
 
 
 

  

MERKITTÄVÄ LIIKUNTATIETEEN KIRJALAHJOITUS JYVÄSKYLÄN 
YLIOPISTOLLE 
 
 

Uusi-Seelantilainen liikuntasosiologian tutkija, professori John 
Loy, on lahjoittanut osan arvokkaan kirjastonsa kokoelmaa 
Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnalle, 
joka edelleen on luovuttanut sen Jyväskylän yliopiston 
kirjastolle. Lahjoitus käsittää noin 3 000 nidettä. 
Liikuntatieteellisen ja ruumiinkulttuuria käsittelevän 

kirjallisuuden lisäksi kokoelmassa on mm. sosiologian ja psykologian alojen teoksia 
sekä tutkimusmetodista kirjallisuutta. 

Kun lahjoitus - 75 pahvilaatikkoa - siirrettiin käsiteltäväksi pääkirjastoon, sovittiin, 
ettei aineistoa tarvitse säilyttää fyysisesti yhtenä kokonaisuutena, vaan kirjat 
voidaan sijoittaa tarkoituksenmukaisesti eri kokoelmiin lähinnä pääkirjastoon. Ne 
luetteloidaan JYKDOK-tietokantaan ja niistä tullaan laatimaan myös erillinen paperi- 
tai web-luettelo, koska lahjoituksen mukana ei sellaista ollut. 

Kirjalaatikoiden purku ja alustava lajittelu kesti muutaman 
viikon. Kaikki kirjat tarkistettiin JYKDOK-tietokannasta ja noin 
1/4 niistä löytyi joko pääkirjastosta tai jostakin palvelu- tai 
laitoskirjastosta. Tässä vaiheessa otettiin käytetyimpiä kirjoja 
lisäkappaleiksi kokoelmiin, esimerkiksi kurssikirjoihin. 

Kirjaston toimistopäällikkö Maija Reuter johti aineiston alustavaa käsittelyä. Hän 
erotteli lahjoituksesta 8 hyllymetriä kirjoja, jotka puuttuvat Jyväskylän yliopiston 
kokoelmista ja vaikuttavat hyödyllisiltä. Liikunnan sosiaalitieteiden laitoksen tutkijat 
suosittelivat tämän osuuden liittämistä kokoelmiin ilman uutta valintakierrosta. 
Lahjoituksesta jäi jäljelle 16 hyllymetriä kirjoja, jotka jo ovat jossakin yliopiston 
kokoelmissa ja 26 hyllymetriä aineistoa, jota ei Jyväskylässä ole. Tämän osuuden 
valintaan haluttiin mukaan eri tieteenalojen asiantuntijoita. Kun valintaprosessi on 
ohi, lähetetään valitsematta jääneet kirjat Kuopion varastokirjastoon, mistä niitä voi 
kaukolainata normaalisti. 

Kirjallisuuden valintaprosessiin osallistui Jyväskylän yliopiston 
liikunnan sosiaalitieteiden laitoksen tutkijoita (kuvassa Silvan 
Keller) sekä muutama muu liikuntakulttuurin tutkija, 
yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen Body-projektin 
tutkijat, etnologian laitos sekä kirjaston eri tieteenalojen 
asiantuntijoita. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta on 
suunnitellut lahjoituksesta kertovan näyttelyvitriinin 

pystyttämistä esim. Liikunnan kirjastoon. 

Professori Loy on Otago University of Physical Educationin dekaani, 
liikuntasosiologian dosentti Jyväskylän yliopiston liikunnan sosiaalitieteiden 
laitoksella ja yksi liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan kunniatohtoreista. Hän 
aikoo lahjoittaa jäljellä olevan kirjakokoelmansa Jyväskylään myöhemmin eläkkeelle 
siirtyessään. 
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