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Elli Voipio muisteli voittoon 

Muistelu provosoi muistelua. Tämä koettiin taas kerran Suomen tieteelllisen kirjastoseuran 
vuosipäivän tilaisuudessa 19.10. Tieteiden talolla. Ensin äänessä oli kirjastoperinnekeräyksen 
tieteellisten kirjastojen sarjan pääpalkittu Elli Voipio, jonka kirjastouraomaelämäkerta oli 
laajimpia keräykseen lähetetyistä, ennen julkaisemattomista teksteistä. Palkittu omaelämäkerturi 
ehti kertoa uransa alkuvaiheista noin puolisen tuntia. Sen jälkeen muistelua jatkettiin yleisenä 
vuoropuheluna, mikä oli tarkoituskin.  

Kirjastoura 50-luvulta 90-luvulle 

Nyt jo eläkkellä olevan kollegamme Elli Voipion ura tieteellisissä kirjastoissa alkoi 
harjoittelijana ylioppilaskunnan kirjastossa syksyllä 1957 ja jatkui Yhteiskunnallisessa 
korkeakoulussa suoritetun kirjastokurssin ja yhden lapsen jälkeen Yhteiskunnallisen 
korkeakoulun kirjastossa, joka oli siirtynyt korkeakoulunsa mukana 1960-luvun alussa 
Tampereelle. Muutaman vuoden päästä muutosta yliopistoksi muuttuvan korkeakoulun toiminta 
laajeni nopeasti, samoin sen kirjaston. Elli Voipio sai toimia alullepanijana monessa, mm. 
käyttäjäkoulutuksessa, harjoittelijoiden ohjauksessa ja kirjaston sisäisen henkilökuntalehden 
toimittamisessa.  

1960-luku oli tärkeää aikaa myös kirjastokoulutuksen kehittymisen kannalta. Kirjastoalan 
järjestöt ja korkeakoulu järjestivät Tampereella monia koulutustilaisuuksia, joihin kollegamme 
Elli osallistui. Tänä aikana lähdettiin myös suunnittelemaan kirjastokoulutuksen siirtämistä 
opetusjaostoista tiedekunnan puolelle. Elli Voipio seurasi tätä prosessia näköalapaikalta ja 
vaikuttikin vähän siihen 'sekakomiteassa', joka vuonna 1965 laati lausunnon 
Kirjastotutkintokomiean mietinnöstä. Syksyllä 1970 hän hakeutui pitkäaikaisempaan 
koulutukseen, Suomen kirjallisuuspalvelun seuran ja Valtion tieteellisen kirjastopalvelun 
järjestämälle informaatipalvelun kurssille Helsinkiin. Kurssin jälkeen hän muutti perheineen 
miehensä työn vuoksi pääkaupunkiseudulle ja siirtyi, kolmannen lapsensa syntymän jälkeen, 
joiksikin vuosiksi kirjastotöistä kotitöihin. Paluu kirjastoalan töihin alkoi 1970-luvun lopulla 
Suomen kirjastoseurassa ja jatkui ensin Suomen lähetysseuran kirjastossa, sitten Suomen 
sukututkimusseuran kirjastossa, josta Elli Voipio jäi eläkkeelle vuonna vuonna 1993.  

Miten perinne saataisiin talteen? 

Suomen tieteellinen kirjastoseura neuvottelee parhaillaan Elli Voipion kanssa hänen 
käsikirjoituksensa julkaisemisesta, joten kenenkään tilaisuudessa olleista ei kannata harmitella 
sitä, etteivät kuulleet kuin murto-osan Ellin laajasta kirjastouraomaelämäkerrasta. Kenties 
monikaan ei ehtinyt harmistua, sillä yleisöpuheenvuoroissa kuultiin mielenkiintoisia ja eloisia 
kuvauksia mm. kirjastoharjoittelusta ja harjoittelijoiden palkkauksesta menneinä aikoina, 
käyttäjäkoulutuksen alkuvaiheista eri kirjastoissa, ensimmäisistä, usein ' yli hilseen' ja siksi ehkä 
hukkaankin menneistä atk-kursseista, ensimmäisistä, yleensä turvallisesti lasiseinän takaa 
tapahtuneista 'kohtaamisista' jättiläismäisten tietokonehirmujen kanssa ja ensimmäisistä 
sormiharjoitteluista työpöydälle mahtuvien päätteiden ja mikrojen äärellä. Minä vuonna, tarkasti 
ottaen, mikrotietokone tuli itse kunkin omalle työpöydälle, oli yksi niistä monista asioista, joita 
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tuntui olevan ihmeteltävän vaikeaa muistaa, vaikka tuosta ajasta on vasta vuosikymmen, jos 
kaikkien osalta ihan sitäkään.  

