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marja kokko

miksi jYVäskYlän  
tieteellinen kirjasto 
perustettiin? 

 

Tieteellisen kirjaston perustaminen Jyväskylään oli osa tavoitetta 

perustaa suomalainen yliopisto suuriruhtinaskunnan pääkaupungin 

lisäksi myös maan tieteellisesti keskeisemmälle paikalle. 1900- luvun 

alussa keskustelu yliopiston ja kirjaston merkityksestä heijasteli 

käynnissä olevaa yhteiskunnallista muutosta ja hanke koettiin pai-

kallisuuden lisäksi myös kansallisen sivistystoiminnan kannalta 

ratkaisevaksi. Marja Kokko seuraa artikkelissaan Jyväskylän Tieteel-

lisen kirjaston perustamisen vaiheita sekä aikalaiskeskustelua kirjas-

ton merkityksestä suomalaisen akateemisen sivistyksen turvaajana.



9

Oma yliopisto oli elänyt jyväskyläläisten 
vaikuttajien mielissä 1800-luvun puolivälistä 
lähtien. Idean oli esittänyt piirilääkäri Wolmar 
Schildt, joka oli Päiviö Tommilan sanoin anta-
nut mielikuvitukselleen vallan ja hahmotellut 
vuonna 1847 perustetusta ala-alkeiskoulusta 
ensimmäistä suomenkielistä yliopistoa. Schil-
dtin haave toteutuikin yliopistoon johtavan 
lukiokoulutuksen käynnistymisellä vuonna 
1862, mutta viimeinen vaihe eli yliopiston pe-
rustaminen siirtyi tästä vielä sadalla vuodella 
eteenpäin.4

Schildtin esittämä villi idea jäi juhlapuhee-
seen eikä siihen enää palattu 1800-luvun aika-
na. On sanottu, että paikallisvaikuttajat ymmär-
sivät itsekin, että yliopiston saaminen pieneen 
maaseutukaupunkiin oli enemmän kaukainen 
haave kuin realistinen tavoite. Idea yliopistosta 
säilyi kuitenkin Schildtin perustaman ja paikal-
liseen Säästöpankkiin sijoitetun yliopistorahas-
ton muodossa. Kun yliopistoasia nousi uudel-
leen julkiseen keskusteluun 1900-luvun alussa, 
jyväskyläläisvaikuttajat olivat valmiita jatka-
maan toimia hankkeen toteuttamiseksi.5

pääkaupunGin ja maaseutu
keskuksen Henkinen kuilu

Jyväskylän Tieteellisen kirjaston perustaminen 
toteutui paikallisin yksityisin voimavaroin, 
mutta sen historiallinen tausta on 1900-luvun 
alussa käynnistyneessä keskustelussa Suomen 
toisesta yliopistosta. Keskustelua uuden yli-

”kirjastotta tämä laitos ei 
kYkene toimimaan”1

Jyväskylän tieteellinen kirjasto syntyi visiosta, 
jonka mukaan maan ensimmäinen kokonaan 
suomenkielinen yliopisto sijoitettaisiin Jyväs-
kylään.2 Aikaisemmassa tutkimuskirjallisuu-
dessa runsaasti lainattu lausahdus ”Kirjastotta 
tämä laitos ei kykene toimimaan” kiteyttää hy-
vin sen käsityksen, joka laitoksen perustamista 
ajaneilla oli. Kirjasto oli olennainen osa tulevaa 
yliopistoa ja kirjaston perustamisella uskottiin 
voitavan myös vaikuttaa yliopistohankkeen 
toteutumiseen. Laitoksen perustamista edel-
si varsin vaiherikas lobbaustyö, jonka aikana 
käsitykset kirjaston olemuksesta vaihtelivat 
tiuhaan. Hankkeen vetäjät eivät kuitenkaan 
missään vaiheessa kadottaneet varsinaista pää-
määräänsä, yliopiston perustamista Jyväsky-
lään.

Edellä siteerattu lausahdus kuuluu lehtori 
Martti Airilalle, jonka esitelmä Kasvatusopil-
lisen yhdistyksen kokouksessa vuoden 1911 
alussa julkaistiin paikallisissa sanomalehdissä 
myöhemmin saman vuoden keväällä. Esitelmä 
kosketti seuran kokouksessa edellisenä syksy-
nä käsiteltyä yliopistoasiaa. Airilalle kirjaston 
perustaminen oli niitä alustavia toimia, joilla 
yliopiston saaminen kaupunkiin varmistettiin. 
Esitelmää voidaan pitää yhtenä keskeisenä kul-
makivenä tieteellisen kirjaston perustamisessa, 
koska siinä kiteytettiin tulevan tieteellisen kir-
jaston tarve ja kokoelman luonne eli kirjaston 
perusolemus.3
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opiston tarpeesta eivät käyneet yksinomaan 
maaseutukeskuksien vaikuttajahahmot. Myös 
Helsingin yliopiston arvovaltaisen professori-
kunnan keskuudessa oli henkilöitä, jotka oli-
vat 1900-luvun alussa omaksumassa suomalai-
suusaatteen mukana niin kutsun schildtiläisen 
tavoitteen suomalaisesta yliopistosta. Heille 
toisen, puhtaasti suomenkielisen, yliopiston 
perustaminen edusti suomalaisuuden vahvis-
tamista. Uuden yliopiston tarvetta oli perustel-
tu myös käytännöllisillä argumenteilla. Opis-
kelijamäärät olivat nousseet Helsingissä jo niin 
suureksi, että tasokas opetus ja ohjaus alkoivat 
olla uhattuna.6

Suomenkielisen yliopiston perustaminen ei 
innostanut niitä, joiden mielestä tiedeyliopis-
tolla oli toimintamahdollisuudet ainoastaan 
suuriruhtinaskunnan pääkaupungissa. Maa-
seutuyliopistoa ei katsottu suopeasti myöskään 
siksi, että se olisi todennäköisesti merkinnyt 
Helsingin yliopiston7 täydellistä ruotsalaistu-
mista, suomenkielisten opiskelijoiden siirtyes-
sä uuteen oppilaitokseen. Epäiltiin myös, riit-
täisikö maassa edes pätevää opettajakuntaa 
kahteen yliopistoon. Hankkeen vastustajat ei-
vät luottaneet yhdenkään pienen maaseutu-
kaupungin henkiseen kapasiteettiin harjoittaa 
ja ylläpitää tasokasta kansainvälistä tieteellistä 
toimintaa.8

Samansuuntaisia argumentteja oli esitetty jo 
1800-luvun puolivälissä, kun keskustelun koh-
teena oli yliopiston siirto pois pääkaupungin 
politikoinnin kyllästämästä ilmapiiristä maa-
seudun rauhaan.9 Esillä oli myös mahdollisuus 

yliopiston jakamisesta virkamieskouluiksi, joi-
den sijoituspaikkakunniksi ehdotettiin muun 
muassa Hämeenlinnaa, Uusikaarlepyytä, Jy-
väskylää ja Naantalia. Kumpikaan vaihtoehto 
ei käynyt J.V. Snellmanille, jolle yliopisto edus-
ti ensisijaisesti sivistystä, ei ammattiin valmis-
tumista. Hän pelkäsi yliopiston hajaannuksen 
johtavan kansallisen tieteellisen toiminnan 
taantumiseen ja ennen kaikkea eurooppalai-
seen kulttuuriperintöön nojaavan sivistystra-
dition katkeamiseen.10

1900-luvun alun julkinen keskustelu osoitti, 
että henkinen kuilu pääkaupungin ja maaseu-
tukeskuksien välillä oli vielä liian suuri kurot-
tavaksi umpeen. Viime kädessä kysymyksessä 
oli pääkaupungin ja muun Suomen sivistyksel-
linen hegemonia. Keskustelu on kuitenkin it-
sessään osoitus siitä, että yliopiston professori-
kunnalla ei ollut enää 1900-luvun alussa ehdo-
tonta auktoriteettiasemaa sivistyspoliittisissa 
kysymyksissä. Suomalainen yhteiskunta oli 
demokratisoitumassa, mikä merkitsi sitä, että 
julkiseen keskusteluun osallistuneiden joukko 
laajeni.

