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Lasten paras tavara  
– kirja vai älylaite?

Piispa Johannes Gezelius oli kaukaa viisas antaessaan jo 350 vuotta sitten 
lukutaidon ja kristinuskon perusteiden oppikirjalleen nimeksi Yxi paras 
lasten tawara.  

Vuonna 1666 nykymuotoinen lastenkirjallisuus oli sekä Suomessa että 
maailmalla vielä tuiki harvinaista, mutta Gezelius ymmärsi, että lukutai-
to antaa lapselle hyvät eväät elämään.

Lukutaidon suhteen suomalaiset koululaiset ovat yhdessä Aasian mai-
den ja Venäjän ikätovereiden kanssa huippuosaajia, mutta vapaa-ajan lu-
kemiseen ei heiltä tahdo enää löytyä sen koommin motivaatiota kuin ai-
kaakaan. Kilpailevia houkutuksia on aiempaa enemmän. Jo taaperoikäi-
set ovat kiinnostuneita digitaalisista laitteista ja viettävät niiden parissa 
aikaa päivittäin. 

Suomalaiset lapset saavat ensimmäisen katselukirjansa KELAn jaka-
massa äitiyspakkauksessa. Päivittäiset kirjanlukuhetket yhdessä lapsen 
kanssa eivät silti enää ole kaikille vanhemmille itsestäänselvyys. Vasta hil-
jattain on Suomessakin havahduttu siihen, kuinka varhain aloitettu koko 
perheen lukuharrastus voi estää lapsen myöhempää syrjäytymistä.

Bibliofiili Markus Brummer-Korvenkontion Kansalliskirjastolle luovut-
tama Brummeriana-erikoiskokoelma  tarjosi meille lastenkirjallisuuden ja 
kirjahistorian tutkijoille ainutkertaisen mahdollisuuden kurkistaa eri mai-
den ja kulttuurien tapoihin kasvattaa lapsista ja nuorista ahkeria lukijoita.  

Luetaan lapselle, nyt ja aina! 
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Kirjoittaja on FT, dosentti, lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden tutkija ja kriitikko. 
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Skribenten är FD, docent, forskare i 
barn- och ungdomslitteratur och kritiker.

Svensk översättning:  
Marjukka Heinonen
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Barnens bästa sak  
– en bok eller  

en smartenhet?
Biskop Johannes Gezelius var klok redan för 350 år sedan då han gav sin 
ABC-bok med grunderna i den kristna tron namnet ”Barnens bästa sak”, 
Yxi paras lasten tawara.  

År 1666 fanns kanske inte någon barnlitteratur som motsvarar dagens 
form, varken i Finland eller på annat håll, men Gezelius insåg att läskun-
nighet ger barnen en bra start i livet. 

Finländska skolelever ligger fortfarande högt i statistiken över läskun-
nighet, tillsammans med jämnåriga i Asien och Ryssland, men på fritiden 
har dagens barn och ungdomar varken motivation eller tid för läsning. Det 
finns allt mer konkurrerande aktiviteter och redan barn under skolåldern 
är intresserade av digitala enheter och använder dem dagligen. 

I Finland får barnen sin första pekbok med FPA:s moderskapsförpack-
ning, men gemensamma lässtunder med barnet är tyvärr inte längre nå-
gon självklarhet för alla föräldrar. Även hos oss har man först nyligen bli-
vit medveten om att högläsning med familjen kan förebygga utslagning i 
barnets senare livsskeden.

Bibliofilen Markus Brummer-Korvenkontio har donerat specialsam-
lingen Brummeriana till Nationalbiblioteket och forskare i bokens histo-
ria har fått ett enastående tillfälle att bekanta sig med olika länders och 
kulturers sätt att fostra aktiva unga läsare.   

Läs också du med dina barn, nu och alltid! 
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Nuori Voima  
-palkinto  
Kansallis-
kirjastolle

Kansalliskirjastolle myönnettiin 6. 
kesäkuuta 2016 Nuori Voima -pal-
kinto. Kansalliskirjasto on kaikille 
avoin kirjasto, joka vaalii Suomen 
kansallista julkaisuperintöä. Kir-
jaston tehtävä on hankkia, järjes-
tää, säilyttää ja tarjota aineistoja 
ihmisten käyttöön siten, että tieto 
on saatavilla myös tulevaisuudes-
sa. Kirjaston kokoelmissa on noin 
kolme miljoonaa kirjaa ja lehteä 
sekä saman verran muita aineisto-
ja, kuten karttoja ja nuotteja. Digi-
tointi mahdollistaa kokoelmien 
laajemman asiakaskäytön. 

