
Marita Jokinen & Ulla Sorvali KESKI-SUOMEN 
MAAKUNTABIBLIOGRAFIAN 

NELJÄ VUOSIKYMMENTÄ 
Painetuista julkaisuista internet-aikaan 

Miksi maakunta-
bibliografioita laaditaan? 

Kun Keski-Suomeen ryhdyttiin 

1950-luvulla kokoamaan omaa 

Keski-Suomea koskevien julkaisujen 

luetteloa, sysäyksenä oli historian

tutkijoiden tarve saada paikallishis

toriallinen bibliografia, joka kattaisi 

paikallisen aineiston tarkemmin 

kuin olemassa olevat historian bib

liografiat. Vaikka vuosien mittaan 

on ilmestynyt entistä enemmän eri 

alojen bibliografioita, maakuntabib-

liografiatkin puolustavat edelleen 

paikkaansa. Varsinkin vanhempaa 

paikallista aikakauslehtiartikkeliai-

neistoa puuttuu valtakunnallisista 

luetteloista ja tietokannoista, jotka 

alkavat pääasiallisesti 1970-luvun 

lopusta. Koska alueellisissa biblio

grafioissa ei tyydytä vain historialli

seen aineistoon, myös muutkin kuin 

historioitsijat ja sukututkijat käyttä

vät niitä. Koululaiset ja opettajat 

sekä opiskelijat tarvitsevat paikallis

ta tietoa opiskelussaan, talouselämä 

taloudellisen tiedon hankinnassa ja 

vaikkapa kirjastot kotiseutukokoel-

miensa kartuttamisessa. Käyttäjät 

eivät jää omaan maakuntaan, vaan 

materiaalia etsitään muuallakin ja 

tilataan kaukolainaksi. 

Maakuntabibliografian saaminen 

atk-muotoon ja tietokantakäyttö on 

viime vuosikymmenen merkittävä 

muutos. Keski-Suomi on ollut 

tietokanta-asian edelläkävijöitä. Kun 

maakuntabibliografiaa 1986 ryhdyt

tiin jatkamaan, päädyttiin mikrotie-

tokannan asemesta Jyväskylän yli

opiston tietokoneessa olevaan julki

seen tietokantaan, jota on voitu 

Keski-Suomen 

maakuntabibliografian 

laatijat Marita Jokinen 

(vas.) ja Ulla Sorvali. 

Kuva Sinikka Lehto. 
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käyttää tietoverkkojen kautta maa

liskuusta 1990 lähtien. Tuossa vai

heessa Keski-tietokanta oli kansalli

sessa Kati-tietokannassa olleen 

Lapponican ohella ainoa atk-tieto-

kantana käytössä ollut maakunta-

bibliografia. 

Maakuntabibliografian 
keruu alkaa 1956 

Kun ensimmäinen Keski-Suomen 

maakuntabibliografia, Keski-Suomea 

käsittelevä kirjallisuus vuoteen 1955, 

julkaistiin Keski-Suomi -sarjan 6. 

osana vuonna 1962, kokoamisryö 

oli tapahtunut palkkiotta FM Heikki 

Eskelisen harrastuksesta. Sysäyksenä 

työhön oli jo mainittu historiantutki

joiden harmittelema paikallishistori

allisen bibliografian puute. Samoihin 

aikoihin myös Keski-Suomen lää-

nihanke oli vireillä. Silloin sai alkun

sa bibliografiasarja, joka on jatkunut 

monien vaiheiden kautta viime 

vuosiin asti. Alussa taustavoimina 

olivat Keski-Suomen Museoyhdistys 

ja Keski-Suomen maakuntaliitto. 

Bibliografian keruualueeksi mää

riteltiin jo tuolloin silloiseen Keski-

Suomen lääniin kuuluvat kunnat 

ilman Kuhmoisten kuntaa, joka 

liitettiin lääniin vasta 1969. Myöhem

missä bibliografioissa (1966 -) 

K 

Kuhmoinenkin on mukana. Ennen 

omaa lääniä (1960) pääosa Keski-

Suomea kuului Vaasan, Jämsän 

seutu Hämeen ja itäiset osat Kuopi

on lääniin. Maakunnallisesti Keski-

Suomi sijaitsi Hämeen, Pohjanmaan 

ja Savon rajamailla. Luetteloon 

pyrittiin kokoamaan kaikki ennen 

vuotta 1956 julkaistut teokset ja 

aikakauslehtiartikkelit, jotka käsit

telivät pääasiallisesti Keski-Suomea. 

Pois jätettiin kaunokirjallisuus, 

opinnäytteet, sanomalehtiaineisto, 

yhteisöjen ja laitosten toimintaker

tomukset sekä kartat ja musiikkijul-

kaisut, samoin kuin uutisluontoiset 

lehtiartikkelit. 

Vanhimmat teokset löytyvät 

1700-luvulta: Henricus Hassellin & 

Christinanus Limnellin Schediassima 

historicum de Tavastia I-II (Diss. 