Yliopistoasiaa ei enää 1900-luvun alussa kä-
siteltykään yksinomaan sivistyspoliittisena 
kysymyksenä, vaan siitä oli tullut mitä suu-
rimmassa määrin yhteiskunnallinen kysymys. 
Yliopistolaitoksen kehittämisessä ja siihen liit-
tyvässä keskustelussa peilautuivat kolme kes-
keistä yhteen kietoutunutta yhteiskunnallista 
muutosilmiötä. Nämä olivat teollistuminen, 
kielitaistelu ja sääty-yhteiskunnalle leimallis-
ta sosiaalista järjestystä murtanut demokra-
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tisoituminen.11 Jäsennykset eivät nouse kieli-
taistelua lukuun ottamatta esiin paikallisessa 
aikalaiskeskustelussa, mutta selittävät hyvin 
jännitteitä, joista pääkaupungin akateemisen 
sivistyneistön ja maaseutukeskusten vaikutta-
japiirien välisessä hegemoniataistelussa oli vii-
me kädessä kysymys.

Autonomian aikana yliopiston siirto- ja ha-
jottamispuheet eivät löytäneet kaikupohjaa yli-
opiston ja maan johdossa. Kenraalikuvernöö-
rille Helsingissä sijaitsevan laitoksen valvo-
minen oli vaivattomampaa kuin pitkin maata 
sijoitettujen korkeakoulujen silmälläpito olisi 
ollut. Yliopisto oli tärkein virkamieskunnan 
kouluttaja ja sen korkeimmat hallitusmiehet 
ja valtion edustajat halusivat ohjata opettajia 
ja ylioppilaita ensisijaisesti lojaaleiksi keisarin 
alamaisiksi ja toiseksi toimimaan Suomen ja 
oman kansakunnan puolesta.12

Maaseutukaupungin ja pääkaupungin hen-
kisestä kuilusta käyttövoimansa saaneella he-
gemoniataistelulla oli lopulta suuri merkitys, 
kun tarkastellaan, millaisia argumentteja jy-
väskyläläisvaikuttajat käyttivät perustellessaan 
oman tieteellisen kirjaston tarpeellisuutta.

iDea Yliopistollisesta 
kirjastosta jYVäskYlässä

1900-luvun alussa herännyt keskustelu maa-
seutuyliopiston perustamisesta tarkoitti jy-
väskyläläisten mielissä luonnollisesti samaa 
kuin laitoksen perustaminen kaupunkiin. Jy-

väskylässä oli jo entuudestaan kansakouluo-
pettajia valmistava seminaari (1863), Lyseo ja 
vuonna 1864 toimintansa aloittanut maan en-
simmäinen tyttökoulu. Aikalaisvaikuttajat, 
sanomalehdissä käyty julkinen keskustelu ja 
myöhempi historiantutkimus ovat tuottaneet 
ajanjaksosta varsin vakiintuneen ja yleisesti hy-
väksytyn historiakuvan, jota on vaikea ja mah-
dollisesti myös tarpeetonta muuttaa.13

Jo yksinomaan kaupungin maantieteelli-
nen sijainti keskellä maata oli kiistaton perus-
telu sille, miksi oppilaitos tuli perustaa nimen-
omaan Jyväskylään. Kaupunki oli saanut semi-
naarin vastaavin perustein, joten argumenttia 
voitiin käyttää myös yliopistoasiassa. Yhtä tär-
keää oli yhdistää alueellinen näkökulma kieli-
kysymykseen ja siinä erityisesti suomen kielen 
aseman vahvistamiseen. Suomenkielisen Suo-
men sivistyskeskuksen maineen saavuttanut 
Jyväskylä oli kaukana kielitaistelun tulehdut-
tamasta pääkaupungista ja oli siksi luonteva 
vaihtoehto mahdollisen uuden puhtaasti suo-
menkielisen yliopiston sijoituspaikaksi.

Jyväskylällä oli erityispiirteitä, jotka asettivat 
kaupungin etulyöntiasemaan muihin yliopis-
tosta kilpaileviin maaseutukaupunkeihin näh-
den. Poliittinen ja sivistyselämän kansallinen 
eliitti tunsi hyvin jyväskyläläisten hankkeet ra-
kentaa kaupungista suomenkielisen sivistyk-
sen ja kulttuurin keskittymää. Jyväskylän eri-
tyisasema perustui vuonna 1863 toimintansa 
aloittaneeseen ensimmäiseen suomenkieliseen 
kansakouluopettajia valmistavaan seminaariin 
ja ensimmäiseen suomenkieliseen oppikou-
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luun eli lyseoon. Jyväskylä oli lehtoreitten kau-
punki!14

Seminaarin ja lyseon merkitys ei noussut 
niinkään oppilaitosten asemasta tiede-elämän 
edistäjänä, vaan siitä, että laitokset toivat kau-
punkiin vaikutusvaltaista ja vahvasti kansal-
liseen sivistykselliseen ja poliittiseen eliittiin 
verkostoitunutta opettajakuntaa.15 Sekä se-
minaarin että lyseon henkilökunta edustivat 
1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun suoma-
laista keskiluokkaistuvaa sivistyneistöä.16Tä-
tä ryhmää leimasi henkilö- ja osin vielä myös 
sukulaissuhteisiin perustuva kontaktiverkos-
to. Vaikuttajaverkostolla oli suuri merkitys, 
kun tarkastellaan sitä, miten uudet innovaati-
ot, ajatukset ja aatteet levisivät maan keskuk-
sesta maaseutukaupunkien sivistyneistön kes-
kuuteen.17

Jyväskylään muuttaneella opettajakunnalla 
ja muulla sivistyneistöllä oli paljon yhdistäviä 
piirteitä. He olivat aikalaismittapuulla mitattu-
na pitkälle koulutettuja. Seminaarin lehtorei-
den pätevyysvaatimuksiin oli kuulunut alusta 
pitäen suoritettu tutkinto Helsingin yliopistos-
sa ja vähintäänkin vuoden mittaiset opinnot ul-
komailla. Jyväskylän kannalta oli tärkeää, että 
oppilaitosten opettajakunta omaksui yhteis-
kunnallisen osallistumisen osaksi ammattiku-
vaa. Sekä seminaarin että lyseon henkinen il-
mapiiri pohjautui fennomaanisen sivistyneis-
tön yhteiskunnalliseen ajatteluun ja aatteen 
mukaiseen maailmankuvaan.