”Kansalliskirjasto on ihmisen 
uteliaisuuden, sivistyksen ja histo-
riallisen ymmärryksen instituutti, 
jonka tehtävä yhteiskunnan muis-
tina on korvaamaton. Ilman Kan-
salliskirjaston kaltaista suoma-
laista kirjallisuutta kokoavaa ja tal-
lentavaa laitosta olisimme kult-
tuurisesti kuin lapsi, joka ei näe 
kättään pidemmälle. Suomen kir-
jastojen kattavuus ja tavoitetta-
vuus on tasa-arvoisen yhteiskun-
nan peruskiviä. Kirjastolaitos on 
yksi tärkeimmistä suomalaisen si-
vistyksen mahdollistajista. Tässä 
esimerkkiä näyttää Kansalliskir-
jasto”, Nuoren Voiman Liiton halli-
tuksen puheenjohtaja Marjo Niemi 
tiivistää palkintoperusteet.

Nuori Voima -palkinto jaetaan 
vuosittain ansioituneesta toimin-
nasta kirjallisuuden ja kulttuurin 
alalla. Palkinto on jaettu vuodesta 
1993 lähtien, ja sen jakaa kirjalli-
suusjärjestö Nuoren Voiman Liitto. 
Palkintosumma on symbolinen 
yksi euro. 

Maaliskuussa 2016 kantautui suru-
viesti pitkäaikaisen kollegamme ja 
kirjastoautomaation uranuurtajan 
Kirsti Tainion menehtymisestä ras-
kaan sairauden uuvuttamana.

Kirsti Tainion ura alkoi Tampe-
reen yliopistossa 1960-luvun puoli-
välissä kirjastonhoitajan opinnoilla. 
Hän osallistui Suomen ensimmäi-
selle tietojenkäsittelyn kurssille, toi-
sena kurssille hyväksytyistä naisis-
ta. Systeemisuunnittelun kurssin 
opinnäytetyönä Kirsti selvitti, mil-
lainen ATK-systeemi sopisi Tampe-
reen yliopiston kirjastolle. Tästä al-
koi Kirstin pitkä tie kirjastojen ATK-
järjestelmien parissa ja useissa val-
takunnallisissa työryhmissä. 

Tampereen jälkeen Kirsti työs-
kenteli Eduskunnan kirjastossa 
vuosina 1971–1974. Sieltä hän siir-
tyi Helsingin yliopiston kirjaston 
(Kansalliskirjasto) palvelukseen 
toukokuussa 1974, missä hänen 
uransa jatkui aina vuoteen 2005 eli 
eläkkeelle jäämiseen saakka. 

Kansalliskirjastossa Kirsti vai-
kutti laajasti kaikkeen mikä liittyi 
järjestelmiin, kirjastodataan, for-
maatteihin ja konversioihin. Hän 

toimi HELKA-tietokannan pää-
suunnittelijana, kansallisbibliogra-
fian Fennica-tietokannan ja kan-
sallisdiskografian VIOLA-tietokan-
nan vastaavana. Uransa aikana 
hän osallistui kirjastojärjestelmien 
kansallisiin hankintaprosesseihin, 
ylläpiti VESA-verkkosanastoa, ke-
hitti muun muassa kausijulkaisu-
jen yhteisluetteloa (Finuc-S) ja 
muita aineistojen paikantamisvä-
lineitä jotka olivat osaltaan luo-
massa pohjaa nykyiselle kirjasto-
jen yhteiselle Melinda-tietokannal-
le ja auktoriteettien yhteiskäytölle. 

Kirjastonhoitajan koulutuksen 
saaneena Kirsti toimi oivallisena 
tulkkina kirjastoväen ja atk-henkilös-
tön välillä löytäen ratkaisuja moni-
naisiin kirjaston järjestelmäkehitys-
tarpeisiin, usein vielä melko alkeelli-
silla atk-työkaluilla. Hänet muiste-
taan laajasta osaamisestaan ja in-
nostuksestaan sekä halukkuu des- 
taan selittää kärsivällisesti henkilö-
kunnalle it-automaation maailmaa.

