
Teologisen tiedekunnan kirjaston vaiheita
Keskustakampuksen vanhin tiedekuntakirjasto

Kirjoitus perustuu teologisen tiedekunnan kirjaston satavuotisseminaarissa
10.12.1002 esitettyyn kirjaston historiikkiin. Seminaarin aiheena oli "Teologit
tiedon lähteillä : kirjastot, arkistot ja tietokannat teologisen tutkimuksen
tukena".

Teologisen tiedekunnan kirjaston vaiheita

Teologisen tiedekunnan kirjasto vietti viime vuoden lopussa satavuotisjuhliaan.
Tämän keskustakampuksen vanhimman tiedekuntakirjaston perustaminen
liittyi yliopistossa tuolloin tapahtuneeseen opetustapojen muutokseen,
seminaariharjoitusten käyttöönottoon. Teologisessa tiedekunnassa harjoitusten
tueksi haluttiin perustaa yhteinen seminaarikirjasto.

Perustamisasiassa edettiin nopeasti sanoista tekoihin. Yliopiston sijaiskanslerin
päätöksen jälkeen kirjastolla oli pieni määräraha kirjallisuuden hankintaan,
mutta ei kirjastotiloja. Omia tiloja jouduttiinkin odottamaan pitkään: vasta viisi
vuotta perustamisensa jälkeen kirjasto sai ensimmäiset omat tilat
vaatimattomasta puutalosta Hallituskatu 13:sta, nykyisen Porthanian paikalta.
Näissä ”monessa suhteessa puutteellisissa tiloissa”, kuten
rehtorinkertomuksessa todettiin, kirjasto toimi 25 vuotta. Pisimpään kirjasto
viipyi yliopiston päärakennuksessa, missä se kokoelmien kasvaessa sai
vähitellen lisätiloja.

Tiedekunnan opiskelija- ja opettajamäärien kasvaessa uusien tilojen tarve tuli
1970-luvulla väistämättömäksi, ja tiedekunta joutui muuttamaan Kaivopuiston
tuntumaan Neitsytpolulle. Tilanteen piti olla väliaikainen – puhuttiin viidestä
vuodesta, mutta väliaikainen venyi lähes 25 vuodeksi. Yliopiston 1990-luvun
muuttoaallossa tiedekunta kuitenkin pääsi takaisin keskustaan ja kirjasto peri
valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston tilat Aleksi 7:stä.



Neitsytpolun talo (kuvassa) oli vanha teollisuuskiinteistö, joka kunnostettiin
tiedekuntaa ja yliopiston kirjaston slaavilaista kirjastoa varten. Tilat kantoivat
remontointiajankohdan leimaa voimakkaine väreineen ja kokolattiamattoineen.
Terveyshaittoja aiheuttaneiden mattojen poistamisesta tuli sitten myöhemmin
pitkällinen prosessi!

Henkilökunta

Kirjaston hallinto noudatti pitkään yliopiston laitoshallinnon mallia. Aina
1990-luvun alkuun saakka kirjastolla oli esimies, joku tiedekunnan
professoreista, mutta käytännön kirjastonhoidosta huolehti pitkään ainoastaan
osapäiväinen amanuenssi. Kirjastonhoitajan virka saatiin vasta 1960-luvun
alussa ja ensimmäinen kirjastonhoitaja oli Esko Häkli, joka kehitti
tarmokkaasti kirjaston toimintaa. Vuoden 1992 hallinnonuudistuksen
yhteydessä esimiesjärjestelmä poistettiin, kirjastonhoitajasta tuli
kirjastonjohtaja ja toiminnan perustana oli tiedekuntakirjastoille laadittu
yhteinen johtosääntö.

Muuta henkilökuntaa saatiin vähitellen vuosikymmenien mittaan, niin että
kirjastossa on nyt kahdeksan virkaa: kirjastonjohtajan lisäksi kirjastonhoitaja,
informaatikko, kolme kirjastosihteeriä, osastosihteeri ja vahtimestari.

Esko Häklin ansiosta kirjastoon saatiin koko yliopiston mittakaavassa
ainutlaatuinen viranhaltija, assistentti. Mallina olivat saksalaisten
yliopistokirjastojen aihespesialistien virat, mutta virkanimike liittyi
perustamisajankohdan tilanteeseen, kun assistentin toimia perustettiin eri
oppiaineisiin. Tointa täytettäessä kiinnitettiin huomiota erityisesti tieteellisiin
ansioihin, mistä johtuen kirjaston assistentit ovat edenneet pitkälle yliopiston
tai kirkon piirissä, kuten esim. Eero Huovinen, Wille Riekkinen ja Kaisa
Sinikara.



Aikana, jolloin informaatikkoja ei vielä juurikaan ollut, assistentit toivat laajaa
teologista asiantuntemusta kirjaston hankintatoimintaan ja asiakaspalveluun.
Vähitellen kirjastossa kuitenkin voimistui tarve muuttaa assistentin virka
informaatikoksi, ja lopulta 1990-luvun lopulla muutos onnistui. Ensisijaisena
edellytyksenä tehtävien hoitamiselle on kuitenkin edelleen korostettu riittävää
teologista asiantuntemusta.

