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marja kokko

millainen  
oli jYVäskYlän  
tieteellinen kirjasto  
ennen Yliopiston  
perustamista?

Jyväskylän tieteellisen kirjaston toiminta keskittyi aluksi kattavan 

kansallisen kokoelman rakentamiseen. Kirjallisuutta  kartutettiin 

yk sityisten ja yhteisöjen merkittävillä kokoelmilla, lahjoituksina 

saaduilla aineistoharvinaisuuksilla sekä kansalaisten talkootyönä. 

Vapaakappaleoikeuden myötä vuonna 1919 kirjaston merkitys tun-

nustettiin ja se saavutti tasa-arvoisen aseman Helsingin yliopiston 

kirjaston kanssa. Jyväskylän Kasvatustieteellisen korkeakoulun 

aloitettua toimintansa käynnistyi kirjaston erikoistuminen opetus- 

ja tutkimustoiminnan tarpeisiin vastaavaksi palvelulaitokseksi.
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kansallisen kirjallisuuDen 
kokoaminen HaastaVana 
teHtäVänä

Jyväskylän tieteellisen kirjaston perustamisaja-
tuksena oli koota täydellinen kotimaisen kir-
jallisuuden kokoelma ja täydentää tätä tulevan 
yliopiston tutkimustarpeita palvelevalla ulko-
maisella kirjallisuudella.1 Toisen kansallisen 
yliopiston perustamiskysymys oli herättänyt 
kiinnostuksen kansallisen kokoelman kokoa-
miseen myös useassa muussa sisämaan kau-
pungissa, joten kilpailua arvokkaimmista ko-
koelmista ei voitu tässä tilanteessa välttää.

Etenkin vanhimman kansallisen kirjallisuu-
den kokoaminen näytti vaikealta, sillä Turun 
palon yhteydessä vuonna 1827 katosi merkit-
tävä osa kansallista kirjaomaisuutta tuhkana 
taivaan tuuliin. Palosta säilyivät vain lainas-
sa olleet reilu 800 nidettä. Helsinkiin siirretyn 
yliopiston kirjaston kokoaminen oli aloitettava 
käytännössä alusta lähtien uudelleen. Keräys-
toiminta aloitettiinkin vuonna 1829 ja sen or-
ganisoivat tuomiokapituli ja seurakuntapapit, 
mikä merkitsi sitä, että keräys onnistuttiin ulot-
tamaan sekä maantieteellisesti että väestöllises-
ti koko Suomeen.2

Työ, joka oli tehty Helsingin yliopiston kir-
jaston kokoelmien kartuttamiseksi, herätti epäi-
lyjä siitä, oliko ylipäätänsä mahdollista koota 
toista likikään vastaavaa kokoelmaa. Tätä ar-
gumenttia käyttivät myös ne, jotka vastustivat 
ylipäätänsä toisen yliopiston perustamista.3 Tu-
run yliopiston perustaminen vuonna 1920 ja 

sen yhteyteen perustetun kirjaston kokoelmi-
en kartuttaminen jo 1910-luvun lopulta lähtien, 
tarkoitti sitä, että jo Jyväskylään sijoitettavaksi 
suunniteltuja merkittäviä kokoelmia sijoitettiin-
kin Turkuun. Turun tuleva kirjasto alkoi saada 
tukea sekä yksityisiltä lahjoittajilta että myös 
tiedekustantamoilta. Näistä mainittakoon val-
tioneuvos Eliel Aspelin-Haapkylän kirjasto ja 
SKS:n kirjaston sanomalehtikokoelma.4