Jyväskylässä tämä ryhmä osallistui aktiivi-
sesti yhdistystoimintaan, kunnallispolitiikkaan 

ja sanomalehtityöhön. Sanalla sanoen he olivat 
yhteiskunnallisia vaikuttajia.18 Vaikuttajaver-
kostonsa ansiosta Jyväskylässä oltiin henkises-
ti hyvin valmistautuneita, kun kilpailu toisesta 
yliopistosta käynnistyi 1910-luvun alussa.19

Jyväskylän erityisasemaa kuvaa hyvin ke-
säkuussa 1909 eduskunnalle jätetty anomus 
Pohjois- ja Keski-Suomea varten tarkoitetun 
kansalliskirjaston ja maakunta-arkiston perus-
tamisesta. Aloitteen takana oli O.A. Hainari, 
joka sai aloitteen taakse yhdeksän muuta kan-
sanedustajaa. Heidän joukossa oli muun muas-
sa vai kutusvaltaisia eteläpohjalaisia herännäis-
johtajia. Ensisijaisesti Pohjois- ja Keski-Suomea 
palvelemaan ajateltu kirjasto ja maakunta-ar-
kisto haluttiin sijoittaa nimenomaan Jyväsky-
lään, koska kaupunki oli ollut vahvasti esillä 
maan toisen yliopiston sijoituspaikkana. Aja-
tuksena oli, että perustettavaksi esitetyt laitok-
set tukisivat yliopiston perustamishanketta ja 
loisivat myöhemmin edellytykset tieteelliselle 
tutkimustoiminnalle. Keskustelussa korostet-
tiin mielellään sitä, että aloitteen tekijä ja sen 
 allekirjoittaneet edustajat olivat ulkopaikka-
kuntalaisia.20 Todellisuudessa Hainarilla oli 
vahvat yhteydet kaupunkiin. Ennen Helsinkiin 
siirtymistään hän oli toiminut Lyseon lehtori-
na.21

Jyväskylässä eduskunta-aloite otettiin vas-
taan vahvana signaalina siitä, että kaupungin 
pyrkimykset saada oma yliopisto ymmärrettiin 
ja että sitä oltiin valmiita myös tukemaan. Han-
ke ei kuitenkaan edennyt, vaan pysähtyi edus-
kunnan sivistysasianvaliokuntaan.22



jyväskylän tieteellinen kirjasto ja kirjastoapulainen martta Hovila. 

kuva: jyväskylän yliopiston museon valokuvakokoelma.
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Kuten aloitteen saatteessa oli todettu, sekä 
Kansalliskirjasto että maakunta-arkisto oli-
sivat puolustaneet paikkaansa Jyväskylässä, 
vaikka yliopiston perustaminen ei etenisikään. 
Aloitteella oli myöhempää merkitystä, sillä sii-
nä luonnehdittiin tavoitteet, joita tulevan kir-
jaston kokoelmapolitiikassa tultiin noudatta-
maan. Näistä tärkein oli vapaakappaleoikeus, 
jonka Jyväskylän Tieteellinen kirjasto myös sai 
vuonna 1919.

ratkaisun Hetket

Jyväskylässä kesäyliopistoasia ja hankkeet tie-
teellisen kirjaston perustamisesta limittyivät 
lyhyeksi aikaa vahvasti yhteen vuonna 1911. 
Kirjaston tapahtumahistoriallisissa vaiheissa 
uutta vauhtia saanut perustamiskeskustelu oli 
suora jatke edellisenä vuonna esillä olleeseen 
Kansalliskirjasto-hankkeeseen. Kesäyliopisto-
toiminnan käynnistäminen ymmärrettiin sen 
sijaan välivaiheeksi ennen varsinaisen yliopis-
ton perustamista. Samalla on syytä huomata, 
että seuraavien vuosikymmenien aikana juuri 
kesäyliopiston toiminta ja kirjaston tahto pal-
vella paikkakunnalle saapuneita yliopistollis-
ten kurssien opiskelijoita vahvisti Jyväskylän 
Tieteellisen kirjaston profiilia nimenomaan tie-
dekirjastona.

Jyväskylässä tartuttiin ripeästi professori 
E.N. Setälän keväällä 1911 esittämään ehdo-
tukseen, jonka mukaan omaan yliopistoon täh-
täävien ponnistelujen sijaan maaseutukaupun-

git voisivat ryhtyä järjestämään yliopistollisia 
kesä- ja talvikursseja.23 Tiivistä yhteyttä Suo-
malaiseen Tiedeakatemiaan pitäneet jyväskylä-
läisvaikuttajat eivät olleet valmiita luopumaan 
yliopistohankkeesta, mutta tarttuivat silti Setä-
län esittämään ajatukseen yliopistollisista kesä-
kursseista. Aloitteen kurssista tekivät kaupun-
gin yliopistovaliokunta ja Kasvatusopillinen 
yhdistys, joilla oli keskeinen asema lobbaustoi-
minnassa, jolla kansallista poliittista johtoa ja 
johtavaa sivistyneistöä oli koetettu saada myö-
tämieliseksi jyväskyläläishankkeelle.24

Yliopistovaliokunta oli kaupunginvaltuus-
ton alainen ja se perustettu jo vuonna 1906. Sen 
tehtävä oli nimensä mukaisesti keskittyä aja-
maan yliopistokysymystä. Kasvatusopillisen 
yhdistyksen Jyväskylän haaraosasto oli perus-
tettu syksyllä 1910 ja myös sen yhteyteen asete-
tun yliopistovaliokunnan päätehtävänä oli juu-
ri samaisen yliopistokysymyksen vireillä pitä-
minen.25

Mainittujen kahden yliopistovaliokunnan 
voimat yhdistettiin vuonna 1911, kun kaupun-
ginvaltuuston alaisuuteen perustettiin koko-
naan uusi yliopistovaliokunta, jonka jäsenet 
edustivat sekä kaupunkia että kasvatusopilli-
sen yhdistyksen vastaavia valiokuntia.26 

Kesäyliopiston ensimmäinen varsinainen lu-
kukausi käynnistyi kesäkuussa 1912. Toimin-
nan aloittaminen oli saanut kannatusta edelli-
senä kesänä, kun Suomalainen Tiedeakatemia 
vieraili kaupungissa. Tiedeakatemia oli kutsut-
tu Jyväskylään Wolmar Schildtin 100-vuotis-
muistoa kunnioittavaan juhlatapahtumaan.27 
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Huolellisista järjestelyistään huolimatta vie-
railu ei vienyt jyväskyläläisten yliopistoasiaa 
eteenpäin. Sen sijaan vierailun aikana jyväs-
kyläläiset saivat vahvan kannustuksen kesäyli-
opistotoiminnan jatkamiselle ja perustettavaksi 
esitetylle tieteelliselle kirjastolle.28 Vaikka pro-
fessori Setälä oli vastustanut maaseutuyliopis-
ton perustamista, hän suhtautui hyvin kannus-
tavasti kirjaston perustamisajatukseen. Myös 
muut Tiedeakatemian jäsenet jakoivat Setälän 
näkemyksen. Perustettavaksi aiotulle Jyväsky-
län Tieteelliselle kirjastolle oli tärkeää, että se 
nähtiin merkittäväksi yleisen kansallisen sivis-
tystoiminnan kannalta, ei yksinomaan paikalli-
sena hankkeena.29

Sekä kesäyliopiston että tieteellisen kirjas-
ton suuntaviivoista keskusteltiin Tiedeakate-
mian vierailun ohjelmaan kuuluneessa suures-
sa kansalaiskokouksessa sunnuntaina 7.5.1911. 
Jyväskylässä kesäyliopisto edusti perustamis-
vaiheessaan uudenlaista koulutuksellista insti-
tuutiota, ja samalla vanhaa signaalia siitä, että 
tie kohti varsinaista yliopistoa oli näin saatu 
avattua.30 Jyväskylän Tieteelliselle kirjastolle 
kesäyliopistolaisten tulo tarkoitti sen tieteelli-
sen toiminnan kehittämistä. 

kirjasto HistoriakuVana

Suomalaisen Tiedeakatemian vierailu Jyväsky-
lään kesällä 1911 oli tärkeä taitekohta tieteelli-
sen kirjaston perustamiselle. Akateeminen kor-
keantason tuki oli tärkeää, mutta tämän jälkeen 

oli ratkaistava monta käytännön ongelmaa. 
Näistä kiistatta keskeisin oli toiminnan ra-
hoittaminen. Rahoituksen järjestäminen ja sen 
myötä kirjaston ylläpito jäivätkin useaksi vuo-
sikymmeneksi yksinomaan paikallisten toimi-
joiden tehtäväksi.

