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Terveystieteiden keskuskirjastossa Terkossa on nyt lääketieteellisen aineiston 
lisäksi mittava kokoelma korkeatasoista humanistista kirjallisuutta. Lux 
Humana -kokoelma on räätälöity nimenomaan lääketieteilijöiden tarpeeseen.  

Muun muassa Yhdysvalloissa ja Englannissa tuttu medical humanities -termi 
tarkoittaa humanististen tieteiden ja taiteiden hyödyntämistä lääketieteen 
opetuksessa, tutkimuksessa ja lääkärin työssä. Suomessakin on tehty joitakin 
kokeiluja taiteen ja kirjallisuuden hyödyntämisestä lääkäreiden 
peruskoulutuksessa, mutta nyt avattu kokoelma on ensimmäinen ja ainoa 
laatuaan.  

Kokoelman laajuus sen perustamisvaiheessa on 1031 nidettä. Kokoelma 
käsittää korkeatasoista kauno- ja tietokirjallisuutta. Kaunokirjallisuuden osalta 
on hankittu toisaalta kirjallisuuden ohittamattomia klassikoita ja toisaalta 
kirjoja, jotka aiheensa puolesta sivuavat lääketieteen alaa.  

Tietokirjallisuutta on hankittu seuraavilta aihealueilta: filosofia, lääketieteen 
historia, sosiologia, sosiaalipsykologia ja psykologia, teologia ja uskontotiede, 
kulttuuriantropologia, kulttuurihistoria ja aatehistoria, taidehistoria, 
taideterapia, esseet ja elämäkerrat.  

Kokoelman kirjoja voi lainata samalla tavalla kuin Terkon muutakin aineistoa. 
Kirjojen toivotaan löytävän tiensä niin opiskelijoiden ja opettajien kuin 
potilastyötä tekevien ja tutkijoidenkin käsiin.  

Lux Humana –kokoelma avattiin juhlavasti asiakkaiden käyttöön 15.9.2005. 
Avajaispuheen piti dekaani Matti Tikkanen, arkkiatri Risto Pelkosen puheen 
teemana oli Humanismi lääketieteessä. Juhlatunnelman koko kirjastoon viritti 
musiikkiesitys – Joseph Haydnin Divertimento puhallinkvintetille.  

Lux Humana -kokoelman perustamisen ovat rahoittaneet lääketieteellisen 
tiedekunnan ohella Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen 
Lääkäriliitto, Finska Läkaresällskapet sekä Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.  

• Lux Humana 
• Arkkiatri Pelkosen puhe Humanismi lääketieteessä  

Poimintoja Lux Humanan avajaistunnelmista  

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2005/06/index.html
http://www.terkko.helsinki.fi/lux
http://www.terkko.helsinki.fi/lux
http://www.terkko.helsinki.fi/lux
http://www.terkko.helsinki.fi/lux/pelkosen_puhe.pdf


 

Arkkiatri Risto Pelkonen puhui kokoelman avajaisissa humanismista 
lääketieteessä. ”Ymmärrykseen tarvitaan älyn rinnalle myötätuntoa, tiedon 
rinnalle tunteita ja järjen kumppaniksi moraali. Ei potilaskaan odota 
lääkäriltään vain kliinisiä taitoja ja ammatillisia tietoja, vaan ymmärrystä, ja 
että hänet kohdataan ihmisenä.”  



 

Oik. Hannele Niemi, Kaisa Sinikara, Katri Tuori, Pirjo Rajakiili ja dekaani 
Matti Tikkanen, joka puheensa päätteeksi avasi Lux Humanan käyttöön 
leikkaamalla hyllyjä kietoneen silkkinauhan.  

 



Malja humaanille kokoelmalle; vas. Pirjo Rajakiili, Elise Pirttiniemi, Teodora 
Oker-Blom, Eeva Laurila ja Katri Tuori.  

 

Avajaisvieraat tutkivat innokkaasti hyllyjen sisältöä; mm. Outi Elonheimo 
(vas), nuoret Lääketieteen kandiseuran edustajat ja lääkäri Risto Koskinen.  

 

Vas. arkkiatri Risto Pelkonen, emeritus professorit Kimmo Luomanmäki ja 
Amos Pasternack, professori Matti Klockars ja Suomen Lääkäriliiton pj. Pekka 
Anttila.  



   

 

Kahden vuoden Humaniora-projekti lähes päätöksessään. Kirjoja hyllyyn 
asettelemassa työryhmän jäsenistä oik. Lassi Pohjanpää, Camilla Mårtenson, 
Klara Wentzel ja Päivi Pekkarinen apulaisinaan Eero Aropuro ja Joni 
Timonen.  
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