
Uutta tietoa vapaakirkoista: lahjoitus
Teologisen tiedekunnan kirjastolle

Vuosi sitten teologiselle tiedekunnalle tarjottiin kirjakokoelmaa nimeltä
Suomen vapaan kristillisyyden tutkimuskirjasto tiedekunnan kirjastoon
liitettäväksi. Asialla oli historialliset juurensa: 1980/1990-luvun vaihteessa
tiedekunnan piirissä suunniteltiin ns. vapaan kristillisyyden instituutin
perustamista ja tiedekunta kannatti asiaa, mutta tarvittavia resursseja ei
löytynyt. Tiedekunnan näkökulmasta hanke kuivui.

Muutamat asiasta kiinnostuneet yhteisöt ja yksityishenkilöt pitivät kuitenkin
asiaa vireillä ja perustivat 1990-luvun alkupuolella kirjaston, jonka
tarkoituksena oli kerätä vapaakirkkoihin liittyvää kirjallisuutta. Toiminnan
ylläpitäjäksi perustettiin yhdistys ja toimitilansa kirjasto sai
Kaisaniemenkadulla sijaitsevasta Suomen teologisesta instituutista. Kirjaston
kotimaiset hankinnat perustuivat suurimmaksi osaksi lahjoituksiin, mm. jotkut
kustantajat lahjoittivat sille vapaakappaleet kaikista julkaisuistaan, ulkomainen
kirjallisuus hankittiin yhdistyksen jäsenmaksuista saaduilla varoilla. Kirjaston
järjestäminen ja luettelointi hoidettiin vapaaehtoisvoimin. Toiminta kävi
kuitenkin vähitellen vastuunkantajille raskaaksi ja niin hallitus päätti
lakkauttaa yhdistyksen ja lahjoittaa kokoelman jollekin lähialalla toimivalle
kirjastolle. Ensisijaisena toivomuksena oli, että Helsingin yliopiston teologinen
tiedekunta voisi vastaanottaa kokoelman.

Tarjous tuli tiedekunnan kannalta otolliseen aikaan, sillä se oli juuri saamassa
lisää varastotiloja Aleksi 7:n kellarista. Asiaa pohdittiin perusteellisesti sekä
kirjastossa, sen neuvottelukunnassa että tiedekunnan tasolla. Keskusteluissa
todettiin, että kokoelmassa oli runsaasti tiedekunnan tutkimuksen kannalta
relevanttia aineistoa. Harkinnan tuloksena tiedekunta lupautui kokoelman
vastaanottamiseen, mutta edellytti, että sieltä voitaisiin valita tiedekunnan
tutkimusalueisiin sopivat teokset ja että kokoelma voitaisiin sijoittaa suljettuun
varastoon. Lahjoittajat hyväksyivät ehdot ja juhlallinen luovutustilaisuus
pidettiin toukokuussa.

Käytännön toimiin päästiin vasta kesällä, kun luvatut varastotilat oli saatu
tiedekunnan käyttöön. Kokoelma käsitti alun perin noin 3200 nidettä, joista
kirjastoon valittiin noin 1500 nidettä. Kirjat käsittelevät monipuolisesti
vapaakirkkojen teologiaa ja historiaa. Aiheiden ja teemojen kirjo on hyvin
suuri. Vahvoina teemoina esiin voi nostaa vaikkapa lähetystyön ja
evankeliomisen sekä johtamistaito-oppaat. Mukana on sekä akateemista
tutkimusta että populääriä uskonnollista kirjallisuutta.

Kokoelman luettelointi ja sisällönkuvailu on aloitettu ja sitä jatketaan
vähitellen uutuushankintojen käsittelyn ohella. Luetteloituihin teoksiin voi
tutustua HELKAssa sijaintihaulla Ht Varasto SVK tai yhteisöhaulla.



Marraskuun aikana kirjastossa on myös pienoisnäyttely kokoelmaan
sisältyvistä teoksista.

Suomen vapaan kristillisyyden tutkimuskirjaston luovutustilaisuus oli
25.5.2005. Hallituksen puheenjohtaja Jan Edström soittamassa trumpettia Arto
Antturin säestyksellä.
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