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Helsingin yliopiston kirjaston kolme miljoonaa nidettä käsittävät kokoelmat 
edustavat yliopistossa opetettavia tiedon ja tieteen aloja. Eräät niistä ovat toisia 
käytännöllisempiä ja ihmisen oman tai jopa päivittäisen elämän kannalta muita 
tärkeämpiä, joskin tämä tärkeys korostuu useimmiten vasta jonkin kriisin 
kohdatessa yksittäistä ihmistä tai yhteiskuntaa.  

Aikanaan 1960-luvulla runsaasti keskustelua synnyttänyt Urho Rauhalan 
laatima Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalinen kerrostuneisuus on ammattien 
arvostuksen osalta suuresti muuttunut vuosikymmenten myötä. 
Sanomalehdissä on näitä haastattelutuloksia ajoittain julkaistukin.  

Rauhalan luettelon huipulla oli korkeimman oikeuden presidentti ja viimeisenä 
paimen. Mielikuviin pohjaavana luettelo ei mittaa näiden ammattien todellista 
merkitystä yhteiskunnalle tai kanssaihmisille, jos se sen tekisi, olisi paimen 
ainakin entisinä aikoina paljon korkeammalla. Olihan metsässä laiduntavan 
karjan paimenina usein lapsia. Mitä köyhempi perhe, sen tärkeämpi oli 
perheen ainoa lehmä tai lehmät ruokataloudelle. Metsälaitumilla uhkana olivat 
sudet ja karhut, joskus lehmän menetys suohon tai louhikkoisen maaston takia. 
Paimenen vastuu oli hätätilanteen tullessa lapselle liian suuri ja työolosuhteet 
petojen ja säiden takia usein viheliäiset ja epäterveelliset, mutta aikuisia 
tarvittiin muissa töissä. Nälkäkin varmaan on kiusannut.  

Napamuija, paarmuurska  

Mikäli ammattien tärkeyttä tarkastellaan niiden todellisen merkityksen pohjalta 
vaikkapa omassa yhteiskunnassamme, olisi ammateista ensimmäinen kätilö eli 
kansankielellä napamuija, paarmuurska. Tämä, useimmiten nainen, on 
ensimmäinen ihminen, jonka äitinsä kohdusta keskuuteemme syntyvä lapsi 
kohtaa. Kätilön taidoista varsinkin entisaikaan riippui pitkälti lapsen 
eloonjääminen ja äidin terveys ja synnytyksen onnistuminen. Parhaat kätilöistä 
osasivat lasta kääntää ja taitavasti tarpeen vaatiessa synnytyspihtejä käyttää, 
sitten kun niitä oli käytettävissä. Nyt kun isät saavat olla mukana 
synnytyksessä, voivat hekin kätilön ammattitaitoa ihailla. Hyväntuulinen, 
otteissaan varma ja rauhallinen kätilö on todellinen ”Pyhä Pietari” tai 
ensimmäinen suojelusenkeli ahtaasta portista maailmaan astuvalle. Niinpä on 
tämän kirjoittajan tytär saanut toisen nimensä Kymenlaakson ensimmäisen 
kätilön Maria Westerbergin mukaan.  

 



 

Kätilöt ja sairaanhoitajat ovat saaneet opetusta ja harjoitusta Kätilöopiston 
ohella myös Helsingin yliopiston Naistenklinikalla ja sairaaloissa. Lohjalaiset 
Ylösen sisarukset opiskelutovereineen 1960-luvun alussa. 

Kutsukaa lääkäri  

Kun kätilön koulutus ja taidot loppuvat, kun synnytys ei äidin ja sikiön 
kannalta sujukaan normaalisti, silloin tarvitaan ammateista seuraavaksi 
tärkeintä eli lääkäriä. Syrjäseuduilla saati kehitysmaissa ei lääkäreitä ole aina 
apuun rientämässä. Päivän lehdestä 16.9. sai lukea että laulaja Britney 
Spearsin ensimmäinen lapsi syntyi keisarileikkauksella. Tämä toimenpide on 
pätevän kirurgin suorittamana nykyisin jokseenkin turvallinen, ja monesti 
ainoa keino pelastaa äidin ja lapsen henki, mutta voi vain kuvitella miten 
pelottava tämä toimenpide oli entisinä aikoina.  

