
  
Miten kirjastoperinne saadaan talteen? 

 
 
 
 

Eeva Peltonen 

 Onko kirjastoala ollut Sinulle kutsumus vai kohtalo?  
 Millaisia ovat olleet oman rajuimmat muutosten vuodet?  
 Tule muistelemaan kirjastouraasi 19.10. klo 15  

Tieteiden talolle (Kirkkokatu 6, huone 401) 

"Kirjastossa oli innostunut ja kaikenlaisen uuden kokeilemisen henki" 

"Pamppailevin sydämin menin tähän uuteen hienoon kirjastoon. En ollut sitä opiskeluihini vielä 
paljon käyttänyt. Nyt sain tutustua taloon kellarista johtajan huoneeseen asti. (…) Kirjastossa 
oli erittäin mukava työskentelyilmapiiri. Koko henkilökunta oli ystävällistä ja auttavaista 
harjoittelijan silmin katsottuna. Kirjastossa oli innostunut ja kaikenlaisen uuden kokeilemisen 
henki. Keksittiin sellaista, mitä ei ennen ollut missään, ainakaan Suomessa, ollut. Uudessa 
talossa oli sellaiseen mahdollisuus." 

Näin positiivisessa hengessä kuvailee vaikutelmiaan ensimmäisestä kirjastoharjoittelu- ja 
kirjastotyöpaikastaan, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjastosta, 
kirjastoperinnekeräyksen tieteellisten kirjastojen sarjan pääpalkittu, jonka nimi pysyköön salassa 
13.10. asti, jolloin kilpailun tulokset julkistetaan Turun kirjamessujen yhteydessä 
järjestettävässä kirjastohistorian seminaarissa.  

Edellä siteeratut kuvaukset, jotka liittyvät pääpalkitun, nyt jo eläkkeellä olevan kirjastonhoitajan 
uran alkuvaiheisiin, sijoittuvat 1950-luvun lopulle, jolloin "modernin arkkitehtuurin 
saavutuksiin kuuluva" Domuksen kirjastotalo oli vielä uusi. Pääpalkitun laajaan 
kirjastouraelämäkertaan sisältyy toki mainintoja vähemmänkin myönteisistä kokemuksista. 
Kuitenkin hänen kertomuksensa yleissävy on positiivinen. Kuvatessaan päätymistään 
kirjastoalalle hän viittaa enemmänkin käytännöllisiin syihin kuin kutsumukseen, mutta 
rakkaaksi ala hänelle kaikesta päätellen kuitenkin muodostui. Hänen kokemuksensa kirjastojen 
muutosten vuosikymmenistä ulottuvat 1950-luvun lopulta 1990-luvun alkupuolelle. Hänelle ehti 
monivaiheisen kirjastouransa aikana kertyä kokemuksia varsin monentyyppisiä kehysyhteisöjä 
ja asiakkaita palvelevista kirjastoista. Hän pääsi seuraamaan näköalapaikalta myös kirjastoalan 
yliopistollisen koulutuksen kehittymistä, ja on ollut vähän vaikuttamassakin siihen. 

Palkittavan kirjastouraelämäkerran kirjoittaja on haastateltavana  Suomen tieteellinen 
kirjastoseuran vuosipäivänään 19.10. järjestämässä tilaisuudessa (jolloin hänet on jo palkittu). 
Tilaisuudessa kerrotaan yleisemminkin kirjastoperinnekeräyksestä. Sato ei tieteellisten 
kirjastojen osalta ollut kovin runsas. Tarkoituksena onkin, paitsi vaihtaa kollegojen kesken 
kokemuksia kirjastotyöstä ja kirjastojen muutosten vuosikymmenistä, myös pohtia sitä, miten 
tieteellisissä kirjastoissa toimineiden ja toimivien kirjastonhoitajien muistitietoa saataisiin 
talteen. Ilman tällaista muistitietoa kirjastohistoriankirjoitusta uhkaa näivettyminen 
kuivakkuuteensa. 

Kirjoittaja on kirjastonhoitaja Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossa. 
epeltone@valt.helsinki.fi  
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