaltaan niin yksinkertaisena pelinä, että sitä ei kannattaisi hankkia 

sen takia koska se saattaa vähentää kiinnostusta muita lautapelejä kohtaan. Järvenpään 

kirjastoon kuitenkin on hankittu myös näitä klassikkopelejä ja lainausmäärissä ne ovat 

tällä hetkellä kaikki kärjen tuntumassa, joten asiakkaita ne kyllä kiinnostavat. 

Lautapelien lainaustilastot ovat erittäin hyvät, kun ottaa huomioon, että pelejä on ollut 

lainattavissa vasta pari kuukautta. Järvenpään kirjaston tietokannasta haettujen tietojen 

mukaan lautapelejä oli 1.12.2018 mennessä lainattu yhteensä 455 kertaa. Lainattavia 

pelejä oli tässä vaiheessa kirjaston kokoelmassa 79. Lautapelien keskimääräinen kier-

toluku oli 5,8. Eniten lainoja oli Kellotornin kummitus -lastenpelillä, jonka kokonaislaina-

määrä oli 11.  

Koska kaikki lainattavat pelit ovat tähän mennessä menneet hyvin lainaan, on tässä vai-

heessa vaikea tehdä arvioita siitä, mihin pelityyppeihin tulevaisuudessa kannattaisi pa-

nostaa. Lasten lautapelit ovat kuitenkin kiertäneet lainassa toistaiseksi parhaiten, joten 

niitä kannattaa hankkia myös jatkossa.  
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8 LOPUKSI 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli lautapelikokoelman perustaminen Järvenpään kir-

jastoon. Opinnäytetyön toiminnallisuuden takia varsinaisia tutkimuksellisia johtopäätök-

siä ei voida esittää. Tavoite oli kuitenkin, että kokoelma olisi kattava peruskokoelma ai-

neistoa lapsista aikuisiin harrastajapelaajiin, ja tämä tavoite toteutui. Tämän opinnäyte-

työn kirjoitusvaiheen lopussa lautapelikokoelma on ollut kirjastossa toiminnassa noin 

neljä kuukautta. Kokoelman liikkumista on seurattu päivittäin ja aineiston luettelointityö 

ja käsittely jatkuu, joten uusia pelejä on tullut kokoelmaan jatkuvasti. Lainausmäärät 

osoittavat, että projekti on ollut onnistunut: ajoittain on ollut tilanteita, että hyllyssä on 

ollut paikalla vain muutamia pelejä.  

Lautapelikokoelman lisäksi tarkoituksena oli parantaa kokonaisuudessaan uuden mu-

siikki- ja mediaosaston aineiston näkyvyyttä. Uusien pelihyllyjen avulla saatiin paitsi lau-

tapelit myös konsoli- ja roolipelit siirrettyä samaan paikkaan, jotta asiakkaat löytävät kir-

jaston peliaineiston helpommin ja ne ovat myös näkyvämmällä paikalla. 

Facebookin kautta tehty ennakkomarkkinointi ja lautapelipäivä kirjastossa auttoivat tuo-

maan lautapelikokoelmaa esiin eri kanavilla. 

Haastavin osa projektia oli lautapelien luettelointityöhön liittyvät asiat. Myös se, että ky-

seessä oli Järvenpään kirjastossa täysin uusi aineistolaji, asetti erilaisia haasteita, ja sel-

vitettäviä asioita oli paljon liittyen aineiston laina-aikoihin, pelien osien käsittelyyn ja si-

joituspaikkaan. 

Hienoa oli eri kirjastoissa tehtyjen haastattelujen kautta huomata, miten yhteistyöhaluk-

kaita kirjastot ovat: tietoa ja hyviä käytäntöjä halutaan jakaa todella auliisti. Yhteistyön 

edut ja tehokkuus käyvät ilmi yhteisistä tietokannoista ja siitä, että kirjastot haluavat jakaa 

esimerkiksi lautapelien kansiopasteita. Yhteistyön avulla ei kaikkea tarvitse joka kirjas-

tossa tehdä alusta asti itse, jolloin työaikaa säästyy ja toiminta tehostuu.  

