Eri vuosikymmenten kannunvalajat
kohtasivat tiedekuntansa kirjastossa

Kannunvalajuus yhdistää – tämä
tuli todennettua 28.9.2006, kun
edustava otos valtiotieteellisen
tiedekunnan tiedekuntajärjestön,
Kannunvalajat ry:n 1950-luvun
puolenvälin ydinporukasta vieraili
tiedekuntansa kirjastossa. Mukana
olivat Jaakko Itälä (vas.), Erkki
Salminen ja Erkko Räsänen.
Tapahtumasta muodostui useammankin vuosikymmenen tai oikeastaan
suorastaan useamman vuosituhannen kannulaisten tapaaminen. Paikalla oli
nimittäin yksi 2000-luvun kannunvalaja, järjestön nykyinen puheenjohtaja
Aki Mäkinen (toinen oik.) ja lisäksi kirjastolaisia, joiden joukosta löytyy
1960- ja 1970-luvun kannulaisia.

Vierailun aikoihin kirjastossa oli
professionaalisella käynnillä berliiniläinen
kirjastoharjoittelija, Dr. Nina Johannsen, joka
osallistui tapaamiseen. Mikä oli osallistuessa,
kun 1950-luvun kannunvalajilta saksan
puhuminen sujui juohevasti aina kohteliaisuuksia
myöten. Kysehän oli herroista, jotka olivat
vuonna 1955 tehneet useamman päivän
ekskursion Saksaan ja isännöineet sitten taas
vuorostaan saksalaisia täällä Suomessa vielä
samana vuonna kierrättäen näitä ympäri maata.
Mainitusta Saksan matkastakin, jos muustakin
1950-luvun ylioppilaselämästä, vieraillamme oli
vauhdikkaita muistoja. Keskustelua innoittivat
nykyisen puheenjohtajan jakamat näytteet tekeillä olevasta Kannunvalajat
ry:n historiikista, josta vieraamme tunnistivat omia haastattelulausumiaan.

Hilpeyttä herätti myös Jaakko
Itälän jo unohtama, mutta minun
oikein hyvin muistamani tapaus
1970-luvulta. Tuolloin istuva
opetusministeri Itälä oli käynyt
kirjastossamme ja yrittänyt saada
paria teosta lainaksi. Minä,

tuolloinen nuori virkaintoinen järjestelyapulainen, olin torpannut ministerin
aikeet todeten reippaasti, että käyttösääntömme mukaan meiltä ei yliopiston
ulkopuolisille lainoja tipu. Tuolloin kirjastomme oli vielä aika suljettu
seminaarikirjasto, josta pidempiä kotilainoja saivat vain opettajat ja tutkijat.
Opiskelijat saivat yö- ja viikonloppulainoja. Ulkopuoliset saivat tyytyä
tutustumaan kirjaston tarjoamuksiin paikan päällä.

Kokoonnuimme mikroluokassa,
jossa me kirjastolaiset esittelimme,
millaisia palveluita verkossa on
tarjolla nykyajan opiskelijoille.
Katselimme myös kuvia
tiedekunnan viimeisimmästä
promootiosta.

Tutkalimme vähän myös kirjaston
historiasivuja. Sieltä löytyy alla
oleva kuva vuodelta 1956, jossa on
mukana myös yksi vierailijoista,
Erkko Räsänen. Kyse on
tilanteesta, jossa Kannunvalajat
ry:n edustajat tekevät lahjoituksen
tiedekunnan seminaarikirjastolle.
Juuri tuon lahjoituksen
muistaminen oli antanut Erkko
Räsäselle kimmokkeen ottaa yhteyttä kirjastoomme. Tapaus oli tullut hänen
mieleensä, kun häntä oli haastateltu Hämäläisen osakunnan historiikkia
varten. Kannulaisten kirjat oli aikoinaan sijoitettu Hämiksen tiloihin, joista ne
haluttiin lahjoittaa tiedekunnan kirjastolle. 1950-luvun hankintakirja
kertookin, että lahjoitus sisälsi toista sataa yhteiskuntatieteellistä kirjaa, mikä
oli tuolloisissa oloissa merkittävä lahjoitus, kun kokoelmien vuotuinen
kartunta oli jotain 1300-1400 nidettä. Näissä kirjoissa on myös
Kannunvalajien ex libris.
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