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Opiskelijakirjaston henkilökunnan tiedotuslehti Rypström aloitti 
ilmestymisensä vuonna 1971. Viimeinen lehti julkaistiin vuonna 1999. Aluksi 
lehti oli usein ilmestyvä tiedotuslehti, sittemmin sen luonne vähitellen 
muuttui: siitä tuli aikakauslehtimäisempi, se muuttui "viihteellisemmäksi" ja 
ilmestymiskerrat harvenivat. 

Jo viime vuoden joulun alla Opiskelijakirjaston suunnittelijat Päivi M. Lammi 
ja Jussi J. Omaheimo lukivat vinon pinollisen Rypströmejä sukeltaakseen 
vuosikymmenten takaiseen jännittävään ja erilaiseen kirjastomaailmaan 
poimiakseen niistä Verkkarin "Kirjastoelämää viime vuosisadalla" -sarjaan 
hauskan jutun.  

Messeviäkin juttuja toki löytyi, mutta päällimmäiseksi jäi hämmästys siitä, 
kuinka vähän 30 vuoden aikana Opiskelijakirjastossa tuntui muuttuneen. Tai 
oikeammin: kuinka paljon oli koko ajan muuttunut, mutta kuinka samana 
suhtautuminen muutoksiin oli pysynyt sekä kuinka samoja aivan aidot 
ongelmat olivat: muuttoja, teknisiä uudistuksia, viransijaisuuksien ketjutuksia, 
työvoimapulaa ja kiiretta. 
 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2006/08/index.html


 
Kuva: Artikkelista Marja Kosonen: "Shakkia?", Rypström 8/1977, s.11.  

Lehtiä lukiessa huomio kiinnittyi siihen kuinka muutokset viimeisen 30-
vuoden ajan vaikuttivat aina huolestuttavilta ja työtaakkaa lisääviltä: olipa 
kyse sitten tilastolaskimien tuomisesta lukusaleihin asiakaskäyttöön, 
siirtymisestä atk-lainaukseen tai kassakoneiden tulosta kirjastoon. Ohessa 
huomio vuodelta 1993 "Kun kassakone tuli taloon": 

"Kuluvan vuoden helmikuun alussa se sitten tapahtui. Jota oli jo uumoiltu ja 
jota olimme odottaneet kitkeränmakuisin tuntein. Hieno ihan Saksasta tuotettu 
kassakone kiikutettiin kurssikirjalainaamoon ja sitähän me sitten 
ihmettelimme kunniasta kangistunein katsein. Niinpä niin, siitä lähtien 
opiskelijoiden ei ole tarvinnut enää pelätä valmistumista ja työttömäksi 
joutumista jos ei satu löytämään taskun pohjalta viiden markan kolikkoa 
varattua kirjaa varten. 

(...) Palvelut byrokraattisessa hetteikössä (ne joita vielä on jäljellä) vain 
huononevat ja muuttuvat maksullisiksi. Yliopistoltahan meni virkapostioikeus 
vuoden alussa ja jostainhan meidän on saatava varaus- ja karhukorttien 



lähettämisestä aiheutuneet kulut peitetyksi. Korttejahan lähtee vuodessa yli 
sata tuhatta! Ja syksyllä ruvetaan kaiketi rahastamaan myös karhukorteista ja 
voi vain arvailla sitä työn määrää, joka tästä aiheutuu. Palauttajat parijonoon 
Hietaniemenkadulle, onhan siellä tilaa! 

(...) No mitenkäs meidän asiakkaamme ovat sitten suhtautuneet varattujen 
kirjojen maksullisuuteen? Täytyy myöntää, että yllättävän hyvin. "  
 
- Pekka Vesanen (Rypström 1/1993, s.3) 

Työasioiden ajattomuuden lisäksi Rypströmeihin tutustumisesta jäi mieleen 
lukukokemus aidosta henkilökuntalehdestä, josta löytyi myös kiinnostavia 
haastatteluja ja muun muassa koko joukko runokäännöksiä. 

Lisälukemista: 

• Nykyisen Opiskelijakirjaston perustivat vuonna 1858 ylioppilaat 
yhdistämällä osakuntien erilliset kirjakokoelmat Allmänna 
studentbibliotek -kirjastoksi. Vuoteen 1973 kirjasto toimi Helsingin 
yliopiston ylioppilaskunnan kirjastona. Vuosina 1974-1996 se oli 
Helsingin yliopiston kirjaston osasto ja vuodesta 1997 
Opiskelijakirjasto on toiminut omana laitoksena. Lisätietoja löytyy 
esimerkiksi Opiskelijakirjaston 145-vuotispäivien historiikista.  
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