Kokoelmat ja palvelut

Perustamisensa jälkeen kirjasto pysyi pitkään vaatimattomana
seminaarikirjastona. Kasvun aika alkoi vasta 1960-luvulla, jolloin eri
tiedekuntien seminaarikirjastot muutettiin virallisesti tiedekuntakirjastoiksi.
Kasvua havainnollistavat liitteenä olevat taulukot. Viime vuosikymmenen lama
ja sitä edeltänyt reippaan kasvun aika näkyvät määrärahoissa, eivät niinkään
kokoelmien karttumisessa. Osasyynä tähän oli se, että kirjasto oli
Neitsytpolulla saavuttanut fyysiset rajansa: kokoelmien kartuttaminen edellytti
poistoja ja siirtoja Varastokirjastoon.

Teologisen tiedekunnan kirjaston määrärahat 1903 – 2000 (mk
vuoden 2001 rahanarvon mukaan).



Teologisen tiedekunnan kirjaston kokoelmat (nidettä tai säilytysyksikköä).

Kirjaston vaiheita voisi luonnehtia myös sen asiakkaiden, käytännössä siis
pääasiassa opiskelijoiden työskentelytapojen mukaan. Päärakennuksen
”vintillä” muistiinpanot tehtiin pääosin käsin kirjoittamalla, Neitsytpolulla
kopiokoneet olivat jo jatkuvassa käytössä. Atk-luetteloinnin ja
näyttöluetteloiden aika alkoi kirjastossa 1990-luvun alussa, mutta asiakkaiden
käyttöön mikroja saatiin vasta Aleksille muuton jälkeen.

Kirjaston elektroniset hankinnat olivat pitkään paikalliskäyttöön hankittuja
CD-ROMeja, viitetietokantoja ja lähdekokoelmia. FinELibin perustamisen
jälkeen teologisen tiedon etsijät joutuivat turvautumaan pitkään erilaisiin
humanistisiin aineistoihin, joissa oli jonkin verran myös teologisia lehtiä. Vasta
tämän vuoden alusta lähtien FinELibin kautta ovat käytettävissä teologinen
viitetietokanta ATLA sekä kokotekstiaineistoa sisältävä ATLAS.

ATLA-hankintaan osallistuivat Helsingin yliopiston lisäksi Åbo Akademin
kirjasto, Turun ja Joensuun yliopistojen kirjastot sekä Diakonia-
ammattikorkeakoulun kirjasto, joiden kanssa on jo pitkään ollut yhteistyötä
erityisesti kaukopalvelussa. Hankintayhteistyötä voidaan harjoittaa
toivottavasti tulevaisuudessakin, joskin osapuolien pieni määrä vaikeuttaa
esim. FinELibin välityksellä solmittavia konsortioita.

Aleksille muuton jälkeen kirjasto siirtyi atk-lainaukseen. Nykyinen keskeinen
sijainti sekä monografia-aineiston pitkät laina-ajat ovat selvästi lisänneet sekä
lainojen että tiedekunnan ulkopuolisten käyttäjien määrää. Lainojen ja
uusintojen kehitys vuosina 1997–2001 näkyy taulukosta (23). Kansainvälistä
kirjastoarviointia varten tehty kuvio (24) kuvaa lainauksen jakautumista
vuonna 1999 asiakasryhmittäin.

Kirjastojen välinen yhteistyö

Viime vuosien tunnusomaisin kehityspiirre on ollut monenlaisen yhteistyön
lisääntyminen. Yhteisten elektronisten hankintojen hoitaminen edellyttää
yhteistyötä sekä yliopiston sisällä että muiden teologista kirjallisuutta



hankkivien kirjastojen kesken. Hallinnollisissa kysymyksissä tarvitaan
yhteistyötä sekä yliopiston koko kirjastolaitoksen että kampuksen tasolla. Tänä
vuonna aloitettu keskustakampuksen tiimityöskentely laajentaa yhteistyötä
kaikkiin toimintamuotoihin ja työntekijäryhmiin. Ja asiakaspalvelussa kaikki
HELKA-kortin omaavat saavat yhtäläistä, toivottavasti ystävällistä ja
asiantuntevaa palvelua.

Yhteistyö, niin antoisaa kuin se onkin, lisää myös siihen osallistuvien
työmäärää. Osoituksena siitä on myös tämän kirjoituksen viivästyminen:
kirjasto juhli jo joulukuussa, mutta kirjasto- ja tietopalvelustrategian laatiminen
että keskustakampuksen tiimityöskentelyn käynnistäminen ovat siirtäneet
muita tehtäviä aina myöhemmäksi. Mutta seuraaviin satavuotisjuhliin on vielä
aikaa 99,5 vuotta!
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