
VANHA KIRJA - UUSI KANSAINVÄLINEN 
TUOTE 

 

 
Terttu Turunen 

Taustaa kirjastojen kokoelmatyön syventämiseksi 

Suomen tieteellisen kirjastoseuran kansainvälinen työryhmä järjesti Helsingin yliopiston 
kirjaston auditoriossa torstaina 26.10.2000 teemapäivän, joka käsitteli ohjelmaesitteylynsä 
mukaisesti "kirjaa tiedon ja tunnelmien kansainvälisen vaihdon välineenä. Miten ja miksi 
typografinen kirja syntyi 1400-luvun puolivälissä, miten sen avulla välitettiin vuosisatojen ajan 
yhteistä eurooppalaista kulttuuria eri puolille maailmaa. Kirja säilyi noin 500 vuoden ajan 
lähes muuttumattomana täyttäen erinomaisesti sille asetetut ajatusten välittämiseen liittyvät 
tehtävät. Mitä kirjalle on tapahtumassa nyt? Häviääkö kirja kokonaan, tuleeko siitä vain pienen 
vähemmistön ylellisyysesine? Siirtyvätkö kirjan tiedonvälitykseen, kulttuuriin ja viihteeseen 
liittyvät funktiot uusille sähköisille medioille? Minkälaisiksi tulevat muodostumaan kirjastojen 
kokoelmat?" 

"Päivän tarkoituksena on esitellä kirjan kansainvälistä historiaa sekä tarjota osanottajille 
mahdollisuus pohtia omaa rooliaan kirjastonhoitajina tilanteessa, jossa perinteinen kirja on 
saamassa rinnalleen uudenlaisia viestimiä." 

Kirjahistoria 

Alotteen seminaarin järjestämistestä oli tehnyt Sirkka Havu, ja tilaisuus alkoi hänen laatimastaan 
kirjapainotaidon syntyedellytyksistä, sen synnystä ja leviämisestä 30 vuodessa yli Euroopan 
Tukholmaan asti laajasti kertovasta esityksestä, jonka piti Päivi Pekkarinen Sirkan ollessa 
estynyt kansainvälisten tehtäviensä takia. 

Kirjojen kansainvälisen leviämisen historiaa esittelivät salin täydelle yleisölle alaan syvästi 
perehtyneet ja aiheestaan ilmeisen innostuneet asiantuntijat eri vuosisatojen, kielialueiden ja 
kirjallisuuslajien näkökulmista. Esityksissä korostui myös se näihin aikoihin asti yleisessä 
tietoisuudessa vähälle huomiolle jäänyt seikka, että kansainväliset kirjat ja kirjallisuusvirtaukset 
ovat saapuneet Suomeen varsin nopeasti ja levinneet kaupunkilaisten ja myös - erityisesti 
länsirannikon - maalaisrahvaan käyttöön. Nettisukupolvi ei suinkaan ole ensimmäinen, jolle 
maailmaa on olemassa meidän metsänreunan takanakin. Industrialismin syntyyn ja 
teollisuustyön vaatimien taitojen opetukseen saakka ei suinkaan eletty täydessä analfabetismin 
pimeydessä, jossa kirja edusti vain valtaa ja kontrollia ja jossa aapiseen perehtyminen olisi ollut 
kaikille yhtä vaivalloista ja vastenmielistä kuin seitsemälle veljekselle - heillekin vain aluksi. 
Kirjoista osattiin hankkia käytännön tietoa, kumouksellisia ajatuksia ja mielenvirkistystä. 

Kaupankäynti ja merenkulku edellyttivät laskupäätä ajan- ja paikanmääritysten suhteen sekä 
aluemaantieteellistä tietoa. Esko M. Laine esitteli ilmajokelaisen kyläräätälin Samuel 
Jaakopinpoika Rinta-Nikkolan suomennoksen Daniel Djurbergin teoksesta Geografia alkaville 
(1804). Rohkeaa Rinta-Nikkolan urakassa oli kääntää asioita, joista ei mitään tiennyt ja joille ei 
vastinetta ennestään suomenkielessä ollut. Samoin rohkeutta vaativaa oli uskonnollisen 
kirjallisuuden kääntäminen, koska kirkko ja valtio pyrkivät torjumaan yksilölliseen uskoon 

 
 



vetoavat pietistiset virtaukset kumouksellisina ja estää kalvinististen oppien leviämisen maahan. 
Niiden reitti oli englantilaisen matalakirkollisen hartauskirjallisuuden saksannoksista tehdyt 
ruotsinnokset ja näiden suomenkieliset käännökset sensuurin milloin valppaamman milloin 
leppeämmän silmän alla. Näistä kertoi seminaarin puheenjohtaja Tuija Laine. 