Aboe 1748) sekä Pehr Adrian Gaddin 

Försök, til en oeconomisk beskrifning, 

öfwer Satacunda häraders norra del 

(Stockholm 1751). Vanhoja kirjoituk

sia oli varsin vähän, koska Keski-

Suomea pidettiin tuolloin Hämeen 

takamaana ja sen asutus on melko 

nuorta. Viitteitä luetteloon kertyi 

kuitenkin yhteensä 1930. Aineisto 

järjestettiin aihepiireittäin. Lopussa 

on aakkosellinen tekijähakemisto. 

Bibliografian perustana oli kansallis

bibliografia, eri alojen erikoisbib-

liografiat, Suomen kirjakauppaleh-
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den luettelot ja Turun yliopiston 

kirjaston Suomi-kokoelma, jonka 

parissa Heikki Eskelinen tuolloin 

työskenteli. Apua saatiin myös 

Jyväskylän kaupunginarkistolta, 

kaupunginkirjastolta, Jyväskylän 

kasvatusopillisen korkeakoulun 

kirjastolta sekä yksityishenkilöiltä, 

erityisesti kirjastonhoitaja Eino 

Eskeliseltä sekä yliopettaja Vuokko 

Raekallio-Tepolta. 

Maakuntabibliografian seuraava 

osa Keski-Suomea käsittelevä kirjalli

suus 1956-1965 julkaistiin vuonna 

1969 Keski-Suomi -sarjan numeros

sa 11. Tämänkin kokosi Heikki 

Eskelinen. Suomen Kulttuurirahas

ton Keski-Suomen rahasto myönsi 

nyt työhön pienehkön apurahan. 

Luettelossa oli 840 viitettä sekä täy

dennyksiä edelliseen osaan. 

Heikki Eskelinen ei enää jatkanut 

bibliografian keräämistä. Turkulaise

na ja kotimaakunnasta pitkään 

poissa olleena hän ei enää katsonut 

tuntevansa riittävästi Keski-Suomea. 

Viitteitä koottaessa läpikäytävät 

aineistomäärätkin olivat kasvaneet 

painomenetelmien kehittyessä 

vaikeasti hallittaviksi. Tietokirjalli-

suusluettelon jatko jäikin kauas 

1980-luvulle ja rästiin jäi materiaali 

vuodesta 1966. 
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Kaunokirj allisuusbibliograf ia 
1963 

Jyväskylän kaupunginkirjaston 

juhlakirjassa 1863-1963 ilmestyi 

ylikirjastonhoitaja Eeva-Maija 

Tammekannin laaja ja ansiokas essee 

Keskisuomalaiset kirjailijat ja ensim

mäinen keskisuomalainen kauno

kirjallisuusbibliografia, jonka laati 

virkatyönä kirjastonhoitaja Ritva 

Loimio. Luettelo oli tarpeen, koska 

kaunokirjallisuus puuttui Eskelisen 

luettelosta. Ritva Loimion mukaan 

myös läänin perustaminen oli asia, 

joka vaikutti kokoamistyön käyn

nistämiseen. Luettelossa on 89 kir

jailijan lyhyet elämäkertatiedot sekä 

tuotanto, noin 570 teosta. Bibliogra

fian tiedot kerättiin Jyväskylän 

kasvatusopillisen korkeakoulun 

kirjaston vapaakappalekokoelman 

perusteella. Kirjailijatietoja saatiin 

myös seminaarin matrikkeleista, 

Eskelisen bibliografiasta, yksityis

henkilöiltä sekä Jyväskylän kaupun

ginkirjaston vuonna 1948 perusta

masta kotiseutukokoelmasta. 

Mukaan otettiin kirjailijat, jotka ovat 

syntyneet Keski-Suomen läänin 

alueella ja myös viettäneet siellä 

suurimman osan lapsuuttaan tai 

nuoruuttaan tai jotka ovat muissa 

elämänvaiheissaan asuneet pitkän 

ajan Keski-Suomessa. 

Keski-Suomen tietokeskus 
1970-luvulla 

1960-luvun lopulla syntyi Keski-

Suomen maakuntaliitossa ja Keski-

Suomen tutkimusseurassa ajatus 

Keski-Suomea koskevan maakun

nallisen tiedon keräämisestä ja sitä 

koskevan tietorekisterin perustami

sesta. Ennen kaikkea haluttiin saada 

mukaan sellainen aineisto, joka ei 

löydy muualta kuin sen tuottajalta 

(nk. harmaa kirjallisuus). Kevättal

vella 1970 tutkimustyölle tärkeäksi 

todetun tietokeskus-, tai kuten sitä 

myöskin kutsuttiin, tietopankki-

hankkeen edelleen kehittäminen 

annettiin Keski-Suomen taloudelli

sen tutkimuslaitoksen tehtäväksi. 

Työn tueksi asetettiin tietokeskus-

työryhmä, johon kutsuttiin toimin

nanjohtaja Heikki Juusela Keski-

Suomen maakuntaliitosta, DI Heikki 

Toikka Keski-Suomen seutukaavalii

tosta, suunnittelusihteeri Juhani 

Viljakainen Keski-Suomen läänin

hallituksesta, prof. Asko Vilkuna 

Jyväskylän yliopistosta, vt. ylikirjas

tonhoitaja Eino Eskelinen Jyväsky

län yliopiston kirjastosta, FM Osmo 

Rinta-Tassi Keski-Suomen tutkimus

seurasta ja KTM Veikko Kemppinen 

Keski-Suomen taloudellisesta 

tutkimuslaitoksesta. 