Jyväskylän Tieteellisen kirjaston perusta-
misajankohtana pidetään Suomalaisen Kir-
jallisuuden seuran Jyväskylän haaraosaston31 
kokousta 1.10.1912, jolloin laitokselle vahvis-
tettiin säännöt. Kirjastosta tuli Jyväskylän Tie-
teellinen kirjasto. Säännöissä määrättiin myös 
kirjaston tavoitteet ja hoitoa ohjaavat säännöt. 
Kirjasto oli olemassa lähinnä paperilla, sillä se 
aloitti toimintansa vailla toimipaikkaa ja kir-
jastolle leimallista kirjakokoelmaa. Säännöt ki-
teyttivät idean kirjastosta, jota alettiin tämän 
jälkeen määrätietoisesti rakentaa.32 Laitoksen 
säännöt vahvistettiin senaatissa kahta vuotta 
myöhemmin syksyllä 1914. Kirjaston hoidosta 
vastasi erityinen hoitovaliokunta. Ensimmäi-
seksi kirjastonhoitajaksi valittu Martti Airila 
hoiti työtään sivutoimisena.33

Tässä tarkastelussa kirjaston tapahtuma-
historiallisen kulun seuraaminen jätetään kes-
keisten tapahtumien varaan, sillä laitoksen pe-
rustamishistoria ja sen yhteydet kansalliseen 
yliopistokysymykseen tunnetaan hyvin. Jyväs-
kylän Tieteellisestä kirjastosta ovat kirjoitta-
neet muun muassa Martti Airila, Pirkko Aude-
jev-Ojanen, Kari Paakkinen ja Mauno Jokipii.34

Kirjastosta laaditut historiat muodostavat 
ajallisesti kerrostuvan kuvan laitoksen perus-
tamisen taustoista ja myöhemmistä vaiheista. 



jyväskylän tieteellisen 

kirjaston säännöt 1914. 
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Kirjoittajista Martti Airilaa voidaan pitää sekä 
toimijana että historian dokumentoijana, sillä 
hän toimi laitoksen ensimmäisenä kirjaston-
hoitajana. Airilalla on ollut merkittävä vaiku-
tus siihen, millainen historiakuva kirjastosta 
on rakentunut. Tätä historiakuvaa on pidetty 
siinä määrin dokumentaarisena, että myöhem-
pi tutkimus ei ole katsonut tarpeelliseksi ryh-
tyä sitä kyseenalaistamaan. Sama koskee niitä 
tutkimuksia, joissa kirjaston perustamista on 
tarkastelu osana yliopistokysymyksen kehitty-
mistä.35

Airilan dokumentoima kirjastohistoria ei ole 
lähdekriittisesti tarkasteltuna ongelmaton, sil-
lä hänen vuonna 1927 julkaisemansa kirjasto-
historia on paikka paikoin sanasta sanaan sa-
maa tekstiä kuin esimerkiksi sanomalehdissä 
julkaistut kirjaston perustamista ja kokoelmi-
en kartuttamista koskevat artikkelit ovat. Airila 
oli näin yhtä aikaa historian esittäjä ja esityksen 
kohteena oleva toimija, jonka toimia tutkitaan. 
Asetelma on ongelmallinen ja herättää kysy-
myksiä ”oman” historian esittäjän mahdolli-
suuksista punnita lopputulokseen vaikuttavia 
valintoja.36

Näkökulmasta ja tarkastelutavasta riippuu, 
millaisia yksityiskohtaisia tekijöitä kirjaston 
perustamisessa on painotettu. Seikkaperäinen 
ja laaja tutkimus on tuonut esille runsaasti yk-
sityiskohtaista tietoa ja tulkintoja siitä, millai-
siin yhteiskunnallisiin yhteyksiin laitoksen pe-
rustaminen liittyi. Näissä tulkinnoissa ei ole 
ristiriitaa, vaan kirjaston perustamiseen liitty-
vä tapahtumahistoriallinen tausta ja kirjasto-

toiminnan käynnistäminen on kuvailtu hyvin 
yhdenmukaiseen tapaan.

Erot eri julkaisujen välillä perustuvat lähin-
nä tapahtumahistorialliseen jäsennykseen ja 
tutkimuksen näkökulman valintaan. Mauno 
Jokipiin kirjoittama historia poikkeaa edeltäjis-
tään siinä, että kirjaston historiaa tarkastellaan 
alisteisena ilmiönä yliopiston kehittymisen his-
toriassa. Tutkimuksessa on aina viime kädes-
sä kysymys valinnoista ja siitä, mitä valinnoil-
la halutaan sanoa tutkittavasta kohteesta ja sen 
historiallisesta merkityksestä.37

puHeilla rakennettu kirjasto

Irrottautuminen kirjaston yksityiskohtaisista 
paikallisista historiallisista taustoista ja moni-
polvisista yhteyksistä kansallisiin sivistykselli-
siin ja yhteiskunnallisiin hankkeisiin mahdol-
listaa sen, että tässä tarkastelussa Jyväskylän 
Tieteellistä kirjastoa voidaan pohdiskella his-
toriakuvien, tarinoiden ja kirjastolle annettujen 
merkityksien kantajana.

Keskeisen lähdeaineiston muodostavat sa-
nomalehtikeskustelut, jotka ovat kuuluneet 
myös aikaisemman tutkimuksen perusaineis-
toon. Etenkin nuorsuomalaisten pää-äänen-
kannattaja Keski-Suomi ja vanhemman fen-
nomaanipolven perustama Suomalainen seu-
rasivat tiiviisti laitoksen perustamisvaiheita 
vuosien 1909–1912 välisenä aikana.38

Vaikka lehtien aatteelliset ja poliittiset linja-
erot näkyivät niiden suhtautumisessa yhteis-
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kunnallisiin kysymyksiin, tieteellistä kirjastoa 
koskevassa uutisoinnissa ei lehdillä ollut mi-
tään eroja. Lehdet kannattivat sekä kirjaston 
että oman yliopiston perustamista. Sanoma-
lehdistön ja paikallisen fennomaanisen sivisty-
neistön tiivis yhteisrintama yliopistoasiassa oli 
luontevaa seurausta siitä, että lehtien toimitus-
kunta ja avustajat sekä esimerkiksi yliopistova-
liokunnan jäsenet muodostuivat yhdestä ja sa-
masta oppilaitosten lehtorikunnan jäsenistöstä.

Sanomalehdistöä on hyödynnetty myös ai-
kaisemmassa tutkimuksessa. Tätä voidaan pi-
tää osoituksena siitä, että lehdille on annettu 
tärkeä rooli siinä historiaesityksessä, joka ra-
kentaa historiakuvaa Jyväskylästä suomenkie-
lisen sivistyksen ja kulttuurin keskuksena.39 
Vakiintuneen historiakuvan rakentamiseen ja 
kirjaston perustamiseen liittyviin kertomuksel-
lisiin jäsennyksiin ei ole kuitenkaan aikaisem-
massa tutkimuksessa kiinnitetty huomiota.

Kirjaston perustamista koskevat julkiset kes-
kustelut tarjoavat oivallisen mahdollisuuden 
hyödyntää tulkintatapaa, jossa huomio kiinni-
tetään siihen, millaisin argumentein kirjaston 
perustamista perusteltiin ja millaisiin niin kut-
suttuihin perustarinoihin perustelut voidaan 
yhdistää.40 Julkilausutut merkitykset kuuluvat 
samaan kehyskertomukseen, joka oli jo tuotta-
nut ne konkreettiset tavoitteet, joista Jyväskylä 
koulukaupunkina ja suomalaisen sivistyksen 
ja kulttuurin keskuksena oli saanut tunnus-
tusta. Tästä näkökulmasta tarkasteluna aika-
laisten sinnikkäästi ylläpitämä idea omasta yli-
opistosta ja sen yhteydessä toimivasta tieteelli-

sestä kirjastosta näyttäytyy varsin luontevana 
jatkokertomuksena.