Englanniksi ei romaaneja 1700-luvulla luettu, ranskalaisina käännöksinä kylläkin, totesi 
professori Outi Merisalo esitellessään ranskankielisen kirjallisuuden asemaa Suomessa Ruotsin 
vallan aikana. Turun Akatemialla oli ollut muutamia ranskalaisen kirjallisuuden edistäjiä, mutta 
sen kokoelmia kaikkiaan pidettiin vaatimattomina. Mielenkiintoinen seikka oli joidenkin jo 
aikanaan maailmanmaineen saavuttaneiden teosten systemaattinen puuttuminen, mm. Rousseau. 
Kartanokirjastot ja kaupunkien säätyläiskodit (perunkirjoitusten perusteella) olivat 
monipuolisemmin varustettuja. Joka kodin perusvalikoimaan kuului kielioppi ja sanakirja sekä 
nuorisolle sovelias Telemakhoksen seikkailut (Aventures de Télémaque). Suomenlinnan 
upseerit harrastivat myös eroottista kaunokirjallisuutta. 

Rainer Knapas esitteli eurooppalaisen kirjallisuuden kokoelmia Venäjällä. Venäjänkielisen 
kirjallisuuden osuus kartanokirjastoissa oli mitätön, mutta eurooppalaisen ajattelun suuntaukset 
olivat niiden kokoelmissa hyvinkin edustettuina. Näitä kirjoja on eri teitä aikojen kuluessa tullut 
myös Suomeen. Näyttelyjä aiheesta on järjestetty mm. Pietarin kirjat (1991). Kartanokirjastoista 
erityisasema on kahden ystävän perustamalla Monrepos’n kirjastolla, koska se on historian 
käänteissä säilynyt kokonaisuutena. Päivän esitelmöitsijöistä useat olivat Monrepos’n kirjaston 
ystäviä, joiden myötävaikutuksella kokoelmasta on koottu ja kootaan edelleen eri kieli- ja 
kulttuurialeita edustavia erikoisnäyttelyjä luetteloineen. Samalla Monrepos’n kirjoja 
luetteloidaan Lindaan.  

Kirjastonhoitajuus 

Oulun yliopiston informaatiotieteiden professori - tai kuten hän itse sanoi - kirjastokoulun 
opettaja Vesa Suominen pohti kirjastonhoitajuutta. Se hänen mielestään on puhetta 
dokumenteista eri yhteyksissä: neuvontatyössä, dokumenttien kuvauksessa, kokoelmatyössä, 
tiedonhaussa, linkittämisessä. Kirjastonhoitajan pätevyys on kielellistä pätevyyttä. Hänen 
mukaansa tietohallinto ei voi olla kirjastonhoitajuuden paradigma. Kirjastonhoitajuuteen liittyy 
sisällön ja merkityksen eron tekeminen. Sisällöt ovat yhteisiä, mutta niille annetut merkitykset 
yksilöllisiä. Riceurin strukturaalista analyysiä siteeraten Suominen puhui objektiivisuuden ja 
subjektiivisuuden välisestä jännitteestä. On tehtävä ero väline-ekspertiisin ja 
dokumenttiekspertiisin välillä. Dokumenttiekspertiisi on kirjastonhoitajuutta. 

Uusi kirjatalous? 

Viimeisenä puhui Juha Vuori-Karvia kustantajan, kirjakaupan ja kirjaston vastuusta kirjallisen 
kulttuurin saatavuudessa. Kirja-ala on kypsä toimiala: kasvu saadaan vain kilpailijoilta. 
Julkaisijoita on yhä enemmän ja tuotteen elinkaari on entistä lyhyempi, julkaisuja modifioidaan 
eri käyttäjäryhmille. Kustannustoiminta polarisoituu, keskittyy ja supistuu. Markkinointi on 
monikanavaista. Lukemisen markkinat muuttuvat hitaasti. Puolet Suomen väestöstä sulkee 
kirjan viimeisen kerran peruskoulun jättäessään. Kirja-alalle on vain vähän muutoksia 
lähivuosina odotettavissa. Uuden kirjatalouden rakenne on vasta aluillaan. Vanhat investoinnit 
ovat kehityksen jarruna, mutta muutokset ovat sitten tullessaan rajuja. Digitaalisen 
julkaisemisen kehityksessä mm. CD-ROMit ovat jo sivuraiteilla ja verkkojulkaisemisessa on 
vielä asioita auki. Tulevaisuudessa voitaisiin koulumaailmassa luopua selluloosan rahtaamisesta 
paikasta toiseen eBookin avulla, mutta toistaiseksi se on vain lupaus mm, ergonomisen 



kömpelyytensä ja lopullisen teknisen formaattinsa puutteiden vuoksi. Verkkokaupassa on 
totuuden hetki. Siinä osaaminen ratkaisee ja näyttäisi, että click & brick vie voiton, ts. 
kivijalkakauppialla on myös verkkokaupassa tarvittava ammattitaito. Kaupan on myös 
laajennettava valikoimaansa, asiakastilaukset on kyettävä hoitamaan tehokkaasti. Amazon on 
asettanut tietyn rimakorkeuden. Sen lisäksi kauppojen on oltava miljööltään viihtyisiä. 
Kustantajille asetetaan haasteita monella tasolla: on uusia ammattimaisia kustantajia ja 
ulkomaisen osaamisen maahantuontia. Aineistojen löytyvyyden parantamiseksi tarvitaan 
sisällön kuvailun ja tallentamisen standardeja. Julkaisujen sisällönkuvailua Vuori-Kariva ei 
luovuttaisi kirjastoilta kustantajien käsiin. 

Kirjoittaja on informaatikko Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossa 
 


