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Mikä oli Jyväskylän kirjaliitto? 

10.9.2014 Tekijä Jyväskylän yliopiston kirjasto  

 

Varsinkin historioitsijoille, mutta myös muiden alojen tutkijoille saattaa kirjojen 
marginaaleista, alleviivauksista tai vaikkapa lehtien välistä tipahtelevista postikorteista, 
kirjeistä ja muista erilaisista lippusista ja lappusista löytyä ainutlaatuista tietoa. 

Vuosia sitten törmäsin kirjojen lainaus- ja samalla palautusliuskaan, jonka ihan vahingossa 
löysin teoksen Ett pennskaft som piga – av bonn i Taninge (Sthlm 1915) välistä. 
Samantapaisia liuskoja löytyy pilvin pimein vieläkin monien kirjastojen vanhoista 
poistokirjoista. Hauskimmat henkilönnimiä sisältävät liuskat olivat entisaikaan nimeltään 
lankeemuspäiväliuskoja. Tässä tapauksessa kiinnostukseni herätti painettu otsikko Jyväskylän 
kirjaliitto. Lainaajaliuskan toisella puolella oli mielenkiintoiset säännöt Kirjaliiton lainaajille. 

Lainausliuskasta löytyi tuttuja nimiä. Seminaarin piirissä vaikuttivat tuohon aikaan ainakin 
Ada Ojala sekä Armida Enckell . Molemmat olivat seminaarin opettajia ja Ada Ojala myös 
rehtorin vaimo. Armida Enckell puolestaan muistetaan yhtenä Tieteellisen kirjaston 

merkittävistä lahjoittajista.  

Jyväskylässä oli seminaarin lisäksi kaksi muutakin lajissaan ensimmäistä suomenkielistä 
oppilaitosta, nimittäin lyseo ja tyttölyseo. Myös näiden naisopettajat ja miesopettajien rouvat 
toivat kaupunkiin seminaarin ohella valtavan määrän koulutettua naisenergiaa. Tähän 
ryhmään kuului Agnes Sipola, joka toimi opettajana sekä lyseossa että tyttölyseossa. Hänet 
toi Jyväskylään aviomiehen kansakoulutarkastajan ammatti. Aviomies toimi oman toimensa 
ohella myös seminaarin tuntiopettajana. Anna Stoore ja Klaara Wänttinen  olivat lyseon 



lehtorien vaimoja. Näistä ensin mainitun mies toimi ajoittain myös Jyväskylän seminaarin 
voimistelunopettajana. Edit Reino -niminen jäsen oli naimisissa kuuromykkäin koulun 
opettajan kanssa. 

Ehkä yllättävin nimi lainaajien joukossa oli kuitenkin V. Lönn, jonka tulkitsin arkkitehti Wivi 
Lönniksi . Hänen pankkialalla toiminut veljensä Ville Lönn  se tuskin oli, vaikka tuolloin 
Jyväskylässä asuikin. Lainattavat kirjat olivat aiheiltaan sellaisia, että ne tuskin kiinnostivat 
kiireistä pankkimiestä. Mutta miesten mahdollinen osuus Kirjaliiton toiminnassa on 
selvittämättä. 

Myös monien virkamiesten sekä liikemiesten vaimot osallistuivat paikkakunnan 
kulttuuririentoihin. Heitä oli myös Kirjaliitossa. Nimi Taberman liittynee apteekki- ym. 
liiketoimintaa harrastaneen Ferdinand Tabermanin perheeseen. Hänen sisarensa I.W. 
Taberman oli tyttökoulun saksan ja käsitöiden opettaja. Osa lainaajien nimistä jäi vielä 
selvittämättä. Nimenomaan naisten aktiviteeteista Jyväskylässä sivistyneistön ja varakkaan 
porvariston puolella riittää paljon tutkittavaa. 