Hankkeen alkuvaiheessa selvitet

tiin mahdollisuutta kerätä kaikki 

Keski-Suomea koskeva tietoaineisto 

samaan paikkaan. Ajatuksesta 

kuitenkin luovuttiin, koska tietokes

kus olisi tarvinnut suuret tilat ja 

oman henkilökunnan. Painetun 

materiaalin osalta ratkaisu olisi 

merkinnyt päällekkäisyyttä jo ole

massa olevien laitosten kanssa. 

Myöskään ei tuntunut mielekkäältä 

hankkia jäljenteitä kaikesta paina

mattomasta materiaalista, jonka sai 

käyttöön suhteellisen helposti. Siksi 

päädyttiin ratkaisuun, jossa Keski-

Suomen tietokeskus koostui Jyväs

kylän yliopiston kirjastossa säilytet

tävästä mahdollisimman ajantasai

sesta käsikortistosta sekä tietyin 

väliajoin ilmestyvistä painetuista 

hakemistoista, jotka päätettiin tehdä 

kortiston pohjalta atk-menetelmin. 

Keski-Suomen tietokeskuksen 

suunnittelutyöhön osallistuivat 

Jyväskylän yliopiston kirjastosta 

ylikirjastonhoitaja Eeva-Maija 

Tammekann ja YM Eino Eskelinen. 

Hankkeen käytännöllistä toteutusta 

hoiti Keski-Suomen taloudellisessa 

tutkimuslaitoksessa tutkija Tapani 

Kiiskinen, atk-systeemisuunnittelun 

suoritti KTL Veikko Kemppinen ja 

ohjelmoinnin FM Jouko Paalanen. 

Käsikirjastokortit laati ja luokitti FM 

Pirkko Audejev. 

Tiedot kerättiin syksyllä 1970 ja 
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keväällä 1971 noin 280 keskisuoma

laiselta virastolta, laitokselta ja 

yhteisöltä. Jyväskylän yliopiston 

kirjasto keräsi tiedot yliopistojen ja 

korkeakoulujen materiaalista, 

Keski-Suomen taloudellinen tutki

muslaitos analysoi Suomen viralli

seen tilastoon sisältyvän aineiston, 

Keski-Suomen lääninhallituksen 

kouluosasto toimitti tiedot kansa- ja 

oppikouluista, samoin seurakuntia 

koskevat tiedot saatiin keskitetysti. 

Kerätty aineisto käsiteltiin Jyväs

kylän yliopiston kirjastossa, jonne 

myös käsikortisto sijoitettiin. Pai

nettu julkaisu Keski-Suomen tietokes

kus : Keski-Suomea koskevia tutkimuk

sia, toimintakertomuksia, tilastoja 

ilmestyi vuonna 1973 kolmena 

hakemistona, aakkosellisena, 

aiheenmukaisena ja paikkakunnit-

taisena. Aiheenmukaisessa osassa 

käytettiin tieteellisten kirjastojen 

UDK-luokitusta. Pois jätettiin sel

lainen painettu aineisto, joka ylei

sesti sisältyi kirjastojen luetteloihin 

ja bibliografioihin. Päähuomio on 

kiinnitetty painamattomaan materi

aaliin, esim. esitelmiin, tilastoihin, 

ennusteisiin, toimintakertomuksiin 

ja arkistoihin. Jokaisesta tiedonläh

teestä on mainittu, missä sitä 

säilytetään, yleensä vain yksi 

paikka. Koska pyrittiin ajankohtai

seen tietoon, mukaan otettiin ensi

sijaisesti vuoden 1960 jälkeistä ai

neistoa. 

Vuonna 1974 tiedostoa pyrittiin 

uusimaan, mutta hanke kariutui 

lähinnä sen suuritöisyyden ja ra

hoitusvaikeuksien vuoksi. Toisena 

syynä oli se, että tuorein ja siten 

tarpeellisin tieto oli koko ajan 

rekisterin ulkopuolella. 

Keski-Suomen tietokeskus 
maakuntakirjaston atk-
hankkeeksi 1978 

Keski-Suomen tietokeskus herätet

tiin uudelleen henkiin, kun Jyväsky

län kaupunginkirjasto sai maakunta

kirjasto-oikeudet vuonna 1978. 

Silloin luovuttiin tietorekisterin 

kokoamisajatuksesta ja ryhdyttiin 

kehittelemään maakunnallista tietoa 

välittävää tietopalvelua maakunta

kirjastoon ja "elävää" tietojen välit

täjää, läänininformaatikkoa. Tavoit

teena oli kirjastoaineiston ulkopuo

listen, paikallisten, maakunnallisten 

ja valtakunnallisten tiedonlähteiden 

Keski-Suomea koskevien tietojen 

analysoiminen sekä yhdyshenkilö

verkoston luominen tietojen ajan 

tasalla pitämiseksi. 

Keski-Suomen tietokeskus -hank

keen taustaorganisaatioita olivat 

Jyväskylän kaupunginkirjasto -

Keski-Suomen maakuntakirjaston 

lisäksi Jyväskylän yliopiston kir

jasto, Keski-Suomen lääninhallitus, 

Keski-Suomen maakuntaliitto ja 

Keski-Suomen seutukaavaliitto. 