Lautapelikokoelman perustaminen oli todella mielenkiintoinen ja innostava projekti, 

jonka kautta oli mahdollista päästä perehtymään monipuolisesti erilaisiin kirjastotyöhön 

liittyviin prosesseihin, kuten hankinta, luettelointi, markkinointi, tilojen suunnittelu ja ta-

pahtumanjärjestäminen.  
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Kysely kirjastonne lainattavista lautapeleistä 

 

 

1. Lautapelikokoelman perustaminen 

• Milloin lautapelikokoelma on perustettu? 

• Miksi kokoelma perustettiin? 

• Paljonko lautapelejä on tällä hetkellä kirjaston kokoelmissa? 

• Hankitteko aluksi isomman määrän pelejä vai kasvatitteko kokoelmaa vähitellen? 

 

2. Lautapelien hankinta 

• Onko lautapeleille tietty määrärahabudjetti?  

• Onko lautapelien määrärahabudjetti kasvanut kokoelman perustamisvuodesta 

lähtien vai pysynyt samana? 

• Kuka vastaa lautapelien hankinnasta? 

• Mistä lautapelit hankitaan? 

• Hankitaanko pelejä sekä lapsille, perheille että harrastajille? 

• Hankitaanko samaa lautapeliä aina yksi nide vai hankitteko samaa lautapeliä 

useampia kappaleita? 

 

3. Lautapelien luettelointi- ja kuvailutyö 

• Kuka vastaa lautapelien luettelointiin ja kuvailuun liittyvistä tehtävistä? 

• Kuinka paljon lautapeleihin on saatavilla valmiita luettelointeja esimerkiksi BTJ:n 

tai jonkin muun toimittajan kautta? 

• Kuinka paljon joudutte tekemään primääriluettelointia? 

 

4. Lautapelien käsittely ennen lainausta 

 

• Kuka vastaa lautapelien muovituksesta, tarroituksesta, osien jaottelusta pussei-

hin ja muusta valmistelusta ennen kuin ne ovat asiakkaiden lainattavissa? 

• Mistä tilaatte lautapeleihin tarvittavia lisämateriaaleja, kuten Minigrip-pusseja? 

• Kuinka kauan keskimäärin menee aikaa edellä mainittuihin valmisteluihin yhden 

lautapelin osalta? 
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5. Lautapelien lainaus 

• Kuinka paljon lautapeliniteitä on lainattu? 

• Kuinka pitkä laina-aika peleillä on? 

• Lainataanko niitä muihin kirjastoihin vai ovatko pelit lainattavissa vain siinä kir-

jastossa, johon ne on hankittu? 

 

6. Lautapelien sijoituspaikka 

• Mihin lautapelit on sijoitettu ja miten tähän paikkaan on päädytty? 

• Minkälaiseen hyllyyn lautapelit on sijoitettu? 

• Oletteko hankkineet lautapelejä varten jonkin erityishyllyn vai ovatko pelit saman-

laisessa hyllyssä kuin kirja-aineisto? 

• Jos lautapelit eivät ole hyllyssä, niin minkälaisessa tilassa niitä säilytettään? 

 

7. Henkilökunnan kokemukset peleistä 

• Miten työntekijät kokevat lautapelit osana kokoelmaa? 

• Onko pelien osien häviäminen aiheuttanut ongelmia? 

 

8. Asiakkaiden kokemukset peleistä 

 

• Minkälaista palautetta asiakkailta on tullut lautapeleihin liittyen? 

 

9. Lautapeleihin liittyvät tapahtumat 

 

• Onko lautapeleihin liittyen järjestetty tapahtumia tai jotain muuta toimintaa? 

• Jos tapahtumia järjestetään, kuinka paljon niissä on käynyt vierailijoita? 

• Jos tapahtumia ei ole järjestetty, aiotteko jatkossa järjestää lautapeleihin liittyviä 

tapahtumia? 

 

10. Lautapelikokoelman kehittäminen 

• Aiotaanko lautapeleihin panostaa jatkossa enemmän ja mihin suuntaan aiotte 

kehittää lautapelikokoelmaa? 

