Aamukävelyllä Teologisen tiedekunnan
kirjastossa
Teologisen tiedekunnan kirjaston kokoelmista
on kerrottu aika kattavasti kirjastomme
kotisivulla kohdassa Kokoelmat, mutta
kirjastossamme oleva muu kuin teologinen
kirjallisuus, ei esityksestä luonnollisesti käy
ilmi. Tämä siksi, että teologian lähialueiden
kirjat on meillä, kuten ehkä muissakin
erityisalan kirjastoissa sijoitettu oman alan
kirjallisuuden joukkoon.
Eräänä päivänä tein aamukävelyn kirjastomme hyllyjen väliin tarkoituksenani
kartoittaa tätä lähialueiden kirjallisuuden määrää, jonka oletin olevan
suhteellisen pienen. Suuntasin kulkuni ensin kirkkohistorian osastoihin.
Runsaan kirkkohistoriallisen tarjonnan lomasta löytyi politiikan alaan
kuuluvaa kirjallisuutta, kuten Ilkka Hakalehdon Maalaisliittokeskustapuolueen historia, Juhani Paasivirran Suomi ja Eurooppa, sekä
huomattavien valtiomiestemme Agathon Meurmanin, Kyösti Kallion ja
Mauno Koiviston elämäkerrat Näiden lisäksi oli luonnollisesti jokakodin
peruskirjastomateriaalia: Suomen historiat (Jaakkolan ja Weilin& Göösin).
Suomenkielisistä teoksista voisi vielä mainita Risto Alapuron Raja railona
aukeaa. Näkökulmia suojeluskuntiin. Lisäksi löytyy 7-osainen
Opetusministeriön historia, Suomen Siirtolaisuuden, Teiden, Kirjallisuuden ja
Tieteiden historiat. Yhden oppikoulunkin historiikki meillä on: Jyväskylän
lyseo 1858-1958. Maakunta- ja paikallishistorioita on viiden hyllymetrin
verran.
Läntisen naapurimaamme Ruotsin valtiopäiväasiakirjat (Svensk riksrådets
protokoll, 1600-luvulta, Svensk riksdagsakter 1521-1718) ovat luettavissa,
samoin 3-osainen Svensk lärdoms historia, joka kattaa ajanjakson keskiajalta
kustavilaisen ajan loppuun. Joskus on hankittu myös 9-osainen, Bonnierin
kustantama ja 1960-luvulle ulottuva Ruotsin historia, Den svenska historien.
Käytännöllisen teologian alaan kuuluvasta uskonnonpedagogiikan osastosta
löytyy myös kasvatustieteellistä kirjallisuutta, kuten Lahdeksen Peruskoulun
didaktiikka ja saman tekijän Peruskoulun uusi opetusoppi, lisäksi
Kari Uusikylän ja Päivi Atjosen Didaktiikan perusteet, Osmo Lampisen
Suomen koulutusjärjestelmän kehitys, Liekki Lehtisalon ja Reijo Raivolan
Koulutuspolitiikka, Kirsti Karilan, Jarmo Kinoksen ja Jorma Virtasen
toimittama Varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia, sekä Stakesin julkaisema
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.

Vielä haluaisin mainita Heimo Langinvainion teoksen Lasten stressi ja
Thomas Lickonan Raising good children, sekä Outi Laukkasen, Silja
Lihrin ja Pirkko Salpakiven Perhe, varhaiskasvatus ja päivähoito.
Sielunhoidon osastosta löytyy myös
psykologista ja psykiatrista kirjallisuutta, joista
esimerkkeinä amerikkalaisen psykiatrin
Elisabeth Kübler-Rossin Questions and
answers on death and dying ja hänen vuonna
1988 suomeksi ilmestynyt teoksensa Aids yhteinen haaste. Veikko Tähkän teokset
Psykoterapian perusteet ja Potilaslääkärisuhde, sekä Tiina Tikkasen Psykoterapiaopas lisättäköön alan kirjojen
luetteloon.
Naapuriosastossa, jonka aihepiirinä on diakonia ja sisälähetys, huomioni
kiintyy kahteen taivaansiniseen kirjaan alahyllyllä. Siinä ovat Heikki
Wariksen Sosiaalipolitiikka ja Antti Eskolan ja Leena Kurjen toimittama
Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena. Jälkimmäisessä ovat kirjoittajina
mm. Briitta Koskiaho, Hannu Tapani Klami ja Kari Uusikylä. Osastosta
löytyneistä sosiaalialan teoksista mainittakoon vielä Teuvo Peltoniemen
Perheväkivalta, Panu Pulman ja Oiva Turpeisen Suomen lastensuojelun
historia, Antti Kariston
toimittama Vanhuus kaupungissa, sekä Sosiaalityöntekijöiden liiton julkaisema
Sosiaalityö ja työnohjaus.
Kirkkososiologian osasto sisältää tunnettujen
sosiologien (Emilé Durkheim, Erik Allardt,
Elina Haavio-Mannila) teoksia. Muutaman
kotimaisen sosiologisen tutkimuksen voisi
mainita, näistä ensimmäisenä Suomalaiset
luokkakuvassa, sitten Jeja-Pekka Roosin
Suomalainen elämä ja Karmela Liebkindin
toimittamana Monikulttuurinen Suomi. Ulkomaisista
teoksista tulkoon vielä mainituiksi Sigmund
Freudin englanniksi ilmestynyt teos Totem
and Taboo, Stephen Finemannin toimittama Emotion in organizations ja
Mats Fribergin ja Johan Galtungin toimittama Rörelserna.
Muutama osasto on vielä käymättä läpi, mutta koska aamuinen kävely hyllyjen
välissä on yllättäin venynyt aamupäivän mittaiseksi, lopetan kierrokseni
uskoen, että olennaisin ei-teologinen materiaali on löytynyt. Mutta illalla,
kollegiaalisen solidaarisuuden osoituksena, eräs työtoverini haluaa varmistaa,
etten ole unohtanut Karl Marxin Pääomaa. Se löytyy uskonnonfilosofian
osastosta.
Marja-Sirkku Holma
kirjastosihteeri

Teologisen tiedekunnan kirjasto
puh. 191 23876
marja-sirkku.holma at helsinki.fi