Hankkeen tukiryhmään kuuluivat 

maakuntakirjastosta kirjastonjohtaja 

Sirpa Schiller, apulaiskirjastonjohtaja 

Raimo Tiainen ja maakuntakirjas-

tonhoitaja Ulla Sorvali, Jyväskylän 

yliopiston kirjastosta ylikirjastonhoi

taja Oili Kokkonen, Keski-Suomen 

lääninhallituksesta suunnittelupääl

likkö Antti Jaakkola ja koulutoimen

tarkastaja Tuula Pihkala, Keski-

Suomen maakuntaliitosta toimin

nanjohtaja Erkki Järvelä ja apulais

toiminnanjohtaja Seppo Patrikainen 

sekä vuonna 1984 Keski-Suomen 

seutukaavaliitosta seutukaavatutkija 

Mikko Kankainen. Tietokeskuksen 

suunnittelijaksi palkattiin FK Vesa 

Niinikangas ensin osapäiväisenä ja 

elokuusta 1982 vuoden 1984 lop

puun kokopäiväisenä työntekijänä. 

Noin 100 keskisuomalaista 

organisaatiota kartoitettiin ja luotiin 

yhdyshenkilöverkosto. Tiedonläh-

delomakkeet analysoitiin, kuvailtiin 

asiasanoilla ja luokitustunnuksilla ja 

tallennettiin rekisteriin. Jyväskylän 

kaupungin atk-jaoksen kanssa 

kehitettiin sovellus, jolle annettiin 

nimeksi Kesti-tietokanta. Siihen 

aikaan ei ollut olemassa muita 
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vaihtoehtoja kuin verraten kankea 

Domino-ohjelma, joka toimi kau

pungin Vax-keskustietokoneessa. 

Kesti-tietokannasta voitiin hakea 

tiedonlähteitä tiedonalojen, maantie

teellisten alueiden, nimien, yhdys

henkilöiden ja johtajien sekä 

alueellisten tiedostojen ja rekisterei

den mukaan. Tietokannassa oli 

aineistoa noin 90 tiedonlähteestä, 

jotka olivat Keski-Suomen kuntia, 

kuntainliittoja, piiri-ja lääninhallin-

toviranomaisia, valtion keskushal

linnon elimiä, Jyväskylän yliopisto ja 

muita tutkimuslaitoksia, museoita ja 

maakunta-arkisto. Alueellista infor

maatiopalvelua kokeiltiin syksyllä 

1984. 

Vuoden 1985 alussa erillisestä 

Keski-Suomen tietokeskus -hank

keesta päätettiin luopua ja se integ

roitiin maakuntakirjaston normaa

liin toimintaan. Kesti-tiedonlähdere-

kisteriä päätettiin pitää ajantasaise

na. Vuoden 1985 jälkeen päivitystä 

jatkettiin enää parin vuoden ajan, 

koska aika ajoi vanhentuneella 

ohjelmalla tehdyn tietokannan ohi. 

Kesti-tietokanta jäi eräänlaiseksi 

maakunnallisten organisaatioiden ja 

laitosten hakemistoksi, jota oli 

työläs ylläpitää ajantasaisena. Hank

keesta oli kuitenkin se hyöty, että 

maakuntakirjasto sai käyttöönsä 

kaikki silloiset kotimaiset atk-

tietokannat ensimmäisten joukossa. 

Kun kouluhallitus käynnisti vuonna 

1985 ns. lääninkouluttajakokeilun 

kotimaisten atk-tietokantojen käyt

täjäkoulutusta varten, Keski-

Suomen maakuntakirjasto oli yksi 

viidestä kokeilukirjastosta. Ensin 

ajateltiin tietokantojen käytön 

vaativan sellaista erityisosaamista, 

että informaatikkoja olisi tarvittu 

yleisiin kirjastoihinkin. Vähitellen 

huomattiin, että tietokantoja voitiin 

käyttää tiedonhaussa kirjaston 

yleisönpalvelussa. 

Keski-Suomen bibliografia 
atk-aikaan 

Keski-Suomen bibliografian uusi 

vaihe alkoi keväällä 1986, jolloin 

lähdettiin Keski-Suomen maakunta

liiton aloitteesta miettimään Heikki 

Eskelisen bibliografioille jatkoa. 

Tästä lähtien bibliografiaa tehtiin 

Jyväskylän yliopiston kirjaston ja 

Jyväskylän kaupunginkirjasto -

Keski-Suomen maakuntakirjaston 

yhteistyönä. 

Bibliografian pohjana olivat 

Jyväskylän kaupunginkirjasto -

Keski-Suomen maakuntakirjaston 

maakuntakokoelma ja Jyväskylän 

yliopiston kirjaston vapaakappale

kokoelma. Bibliografian tekijöiksi 

valittiin informaatikko Marita 

Jokinen Jyväskylän yliopiston kir

jastosta ja kirjastotoimen apulaisjoh

taja Ulla Sorvali Jyväskylän kaupun

ginkirjastosta. Bibliografian aineis

ton kerääjinä ja tallentajina ovat 

olleet viime vuosina myös kirjaston

hoitajat Raija Malherbe ja Tero 

Kansanaho sekä FK Kari Matilainen. 

