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Maaliskuun 30. päivänä saimme surusanoman Terkkoon: kirjastomme
ensimmäinen kirjastonjohtaja Ritva Sievänen-Allen oli poistunut keskuudestamme.
Vaikka tiesimme hänen sairautensa laadun, tämä sanoma oli isku, joka siirsi meidät toiseen
aikakauteen.

Ritva Sievänen-Allen oli syntynyt 29. heinäkuuta 1930 Mikkelissä opettajaperheeseen. Hän tuli
ylioppilaaksi Mikkelin tyttölyseosta 1951 ja suoritti filosofian maisterin tutkinnon Helsingin
yliopistossa 1955, kirjastonhoitajatutkinnon Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa 1958 ja Master of
Library Science -tutkinnon Kalifornian yliopistossa (Berkeley) 1962. Tohtoriksi hän väitteli
taidehistorian alalta Jyväskylän yliopistosta 1989 aiheenaan kirjastotila: ”Avoin pohjakaava ja sen
käyttöönotto Suomen kirjastoarkkitehtuurissa ennen vuotta 1940”.

Hän toimi Helsingin yliopiston kirjastossa nuorempana alikirjastonhoitajana 1962-1967 ja
Terveystieteiden keskuskirjaston kirjastonjohtajana 1967-1993 sekä Tampereen yliopiston
kirjastotieteen ja informatiikan vt. professorina 1973-1977.

Ritva Sievänen-Allen vaikutti voimakkaasti suomalaisen kirjasto- ja informaatioalan kehitykseen ja
kansainvälistymiseen. Hän osallistui kirjastoalan uudistustyöhön, joka Suomessa aloitettiin
perustamalla kirjastotieteen ja informatiikan professuuri Tampereen yliopistoon 1971. Itse USA:ssa
kirjasto- ja informaatioalan koulutuksen saaneena hän ymmärsi kansainvälisten verkostojen
merkityksen erityisesti tieteellisten kirjastojen kehitykselle. Hän osallistui aktiivisesti
Kansainvälisten kirjastoseurojen liiton IFLAn toimintaan, sen hallinto- ja teknologiajaoksen sekä
lääketieteellisten kirjastojen jaoksen työhön. Ollessaan Suomen tieteellisen kirjastoseuran
puheenjohtajana 1976-1979 hän aloitti tavan kutsua tieteellisten kirjastoseurojen ja
ammattiyhdistyksen yhteisille Kirjastonhoitajapäiville kansainvälisesti arvostettuja alan
asiantuntijoita. Hän piti tärkeänä kirjastojen näkyvyyttä ja yhteistyötä; tutkimusympäristössä
kirjastot eivät ainoastaan avusta tutkimusta, kirjastoissa tulee myös tehdä tutkimusta. Hän itse tarttui
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tähän haasteeseen ja kannusti kollegoitaan tarttumaan siihen sekä innosti heitä osallistumaan
kirjastojen yhteistyöhön, erityisesti kansainväliseen yhteistyöhön.

Hänen johdollaan luotiin Terveystieteiden keskuskirjaston kehityslinjat: kirjasto profiloitui alusta
alkaen dynaamisena ja innovatiivisena biolääketieteen informaatiopalvelukeskuksena, jonka
toiminnoissa kansainvälinen yhteistyö, kansainväliset standardit ja tutkimusverkostot olivat
keskeisiä elementtejä.

Aktiivisen työuransa jälkeenkin Ritva Sievänen-Allen säilytti laaja-alaisen kiinnostuksensa
kulttuuriin, kirjallisuuteen ja musiikkiin, sekä ylläpiti monipuolista sosiaalista verkostoaan ja
ystäväpiiriään. Hän jatkoi kirjallista toimintaansa paneutuen erityisesti naisen asemaan tiede- ja
taiteilijayhteisössä; tätä kuvastaa mm. hänen teoksensa ”Tyttö venheessä – Elsa Enäjärvi-Haavion
elämä 1901-1951”. Hänen aloitteestaan syntynyt Helsingin yliopiston alumnien kirjallisuuspiiri
kasvoi hänen toimintakaudellaan suosituksi kirjallisuusfoorumiksi. Elvyttäessään Helsingin
yliopiston akateemisen jouluhartaus- ja konserttiperinteen ja jatkaessaan konserttien ohjelmien
organisointia vielä vapaavuosinaan hänelle tuli erityisen läheiseksi Helsingin tuomiokirkon
poikakuoro Cantores Minores ja kuoron esittämä musiikki.

Muistamme hänen vireyttään ja vahvuuttaan, eloisuuttaan ja valoisuuttaan.

Vielä viimeisellä tervehdyskäynnillämme hänen luonaan hän suunnitteli keväistä runoseminaariaan,
jossa aiheena voisivat olla linnut.

Muistamme häntä tässä kevään valossa Paavo Haavikon sanoin:

”Kirjat jäävät, kun muutan lintu maailmasta…”
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