• Miten arvioitte kokoelman tämänhetkistä tilannetta: pitäisikö jollekin asiakasryh-

mälle hankkia enemmän pelejä (esimerkiksi lastenpelit)? 
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Lautapeliohje Järvenpään kirjaston henkilökunnalle 

 

Lainaus: 

• Lautapelien laina-aika on 2 viikkoa (voi uusia max 5 kertaa sekä varata). 

• Max 3 peliä voi olla samaan aikaan lainassa.  

• Lauta-, konsoli- ja roolipelit sijoitetaan samoihin hyllyihin ja niiden sijaintikenttä 

on: pelit  

 

Palautus: 

• Kun lautapeli palautuu, pelin sisältö tulisi tarkistaa samoin kuin muukin kirjasto-

aineisto tarkistetaan. 

 

• Pelilaatikon kannen sisäpuolella on lista pelin osista helpottamassa tarkistusta. 

 

• Mikäli logistiikkavuorossa on ruuhkaa, pelin osia ei tarvitse laskea yksitellen. Olisi 

kuitenkin hyvä tarkistaa, että ainakin pelin säännöt, pelilauta ja oikea määrä pus-

seja löytyy laatikosta. 

 

• Mikäli asiakas ilmoittaa, että pelistä puuttuu osia, toimita peli tarkistukseen. 

 

• Pelilaatikoissa on kannen ympärillä kuminauha. Mikäli asiakkaat ovat poistaneet 

kuminauhan, lisää palautuksen yhteydessä uusi. Kuminauha pitää pelilaatikon 

kannen tukevammin kiinni, jotta osat eivät tipahtele ulos. Kuminauhoja löytyy lo-

gistiikkapisteen hyllystä. 
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Esimerkkikuva pelilaatikon kannen sisäpuolella olevasta listasta, johon on merkitty pelin 

osat. 

Mikäli pelin osien tunnistaminen aiheuttaa ongelmia, kannattaa vilkaista pelin sääntövih-

koa. Sieltä löytyy usein kuvallinen ohjeistus pelin osista. 

 

Hyllytys: 

• Kaikki lautapelit sijaitsevat samassa paikassa.  

• Pelit on jaoteltu osastojen mukaan siten, että lastenpelit (osasto JLA) ja aikuis-

tenpelit (osasto JMU) ovat erikseen hyllyissä. Tässä tapauksessa aikuistenpelei-

hin kuuluvat lisäksi myös perhepelit sekä harrastajapelit. 

• Tarkista hyllyttäessä infotarrasta, onko kyse lasten- vai aikuistenpelistä eli onko 

osasto JLA vai JMU.  

• Pelit hyllytetään signumin mukaan. Eli esim. Carcassonnea ei hyllytetä tekijä 

Klaus-Jürgen Wreden mukaan vaan pelin nimen mukaan.  
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Opasteet pelilaatikoissa: 

• Pelilaatikoissa on erilaisia opastetekstejä, joiden tarkoitus on auttaa asiakkaita 

löytämään vaikeustasoltaan ja pelaajamäärältään sopivia pelejä lainattavaksi. 

• Kannen sivun mustapohjaisessa tekstissä olevat merkinnät kertovat: 

o Kuinka monta pelaajaa peliä voi pelata. 

o Kuinka pitkä suurin piirtein on yhden pelikerran kesto. 

o Mikä on pelin arvioitu ikäraja. Huom! Ikäraja ei lautapeleissä tarkoita sitä, 

etteikö esim. alle 8-vuotias voisi lainata lautapeliä, jonka kannessa on 

merkintä 8+. Ikäraja viittaa ainoastaan siihen, että alle 8-vuotiaat eivät 

välttämättä vielä ymmärrä pelin sääntöjä eli se on sisällöltään liian haas-

teellinen.  

o Alariviin on merkitty nuolilla ne kohderyhmät, joille peli on suunnattu. Mo-

nessa pelissä kohderyhmiä voi olla useita, ja sama peli voi olla sekä lap-

sille että aikuisille suunnattu. Tällaisissa tapauksissa pelin kotiosasto voi 

olla joko JLA tai JMU sen mukaan kumpi kohderyhmä on arvioitu ensisi-

jaiseksi. 