Jyväskylän yliopiston atk-keskuk-

sen suunnittelija Kari Riikonen on 

vastannut atk-toteutuksesta. 

Keski-Suomen bibliografian 

neuvottelukunta koordinoi työtä 

vuoteen 1990. Neuvottelukunnassa 

olivat lähinnä rahoittajaosapuolien 

edustajina ylikirjastonhoitaja Oili 

Kokkonen (Jyväskylän yliopiston 

kirjasto), koulutoimentarkastaja 

Tuula Pihkala (Keski-Suomen lää

ninhallitus), FM Seijaliisa Wikström 

(Keski-Suomen läänin taidetoimi

kunta), hallintojohtaja Matti Hietala 

(Jyväskylän yliopistoyhdistys), 

kirjastolautakunnan puheenjohtaja 

Kalevi Nummila, Arvi Hakkarainen 

(Jyväskylän kaupunginhallitus) sekä 

apulaistoiminnanjohtaja Seppo 

Patrikainen (Keski-Suomen maa

kuntaliitto ja Suomen Kulttuurira

haston Keski-Suomen rahasto). 

Vuonna 1990 mukaan tuli myös 

kulttuuritoimenjohtaja Elli Ojaluoto 

(Jyväskylän kaupunki). 

Hanketta ohjasi Keski-Suomen 
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bibliografian toimituskunta, jonka 

puheenjohtajana olivat kirjastotoi

menjohtaja Sirpa Schiller (1986-1989) 

ja kirjastotoimenjohtaja Liisa Laatu 

(1990 -) ja jäseninä ylikirjastonhoita

ja Oili Kokkonen, koulutoimentar

kastaja Tuula Pihkala (1991 - ) , YM 

Seppo Patrikainen (1990 -) ja kirjas

totoimen apulaisjohtaja Raimo 

Tiainen sekä bibliografian tekijät 

sihteereinä. Rahoitusta saatiin eri 

tahoilta: Keski-Suomen liitolta 

(Keski-Suomen maakuntaliitolta), 

Suomen Kulttuurirahaston Keski-

Suomen rahastolta, Keski-Suomen 

läänin taidetoimikunnalta ja Jyväs

kylän kaupungilta. Loppuvaiheessa 

myös Jyväskylän yliopiston kirjasto 

ja Jyväskylän kaupunginkirjasto -

Keski-Suomen maakuntakirjasto 

antoivat rahoitusta projektin lop

puunsaattamiseen. Rahoituksen 

kokoaminen olikin koko ajan 

aikamoinen ongelma, koska 

rahoitusanomuksia piti tehdä vuo

sittain eri puolille ja usein tuloksetta. 

Rahoitukseen liittyi jopa kiista apu

rahojen verotuksesta, jota selvitel

tiin Korkeimmassa Hallinto-oikeu

dessa asti. KHO:sta saatiin myöntei

nen (äänestys)päätös, jota näytetään 

käytettävän nykyäänkin ennakkota

pauksena vero-ohjeissa. 

Kun bibliografiatyötä jatkettiin 

vuonna 1986, arvioitiin, että työ vie 

kolme henkilötyövuotta päätoimi

sesti tehtynä. Todellisuudessa pro

jekti vei sivutoimisesti hoidettuna 

runsaat 10 vuotta, koska rahoitusta 

riitti yleensä vain osaksi vuotta, 

joinakin vuosina ei juuri lainkaan. 

Vuonna 1986 tehtyä työsuunnitel

maa piti myös hieman karsia. 

Aineiston keruu jatkui projekti

työnä kesään 1996, mutta aineistosta 

tehtiin painettuja julkaisuja jo aiem

min, 1988 ja 1990. Kerättyä aineistoa 

voitiin myös hakea vuonna 1990 

käyttöön avatusta Keski-tietokan-

nasta. Merkittävä muutos julkaisu

jen tuottamisessa oli se, että viitteet 

ja hakemistot tulostettiin kirjapai

noa varten Keski-tietokannasta. 

Kaunokirj allisuusbibliograf ia 
1988 

Jyväskylän kaupunginkirjaston 125-

vuotisjuhlavuonna 1988 ilmestyi 

Keski-Suomen kirjallisuus 1: kaunokir

jallisuus vuoteen 1987, Kirjallisuusar-

vioinnit 1963 - 1987, jonka tekijöinä 

olivaf Ulla Sorvali, Marita Jokinen ja 

Marja Liisa Räty. Teos sisältää myös 

kirjailijoiden henkilötietoja ja valo

kuvia sekä kirjallisuusarviointeja 

vuosina 1963 - 1987 ilmestyneestä 

kaunokirjallisuudesta. Arvioinnit 

laati Marja Liisa Räty. Bibliografiassa 

on 1038 teosta ja 209 kirjailijaa, lisäk

si 18 teosta, joiden aihe on Keski

suomesta sekä 62 kokoomateosta. 

Viimeksimainitut ovat antologioita 

tai ne sisältävät kaskuja, sananlasku

ja, sananparsia ja kansanperinnettä. 

Bibliografiassa on luetteloituna 

yhteensä 1118 teosta. 

Bibliografiaan on otettu mukaan 

kaunokirjallisuus, joka on alueen 

kirjailijoiden kirjoittamaa tai joka 

käsittelee keruuaiuetta, ts. tapahtu

mat on sijoitettu Keski-Suomeen. 