Tarja Mäkinen
tietojärjestelmäasiantuntija,  
Kansalliskirjasto

Ruotsin Akatemian jäsen, kirjallisuushistorioitsija Horace Engdahl vieraili 
Kansalliskirjastossa 15.6. luennoimassa valtiomies Gustaf Philip Creutzista 

täydelle salille. Vieressä ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm. 

IN MEMORIAM KIRSTI TAINIO 11.1.1945 – 4.3.2016

SOIVAT KIRJAT  

-KONSERTTISARJA  

JATKUU 20.10.  

JA 8.11 .  KLO 18  

KUPOLISALISSA
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”Kaikki on kirjoittamista”

Kulttuurikoordinaattori Inkeri Pitkäranta,  
68, hyvästelee Kansalliskirjaston  

25 vuoden jälkeen

T E K S T I :  K I R S I  A H O
K U VA :  V E I K K O  S O M E R P U R O

Keväällä 2016 eläkkeelle jäänyt 
Inkeri Pitkäranta jätti isot saap-
paat täytettäviksi Kansalliskirjas-
ton kulttuurikoordinaattina. Hän 
puhalsi elämää kirjastosaleihin 
erilaisilla konserteilla, näyttelyil-
lä ja tapahtumilla koko kirjasto-
uransa ajan.

”15 viime vuotta ovat olleet työ-
urani parasta aikaa: sain paneutua 
työhön niin paljon kuin sielu sieti”, 
Inkeri Pitkäranta kertoo jäähyväis-
haastattelussaan Kansalliskirjas-
ton Rotunda-kahvilassa. 
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Hänen ensimmäinen työnsä kir-
jastossa neljän lapsen äitinä 
1990-luvun alussa oli puolipäiväi-
nen: mikrofilmikuvausten valmiste-
lua. Työn ohessa ehti tutustua kir-
jaston laajoihin kokoelmiin, joista 
Inkeri alkoi pikku hiljaa järjestää 
näyttelyitä kirjastosaleihin. ”Ensim-
mäisenä taisi olla exlibris-kokoel-
manäyttely.” Talossa pantiin merkil-
le hänen innostuksensa ja taitonsa, 
ja pian Inkeri sai toteuttaa ideoitaan 
yhä vapaammin. Hän kaivaa arkis-
toistaan esiin paksun kuminauhalla 
rengastetun nivaskan: valtava mää-
rä kulttuurikalentereja, joihin kaikki 
hänen työnsä vuosien varrelta on 
dokumentoitu. ”Kolme isoa näytte-
lyä vuodessa, julkaisu kustakin, ja 
tietenkin pieniä näyttelyitä päälle”, 
Inkeri kertaa työtahtiaan.

Filosofi Georg Henrik von Wrigh-
tista kertova näyttely Ajatus ja julis-
tus jäi Inkerin viimeiseksi kirjastos-
sa. ”Filosofit ovat suosikkejani”, hän 
sanoo. ”Tietenkin on ollut liuta mui-
takin ihania tutkijoita, joiden kans-
sa olen saanut tehdä yhteistyötä.” Ja 
näyttelyiden aiheet, ne ovat tieten-
kin olleet kiinnostavia kaikki tyyn-
ni. ”On ollut fantastista tehdä kaik-
kea undergroundista Nalle Puhiin, 
eri tutkijaryhmien kanssa.”

TULI EHTOO JA AAMU

Rakkaus musiikkiin ja kirjoihin on 
perua jo Inkerin lapsuudesta Jyväs-
kylässä. Valmetilla paperikone-
suunnittelijana työskentelevä isä 
vei tytärtään kirjastoon ja neuvoi, 
että tämän kannattaisi lukea kirjas-
tonhoitajaksi ja ryhtyä kirjailijaksi. 
”Elämäni punainen lanka on ollut 
se, että oikeastaan kaikki on kirjoit-
tamista, tarinaa, joka punoutuu yh-
teen”, Inkeri sanoo. Isän tuki on ol-
lut hänelle korvaamaton voimavara 
elämän eri käänteissä. 