airilan Visio kattaVasta 
kansallisesta kokoelmasta 
aGricolasta alkaen5

Jyväskylän Tieteellisen kirjaston ensimmäisen 
hoitajan Martti Airilan haave oli saada koot-
tua Mikael Agricolan tuotannosta alkava täy-
dellinen Fennica-kokoelma. 1900-luvun alus-
sa ei ollut vielä tarkkaa yhteistä ymmärrystä 
siitä, mitä Fennica-kokoelmalla mahdollisesti 
tarkoitettaisiin. Kansalliskirjallisuuden kritee-
ristöä alettiin muotoilla Suomessa myöhään, 
vasta 1860-luvulla. Uraa uurtavan työn kansal-
lisen kokoelman määrittelyssä teki Helsingin 
yliopiston kirjaston amanuenssi Sven Gabriel 
Elmgren. Elmgren esitti väitöskirjassaan, että 
kirjallisuuden voitiin katsoa kuuluvan kansal-
liskirjallisuuteen, jos se oli julkaistu suomeksi 
painopaikasta riippumatta. Kansalliskirjalli-
suutta oli myös tuotanto, joka oli julkaistu Suo-
messa kielestä riippumatta tai jos teoksen tekijä 
oli suomalainen tai henkilö, joka oli tehnyt pää-
asiallisen elämäntyönsä Suomessa. Julkaisun 
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kielellä tai painopaikalla ei ollut kolmannessa 
kriteerissä merkitystä. Suomessa kansalliskir-
jallisuuden määrittelyssä korostui kieli, mikä 
johtui suomalaisuusliikkeen vahvistumises-
ta. Kielestä ei näyttänyt muodostuvan erityis-
tä ongelmaa, sillä 1800-luvun puoliväliin men-
nessä suomen kielellä kirjoitettua kirjallisuutta 
oli julkaistu vain pieni määrä.6

Fennica-kirjallisuuden nykyaikainen luette-
loiminen alkoi 1800-luvun lopulla. Työn käyn-
nisti Helsingin yliopiston kirjaston amanuens-
si Valfrid Vasenius, joka julkaisi vuonna 1878 
teoksen Suomalainen Kirjallisuus 1544–1877. 
Kuitenkin vanhimman kirjallisuuden osal-
ta kansalliskirjallisuuden bibliografiat olivat 
puutteellisia vielä pitkään.7

Jyväskylän Tieteellisen kirjaston perusta-
mista koskevissa keskusteluissa tulevan ko-
koelman luonnetta oli pohdittu ja samalla pe-
rusteltu toisen ”kansalliskirjaston” tarpeel-
lisuutta. Tämän toisen ”kansalliskirjaston” 
perustamista ajaneessa eduskunta-aloitteessa 
ei puhuttu Fennica-kokoelmasta, vaan siinä to-
dettiin, että kirjastoon pitäisi saada kaikki Hel-
singin yliopiston kirjaston kaksoiskappaleet. 
Uuden kansallisesti merkittävän kirjaston piti 
saada myös samat oikeudet, joista yliopiston 
kirjasto oli nauttinut. Näistä tärkein oli vapaa-
kappaleoikeus kaikkiin valtion ja yleisten kus-
tantamoiden julkaisuihin ”olivatpa ne kirjoja, 
aikakaus- ja sanomalehtiä tai tilapäisiä paina-
tuksia”8.

Eduskunta-aloitteeseen sisältyi toive siitä, 
että ”lahjoitusten ja jälkeensäädöstenkin kaut-

ta tulisivat uuden kansalliskirjaston kirjavarat 
arvattavasti jonkun verran karttumaan. Yk-
sityiskirjastojen omistajat olisivat kenties ha-
lukkaampia tekemään sellaisia jälleensäädök-
siä nuoren ja kannustusta kaipaavan laitoksen 
hyväksi kuin yliopiston vanhan ja suuren kir-
jaston hyväksi, jossa he arvelevat heidän kirja-
teoksensa jo ennestäänkin löytyvän”.9

kirjojen keruutoiminnan 
orGanisointi jYVäskYlässä

Kirjastolle suunnitellun tukijalan eli kattavan 
suomalaisen kirjallisuuden lisäksi kirjaston ai-
neiston kartuntatyössä kiinnitettiin alusta läh-
tien huomio sanomalehtien vuosikertasarjoi-
hin. Keruutyö aloitettiin luonnollisesti paikal-
lisista sanomalehdistä.10 Helsingin yliopiston 
kirjaston kokoelmien kartuttamiseksi organi-
soidun keruuhankkeen tavoin myös Jyväsky-
lässä vedottiin sanomalehdissä julkaistuilla 
tiedotteilla lukevan yleisön auttamishaluun. 
Jyväskylässä keruutyöhön rekrytoitiin semi-
naarin ja lyseon oppilaita ja heidän tehtävä-
nään oli koota nimenomaan sanoma- ja aika-
kauslehtiä, ennen vuotta 1870 ilmestynyttä 
pienkirjallisuutta ja vanhaa suomenkielistä kir-
jallisuutta. Vuonna 1911 järjestetty keräys tuot-
ti suuren määrän vanhaa, erityisesti hengellistä 
kirjallisuutta.11