Tilaisuudessa käytetyt puheenvuorot sisälsivät paljon sellaista kirjastoarjen historiaa, joka ei 
dokumentoidu mihinkään asakirjoihin. Eräät paikalla olleet pahoitelivat hieman sitä, ettei 
tilaisuutta oltu varauduttu nauhoittamaan. Toisaalta myönnettiin, että nauhoitus olisi saattanut 
jäykistää tunnelmaa. Jonkin verran pohdiskeltiin yleisemminkin sitä, miten kirjastoarjen 
historiaa voitaisiin yrittää dokumentoida jatkuvamminkin. Tässä yhteydessä otettiin esiin mm. 
kirjastojen henkilökuntalehdet ja viitattiin esimerkkinä Jyväskylän yliopiston kirjastoon, joka sai 
perinnekeruun palkintolautakunnalta kunniamaininnan muistelukulttuurin jatkuvasta 
vaalimisesta. Komeaa näyttöä tästä vaalimisesta edustaa kirjaston eläkeläisten kokoama ja 
keräykseen lähetettämä pumaska, joka koostuu kirjaston henkilökuntalehdessä eri 
vuosikymmeninä julkaistuista jutuista. Ne dokumentoivat monipuolisesti kirjastossa 
vaikuttaneita persoonallisuuksia sekä kirjastoelämän arkea ja juhlaa. Dokumentoituihin 
persoonallisuuksiin kuuluu myös Hupi-heppa, joka vielä 1960-luvulla kuljetti korkeakoulun 
postia ja tarvittaessa muutakin tavaraa ja jolle kirjakuljetuksista kiitolliset kirjastolaiset tapasivat 
kantaa kuivuneita viinereitä ja muita makupaloja mutusteltaviksi. 

Kirjastohistoriassa aukkoja 

Kirjastoperinteen keräys liittyy yleisempiin pyrkimyksiin käynnistää kirjastojen 
historiankirjoitusta, joka näyttäisi ainakin Turun kirjamessujen yhteydessä, 13.10. järjestetyssä 
Kirjastohistoriaseminaarissa käytettyjen puheenvuorojen valossa olleen viime aikoina miltei 
pysähdyksissä. Kirjastohistorian 'mustista aukoista' seminaarissa puhunut Sven Hirn kehoitti, 
keräykseen tulleiden työntekijämuisteluiden suhteelliseen vähäisyyteen viitaten, kirjastoalalla 
toimivia jalkautumaan eläkeläiskollegojensa luo haastattelemaan näitä. Tieteellisen 
kirjastoseuran tilaisuudessa, jossa käsiteltiin lyhyesti myös kirjastohistoriaseminaaria, 
väläytettiin ajatuksia siitä, että paitsi kirjastojen henkilökuntalehdissä kenties myös Signumissa 
voisi julkaista kirjastonhoitajien haastatteluja tai omia muisteluja. Tälläiset kirjoitukset 
saattaisivat innostaa, kenties jopa tehokkaammin kuin perinnekeräykset, alan ihmisiä, niin vielä 
työssä olevia kuin eläkeläisiäkin, muistelemaan.  

Erilaisten instituutioiden ja yhteisöjen innostus kerätä muistietoa ja/tai kirjoittaa historioitaan 
liittyy usein merkkivuosiin. Näin tälläkin kertaa. Sekä Suomen tieteellinen kirjastoseura että 
Suomen kirjastoseura ovat juhlineet pyöreitä vuosiaan. Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen 
piirissä eletään ensi vuonna merkkivuotta: HELKA-tietokannan käyttöönotosta taitaa tulla 
keväällä 2001 kuluneeksi 10 vuotta. Eikö nyt olisi otollinen aika muistelulle? Onhan kyse 
tietynlaisesta aikakauden vaihdoksestakin: VTLS-järjetelmän siirtymisestä historiaan ja 
Voyagerin astumisesta arkeemme. Uuteen järjestelmään siirtymistä suunnitellessa saattaa tulla 
aiheelliseksi penkoa VTLS:ään siirtymisen vaiheessa tuotettuja papereita. Ne saattavat herättää 
muistoja noista ajoista. Muistelkaa ja kirjoittakaa muistojanne vaikkapa VERKKARIin 
provosoimaan muidenkin muistelua! 

 Lisätietoa kirjastoperinteen keräyksestä ja sen sadosta kootuista 
julkaisuista Suomen kirjastoseuran sivuilla 
http://www.kaapeli.fi/~fla/tapahtuu.htm#juhla 
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