Inkeri lähtikin Helsinkiin opiske-
lemaan filosofian maisteriksi oppi-

aineinaan yleinen kirjallisuustiede, 
musiikkitiede ja tiedotusoppi. Nai-
misiin hän meni heti ylioppilaskir-
joitusten jälkeen. Sulhanen oli Ju-
hani Pitkäranta, josta tuli matema-
tiikan professori Teknilliseen kor-
keakouluun. ”Lastenhoidossa meil-
lä oli Jussin kanssa hyvä työnjako. 
Anoppi ja äiti auttoivat myös kiirei-
simpinä vuosina”, Inkeri to teaa. 

Inkeri aloitti uransa Sibelius-
Akatemiassa tiedottajana heti val-
mistumisensa jälkeen vuonna 1974. 
Hän saikin tehdä kokonaisen tii-
min työt yksin: tiedotuslehden, 
vuosikertomuksen, lehdistötilai-
suudet ja 200 vuosittaisen konser-
tin organisoinnin. 11 vuotta tätä 
rumbaa riitti, vaikka jäljelle jäivät 
hyvät muistot. 

Inkeri ehti töiden ohella kirjoit-
taa myös romaanin. Tuli ehtoo ja 
aamu julkaistiin Gummeruksen 
esikoiskirjana vuonna 1977. Inkeri 
olisi halunnut jatkaa, mutta ”aina 
kun piti tulla romaani, tulikin lap-
si.” Hän vietti kaksi eri kertaa vuo-
den miehensä tutkimushankkei-
den vuoksi Marylandissa Yhdysval-
loissa, mutta uusi ympäristö ja uusi 
kustannustoimittaja veivät halut 
jatkaa kirjallista uraa sen pidem-
mälle. Toistaiseksi ainakaan.

Sibelius-Akatemian jälkeen In-
keri halusi kokeilla freelancerin 
uraa. Seitsemän vuoden radio- ja 
lehtitöiden aikana Inkerille valke-
ni, että oma työyhteisö ja sosiaali-
set kuviot sopivat hänelle hyvin. 
Siitä lähti uusi aikakausi elämässä, 
Kansalliskirjasto, jolle hän antoi 25 
vuotta elämästään ja parhaat työ-
vuotensa lasten jo lähdettyä kotoa. 

”Etenkin näyttelyjulkaisujen ja 
planssien toimittamisessa ja oiko-
luvussa meni usein yömyöhään ja 
viikonloputkin”, Inkeri sanoo. 
”Tykkäsin siitä, ei kukaan siihen 
pakottanut. Miehenikin antoi mi-
nun huseerata rauhassa.”

MUSIIKKIA  
HILJAISUUTEEN

Inkerin elämä oli yhtä musiikkia Si-
belius-Akatemiassa, joten hänelle 
oli tärkeää päästä järjestämään 
konsertteja myös Kansalliskirjas-
tossa. Edeltävä ylikirjastonhoitaja 
Esko Häkli ei heti aluksi lämmen-
nyt ajatukselle vaan totesi, että kir-
jasto on hiljainen paikka, ei täällä 
soiteta. Inkeri kuitenkin vei sinnik-
käästi tahtonsa läpi, ja Kupolisalin 
hyvä akustiikka on tullut tunnetuk-
si monista konserteista vuoden 
1996 jälkeen.

Inkerin kaikki lapset harrastavat 
musiikkia, Inkeri itsekin pianon- ja 
haitarinsoittoa. Tyttäret Paula ja 
Minna soittivat pianoa, heistä nuo-
rempi Minna säestää yhä. Vanhem-
pi poika Tapio soitti huilua ja nuo-
rempi Markus selloa Länsi-Helsin-
gin musiikkiopistossa, jonka nuoria 
lahjakkuuksia esiintyy yhä Kupoli-
salissa eri tapahtumissa.

”Meillä on lapsuudenkotini van-
ha piano Pusulassa sijaitsevassa 
maaseutukodissamme, jonka han-
kimme vuonna 2010. Samalla halu-
sin haitarin, ja nyt opiskelen sen 
soittoa kotiopettajan johdolla”, In-
keri kertoo.

Inkerin ajan vievät nykyisin soi-
tinten lisäksi puutarhan kukkasi-
pulit, lukeminen, Minna Canthin 
seura ja Melartin-seura. Aina tiis-
taisin he hoitavat Jussin kanssa yk-
sivuotiasta Matias-pojanpoikaa. 