Sanomalehti Keski-Suomen ja Suomalaisen 
uutisissa Jyväskylän Tieteellisellä kirjastolla ei 
ollut itsenäistä asemaa 1910-luvun taitteessa ja 
vuosikymmen alkupuoliskolla, vaan sitä käsi-
teltiin osana tulevaa yliopistoa. 1910-luvun jäl-
kimmäisellä puoliskolla tilanne muuttui päin-
vastaiseksi. Perustettu kirjasto oli askel kohti 
yliopistoa.

perustetaanko jYVäskYlään 
kansalliskirjasto, maakunta
kirjasto, Yliopistonkirjasto 
Vai kilpisen kirjasto?

kansalliskirjasto

Jyväskylän Tieteellisen kirjaston nimi vakiin-
nutettiin sen säännöissä, mutta kirjastosta oli 
käytetty ja käytettiin jälkeenpäinkin eri nimiä. 
Vaihtelevat nimet viittaavat erilaisiin käsityk-
siin siitä, millaista merkitystä sille hahmotet-
tiin osana sekä kansallisia että paikallisia sivis-
tyshankkeita. Nimiesitykset heijastavat kirjas-
toasian lobbareiden vahvaa päämäärää siitä, 
että perustettavalla kirjastolla oli kansallista si-
vistyksellistä merkitystä. Visioissa kirjasto oli 
keskuskirjasto, jos ei ihan Kansalliskirjaston 
rinnakkaislaitos, niin ainakin maakunnallinen 
keskus.

Nimiasialla oli selvästi poliittinen luonne. 
Sitä voidaan pitää myös strategisten vaihto-
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ehtoisten mallien esityksenä. Tavoitteena oli 
saada Jyväskylän yliopistoasiaa tukeva tieteel-
linen kirjasto, eivätkä hankkeen vetäjät halun-
neet jättää mitään keinoa tai mahdollisuutta 
käyttämättä. Vuosien 1909–1912 välisenä aika-
na nimivaihtoehdot vaihtuivat tiuhaan, mikä 
osoittaa, että siitä ei ollut muodostumassa tässä 
projektissa suurta kynnyskysymystä.

Kansalliskirjasto-nimi nostettiin esille aikai-
semmin mainitussa eduskunta-aloitteessa, jos-
sa esitettiin että Jyväskylään voitaisiin perustaa 
maakunta-arkisto ja Kansalliskirjasto Helsin-
gissä sijaitsevan kirjaston rinnakkaislaitoksek-
si. Nimi viittaa ennen muuta kirjastoon kerät-
täväksi tarkoitetun kokoelman luonteeseen. 
Uuteen kirjastoon piti saada kaikki Kansallis-
kirjaston kaksoiskappaleet ja kokoelmien kar-
tuttamisen varmistamiseksi myös vapaakappa-
leoikeus.

Erityisen tärkeänä pidettiin, että kirjastoon 
onnistuttaisiin koota mahdollisimman täydel-
linen Fennica-kokoelma. Tällainen kokoelma 
olisi palvellut parhaiten maaseutuyliopistolle 
kaavailtujen kansallisten tieteenalojen tutki-
mustoimintaa. Kuten eduskunta-anomukses-
sa todettiin: ”Sen vakaumuksen elähdyttämi-
nä että syvennetty ja laajennettu kansansivis-
tystyö on Suomen kansan velvollisuus itseään 
kohtaan katsomme välttämättömäksi että ava-
ran maamme pohjois- ja keskiosia varten pe-
rustetaan kansalliskirjasto, joka pystyy hyö-
dyntämään sitä tiedon ja tutkimuksen halua, 
mikä siellä epäilemättä elää yhtä voimakkaana 
kuin eteläisimmissäkin maakunnissa, vaikka 

se tarpeellisten apuneuvojen puutteesta ei aina 
pääse oikeuksiinsa”.

 Kansalliskirjasto-nimi hävisi keskustelusta, 
kun kävi selväksi, ettei valtio ollut valmis tuke-
maan rinnakkaiskirjaston perustamista. Myö-
hempi keskustelu osoitti, että Kansalliskirjas-
to-nimeä pidettiin liian rohkeana esityksenä, 
joka saattoi vaikeuttaa varsinaisen päämäärän 
eli yliopistoasian edistämistä. 

maakuntakirjasto, joka voisi  
olla myös kilpisen kirjasto

Kirjastosta suunniteltiin Kansalliskirjaston 
ohella myös maakuntakirjastoa. Nimityksiä 
yhdisti ajatus siitä, että perustettavalla kirjas-
tolla tulisi olemaan jonkinlainen keskuskirjas-
to-rooli ja että sen käyttäjäkunta olisi laajempi 
kuin yksinomaan paikalliset tieteenharjoitta-
jat. Ajatus maakuntakirjaston perustamisesta 
liittyy mielenkiintoisella tavalla jyväskyläläis-
ten tapaan hakea erilaisia vaihtoehtoja, joilla 
tieteellisen kirjaston hanketta ja siinä sivussa 
luonnollisesti yliopistoasiaa voitiin edistää.

Keväällä 1911 yliopistokysymyksen ollessa 
kriittisessä vaiheessa esiteltiin Keski-Suomen 
sanomissa yliopistovaliokunnan kaupungin 
valtuustolle esittämä aloite juuri Maakuntakir-
jaston perustamisesta Jyväskylään. Edellisten 
aloitteiden tapaan kirjasto nähtiin omana eril-
lisenä tavoitteena myös siinä tapauksessa, että 
yliopisto jäisi toteutumatta. Kirjasto olisi ollut 
tässäkin tapauksessa eduksi Jyväskylän tavoit-
teille saada korkeakoulu.
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Maakuntakirjasto-nimi viittaa tässä yhtey-
dessä juuri varsin pitkälle vietyyn varovaisuu-
teen siitä, että kirjaston perustamista ei vaa-
rannettaisi, vaikka yliopistoa tai aikaisemmin 
esitettyä Kansalliskirjastoa ei kaupunkiin sijoi-
tettaisikaan. Artikkelin tarkoitus olikin esitellä 
kirjastohanke uudesta näkökulmasta.

Aloitteessaan yliopistovaliokunta pyy-
si  ”aluksi viitata siihen todistamatta selvään 
tosiasiaan että vankan kirjaston ja yhteydes-
sä olevan maakunta-arkiston olemassaolo on 
huomattava tekijä vasta perustettavan uuden 
yliopiston paikkaa määritettäessä ja että paik-
kakunnan joka toivoo saavansa vastaanottaa 
tämän opiston on syytä tehdä voitavansa luo-
dakseen tällaiselle laitokselle olemassaolon 
edellytykset. Mutta toiselta puolen kirjasto-
kysymyksen ajaminen ei ole yhteydessä yliopis-
tokysymyksen ratkaisun kanssa, sillä ne val-
mistelevat toimenpiteet, joihin olisi ryh  dyttävä 
tulevaa yliopistonkirjastoa silmälläpitäen, ehkä 
hyvinkin voivat, jos yliopistoasia raukeaisi, 
koitua tästä kysymyksestä erillään olevan ja jo 
eduskunnassa Jyväskylään pe rustettavaksi eh-
dotetun kansalliskirjaston hyväksi, johon olisi 
tarkoituksen mukaista koota täydellinen ko-
koelma suomalaista kirjalli suutta”.41

Lehti jatkoi aloitteen sisällön siteerausta to-
teamalla, että ”… vaikka kumpikaan näistä tu-
levaisuuden ajatuksista [yliopisto ja kansallis-
kirjasto; MK] toteutuisi Jyväskylän maaperällä, 
olisi hyvän kaupungin kirjaston ynnä maakun-
ta-arkiston olemassa olo erittäin suotavaa, eikä 
voitaisi katsoa tähän uhratun työn hukkaan 

menneen. Se mahdollisuus, johon nyt on viitat-
tu, kehottaa kuitenkin varovaisuuteen suunni-
tellusta tehtävästä”42.