Kirjastonhoitaja Airila painotti erityisesti 
vanhimman harvinaisen kirjallisuuden hank-
kimista.12 Airilan kiinnostuksen kohteet näkyi-
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kuva: jussi liimatainen.
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vät myös kirjaston varhaisen kokoelmatyön 
linjauksissa. Kirjastonhoitaja oli ensisijaisesti 
bibliofiili ja vasta sitten kirjastonhoitaja. Airilan 
johdolla kirjaston kehittämisessä keskityttiin 
Fennica-kokoelman kehittämiseen ja siinä eri-
tyisesti kirjaharvinaisuuksien metsästämiseen. 
Airilan käsitys oli, että kirjaston hoitamisessa 
tärkeintä oli säilytystyö, ei ensiluokkainen jär-
jestelytyö.13 Airilan kiinnostus nimenomaan 
vanhimpaan suomalaiseen kirjallisuuteen nä-
kyy siinä, että hän kokosi sangen yksityis-
kohtaiset tiedot kirjastoon saapuneesta van-
hemmasta kirjallisuudesta, minkä lisäksi hän 
kommentoi niteiden kuntoa sekä mahdollisia 
puuttuvia osia. Kokoelmien kartunnan merki-
tys näkyi kirjaston hoidossa pitkään Airilan jäl-
keenkin.14

Kirjastoon saapuneiden kirjojen lahjoittajis-
ta, useasta yksittäisestä kirjaharvinaisuudesta 
ja suuremmista lahjoituksista tiedetään var-
sin paljon. Kirjastonhoitaja Airila tallensi tar-
kat tiedot lahjoittajista, lahjoitusten summista 
ja lahjoitetuista kokoelmista ja tiedot julkaistiin 
kaikissa paikallisissa sanomalehdissä.

jYVäskYlän tieteellisen 
kirjaston kokoelmien 
tukijalat

Kirjaston kokoelmien perustan muodosti Jy-
väskylän Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
noin 450 niteen kokoelma, joka oli aikoinaan 
karttunut SKS:n ja yksityisten kansalaisten lah-

joituksista. Vuonna 1913 valtio suostui siihen, 
että seminaari luovutti omat tarpeettomat kir-
jansa tieteelliselle kirjastolle. Lyseon kirjastolle 
Schildtin testamentissa luvattu kirjakokoelma 
luovutettiin tieteelliselle kirjastolle puolestaan 
vuonna 1919. Oppilaitoksilta saatuihin kirjako-
koelmiin kuului 1800-luvulla ilmestynyt hen-
gellinen kirjallisuus, erilaista pienkirjallisuutta 
ja sanomalehtien vuosikertoja.

Merkittävin yksittäinen hankinta kirjaston 
alkuvuosina oli helsinkiläisten Minervan an-
tikvariaatin varaston osto vuonna 1914. Kuten 
edellä mainittiin kuopiolaiset ehtivät hankkia 
varastosta arvokkaan tieteellisen kirjallisuuden 
osan. Jyväskylään saapunut varasto sisälsi Ai-
rilan mukaan runsaasti arvotonta aineistoa ja 
kaksoiskappaleita, mutta myös joitakin harvi-
naisuuksia. Kirjaston virkailijana toiminut ru-
noilija Juhani Siljo sai tehtäväkseen seuloa kir-
jamassasta kansalliskirjallisuuden kokoelman 
kannalta arvokkaimman osan.

