
 
 
 

Miten löytyy 1400-1700-lukujen kirjallisuus ja vanhin 
ulkomainen kartta-aineisto JYK:ssa

Jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelmaluettelo JYKDOK ei vielä sisällä kattavasti 
kirjaston kaikkea aineistoa. Luettelosta puuttuu sekä Fennica-kokoelman että 
yleiskokoelman varhaisin aineisto ja suuri määrä kokonaan luetteloimatonta 
aineistoa 1700-luvulta. Aineistoa säilytetään kirjaston arkistoholvissa ja osittain 
maakunta-arkistosta vuokratuissa tiloissa.

Varhaisfennica-kokoelma sisältää suomalaista kirjallisuutta vuoteen 1810 ja sen 
hyllyluokitus on sama kuin Fennica-kokoelmassa vuosilta 1811-1954. 
Varhaisfennica  on kauttaaltaan harvinaista ja arvokasta aineistoa. Siitä on 
aiheenmukainen korttiluettelo yleisön käytössä pääkirjaston luettelohallissa ja 
aineisto sisältyy myös Fennican aakkosellisiin kansioihin. Laaja kokoelma Turun 
vanhan akatemian väitöskirjoja on kokonaan luetteloimatta. Tilauksia väitöskirjoista 
voi tehdä käyttäen apuna J. Vallinkosken teosta Turun akatemian väitöskirjat 1642-
1828. (Helsingin yliopisto. Kirjaston julkaisuja 30. Hki 1962. Sijainti Ls Bibl  Hylly 
249)

Arkistoholviin sijoitettu yleiskokoelman varhaisin aineisto vuoteen 1799 saakka 
on jaettu seuraaviin ryhmiin:

1400-luku, ulkomainen kirjallisuus (inkunaabelit) 

1500-luku, ulkomainen kirjallisuus

1600-luku, ulkomainen kirjallisuus

1600-luku, Suecana (Ruotsi-kokoelma)

1700-luku, aikakauslehdet

1700-luku, asiakirjat, Suecana

Muu 1700-luvun kirjallisuus on ryhmitelty seuraaviin aihealueisiin, Suecana omina ja 
muu ulkomainen kirjallisuus omina ryhminään:

Filosofia

Kasvatus

Historia

Kaunokirjallisuus

Kielitiede

Kirjallisuus

Klassinen kirjallisuus

Luonnontieteet

Lääketiede

Maantiede

Matematiikka
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Sotalaitos

Talous

Yhteiskunta. 

Yleiskokoelman varhaiskokoelmasta on aiheenmukainen ja aakkosellinen luettelo, 
joita voi kysyä neuvonnan virkailijoilta.

Luetteloimatta on vielä osa 1700-luvun kirjallisuudesta ja laaja kokoelma 1600-1700-
lukujen ulkomaisia väitöskirjoja ja muita yliopistojen virallisjulkaisuja.

Kaikkea arkistoholviin sijoitettua kirjallisuutta voi tilata neuvonnasta 
lukusalikäyttöön. Käyttöön tuotua aineistoa säilytetään kassakaapissa.

JYK:ssa on myös tuhansia niteitä 1700-luvun ulkomaista uskonnollista kirjallisuutta, 
joka on sijoitettu etävarastoon. Sen käytöstä voi neuvotella kokoelmatoimiston 
toimistopäällikön Pirkko Audejev-Ojasen kanssa.

Ulkomaiset kartat

Yleiskokoelmaan kuuluvasta vanhasta kartta-aineistosta vasta pieni osa on 
luetteloitu yleiskokoelmaan. Noin sata irtokarttaa, vanhimmat 1500-luvulta on 
alustavasti järjestetty  ja jaoteltu seuraaviin ryhmiin:

Kokonaan käsintehdyt kartat

Ennen vuotta 1800 painetut kartat

Koko maapalloa koskevat kartat

Euroopan ulkopuoliset kartat

Euroopan kartat

Skandinavian kartat

Venäjänkieliset kartat

Sotakartat

Ulkomaisia karttakirjoja, lähinnä 1800-luvulta on yli sata. Niistä on yleisön 
käyttöön otettu nimiölehtien ja sisällysluetteloiden valokopiot.

Myös kartta-aineiston käyttöön saamisesta voi neuvotella kokoelmatoimiston 
toimistopäällikön Pirkko Audejev-Ojasen kanssa.

Anneli Riihimäki 
kirjastonhoitaja 
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