Aloitteen tarkoittama maakuntakirjasto oli-
si palvellut sekä kaupunkilaisia että tieteellis-
tä tutkimustoimintaa. Käytännössä tämä olisi 
järjestetty niin, että kirjasto olisi jaettu yleisölle 
avoimeen lukusaliin ja lainakirjastoon sekä ai-
noastaan tutkimustyötä palvelevaan suljettuun 
osaan.

Erityistä aloitteessa on, että siinä keskityt-
tiin kuvailemaan, millainen ajateltu tieteellinen 
osasto tulisi olemaan. Tämä on erikoista sik-
si, että Jyväskylässä ei ollut 1900-luvun alus-
sa kunnollista kaupunginkirjastoa. Kirjastojen 
 ke hittämisestä oli tullut keskeinen kansanva-
listustyön väline 1800-luvun lopulla. Itseään 
koulukaupunkina ja suomalaisen kulttuurin 
keskuksena mainostanut Jyväskylä oli kauka-
na jäljessä monia muita suomalaisia kaupun-
keja, joiden kirjastonhoito oli jo saatu järjestet-
tyä.43

Kirjastotoimen kehittämisen suurin ongel-
ma oli, ettei Jyväskylän kaupunki ollut voinut 
osoittaa sellaista tilaa, joka olisi tukenut ni-
menomaan kirjastonhoitoa ja sen kehittämistä. 
Kansankirjastotoiminta oli alkanut kaupungis-
sa vuonna 1864, jolloin lainakirjaston kokoel-
man muodostavasta Wolmar Schildtin kirja-
lahjoituksesta alettiin antaa lainoja. Samoihin 
aikoihin seminaarin kirjastosta oli alettu anta-
maan lainoja kaupunkilaisille, mutta toiminta 
tyrehtyi runsaan kymmenen vuoden kuluttua, 
kun lainakirjasto oli sanan mukaisesti lainat-
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tu loppuun. Kaupungeille tyypilliseen tapaan 
myös merkittävimmät yhdistykset ylläpitivät 
lainakirjastoja. Näistä mittavinta lainaustoi-
mintaa harjoitti Kauppalaisseura.44

Kansankirjasto ei ollut kaupungin prio-
risoinnissa tärkeimmällä sijalla, joten sitä siir-
reltiin vuokrahuoneesta toiseen. Tämä aiheut-
ti sen, että Kirjasto oli kaupungin muiden lai-
tosten ja niiden tarvitsemien tilojen rasitteena. 
Kirjastolla oli kaupunginkirjastoille tyypilli-
seen tapaan lainaosasto ja lukusali, mutta lai-
naosaston tarjonta ei vastannut alkuunkaan 
kirjastoille annettuja minimivaatimuksia. 45

Kaupunginkirjaston toiminnalle annettiin 
aikaisempaa paremmat toimintaedellytykset, 
kun sille osoitettiin tilat valtion luovuttamas-
ta ja kirjastoa varten remontoidusta viljama-
kasiinista yhdessä tieteellisen kirjaston kanssa 
vuonna 1916. Aikaisemmassa tutkimuksessa 
on osoitettu varsin kiistatta se, että kaupungin 
kanssa toimitila-asiaa hoitanut yliopistovalio-
kunta piti ensisijaisena tavoitteenaan saada ti-
lat tieteelliselle kirjastolle. Kaupunkia tarvittiin 
hankkeeseen siksi, että yliopistovaliokunta ei 
ollut sellainen juridinen persoona, jolle valtio 
saattoi luovuttaa kiinteää omaisuutta.46

Maakuntakirjasto-hankkeeseen sisältyi myös 
ajatus keskittää kaupungissa toimivat kirjastot 
yhteen.47 Tieteellisen kirjaston perustamisen 
kannalta olisi ollut tärkeää saada haltuun Ly-
seon arvokas ja laaja kirjasto, jossa arvokkaim-
man osan muodosti Wolmar Schildtin testa-
mentin kautta lahjoittama henkilökohtainen 
kirjasto. Tähän määräykseen sisältyi kuitenkin 
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lisähuomautus, jonka mukaan kaikki kirjat piti 
myöhemmin luovuttaa tulevalle yliopistolle.48

Luonnollisesti myös seminaarin kirjasto oli 
yliopistovaliokunnan toivelistalla. Oppilaitok-
sella oli ollut kirjasto perustamisvuodestaan 
lähtien. Kirjallisuudessa ei esitetä kovin tark-
koja kuvailuja kirjaston kokoelmista. Vuonna 
1937 julkaistun seminaarin muistojulkaisun 
mukaan ”Kirjasto oli pantu kauniiseen alkuun 
jo Cygnaeuksen aikana”49. Kirjastoa oli hoidet-
tu erityisen hyvin johtaja Leinbergin aikana. 
Historiantutkijana Leinberg kokosi kirjastoon 
varsinkin Ruotsin ja Suomen varhaisinta histo-
riaa, etenkin keskiaikaisia kirkollisia oloja kos-
kevaa kirjallisuutta.50

Kirjasto oli saanut myös merkittäviä lahjoi-
tuksia. Talollinen Tuomas Wohloja Orimattilas-
ta oli lahjoittanut kirjastoon Agricolan Uuden 
Testamentin. Suurimman yksityisen kirjako-
koelman kirjasto sai Elias Lönnrotin testamen-
tin kautta. Kaikkiaan Lönnrothin lahjoitukseen 
kuului 227 nidettä.51

Seminaarin kirjastoa ei itse asiassa missään 
vaiheessa liitetty tieteelliseen kirjastoon, vaan 
Jyväskylän Kasvatusopillinen Korkeakoulu 
peri edeltäjänsä kirjaston. Valtio oli tosin vuon-
na 1913 antanut luvan seminaarille luovuttaa 
osan kirjastostaan ”Jyväskylän maakuntakes-
kuskirjastolle” eli tieteelliselle kirjastolle.52 Tie-
teellinen kirjasto sen sijaan luovutettiin valtiol-
le ja liitettiin korkeakoulun kirjastoon vuonna 
1936.