Jyväskylän Tieteellisen kirjaston kansal-
listen kokoelmien kartuttamisen todellinen 
murroskohta on vuosi 1919, jolloin kirjasto 
sai vapaakappaleoikeuden. Koska varhaisen 
Fennica-kirjallisuuden osuus kaikesta kansal-
liskirjallisuudesta on vähäistä, kuroi kirjasto 
vapaakappaleoikeuden turvin ripeästi kiin-
ni Helsingin yliopiston Fennica-kokoelman 
suhteellista osuutta. Martti Airilan esittämän 
arvion mukaan vuonna 1927 Jyväskylän Tie-
teellisen kirjaston Fennica-kokoelma vastasi 
peräti 75 prosenttia Helsingin yliopiston kir-
jaston vastaavasta kokoelmasta.15 Vapaakap-
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paleoikeiden ulkopuolelle jääneitä sanomaleh-
tiä ja aikakauskirjoja kirjasto sai lahjoituksina 
useilta eri tahoilta. Kirjastonhoitajana 1940- ja 
1950-luvulla toimineen Nils Berndtsonin arvi-
on mukaan Jyväskylän tieteellinen kirjasto sai 
käytännössä kaiken sanomalehtiaineiston ja 
myös suuren osan pienpainatteita.16 Juuri tätä 
aineistoa pidettiin erityisen tärkeänä tutkimus-
toiminnan mahdollistajana. Vapaakappaleoi-
keuden saaminen merkitsi kirjastolle aseman 
virallista tunnustamista ja toiminnan vakiintu-
mista osana tieteellisten kirjastojen verkostoa.

tieteellisen kirjaston 
kokoelmat ”potentiaalisena 
enerGiana” 

Jyväskylän Tieteellisen kirjaston kokoelmien 
arkistomainen luonne jarrutti laitoksen palve-
lutoiminnan kehitystä. Kirjaston varhaisvai-
heessa 1910- ja 1920-luvulla lainaustoiminnalle 
ja ylipäätään yleisön palvelulle ei ollut käytän-
nössä minkäänlaisia resursseja. Kirjastoa yllä-
piti yksityinen hoitovaliokunta, joka onnistui 
saamaan kaupungilta vuotuisen tuen vuonna 
1920. Edes kaupungin tuki ei riittänyt toimin-
nan ylläpitoon, vaan kirjaston hoito luovutet-
tiin yliopistoyhdistyksen haltuun vuonna 1924. 
Koska jyväskyläläisten toiveet omasta yliopis-
tosta jäivät toteutumatta 1900-luvun alussa, 
yhdistyksen varoja voitiin käyttää nyt kirjaston 
toiminnan tukemiseen.17

aimo lahden väitös ”Virheet opetusopillise-

na ongelmana” oli ensimmäinen jyväskylän 

kasvatusopillisen korkeakoulun aikana jul-

kaistu väitöskirja. kuva: jussi liimatainen.
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Yliopistoyhdistyksen alaisuudessa kirjaston 
varustetasoa saatiin nostetuksi, mutta kirja-
hankintoihin ei yhdistykselläkään ollut suuria 
varoja. Vuonna 1930 saatiin muodostettua eri-
tyinen lainakirjasto, josta sai koti- ja ulkomai-
sia tärkeimpiä kurssikirjoja sekä sanakirjoja. 
Palvelujen laajentamiselle ei ollut kuitenkaan 
edellytyksiä.18

Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun 
perustaminen vuonna 1934 ei merkinnyt dra-
maattista muutosta tieteellisen kirjaston toi-
mintaan. Alun perin jopa koko kirjaston mer-
kitys asetettiin kyseenalaiseksi. Kouluhallitus 
oli ollut sitä mieltä, että korkeakoulu ei edes 
tarvinnut tieteellisen kirjaston kaltaista laitos-
ta toimintansa tueksi. Kirjastoa pidettiin kus-
tannuksiltaan liian kalliina eikä kirjaston ko-
koelmilla ollut käyttöä korkeakoulun tapai-
sella laitoksella. Tämän lisäksi suunnitelmissa 
oli perustaa pedagoginen keskuskirjasto Hel-
sinkiin.19 Ylikirjastonhoitaja Pekka Raittilan sa-
noin kirjaston kokoelmat muodostivat 1950-lu-
vun loppuun saakka ”potentiaalisen energi-
an”, joka odotti tulevaa käyttöä.20

