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Satavuotias kirjasto – vetovoimaa ja liikettä 

7.12.2012 Tekijä Jyväskylän yliopiston kirjasto 

 

 

KUVA: Petteri Kivimäki 

Jyväskylän yliopiston kirjasto järjesti 16.11.2012 100-vuotisen taipaleensa kunniaksi 

juhlaseminaarin. Seminaariin osallistui toistasataa kutsuvierasta, kuten yliopiston johtoa, nykyisiä 

ja entisiä kirjastolaisia sekä muita kirjaston ystäviä. 

Juhlapuheissa korostettiin kirjaston merkitystä yliopistolle, opiskelulle ja tutkimustyölle. Menneitä 

muisteltiin, mutta erityisen suurella kiinnostuksella puhujat tähysivät kirjaston tulevaisuuteen.  

Kirjastonjohtaja Kimmo Tuominen painotti puheessaan kirjaston asiakkaiden, kokoelmien ja 

henkilökunnan vuorovaikutusta. Kirjasto ja yliopisto menestyvät sitä paremmin mitä enemmän 

yhteyksiä näiden välille onnistutaan luomaan. 

Yliopiston rehtori Matti Manninen muisteli kymmenisen vuotta kestänyttä jäsenyyttään kirjaston 

johtokunnassa. Hän kuvasi tätä antoisaksi ajaksi, jolloin hän oppi ymmärtämään sekä kirjastoa 

että muita tieteenaloja. 

Kirjaston 200-vuotisjuhlassa ihmetellään paperille painettua kirjaa. 

http://tietue.blog.jyu.fi/2012/12/11/tietue-412/
https://kirjasto.jyu.fi/
http://tietue.blog.jyu.fi/author/jyvalib/
http://kirjasto.blog.jyu.fi/2012/11/potentiaalista-energiaa-ja.html
http://tietue.blog.jyu.fi/2012/12/07/kirjaston-juhlaseminaari/jykirjasto100v_021/


Monelle fyysikolle tyypilliseen tapaan Manninenkin esitti ennustuksen: Hän arveli, että kirjaston 

200-vuotispäiviä juhlitaan museossa ihmetellen paperille painettua kirjaa sekä outoa menneen 

ajan esinettä, jota kutsuttiin kirjahyllyksi. 

 

Kirjasto vetovoimatekijänä ja ajatusten 
verkkona 

Kirjaston johtokunnan puheenjohtaja, dekaani Petri Karonen korosti, että kirjasto on kiistatta 

yliopiston toiminnan ytimessä, minkä vuoksi kirjaston resurssit ja tilat on turvattava jatkossakin. 

Puitteiden on oltava kunnossa, jotta toiminta voi jatkua laadukkaana ja innostaa korkealaatuiseen 

tutkimukseen ja oppimiseen. Karonen näkee Jyväskylän yliopiston kirjaston tieteellisen toiminnan 

ja koulutuksen keskuspaikkana sekä vetovoimatekijänä ja yliopiston rekrytointivalttina. 

Ajatukset tekevät kirjoista kirjallisuutta ja meistä nöyriä. 

 

Dekaanit Henrik Kunttu (vas.) ja Petri Karonen sekä rehtori Matti Manninen nostivat maljan 

kirjastolle. 

KUVA: Petteri Kivimäki 

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Henrik Kunttu ei puhunut niinkään kirjoista, 

vaan siitä, mistä kirjat syntyvät: ajatuksista. ”Ajatukset tekevät kirjoista kirjallisuutta ja meistä 

nöyriä, kun astumme kirjaston ovesta sisään”, runoili Kunttu. Hän nosti esiin myös sen, miten 

tieteenalojen kesken on enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja. Eri tieteenaloilla syntyvät ajatukset 

http://tietue.blog.jyu.fi/2012/12/07/kirjaston-juhlaseminaari/jykirjasto100v_018/


eivät ole kovinkaan erillisiä, vaan pikemminkin toisiaan täydentäviä. Kirjaston roolin Kunttu näkee 

eräänlaisena ajatusten verkottumisen edesauttajana. 

Tärkeintä on, että rauhoittuu ja keskittyy lukemaan. 