Kirjastojen yhdistämisajatus ja kokoelmien 
kartunta viritti keskustelun tulevan kirjaston 

vaihtoehtoisista nimistä. Yliopistovaliokun-
nan valtuustolle esittämässä aloitteessa todet-
tiinkin: ”Kun kirjaston kartuttamisen ehdote-
taan melkoiselta osalta tapahtuvan lahjoitusten 
kautta, olisi saatava yksityisiltä kustantajilta, 
seuroilta, ja yksityishenkilöiltä, niin jo kirjaston 
nimen tulisi osoittaa, että ei ole Jyväskylän kau-
punkiin rajoittuvasta hankkeesta. Valiokunnan 
mielestä olisi kuitenkin liian vaatelias nimi vä-
häisen kirjaston alulle, jos sitä nimitettäisiin Jy-
väskylän yliopiston kirjastoksi tai kansalliskir-
jastoksi. Nimitystä maakuntakirjasto voitaisiin 
ajatella. Jos kuitenkin otetaan huomioon, että 
Schildtin kirjalahjoitus on ensimmäinen tule-
van yliopistokirjaston hyväksi tehty lahjoitus, 
joka olemassa olollaan erikoisesti kehottaa Jy-
väskylän kaupunkia suunnitellun kirjaston pe-
rustamiseen, niin valiokunnan mielestä ”Kilpi-
sen kirjasto” olisi sopivana pidettävä. Olisihan 
tällä nimellä yhtä hyvä kaiku, kuin edellä mai-
nitulla maakuntakirjastolla”.53

kirjasto kansallisena 
kertomuksena

Keskustelu tieteellisen kirjaston perustamises-
ta Jyväskylään voidaan jakaa kahteen vaihee-
seen. Ensimmäisessä vaiheessa kysymys oli 
saada kaupunkiin nimenomaan valtion varoin 
ylläpidetty kirjasto. Toisessa vaiheessa, jolloin 
jo yksityisin varoin perustettu kirjasto oli aloit-
tanut kokoelmien kartuntatyön, oli kysymys 
kirjaston statuksen vahvistamisesta, mikä edel-
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lytti ennen kaikkea valtion myöntämää vapaa-
kappaleoikeutta. Selkeää ajallista rajaa ajan-
jaksojen välille ei ole, mutta yhteistä niille oli 
se, että Jyväskylän Tieteellinen kirjasto nähtiin 
vahvasti kansallisessa sivistyksellisessä kon-
tekstissa. 

Kirjaston nimikysymyksen käsittely osoitti, 
että päinvastoin kuin muissa omaa yliopistoa 
havittelevissa kaupungeissa, Jyväskylässä tie-
teellistä kirjastoa ei yhdistetty varsinaisiin kan-
sansivistyksellisiin kehitystarpeisiin. Syykin 
lienee selvä. Jyväskylässä oli seminaari, jonka 
tehtävänä oli juuri keskittyä kansansivistystyö-
hön.

Jyväskylän tieteellisen kirjaston perustamis-
ta koskevassa retoriikassa on keskeisessä roo-
lissa kerronnalliset elementit, joilla kirjaston 
perustamista ja ennen kaikkea kansallisesti ar-
vokkaiden kirjakokoelmien siirtoa juuri Jyväs-
kylään perusteltiin. Näitä retorisia elementtejä 
ei sisälly muualla käytyihin vastaaviin keskus-
teluihin.

Kirjastoa koskevissa uutisoinnissa on ainek-
sia modernin median tavasta noudattaa tari-
nallista peruskonventiota, jossa tarinaa raken-
netaan uhkakuvien varaan. Näissä tarinoissa 
tasapainon tila saavutetaan tarjoamalla ratkai-
su, joka palauttaa ja turvaa harmonian. Kirjas-
tokeskustelussa draaman ainekset muodostui-
vat venäläistämispolitiikasta ja myöhemmin 
vielä ensimmäistä maailmansotaa seuranneis-
ta uhkakuvista. Uhkaan sisältyy abstraktimpi 
elementti, joka liittyy suomalaisen yhteiskun-
nan modernisaatioon ja siinä erityisesti kau-

pungistumiseen sekä siihen liitettyihin yhteis-
kunnallisiin ongelmiin. Nämä peruselementit 
muodostavat myös sen kerronnallisen aineis-
ton, joiden kautta myös edellä esitetyt tapahtu-
mahistorialliset yksittäiset tapahtumat kiedot-
tiin yhteen peruskertomukseen eli yliopiston 
perustamiseen Jyväskylään.

Yliopistokeskustelussa oli kysymys isoista 
yhteiskunnallisista asioista, kuten kielestä, yh-
teiskunnallisista rakenteellisista muutoksista ja 
tähän leimallisesti kuuluneesta demokratisoi-
tumisesta. Keskusteluun nimenomaan valtion 
varoin perustettavasta tieteellisestä kirjastosta 
voitiin yhdistää argumentteja tehokkaasti tu-
kevia uhkakuvia, jotka olivat sekä ajankohtai-
sia ja lukevalle yleisölle helposti ymmärrettä-
viä.

Jyväskylään tarkoitetun tieteellisen kirjas-
ton perustamista koskeva perusargumentti 
rakennettiin uhan muotoon. Uhka syntyi sii-
tä, että suomalaiselle kulttuurille arvokkaat 
kirjakokoelmat oli sijoitettu yksinomaan pää-
kaupungin Kansalliskirjastoon. Siellä ne oli-
vat vaarassa joutua ”turman kautta häviöön”. 
Perustelun yhtenä tausta-ajatuksena lienee ol-
lut Turun akatemian kirjaston ja samalla kes-
keisen kansallisen kokoelman tuhoutuminen 
vuonna 1827. Helsinki oli linnoituskaupunki 
ja pääkaupunkina poliittisten kiistojen näyt-
tämö. Puhe pääkaupunkiin sijoitetun Kansal-
liskirjaston haavoittuvuudesta sai lisäpontta 
ensimmäisen maailmansodan aikana, jolloin 
vaatimukset toisen kansallisen kirjakokoelman 
rakentamisesta lisääntyivät entisestään. Tässä 
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kansallisessa kehyksessä jyväskyläläisten toi-
veissa ollut rinnakkainen kansalliskirjasto olisi 
merkinnyt nimenomaan yhteistä hyvää ja kan-
sallisten etujen vilpitöntä puolustamista.

Jyväskylän luonnehtiminen rauhalliseksi, 
etäällä pääkaupungin vaaroista olevaksi pik-
kukaupungiksi ei ollut vuosien 1910–1911 yli-
opistokysymyksen ympärille syntynyt tari-
nallinen kehys, vaan sen juuret ovat jo ensim-
mäisen suomenkielisen kansakouluopettajia 
valmistavan seminaarin sijoituspaikkakiistois-
sa. Jyväskylä muistutti sijainniltaan ja kaupun-
gin luonteen puolesta eurooppalaisia seminaa-
rialueita, joihin muun muassa Uno Cygnaeus 
oli käynyt tutustumassa.

Jyväskylän seminaarin edustamaa kansal-
lista sivistystä ja valistustyötä alettiin pitää pe-
räti pyhän piiriin kuuluvana asiana. Tätä vah-
vistettiin symbolein, joista yksi tärkeimmistä 
oli seminaarissa vuonna 1866 käyttöön otetun 
lipun teksti ”Pysy Suomessa pyhänä”. Pyhän 
käsite liittyy moraaliseen puhtauteen ja viime 
kädessä mytologiasta ammennettuun käsityk-
seen alkutilasta ja ajasta, jolloin suomalaisuu-
den uskottiin syntyneen.54

Suomalaisen yhteiskunnan alkava urbani-
soituminen ja modernisaatiokehityksen piir-
teiden esille tulo 1900-luvun alussa ylläpitivät 
yleistä keskustelua kaupunkielämän turme-
levasta vaikutuksesta. Suurkaupunkielämän 
vastakohdaksi nostettiin rauhallisen maaseu-
tukaupungin idyllinen ja turmeltumaton elä-
mänmeno, jota myös Jyväskylässä osattiin hyö-
dyntää.55 Kaupungin rakentama imago suo-

menkielisen sivistyksen ja kulttuurin vaalijana 
ja tyyssijana sai kuitenkin myös ulkopuolista 
tunnustusta, kun asiaa tarkastellaan esimer-
kiksi tieteellisen kirjaston saamien kansallisen 
kulttuurin kannalta merkittävien kirjalahjoi-
tusten näkökulmasta. Merkittävin näistä kir-
jaston alkuvuosikymmenen tunnustuksista 
on kiistatta Helsingin yliopiston päätös sijoit-
taa toinen kappale kansallisaarteesta, Missale 
Aboensesta, turvaan Jyväskylän Tieteellisen 
kirjastoon 1930-luvun lopulla.56  

jYVäskYlän tieteellinen 
kirjasto osana VarHaista 
tieteellisten kirjastojen 
Verkostoa

Jyväskylän tieteellisen kirjaston perustamista 
on tavattu tarkastella pääosin paikallisena il-
miönä. Yhtä lailla on kirjaston perustamista-
pahtumaa pidettävä merkkitapauksena tieteel-
listen kirjastojen historiassa. Kuten aikaisem-
min on todettu, Jyväskylä ei ollut ainoa omaa 
yliopistoa tavoitteleva kaupunki. Kilpailussa 
olivat mukana muun muassa Lahti, Kuopio, 
Mikkeli, Tampere, Viipuri ja Turku. Kaikissa 
yliopistoa havittelevissa kaupungeissa kirjas-
toasia nousi hyvin nopeasti keskustelun keski-
pisteeseen, koska se oli yksi konkreettisista toi-
mista, jolla varmistettiin yliopistoasian ratkea-
minen omaksi eduksi.