”Äitini ja anoppini auttoivat mi-
nua lapsenhoidossa työvuosinani. 
Nyt on minun vuoroni”, Inkeri sa-
noo.
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”On ollut fantastista 
tehdä kaikkea  
undergroundista  
Nalle Puhiin.”
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Asiantuntijat eri puolilta maailmaa 
kokoontuivat huhtikuussa 2016 Ham-
puriin IFLA:n News Media -osaston 
konferenssiin pohtimaan kirjaston 
roolia sanomalehtien ja muiden uutis-
välineiden aineistojen säilyttämisessä 
ja käyttöön saattamisessa.

Konferenssin puheenvuoroista 
erottui kaksi keskeistä teemaa. Esil-
lä olivat sekä historiallisten sano-
malehtien digitointiin ja käyttöön 
saattamiseen liittyvä kysymykset 
että digitaalisten uutisvälineiden 
sisällön tallentamisen välttämättö-
myys ja vaikeus.

Sanomalehtien sisällöt on suun-
nattu suurelle yleisölle, joten oletet-
tavasti myös digitoidut lehdet kiin-
nostavat monia erilaisia käyttäjä-

ryhmiä. Sanomalehdet ovatkin di-
gitaalisten kokoelmien käytetyintä 
aineistoa ympäri maailman.

Suurista käyttäjäryhmistä esi-
merkiksi tutkijat voivat löytää sano-
malehdistä jokapäiväisen elämän 
pieniä tarinoita, joita ei ole histori-
an kirjoissa. Sukututkijat puoles-
taan täydentävät tietojaan etsimällä 
kertomuksia esi-isistään ja heidän 
elinpiiristään.

Vanhoja lehtiaineistoja käyte-
tään myös varsin yllättävillä tavoil-
la. Esimerkiksi travelry.com-verk-
kosivusto esittelee lähes tuhat van-
hoista lehdistä kerättyä neulonta-
kuviota ja Headline roulette -pelissä 
koetetaan arvata lehtileikkeiden 
julkaisuvuotta.

DIGITOINNISSA ON  
HUOMIOITAVA KÄYTTÄJIEN 
TARPEET

Jotta kirjasto voisi palvella asiakkai-
taan hyvin, on heidän tarpeensa 
tunnettava. Parhaassa tapauksessa 
aineiston digitointi ja käyttöön 
saattaminen suunnitellaan niihin 
perustuen.

Eri käyttäjäryhmien toiveet 
poikkeavat toisistaan, eikä niitä 
kaikkia voida aina rajallisilla resurs-
seilla samanaikaisesti toteuttaa. 
Esimerkiksi kielitieteilijöiden näkö-
kulmasta voisi olla toivottavaa eri 
murrealueiden lehtien digitointi 
mahdollisimman laajasti, kun his-
toriantutkijat puolestaan usein toi-
vovat historiallisten ajanjaksojen 
digitointia kokonaisuuksina.

Käyttäjäryhmille yhteisiäkin vaa-
timuksia toki on. Konferenssin esi-
tyksissä todettiin muun muassa, 
että käyttäjät haluavat yleensä digi-
toitujen sanomalehtien tekstin käyt-
töönsä koneluettavasssa muodossa. 
Se puolestaan edellyttää riittävästä 
laadusta huolehtimista jo skannauk-
sessa ja sitä edeltävissä työvaiheissa.

Digitoitujen aineistojen käyttäjien 
kannalta erilaiset käytön rajoitukset 
ovat harmillisia. Ne aiheuttavat vai-

Kannattaako  
twiittejä säilöä?

Uutisaineistojen digitoinnin haasteet esillä 
Hampurissa pidetyssä konferenssissa

T E K S T I :  J U H A  R A U T I A I N E N



2 – 3 / 2 0 1 6  K A N S A L L I S K I R J A S T O  7

M
A

A
I

L
M

A
L

T
A

keita pohdintoja myös kirjastoille, 
jotka pyrkivät saamaan aineistojaan 
mahdollisimman laajasti käyttöön.

Tässä yhteydessä konferenssissa 
puhuttiin tekijänoikeuksien asetta-
mista rajoituksista. Niiden asian-
mukainen huomioiminen digitoitu-
ja sanomalehtiä käyttöön saatetta-
essa on työlästä jo siksi, että yhden 
sanomalehden tekemiseen osallis-
tuu tyypillisesti suuri määrä henki-
löitä eikä oikeuksien omistajuutta 
ole aina selkeästi sovittu.