kesäYliopistolaiset ja 
kirjastotoiminta

Aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu, 
että korkeakoulukirjastona laitos joutui pär-
jäämään henkilökunnan, hankintamäärära-
hojen että tilojen puolesta hyvin puutteellisis-
sa ja vaatimattomissa oloissa. Murroskohtana 

voidaan pitää vuotta 1958, jolloin korkeakoulu 
laajeni filosofisella tiedekunnalla. 1950- ja 
1960-lukujen vaihteessa sekä korkeakoulussa 
että sen kirjastossa alkoi kehitys kohti täysmit-
taista yliopistotoimintaa.21

Tieteellinen kirjasto oli perustettu palvele-
maan tutkijoita ja opiskelijoita ja kuten kirjas-
tonhoitaja Sigurd Forss vuonna 1927 Keskisuo-
malaiselle antamassaan haastattelussa totesi, 
sieltä ei lainattu teoksia ”huvilukemista”22 var-
ten. Koska lainaustoiminta oli tiukasti rajoitet-
tua, oli luonnollista, että asiakkaita laitoksella 
oli vähän.

Aikaisemmassa tieteellisen kirjaston vaihei-
ta koskevassa tutkimuksessa kesäyliopiston 
vaikutusta kirjaston profiiliin ei ole nostettu 
esille. Painopiste on ollut kokoelmien kartut-
tamisessa, mikä olikin tosiasiallisesti kirjaston 
toiminnan pääpainopiste. Kirjaston profiilin 
kannalta nimenomaan kesäyliopistolla oli suu-
ri merkitys, koska laitoksen tahto palvella ke-
säyliopiston opiskelijoita osoitti, että sillä oli 
valmiudet palvella myös varsinaista akatee-
mista tutkimustoimintaa.

Kirjaston ensimmäisten vuosikymmenien 
aikana kesäyliopiston opiskelijat olivatkin kir-
jaston merkittävä asiakasryhmä.23 Kirjasto pyr-
ki vastaamaan kesäyliopistolaisten tarpeisiin 
hankkimalla tarvittavia kurssikirjoja. Tieteelli-
sen kirjaston kokoelmien yhteydessä mainitaan 
usein kesäyliopiston kirjasto, jolla tarkoitetaan 
mahdollisesti juuri tätä kesäkurssi toiminnan 
ympärille muodostunutta kokoelmaa. Vuonna 
1929 kirjastonhoitajaksi valittu V. Appelqvist 
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jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun jul-

kaisusarja acta academiae pedagogicae jy väs-

kyläensis perustettiin vuonna 1937 jyväskylän 

Yliopistoyhdistyksen taloudellisen tuen turvin. 

julkaisusarjan pääpainopiste oli pedagogisessa 

tutkimuksessa. sarjan julkaisukieliä olivat muun 

muassa suomi, saksa, ranska ja ruotsi. kuva: jussi 

liimatainen.

kasvatus ja koulu oli alku-

jaan jyväskylän Yliopisto-

yhdistyksen tukema kasva-

tusopillinen aikakauskirja, 

jota alettiin julkaista vuon-

na 1913.  kuva: jussi liima-

tainen.
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vertasikin tieteellisen kirjaston toimintaa kesä-
aikana Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
kirjaston toimintaan.24

tieteellinen kirjasto  
osana korkeakoulua

Jyväskylän Kasvatustieteellisen korkeakoulun 
toiminnan käynnistäminen vuonna 1934 herät-
ti laajan keskustelun tarpeesta saada sen rin-
nalle tieteellinen kirjasto, joka toimisi samalla 
maan yhteisenä pedagogisena keskuskirjasto-
na. Jyväskylässä keskuskirjaston sijoittamista 
paikkakunnalle pidettiin käytännössä ratkais-
tuna. Tieteellinen kirjasto pedagogisen kirjal-
lisuuden kokoelmineen ja sitä tukeva vanha 
seminaarin kirjasto muodostivat muun muas-
sa kirjastonhoitaja V. Appelqvistin mukaan va-
kuuttavan perustan tulevalle keskuskirjastolle. 
Kylmää vettä jyväskyläläisten niskaan kaatoi 
keskuskirjastohanketta valmistelemaan asetun 
toimikunnan jäsen Hämeenlinnan seminaarin 
johtaja Augusti Salo. Salo totesi sanomalehti 
Uudessa Suomessa julkaisemassaan tiedottees-
saan, että ”Jyväskylän tieteelliselle kirjastolle 
on annettava kaikki tunnustus kesäyliopiston 
ja kasvatusopillisen korkeakoulun kirjastona. 
Mutta paikkansa puolesta se tuskin voi täyttää 
pedagogisen keskuskirjaston tarvetta”.25