Yliopistokaupungin ulkopuolelle sijoitetta-
vien tieteellisen kirjastojen perustamista kan-

http://jyk.jyu.fi/jyk/kokoelmat/missale/
http://jyk.jyu.fi/jyk/kokoelmat/missale/
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natettiin Helsingin yliopiston professorien 
keskuudessa siksi, että ne nähtiin tärkeäksi 
kansallisen sivistystyön ja ennen muuta kansan-
valistustyön edistämisessä. Esimerkiksi Kuopi-
ossa ja Mikkelissä syntyi niin kutsuttuja Suo-
mi-kirjastoja ja ainakin Kuopiossa kirjastohanke 
käynnistettiin pohjustamaan nimenomaan yli-
opistoa varten.57

Kuopiolaiset saivat pontta kansatieteilijä 
Theodor Schvindtin esitelmästä, jossa hän oli 
esitellyt ajatuksiaan ”kansalliskirjastoista”, jot-
ka merkitsivät mahdollisuutta kansansivistyk-
sen laajentamiseen ja syventämiseen. Schvin-
dtin ajatuksena oli, että kaupunginkirjastojen 
kokoelmia ryhdyttäisiin kehittämään niin, että 
ne saattoivat palvella myös tieteellistä tutki-
mustoimintaa.58 Kuopiolaiset näyttivät myös 
onnistuvan hyvin tehtävässään, koska he sai-
vat hankittua arvokkaan osan helsinkiläisen 
Minerva kirjakaupan konkurssipesästä. Kuo-
piolaiset ehtivät ennen jyväskyläläisiä valikoi-
da varastosta tieteellisesti arvokkaan yhteis-
kuntataloudellisen kirjallisuuden.59

Jyväskyläläisessä keskustelussa ei käytetty 
käsitettä Suomi-kirjasto. Päämääränä oli tie-
teellinen kirjasto, mutta keskustelu maakun-
takirjastosta osoitti, että kirjastotyyppinä Suo-
mi-kirjastot tunnettiin. Vain muutamaa viik-
koa maakuntakirjastoa käsittelevää artikkelia 
myöhemmin sanomalehti Keski-Suomessa jul-
kaistiin artikkeli, jossa tieteellistä kirjastoa ku-
vataan hieman eri tavalla kuin muissa vastaa-
vissa kirjoituksissa. Artikkelissa ennakoitiin il-
meisemmin seuraavassa kuussa eduskuntaan 

jätettävää eduskunta-aloitetta maakunta-arkis-
tosta ja tieteellisestä kirjastosta. Tässä yhtey-
dessä ei mainittu enää kansalliskirjastoa, vaan 
siinä puhuttiin nimenomaan tieteellisestä kir-
jastosta ja vaihtoehtoisesti keskisuomalaisesta 
keskuskirjastosta.

Artikkelin kirjoittaja keskittyy pohdiskele-
maan niitä puutteita, jotka estävät tieteellisen 
tutkimustoiminnan muualla kuin pääkaupun-
gissa. Hän pahoittelee sitä, että yhteiskunnalli-
sia asioita seuraavalla henkilöllä ei ollut Jyväs-
kylässä käytössään keskeisiä tilastojulkaisu-
ja, komiteamietintöjä, eduskunnan asiakirjoja 
eikä myöskään talouselämää koskevaa teoreet-
tista ja käytännöllistä tutkimusta eikä sano-
malehtien vuosikertoja. Kirjoittaja ei puhu yli-
opillisesta tutkimuksesta, vaan ainoastaan 
yhteiskunnallisia asioita seuraavan mahdolli-
suuksista käyttää keskeisiä lähdeaineistoja.60

Mainittu artikkeli on myös ainoa, jossa tie-
teellisen kirjaston perustamisen yhteydessä 
sivutaan kansanvalistusteemoja. Kirjoittaja ei 
tässä suoranaisesti viittaa raittiuskysymyk-
seen, mutta on sitä mieltä, että tieteellinen kir-
jasto tarjoaisi kaupunkiin itseään sivistämään 
tulevalle maanviljelijälle paremman ajanvietto-
paikan kuin kaupungin kapakat. Siitäkin huo-
limatta, että kapakoissa hänen seuraansa liittyy 
niin mielellään kyseisissä paikoissa viihtyvä 
”koulukaupungin” asukas.61

Maakuntakaupunkien ponnisteluista huo-
limatta Suomessa oli 1900-luvun ensimmäis-
ten vuosikymmenien aikana vain yksi merkit-
tävä tieteellinen kirjasto eli Helsingin yliopis-
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runoilija juhani siljo toimi jyväskylän tieteellisessä kir-

jastossa helsinkiläisen minervan antikvariaatin konkurs-

sipesästä ostetun aineiston järjestäjänä vuosina 1915–

1916. maailman kirja -nimisessä runossaan siljo kom-

mentoi tätä työkokemustaan. siljo kirjoitti runon kirjaston 

vihkiäisjuhlaa varten vuonna 1916 ja se julkaistiin ain’eli-

sabet pennasen toimittamassa kokoelmassa selvään ve-

teen (otava 1919). kuva: jussi liimatainen.

ton kirjasto. Vuonna 1922 perustetulla Turun 
yliopistolla oli kirjailija Voltar Kiven ansioista 
alusta lähtien käytössään arvokas ja hyvin jär-
jestetty kirjasto. Kirjasto oli tulosta viiden vuo-
den aktiivisesta hankintatoiminnasta, josta oli 
vastannut Yliopistoseuran kirjastovaliokun-
ta. Vuonna 1919 toimintansa aloittaneen Åbo 
Akademin kirjastolla oli hyvin samantapainen 
historia kuin kaupungin suomenkielisellä yli-
opistokirjastolla.62 Varsinaisen modernin tie-
teellisen kirjastoverkoston muodostuminen on 
pääosin kansallisen korkeakoululaitoksen ke-
hittämisen historiaa.63

Jyväskylän Tieteellisen kirjaston perusta-
misessa oli erikoista ajankohta ja hankkeesta 
esitetyt vaihtoehtoiset sovellukset, jotka kie-
toutuivat kaupungin tahtoon kehittyä edel-
leen suomenkielisen koulutuksen keskuksena. 
Sekä Kuopiossa että Jyväskylässä kirjasto pe-
rustettiin yliopistoa varten. Yliopistoa saatiin 
molemmissa kaupungeissa kuitenkin odottaa 
vuosikymmeniä.64 Kun Jyväskylän Kasvatus-
opillinen korkeakoulu viimein sai yliopiston 
statuksen vuonna 1966, kirjastosta oli ehtinyt 
kehittyä yksi maan suurimmista tieteellisistä 
kirjastoista.65
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