Joskus, esimerkiksi toimintansa 
lopettaneen julkaisijan lehtien osal-
ta, oikeuksien omistajien selvittä-
minen voi olla jopa mahdotonta. 
Tällöin aineiston digitoineen kirjas-
ton on tapauskohtaisesti arvioitava 
käyttöön saattamiseen liittyviä ris-
kejä ja siitä saatavia hyötyjä.

Digitoitujen aineistojen käyttöä 
saattavat rajoittaa myös esimerkik-
si digitoinnin yhteydessä tehdyt yh-
teistyösopimukset. Jotta liiallisilta 
rajoitteilta vältytään, sopimuksia 
laadittaessa olisi varmistettava, että 
aineisto saadaan mahdollisimman 
laajaan käyttöön viimeistään koh-
tuullisen suoja-ajan jälkeen.

DIGITOINTI ETENEE  
ERI TAHTIIN

Sanomalehtien digitointi etenee eri 
maissa eri tahtiin. Esimerkiksi Ne-
palissa digitoinnin aloittamista vielä 
suunnitellaan, kun taas Färsaarilla 
kaikkien sanomalehtien digitoinnin 
on arvioitu valmistuvan vuoden 
2017 aikana ensimmäisenä maail-
massa. Kiinnostavana yksityiskohta-
na kävi ilmi, että Färsaarilla digitoin-
tiprojekti on mainittu jopa päämi-
nisterin kansallispäivän puheessa.

Kaikkiaan digitointityötä on ny-
kytahdilla edessä vielä vuosikym-
meniksi. Kirjastojen kokoelmissa on 
maailmanlaajuisesti arvioitu olevan 
yli 1,5 biljoonaa sanomalehtisivua, 
josta Euroopassa tähän mennessä 

digitoidut noin 130 miljoonaa sivua 
kattaa vain noin 0,001 prosenttia.

Samaan aikaan kun historiallisia 
lehtiä digitoidaan, on huolehdittava 
siitä, että digitaalisena syntynyt ai-
neisto saadaan säilytettyä. Sen tallen-
tamista ei voida jättää myöhemmäk-
si, sillä aineisto saattaa kadota koko-
naan hyvin nopeasti. Jos uutisaineis-
ton luotettavasta säilyttämisestä ei 
nyt huolehdita, voi siihen jäädä auk-
koja, jotka voivat tarjota mahdolli-
suuden jopa historian vääristelyyn.

Pahimmillaan julkaisijan lopet-
taessa toimintansa kaikki sen ai-
neisto katoaa tavoittamattomiin. 
Menetyksiä aiheutuu myös muun 
muassa laitteistojen vioittumisesta, 
kuten esimerkki Missourin yliopis-
tosta osoitti. Siellä journalistiopis-
kelijoiden lehden tekstit menetet-
tiin viidentoista vuoden ja valoku-
vat seitsemän vuoden ajalta laitteis-
ton rikkoutumisen seurauksena.

Perinteisesti säilytettävä aineis-
to on kerätty siten, että kustantaja 
toimittaa julkaisusta määräkappa-
leet kirjastolle sen valmistuttua. Tä-
män mallin todettiin sopivan huo-
nosti tietoverkossa toimiville palve-
luille, sillä digitaalinen julkaisu 
muodostetaan usein dynaamisesti 
sisällönhallintajärjestelmään tal-
lennetusta aineistosta, joka puoles-
taan linkittyy muihin julkaisuihin.

AINEISTOJEN KERÄÄMI-
NEN UUTISPALVELUISTA 
ON HANKALAA

Verkkojulkaisujen aineistojen kerää-
miseen käytetään ohjelmia, jotka 
määräajoin tallentavat näytteen valit-
tujen julkaisujen sisällöstä. Uutispal-
velut ja -sovellukset ovat tällaisen tal-
lentamisen kannalta hankalia, sillä ne 
päivittyvät tiheästi ja niiden aineistot 
usein sisältävät linkkejä palvelun ul-
kopuolelle. Joskus maksumuuri tai 
vaatimus rekisteröitymisestä saattaa 
estää pääsyn aineistoon.