Kasvatusopilliselle Korkeakoululle vuonna 
1912 perustettu tieteellinen kirjasto oli kiistatta 
liian suuri eivätkä sen kokoelmien kaikki osat 
suoranaisesti palvelleet opettajaksi valmistu-

van perusopiskelijan arkea. Kirjasto kuiten-
kin luovutettiin moninaisten vaiheiden jälkeen 
korkeakoululle vuonna 1936, mikä tarkoitti sa-
malla sitä, että kirjaston historia yksityisenä lai-
toksena päättyi ja että siitä tuli valtion varoin 
ylläpidettävä laitos. 

Tieteelliseen kirjastoon oli lehtori (myöhem-
min professori) Kaarle Oksalan ansioista koot-
tu sekä kotimaista että kansainvälistä pedago-
gista kirjallisuutta. Kasvatusopillisen Korkea-
koulun kirjaston edeltäjä, seminaarin kirjasto, 
oli puolestaan hankkinut runsaasti kasvatus-
opillista kirjallisuutta, jotka yhdistettiin myö-
hemmin yhteen tieteellisen kirjaston kokoel-
mien kanssa. JKK:ssa harrastettu tieteellinen 
tutkimustoiminta ja kasvatustieteiden opetus 
merkitsivät sitä, että laitoksen kirjastoon han-
kittiin yhä enemmän akateemisen tutkimus-
toiminnan tarpeita palvelevaa tutkimuskirjal-
lisuutta.26

Vaikkei Tieteellinen kirjasto ollut saanut pe-
dagogisen keskuskirjaston asemaa, se mah-
dollisti kuitenkin sen, että korkeakoulu al-
koi kehittyä tiedeyhteisönä. Vaikkeivät oman 
kirjaston kokoelmat täysin kyenneet palvele-
maan tutkijoita, kirjaston kaukolainaustoimin-
ta paikkasi tämän puutteen. Tieteellisen työn 
monipuolistuessa kirjasto hankki kotimaasta ja 
etupäässä pohjoismaisista tieteellisistä kirjas-
toista tutkijoiden tarvitseman aineiston. JKK:n 
kirjaston kasvatustieteelliset kokoelmat olivat 
siinä määrin laadukkaat, että kirjastolta pyy-
dettiin kaukolainoja tästä kokoelmasta muihin 
kirjastoihin.27



kuvat: jussi liimatainen.
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Verrattuna muiden tieteellisten kirjastojen 
kirjastonhoitajien pätevyysvaatimuksiin, Jy-
väskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun kir-
jaston vastaavan hoitajan pätevyystaso asetet-
tiin alhaiselle tasolle. Kun muiden tieteellisten 
kirjastojen johdolta vaadittiin lisensiaatin tut-
kintoa, Jyväskylässä riitti yliopistollinen oppi-
arvo ja hyvä perehtyminen kirjastoalaan.28

koHti suurta murrosta

Korkeakoulun laajeneminen ja yliopiston pe-
rustaminen vuonna 1966 veivät toimintaa yli-
opistomaisempaan suuntaan. Korkeakoulu oli 
saanut oppilailleen väittelyoikeiden itse asias-
sa jo vuonna 1944. Väittelijöiden määrä jäi en-
nen vuoden 1958 murroskohtaa vähäiseksi, sil-
lä ajanjakson aikana Jyväskylässä oli väittelyt 
kaikkiaan vain neljä kasvatustieteiden tohto-
ria.29 Toisen maailmansodan jälkeisessä muu-
toksessa Jyväskylän Kasvatusopillisen korkea-
koulutoiminnan kehittämisen heikkona lenk-
kinä pidettiin luentosalien ahtautta. Kirjaston 
toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen tar-
koitettujen tilojen puuttumista pidettiin suo-
rastaan korkeakoulun ”elinkysymyksenä”.30