Olen törmännyt muutamiin muihinkin Jyväskylän Kirjaliiton kirjoihin, mutta niistä 
lainausliuskat puuttuivat. Niissä oli kuitenkin Kirjaliiton leima, joissakin myös aikanaan 
hyvinkin tunnetun runoilijan ja yhteiskunnallisen vaikuttajan Irene Mendelinin nimi. 
Mieleeni tuli tietysti kysymys, oliko Kirjaliitto harrastanut jo tuohon aikaan suosittua 
lukupiiritoimintaa. Irene Mendelin on joka tapauksessa antanut omia kirjojaan Kirjaliiton 
jäsenten käyttöön. 

Erityisen mielenkiintoinen Kirjaliiton tutkimisen kannalta on edellämainittu teos Ett penskaft 
som piga. Siinä käsitellään Ruotsin naisten räväkkää taistelua yleisen ja yhtäläisen 
äänioikeuden puolesta. Hehän saivat sen vasta 1920-luvulle tultaessa, viimeisenä 
pohjoismaista. Irene Mendelin oli Agnes Sipolan ohella myöhemmin 1920-luvulla myös 
kunnallispolitiikassa ja monissa muissakin yhteiskunnallisissa luottamustehtävissä. Irene 
Mendelin edusti Kokoomusta ja Agnes Sipola Edistyspuoluetta. Kaikki Kirjaliiton kirjat, joita 

muistan nähneeni, ovat olleet ruotsinkielisiä.  

Marja Kokko, joka on väitellyt naisten järjestäytymisestä Jyväskylässä, ei muista 
törmänneensä Jyväskylän Kirjaliitto -nimiseen yhdistykseen. Rupesin kuitenkin lukemaan 
hänen väitöskirjaansa ja löysin sieltä samoja naisia, jotka kuuluivat myös joko Jyväskylän 
Naisyhdistykseen tai Suomalaisen naisliiton Jyväskylän haaraosastoon. Näistä yhdistyksistä 
Jyväskylän Naisyhdistys oli suomalaista puoluetta (myöh. Kokoomus) ja Suomalaisen 
Naisliiton Jyväskylän haaraosasto nuorsuomalaista puoluetta (myöh. Edistyspuolue) lähella 



oleva järjestö. Tuohon aikaan näillä yhdistyksillä oli paljonkin yhteistoimintaa. Jyrkempi 
politisoituminen alkoi vasta myöhemmin. Näistä kahdesta erityisesti Naisliitto harrasti 
tuolloin kulttuuripitoista esitelmä- ym. kulttuuritoimintaa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Kirjaliitossa oli mukana edustava joukko naisia, jotka 
olivat monessa muussakin mukana tässä kaupungissa. Kuka tai ketkä olivat primus 
motoreina, siitä ei toistaiseksi ole tietoa. Valistunut arvaukseni on, että yksi keskeisimmistä 
oli Irene Mendelin. Miesten jäsenyys Kirjaliitossa on mielestäni epätodennäköinen tai ainakin 
vähäinen. 

Jyväskylän kirjaliitto toimi ainakin vuosina 1915-1917. Sen aktiivinen toiminta lopahti 
luultavasti vuoden 1917 lopussa. Syynä olivat monet yhteiskunallisen ja poliittisen elämän 
muutokset: Suomi itsenäistyi v. 1917, kunnallishallinto uudistui samana vuonna ja 
sisällissodan puhjettua vuoden 1918 alussa kansa jakautui kahtia. Sodan edetessä alkoi 
rintamilta – lähinnä Tampereen suunnalta – saapua Jyväskyläänkin haavoittuneita ja 
kuolleita. Aktiiviset naiset ja naisjärjestöt saivat muuta tekemistä. 

Alkuperäisiä dokumentteja Jyväskylän Kirjaliitosta on todella vähän. Edellä kirjoitettu 
perustuu osittain todennäköisyyksiin ja jonkin verran myös muistiin. On mahdollista, että 
tarina täydentyy vielä. Mielessäni ovat lähinnä Jyväskylän yliopiston kirjaston luetteloidut 
kokoelmat sekä muidenkin Jyväskylässä sijaitsevien muistiorganisaatioiden aineistot. Jos 
silmiinne sattumalta osuu jotain, pyydän ystävällisesti ottamaan yhteyttä. 

Pirkko Audejev-Ojanen 
Toimistopäällikkö, emerita 

 