Suomessa ensimmäisen onnistuneen keisarileikkauksen teki professori Otto 
Engström Helsingissä sijainneella klinikallaan vuonna 1888. Otto Engströmin 
synnytysopin ja naistentautien kirjallisuuden kokoelma on aikanaan lahjoitettu 
yliopiston kirjastoon ja kokoelman oppihistoriallinen merkitys on huomattava. 
Kokoelma sisältää myös suuren määrän julkaisuja lääketieteen muilta aloilta. 
Matti Haltia ja Hindrik Strandberg ovat esitelleet kirjaston lääketieteen 
historian kokoelmia Muistiin painettua. Kansalliskirjaston kulttuuriaarteita -
teoksessa. Uusin lääketieteen kirjallisuus on Terveystieteiden 
keskuskirjastossa.  

Lääkärit ja sairaanhoitajat ovat hyvän ja järkevän hoidon ja lääkityksen ohella 
aiheuttaneet potilailleen turhaakin kipua ja kärsimystä ja pahimmassa 
tapauksessa puoskaroinnillaan potilaan invalidisoitumisen ja kuoleman. 
Varmaa kuitenkin on että lääkärien ja lääketieteen merkitys on ihmiselle aivan 
ylivertainen. Kun tässä on puheena on ollut synnytys, voi historiasta nostaa 



suuria, ihailtavia nimiä kuten Ignaz Semmelweiss, joka pelasti tuhansien 
synnyttävien äitien ja lasten hengen ja taisteli jääräpäisiä, kateellisia ja 
tekojaan pelästyneitä lääkärikollegoitaan vastaan. Eikä tässä tehty mitään 
mullistavampaa kuin alettiin Semmelweissin vaatimuksesta pestä käsiä 
kloorivesiliuoksella ennen kuin kajottiin synnyttävään äitiin ja niin 
lapsivuodekuume vähitellen saatiin lähes nujerrettua. Tästä on muistuttamassa 
lääketieteen allegorinen kuva Kansalliskirjaston Pohjoissalin päädyssä.  

Semmelweisin rinnalle täytyy nostaa lääketieteen historian muita suuren 
kiitollisuuden kohteena muistettavia nimiä: isorokkorokotteen keksijä Jenner, 
eetterinarkoosin kehittäjät Morton ja Jackson – voi vain kuvitella mitä olivat 
hampaanpoistot, amputoinnit, leikkaukset ilman puudutusta – Lister ja 
antiseptiikka, Pasteur ja bakteorogia, Sauerbruch ja rintaontelokirurgia, 
Landsteiner ja veriryhmät, Erlich ja kemoterapia, syfiliksen hoito, Röntgen 
säteineen ja vielä Fleming ihailtavana esimerkkinä antibioottisten aineiden 
keksimisessä, joilla sitten nujerrettiin yksi ikiaikainen ihmisen riuduttaja ja 
tappaja, tuberkuloosi.  

Maamies peltoon pehmeään …  

Näitä ihmisen kohtaloon kiinteästi liittyviä ammatteja ei voi laittaa 
keskinäiseen järjestykseen, monia muitakin tarvitaan yhtälailla, vaikkapa 
räätäliä ja suutaria. Esimerkkeinä ne kuitenkin käyvät. Kolmanneksi tärkein 
ammatti on maanviljelijän tuhansia vuosia vanha, suurta taitoa, kärsivällisyyttä 
ja tarmoa vaatinut ammatti. Maanviljelijä viljelee sen viljan, jonka 
MacDonaldsin hampurilaisketju sämpylöissään myy edelleen, ne perunalastut, 
joita oikeustieteen opiskelija yliopistolla osakunnassaan rouskuttelee ja juo 
cokista päälle. Senkin uuteaine on alun perin maanviljelijän tuottamaa.  