• Kirjaston lautapelikokoelmaan on hankittu jonkin verran myös englanninkielisiä 

lautapelejä. Näiden pelien kansitekstit ovat englanniksi, joten ne erottuvat hyl-

lyssä suomenkielisistä peleistä. Englanninkieliset pelit ovat pääosin aikuistenpe-

lejä ja harrastajapelejä.  

 

 

 

 

 

 

 



Liite 3 (1) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Miia Lehtola 

Järvenpään kirjaston lautapelikokoelma  

Afrikan tähti 

Agricola 

Alfapet 

Aikamatka Suomi 

Alias junior 

Alien Artifacts 

Arkham Horror 

Atlantis 

Azul 

Backgammon 

Baluba 

Bang! 

Battle Sheep 

Battlestar Galactica 

Blitz 

Blitz 2.0. 

Bottle Imp 

Brains : Japanese Garden 

Cacao 

Camel Cup 

Carcassonne Junior 

Carcassonne : Kirkot ja Kievarit 

Carcassonne : Kirjurit ja Kauppiaat 

Carcassonne : Kivikausi 

Carcassonne : Lohikäärme ja Linnanneito 

Catan 

Century : Spice road 

Cheese Please! 

Chinese Checkers 
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Choco 

Colorama 

Coloretto+ 

Crystal Cave = Kristallikaivos 

Dale of Merchants 

Deja Vu? 

Dokmus 

Dominion 

Dominion : Hovit ja Juonet 

Dungeon Rush 

Eclipse 

E niin kuin elefantti 

Eldritch Horror 

Eläinpyramidi 

Enigma 

Fairy Tales - Olipa Kerran 

Figurix 

Flamme Rouge 

Fiksu karhu oppii laskemaan 

Genial 

Hedelmätarha 

Hanabi 

Honshu 

Hornet 

Hurjan hauska autokilpa 

Imhotep 

Ice Cool 

Isle of Skye 

Istanbul 

Jorvik 

Kanin loikka 
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Kaleidos 

Kanan kotkotus 

Kaniralli 

Karuba 

Kellotornin kummitukset 

Kimble 

Kingdom Builder 

Kingomino 

Lagoonies 

Leo menee parturiin 

Life in the Coral Reef 

Lord of the Rings 

Love Letter 

Madeira 

Magic Maze 

Magic Tower 

Majesty 

Mallorca 

Matka 

Menolippu 

Minun ensimmäinen pelini : aistit 

Minun ensimmäinen pelini : maatila 

Minun ensimmäinen pelini : myyrä 

Minun ensimmäinen pelini : pörriäinen 

Minun ensimmäinen pelini : nyt kylpyyn! 

Minun ensimmäinen pelini : kalastus 

Modern Art 

Monopoly Helsinki 

Monopoly Junior 

Monza 

Mucca Pazza 
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Munchkin 

Muuttuva labyrintti 

Mysterium 

Nations 

Nations the dice game 

Neuroshima Hex! 

New York 1901 

Noa 

Pandemia 

Patchwork = Tilkkutäkki 

Photosynthesis 

Port Royal 

Port Royal Lisäosa 

Power Grid 

Puerto Rico 

Qin 

Race for the Galaxy 

Red November 

Reuhurinne : Eka englanti 

Risk 2210 A.D. 

Rummy 

Rush Hour 

Schack 

Scrabble 

Sibelius 

Smallworld 

Space Alert 

Splendor 

Stone Age 

Stratego Original 

Suomi Finland 
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Super Farmari 

Takenoko 

Taitotoukat 

Tatun ja Patun Suomi peli 

Talisman 

Terraforming Mars 

Through the Ages (New Story..) 

Ticket to ride - first journey (Eurooppa) 

Tikal 

T.I.M.E. Stories 

Touche 

Tuusulanjärven Taiteilijayhteisö 

Twilight Struggle 

Ubongo 

Vasco da Gama 

Village 

Villit varsat 

XCOM the Board Game 

Zoobaloo 

Ötökkähotelli 

0-9 

6 Nimmt 

7 Signum 

7 Wonders 

 