Alueen kirjailijana on pidetty kirjai

lijaa, joka on syntynyt Keski

suomessa tai asunut täällä huomat

tavan osan elämästään (noin 20 

vuotta). Jos kirjailija on asunut 

lyhyen aikaa Keski-Suomessa, 

mukaan on otettu vain sen ajan 

tuotanto. 

Kaunokirjallisuusbibliografian 

vanhin teos on vuodelta 1862, 

Weljekset: uutelo / kertoeli -l -b -s 

(Helsinki, Stolpe). Nimimerkin 

takana oli K. J. Gummerus. Biblio

grafian vanhin Jyväskylässä painet

tu kaunokirjallinen julkaisu on 4-

sivuinen lehtinen, /. H. Erkon 

Hämäläisen laulu, joka on painettu 

Schildtin kirjapainossa vuonna 1869. 

Viime vuosikymmeninä on kau

nokirjallisuutta julkaistu paljon oma

kustanteina - ilmiö, joka oli van

hempina aikoina melko tuntematon. 
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Vuoden 1963 jälkeen Keski-Suomes-

sa teoksia julkisuuteen saaneita kir

jailijoita oli yli 120. Näistä 32 eli nel

jäsosa oli kustantanut kirjansa itse. 

Tämä oli tilanne bibliografian ilmes-

tymisvuonna 1988. Sen jälkeen oma

kustanteiden määrä on kasvanut 

yhä kiihtyvässä määrin. Tosin se on 

merkinnyt myös kirjallisuuden ta

son muuttumista epätasaisemmaksi 

vanhoihin aikoihin verrattuna. 

Keski-tietokannassa on haettavis

sa keskisuomalainen kaunokirjalli

suus vuoden 1996 loppuun saakka. 

Kaunokirjallisuusviitteitä on 1572 

kpl (marraskuu 1997). 

Opinnäytebibliografia 1990 

Kun Keski-Suomen bibliografiaa 

ryhdyttiin vuonna 1986 jatkamaan, 

päätettiin kerätä myös korkeakou

lujen opinnäytteet (gradut, laudatur

työt, lisensiaatintyöt tai Tampereen 

opetusjaostojen työt), jotka aika

naan puuttuivat Eskeliseltä. Ratkaisu 

tuntui järkevältä, koska tietoja pai

namattomista opinnäytteistä näkyy 

hajanaisesti lähdeluetteloissa ja 

muualla, mutta varsinkaan vanhois

ta töistä ei saa tietoa esim. tietokan

noista. Samalla kun kerättiin tietoja 

uusista (1966 -) töistä, otettiin 

mukaan myös "Eskelisen ajan" 

vanhat työt. Keruutyö merkitsikin 

matkoja eri yliopistoihin ja laitosten 

ja kirjastojen luetteloiden läpikäyn

tiä paikan päällä. Työ oli joskus 

todellista salapoliisityötä, sillä eivät

hän opinnäytteiden nimet aina 

kerro tutkimuksen sisältöä. Paljon 

jouduttiin selaamaan töitä, joita 

epäiltiin Keski-Suomeen liittyviksi. 

Jonkin verran ongelmia tuotti sekin, 

että kaikilla laitoksilla ei vanhoja 

töitä ollut enää tallella, vaan ne 

olivat kulkeutuneet pois esim. 

töiden ohjaajien mukana. 

Marita Jokisen ja Ulla Sorvalin 

kokoama opinnäyteluettelo Keski

suomea koskevat opinnäytteet vuoteen 

1989 julkaistiin vuonna 1990 (Jyväs

kylän yliopiston kirjaston bibliogra

fioita 26). Siinä oli tiedot 1519 työstä, 

joista noin 250 oli valmistunut ennen 

vuotta 1966. Lisäksi mukaan otettiin 

varsinaisen tietokirjallisuusluettelon 

aikarajoja 1966-1986 uudempiakin 

töitä. Opinnäytteiden tietoja on 

kerätty myös vuoden 1989 jälkeen 

ja tiedot on talletettu tietokantaan 

tällä hetkellä niin, että vuonna 1996 

tehdyt opinnäytteet ovat mukana. 

Uusia töitä, jotka siis näkyvät vain 

tietokannasta, on n. 670 opinnäyttei

den kokonaismäärän ollessa yli 

2 400. Luku kertoo sen, että paikalli

set aiheet ovat opinnäytteiden 

tekijöiden suosiossa. Opiskelijamää

rätkin ovat tosin nousseet. Suurin 

osa Keski-Suomea koskevia töitä 

tehdään Jyväskylän yliopistossa ja 

siellä erityisesti historian ja yhteis

kuntatieteiden laitoksissa. Paikallisia 

aiheita on toki esillä muissakin yli

opistoissa monesti Keski-Suomesta 

lähtöisin olevien opiskelijoiden 

intressien myötä. 

Tietokirjallisuusbibliografia 
1966-1986 

Marita Jokisen ja Ulla Sorvalin toimit

tama Keski-Suomen kirjallisuus 2: 

Tietokirjallisuus 1966-1986 (ilm. 1996) 

sisältää Keski-Suomea koskevia 

aikakaus- ja kokoomateosartikkelei-

ta sekä kirjoja. Mukana ei ole esim. 