Sillanpään Hurskas kurjuus on hyvä teos muistuttamaan perunan 
merkityksestä. Toinen paljon mittavampi todiste oli aikoinaan Irlannin 
perunaruton aiheuttama emigraatio Yhdysvaltoihin. Entä oman kansamme 
historia ja nälän kärsimykset, jotka epidemian tavoin surmasivat 250 000 
ihmistä 1867–1868 katovuosina. Jos perunaa olisi riittävästi viljelty, olisi tuho 
ollut vähäisempi. Mutta vielä I. K. Inha kertoo kirjassaan nälkää näkevistä ja 
leipäjonot ovat pidentymässä taas tänään. Kaikki oman maamme maatalouden 
historiaan ja viljely- ja lannoitusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus on 
kansalliskirjastossa. Alan varsinainen tutkimuskirjallisuus on Viikin 
tiedekirjastossa.  

Kirjastonhoitaja  

Kun lapsi on syntynyt, kasvanut, terve, vaatetettu ja kylläinen katsoo hän 
ympärilleen, ihmettelee, ajattelee ja kaipaa henkistä ravintoa: ihmisyyttä, 
leikin, taiteiden ja tieteiden maailmaa. Ja kiitos vanhempiensa ja opettajan – 
miten tärkeä ammatti sekin – hän osaa lukea ja lähtee kirjastoon. 
Kirjastonhoitaja on ihmisen sielun, mielen, kaipuun ja uteliaisuuden kätilö, 
lääkäri, opettaja ja pappi. Hänellä on aarrearkun avaimet, juuri hän kerää 
ihmisen luoman henkisen perinnön kirjastoonsa, kirjat, lehdet, nuotit, 
käsikirjoitukset, kuvat, äänilevyt. Hän on käyttöliittymien ja tietokantojen Ali 



Baba:"Sesam aukene! "  

 

Yliopiston Slaavilainen kirjasto toimi aikoinaan Snellmaninkadulla 
rakennuksessa, johon nyt on avattu yliopistomuseo. Asiakaspalvelussa 1950-
luvulla Paul Jyrkänkallio ja Dagmar Kiparsky. Kuva: Kansalliskirjaston 
kuvakokoelma.  

Kirjastonhoitaja järjestää, luetteloi ja luokittaa, konservoi, mikrofilmaa ja 
digitoi. Hän hankkii nojatuolin, lampun ja palmun, lämpimän huoneiston tai 
talon ja seisoo hymyillen ovella: Tervetuloa maksutta tähän aarrekammioon, 
tähän hengen temppeliin, tähän todellisen kulttuurin tavarataloon. Muuta 
maksua ei vaadita kuin elävää kiinnostusta. Etsitkö mieltä kiinnittävää 
romaania rakkaudesta, joka muutti ihmisen luonteen vai etsittekö uusinta 
väitöskirjaa liian varhaisen toistuvan aamuherätyksen vaikutuksesta 
päiväkotilapsen myöhempään elämään. Meillä on viihtyisää, kirjastojen 
tuoksua, niille ominaista ilmapiiriä, jonka kirjojen kirjoittajat, kirjaston 
asiakkaat ja kirjastonhoitajat ovat vuosikymmenten ja satojen kuluessa luoneet.  

Kirjastonhoitaja, maanviljelijä, opettaja, lääkäri, sairaanhoitaja ja kätilö 
ansaitsisivat luonnollista kokoa olevan veistoksen ja ammatin tärkeyden 
mukaisen palkan. Sitä odotellessa, työ ihmisen ja ihmiskunnan hyväksi jatkuu.  
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