Vaikka nykyisin on mahdollista saada runsaasti ja nopeasti tietoa – toisin sanoen, on mahdollista 

saada haltuunsa koko tiedon ekosysteemi – on tärkeintä rauhoittua ja keskittyä lukemaan. Kunttu 

pitikin huolestuttavana tieteen tekemisen kehitystä, jossa tuijotetaan siteerausindeksejä, mutta ei 

tutustuta itse tutkimuksiin. Meneillään oleviin ja tuleviin haasteisiin Kunttu antoi neuvon: ”Kirjasto 

pysyy vain, jos se on liikkeessä.” 

Opiskelijoiden ja yhteistyön puolesta 

Opiskelijoiden äänen toi kuuluviin JYYn puheenjohtaja Eetu Heiska. Hän kehui kirjaston viihtyisää, 

opiskelua edistävää ilmapiiriä. Heiskan puheesta ymmärsi, että kirjasto on monelle opiskelijalle 

yksi keskeisimmistä opiskeluajan sosiaalisista tiloista ja opintojen suorittamisen kannalta tärkeä 

keskus. Heiska toivoi, että kirjasto pysyy myös jatkossa opiskelijaa lähellä pitäen kynnyksen 

matalalla ja palvelutason korkealla. 

Kollegiaaliset, toveruutta ja yhteistyön rikkautta korostavat tervehdykset tulivat Kansalliskirjaston 

johtaja Kai Ekholmilta ja Vaasan tieteellisen kirjaston johtaja Vuokko Paloselta. 

Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja Jouni Välijärvi kiitteli kirjastoa pitkästä yhteistyöstä. 

Erityisesti kasvatustieteellisen aineiston osalta kirjasto ja KTL puhaltavat yhteen hiileen. 

Tänä vuonna 175-vuotisjuhliaan viettävän Jyväskylän kaupungin onnittelut toi Pirkko Selin. 

Jyväskylän kaupungin ja yliopiston kirjaston vuorovaikutus alkoi jo silloin, kun Jyväskylän 

tieteellinen kirjasto sai ensimmäiset toimitilansa kaupungilta. Selin toivoi myös jatkossa tiivistä 

yhteistyötä. 

Runoa, laulua ja juhlateos 

Tilaisuudessa ensiesityksensä saanut juhlaruno oli tilattu runoilija Harry Salmenniemeltä. Kirjaston 

runoraadistakin tuttu näyttelijä Mari Rouvala tulkitsi sen vaikuttavasti ja eteerisesti. Lyyrisesti runo 

käsitteli kirjan uudistuvaa luonnetta ja herätti kysymyksen kirjan olemassaolosta, kun “sivu 

välähtää näytöllä / ja katoaa palatakseen jälleen”. 

http://jyy.fi/
http://ktl.jyu.fi/
http://jkl.fi/175
http://kirjasto.blog.jyu.fi/2012/11/100-vuotiaan-juhlaruno.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Harry_Salmenniemi
http://tietue.blog.jyu.fi/2012/05/21/ylakaupungin-yo-jyvaskylan-yliopiston-kirjastossa/


 

Mari Rouvala ja Elävät kirjat. 

KUVA: Petteri Kivimäki 

Seminaarissa julkistettiin myös juhlateos Kirjasto keskellä kampusta. Kirja on kattava katsaus 

sekä Jyväskylän yliopiston kirjaston että kirjastoalan menneisyyteen ja nykyisyyteen. Artikkeleita 

on ollut kirjoittamassa kolmetoista kirjasto- tai museoalan asiantuntijaa sekä tieteentekijöitä. 

Laulua Historica-talon vanhojen seinien sisälle toi Ágnes Lak Losoncin johtama lapsikuoro 

KolmeKuutoset. Myös Emma Kostiainen ja Musica-kuorolaisten trio toivat kirjastolle laulavat 

onnittelut. 

Kirjasto kiittää kaikkia järjestäjiä, onnittelijoita ja kutsuvieraita onnistuneesta juhlapäivästä ja 

menneistä vuosista! 

voimme katsoa sivua 

kunnes tuuli kääntää eteemme uuden 

- Harry Salmenniemi 

Arto Ikonen 

 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/40327/isbn978-951-39-4957-0.pdf?sequence=3
http://tietue.blog.jyu.fi/2012/12/07/kirjaston-juhlaseminaari/jykirjasto100v_037/
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