Jyväskylän yliopistossa tehtyjä eri 

alojen tutkimuksia, joiden aihe ei ole 

Keski-Suomesta. Kirjojen keruussa 

käytettiin apuna kaupunginkirjaston 

maakuntakokoelmaa sekä yliopis

ton kirjaston vapaakappalekokoel

maa. Aikakauslehtiartikkeleiden 

keruu tehtiin suurelta osin lehtivuo-

sikertoja selaamalla, mikä oli tosi 

hidasta ja työlästä. Joitakin artikkeli-

tietoja saatiin valmiista bibliografi

oista sekä Kati-tietokannasta. Työn 

alkaessa arvioitiin, että aineistoa 

löytyy 5 000-10 000 viitettä. Julkais

tussa luettelossa viitteitä on yhteen-
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sä 7 664, joista kirjoja 2 037, aika

kauslehtiartikkeleita 4 978 ja kokoo-

mateosartikkeleita 647. 

Bibliografiasta on jätetty pois atk-

tietokannassa olevat kaunokirjalli

suus, opinnäytteet sekä kausijulkai

sut (esim. kunnalliskertomukset, 

kuntasuunnitelmat ja toimintakerto

mukset). Aikakauslehtiartikkelit 

otettiin mukaan valikoiden. Erityi

sesti uutisluonteista aineistoa on 

jätetty pois. Keskisuomalaisten 

aikakauslehtien luettelo on teoksen 

liitteenä. Sanomalehtiartikkeleita ei 

ole kerätty, koska niiden keruu olisi 

ollut liian suuritöistä. Poissa ovat 

myös musiikkiaineisto ja kartat. 

Painetun bibliografian aineisto 

järjestettiin yleisten kirjastojen luo

kituksen mukaan ja se on numeroi

tu juoksevasti. Kirjan lopussa ole

vasta tekijä- ja asiahakemistosta 

viitataan viitenumeroon. Asiasanoi

na on käytetty Yleisen suomalaisen 

asiasanaston termejä, henkilöiden, 

sukujen, yritysten ja yhteisöjen 

nimiä sekä paikannimiä. 

Paikannimistä otettiin mukaan 

pitäjien lisäksi kylät ja vesistöt. 

Kylien nimet löytyvät hakemistosta 

yhdistettyinä kuntien nimiin, eivät 

yksinään. Keski-Suomi erillisenä 

asiasanana on jätetty pois, onhan 

kaikki aineisto Keski-Suomea 

koskevaa. 

Atk-tietokanta Keski 

Keski-Suomen maakuntabibliogra-

fia on ollut käytössä Keski-nimisenä 

alatietokantana Jyväskylän yliopis

ton kirjaston JYKBIB-tietokannassa 

maaliskuusta 1990. Tietokannasta 

voi hakea tietoja sellaistenkin piir

teiden perusteella, jotka eivät näy 

painetussa julkaisussa. Näitä ovat 

UDK-luokat ja yleisten kirjastojen 

luokat, julkaisutyyppi, julkaisukieli 

ja -maa, sekä lehden tai kokooma

teoksen nimi. Atk-haussa voi 

käyttää painettua julkaisua jousta

vammin esim. kylien ja vesistöjen 

nimiä sekä yhdistellä asiasanoja. 

JYKBIB-tietokannasta on oma 

käytön opas, joka löytyy Jyväskylän 

yliopiston kirjaston www-sivulta. 

Oppaassa on selostettu Keski-tieto-

kannan käytön ominaispiirteitä ja 

hakumahdollisuuksia. 

Keski-tietokanta sisältää enem

män aineistoa kuin painetut luette

lot. Siinä on julkaistujen tieto-, 

opinnäyte- ja kaunokirjallisuusbib-

liografioiden lisäksi tällä hetkellä 

uutta kaunokirjallisuutta 1989-1996, 

opinnäytteitä 1990-1996, maakunta

kirjaston kirja-aineistoa 1987-1996 

sekä kausijulkaisuja. Kausijulkaisui

na on tietokantaan tallennettu 

kunnallisia kausijulkaisuja: kunnal

liskertomuksia, talousarvioita, kun

tasuunnitelmia, asunto-ohjelmia ja 

verokalentereita, mutta ei muita 

toimintakertomuksia joitakin poik

keuksia lukuun ottamatta. Painetun 

tietokirjallisuusbibliografian liitteenä 

julkaistu Keski-Suomen aikakaus

lehtien luettelo varastotietoineen ei 

kuitenkaan sisälly tietokantaan. 

Keski-tietokannassa on viitteitä 

13 628 (marraskuu 1997). 

Entä bibliografian jatko? 
Internet-käyttö? 

Tämänhetkisten sopimusten mu

kaisesti maakuntabibliografian 

ylläpitoa jatketaan Keski-tietokan

nassa. Maakuntakirjasto siirtää sinne 

tiedot maakuntakokoelman kirja-

aineistosta sekä valikoiden kansalli

seen Arto-tietokantaan (1996 -) 

syöttämistään 30 paikallisen vasruu-

lehden Keski-Suomea koskevista 

artikkeleista. Yliopiston kirjasto 

kerää tiedot opinnäytteistä ja omien 

Arto-vastuulehtiensä (n. 30) Keski-

Suomea koskevista artikkeleista. 