Kirjaston mahdollisuudet kehittyä tutkija-
yhteisön palvelijaksi oli siis vahvasti sidoksis-
sa asiallisen kirjastorakennuksen saamiseen, 
ei niinkään kokoelmien laadukkuuteen. Kir-
jasto sai modernit tilat vuonna 1958, kun kor-
keakoulun päärakennus valmistui ja sen lisä-
siipeen valmistui kirjastolle erityisesti suun-

niteltu tila. Kirjastoon kuului lainaustoimisto, 
lukusali, muutama tutkijahuone ja virkailijoi-
den työtilat. Tutkijoilla ja opinnäytetöiden teki-
jöillä oli pääsy ulkomaisen osaston varastoon. 
Kirjasto oli auki ympäri vuoden tavanomaisia 
aattopäiviä lukuun ottamatta.31

Uutuudestaan huolimatta kirjastotilat olivat 
pienet, vaikkakin kodikkaat. Päärakennuksen 
kirjastosiivestä muodostui suhteellisen vähäi-
sen opettaja- ja opiskelijakunnan yleinen koh-
taamispaikka. Keväällä 1960 suoritetun mieli-
pidetutkimuksen mukaan kirjaston käyttäjät 
olivat tyytymättömiä lähinnä aukioloaikoihin, 
kurssikirjojen riittämättömyyteen ja vastaaviin 
puutteisiin, joihin ei kirjaston hoidosta vastan-
neen Eeva-Maija Tammekannin mukaan kirjas-
to koskaan voinut resursoida riittävästi voima-
varoja.32

Murroskausi merkitsi kasvatusopillisen 
korkeakoulun kirjaston aseman muutosta, sil-
lä keskittyminen mahdollisimman kattavan 
Fennica-kokoelman kokoamiseen ei näyttänyt 
enää yhtä tarkoituksenmukaiselta kuin se oli 
aikaisempina vuosikymmeninä ollut. Jyväsky-
län tieteellinen kirjasto oli jo saavuttanut sen 
”täydellisyyden”, jota esimerkiksi Helsingin 
yliopiston kirjaston ja Turun yliopiston kirjas-
ton Fennica-kokoelmat edustivat. Kirjaston ko-
koelmien odotettiin palvelevan entistä moni-
puolisempaa tutkimusta, jolloin painopistettä 
oli muutettava myös ulkomaisiin kokoelmiin.

1960-luvun alussa oli selvää, että yksikään 
kirjasto ei tullut enää toimeen omien kokoel-
mien varassa, vaan kirjastojen oli tehtävä yh-
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teistyötä kirjastojen erikoistumisen kautta. Yli-
kirjastonhoitaja Pekka Raittilan mukaan Jyväs-
kylän korkeakoulun kirjaston tehtävänä olisi 
tässä yhteistyömallissa ollut toimia kansallis-

kirjallisuuden kokoelman hoitajana ja kasva-
tustieteellisenä keskuskirjastona sekä laajentu-
vien humanististen oppiaineiden tutkimuksen 
ja opetuksen tarpeiden tyydyttäjänä.33
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kirjaston museoHuone

kirjastomuseo syntyi uuden ja vanhan murroksesta. kirjasto vietti 70-vuotisjuhlansa uudessa moder-

nissa kirjastorakennuksessa, mutta samalla henkilökunta huomasi, että merkittävä osa kirjaston histo-

riaa oli päässyt tuhoutumaan. kirjastomuseo perustettiin vuonna 1985 ja se lakkautettiin vuonna 2010. 

museo oli ollut sijoitettuna kirjaston kellaritiloihin ja lakkauttamisen yhteydessä osa tavaroista siirret-

tiin asiakkaille avoimeen pysyvään näyttelyyn kirjaston toisen kerrokseen. kuva: jyväskylän yliopiston 

kirjaston kuvakokoelma.     