Kun näin mukaan saatuja Arto-

lehtiä verrataan Keski-tietokantaa 

varten läpikäytyihin yli 1 000 aika

kauslehteen, on selvää, että aika-

kauslehtiartikkeliaineisto ei tule 

olemaan kattava eikä välivuosien 

1987-1995 artikkeliaineistoa saatane 
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t ie tokantaan. Art ikkeliaineistoa 

trioltakin ajalta voi etsiä osin kan

sallisista Kati- ja Arto- t ie tokannois ta . 

JYKBIB-tietokannat on ava t tu 

huh t ikuussa 1998 m a k s u t t o m a a n 

Internet-käyt töön telnet-yhteydel la . 

Mikäli haluttaisi in kaunis ja h y v ä 

käyttöl i i t tymä Jyväskylän yl iopiston 

kirjaston Hyber l ib -www-l i i t tymän 

tai m u i d e n vas taavien tapaan , se 

vaatisi erityistyötä ja -rahaa. Sekä 

yliopiston kirjaston että m a a k u n t a 

kirjaston kotisivuilta on ny t linkki 

Keski-t ietokantaan. Keskin kotisi

v u n osoite on < h t t p : / / w w w . j y u . f i / 

l i b r a ry / t i e tokanna t /ke sk i . h tml> 

Kirjallisuus ja haastattelut: 

Eskelinen, Heikki S., Keski-Suomea 
käsittelevä kirjallisuus vuoteen 1955. 
Jyväskylä, 1962. (Keski-Suomi ; 6) 
(Keski-Suomen museoyhdistyksen 
julkaisuja ; 6) 

Eskelinen, Heikki S., Keski-Suomea 
käsittelevä kirjallisuus 1956 - 1965. -
Keski-Suomi 11 (1970), s. 7 - 59 
Loimio, Ritva, Keskisuomalaisia 
kirjailijoita : bibliografia. - Jyväskylän 
kaupunginkirjaston juhlakirja 1863 -
1963. Jyväskylä 1963, s. 97 - 124 

Keski-Suomea koskevia tutkimuksia, 
toimintakertomuksia, tilastoja : 
Aakkosellinen hakemisto, Aiheenmu
kainen hakemisto, Paikkakunnittainen 
hakemisto. Julk. Jyväskylän yliopiston 
kirjasto. Jyväskylä 1970. 

Niinikangas, Vesa, Keski-Suomen 
tietokeskus : loppuraportti suunnitte
lusta ja toimintakokeilusta. Jyväskylä 
1985. (Keski-Suomen maakuntaliitto. 
Julkaisu ; 2) 

Jokinen, Marita & Sorvali, Ulla, Keski-
Suomea koskevat opinnäytteet vuoteen 
1989. Jyväskylä 1990. (Jyväskylän 
yliopiston kirjaston bibliografioita ; 26.) 

Keski-Suomen kirjallisuus. Julk. 
Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-
Suomen maakuntakirjasto ja Jyväsky
län yliopiston kirjasto. 

1 : Kaunokirjallisuus vuoteen 1987 ; 
Kirjallisuusarvioinnit 1963 - 1987 / 
Ulla Sorvali, Marita Jokinen, Marja 
Liisa Räty. Jyväskylä 1987. 

2 : Tietokirjallisuus 1966 - 1986 / 
Marita Jokinen, Ulla Sorvali. Jyväskylä 
1996. 

Heikki Eskelisen kirje 26.5.1997. 

Haastattelut: 

Ritva Loimio 5.5.1997 ja Vesa Niini
kangas 4.3.1998. 

Keski-tietokannan 
pohjalta julkaistuja 
painettuja luetteloita on 
vielä saatavissa: 

Keski-Suomen kirjallisuus 1: 
Kaunokirjallisuus vuoteen 1987; 
kirjallisuusarvioinnit 1963 - 1987 
/ Ulla Sorvali, Marita Jokinen, 
Marja Liisa Räty. - Jyväskylä, 
1988. - 185 s. : kuv. Hinta: 100 
mk 

Keski-Suomen kirjallisuus 2: 
Tietokirjallisuus 1966 - 1986 / 
Marita Jokinen, Ulla Sorvali. -
Jyväskylä, 1996. - XIT, 391, 54 s. 
Hinta 200 mk 

Jokinen, Marita & Sorvali, Ulla: 
Keski-Suomea koskevat opin
näytteet vuoteen 1989. - Jyväs
kylä, 1990. - 209 s. - (Jyväskylän 
yliopiston kirjaston bibliografioita 
; 26). Hinta: 70 mk 

Pakettitarjouksena osat 1 - 2 250 
mk, osat 1 - 2 & opinnäyteluette-
•lo 260 mk. 

Tilaukset: Jyväskylän yliopiston 
kirjasto / Julkaisumyynti, PL 35, 
40 351 Jyväskylä, puh. (014) 603 
487, fax. (014) 603 371, E-mail: 
myynti@bibelot.jyu.fi 

Marita jokinen työskentelee informaatik

kona jyväskylän yliopiston kirjastossa. 

Ulla Sorvali on eläkkeellä Jyväskylän 

kirjastotoimen apulaisjohtajan virasta. 
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