Parhaassa tapauksessakaan kaik-
kea digitaalisesti tuotettua aineistoa 
ei pystytä säilyttämään, joten kerää-
mistä on rajattava. Rajaaminen on 
vaikeaa, sillä sisällöt linkittyvät toi-
siinsa. Yhtenä esimerkkinä mainit-
tiin pikaviestipalvelu Twitter ja sen 
140 merkin mittaiset viestit eli twii-
tit. Viestien sisältämät linkit saatta-
vat johtaa tärkeään lisäinformaati-
oon, jolloin pelkkä twiittien säilyttä-
minen ei riitä. Keskustelun merkitys 
voi kadota täysin, jos siihen ulko-
puolisista lähteistä linkitettyä sisäl-
töä ei ole saatavilla. 

Julkaisun ulkoasu voi myös olla 
merkityksellinen tuleville käyttäjil-
le useista syistä. Esimerkiksi uutis-
sovelluksen etusivulta voidaan 
nähdä kuinka eri juttuja on paino-
tettu ja mitkä aiheet ovat olleet sa-
manaikaisesti esillä. Digitaalisten 
julkaisujen säilyttäminen tallen-
nushetken asussa edellyttää sitä, 
että tarvittavat tekniset ratkaisut 
suunnitellaan ja dokumentoidaan 
riittävällä tarkkuudella. On joko 
vielä vuosikymmentenkin kuluttua 
kyettävä matkimaan nykyisiä lait-
teita ja ohjelmistoja tai tallennettu 
tieto on ajoittain siirrettävä uudem-
paan muotoon siten, että tieto alku-
peräisestä ulkoasusta säilyy.

Kirjastoilla riittää työtä sekä histo-
riallisten aineistojen digitoinnissa ja 
käyttöön saattamisessa että uusien 
digitaalisessa muodossa tuotettujen 
sisältöjen säilyttämisessä. Tehtäväs-
sä onnistumisen kannalta oleellista 
on asiakkaiden tarpeiden kuuntele-
minen ja ymmärtäminen, varsinkin 
rajatuilla resursseilla toimittaessa.

Kirjoittaja on tietojärjestelmäasian-
tuntija Kansalliskirjaston digitoin-
ti- ja konservointikeskuksessa Mik-
kelissä.

Konferenssin esitykset osoitteessa
¡ http://blogs.sub.uni-hamburg.de/

ifla-newsmedia/?page_id=242.
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Kansalliskirjasto toteuttaa vuoden 
2016 aikana Vähemmistökielten di-
gitointiprojektin Koneen Säätiön 
myöntämällä apurahalla. Vähem-
mistökielillä tarkoitetaan tässä yh-
teydessä mordvalaisia, permiläisiä, 
marilaisia, nenetsin-, jiddišin-, saa-
melais- ja romanikieliä. Projektin 
aikana toteutetaan kielen doku-
mentointia digitoimalla aineistoja, 
selvittäen aineistoihin liittyviä teki-
jänoikeuksia, saattamalla digi-
toidut aineistot avoimeen käyttöön 
Fenno-Ugrica -kokoelmassa ja ja-
lostamalla kieliaineistoista dataa 
tutkijakunnan hyödynnettäväksi 
kolmansissa järjestelmissä. Projekti 
on jatkoa vuosina 2012–2015 toteu-
tetulle Sukukielten digitointiprojek-
tille.

TAVOITTEENA KIELEN 
DOKUMENTOINTI

Aineistojen digitointia, käyttöön-
asettamista ja laadukasta säilyttä-
mistä voidaan perustellusti kutsua 
kielen dokumentoinniksi. Kielten 
dokumentointi on ollut viimeisen 
kahdenkymmen vuoden aikana 
vilkkaasti debatoitu aihe, kun sen 
merkitys uhanalaisten kielten säi-
lyttämiselle on ymmärretty. Suuri 
käänne kielen dokumentoinnissa 
on tapahtunut siirtymässä pois kie-
len deskriptiivisestä kuvailusta 
kohti kokonaisvaltaisempaa ja kiel-

tä säilyttävää dokumentointia. Kes-
keisiä komponentteja kielen doku-
mentaatiossa ovat 1) aineistojen tal-
lentaminen, mukaan lukien siihen 
liittyvän metadatan tuottaminen, 2) 
kieliaineistojen siirrettävyys, 3) lisä-
arvon tuottaminen mm. annotoi-
malla, transkriboimalla ja linkittä-
mällä, 4) arkistointi ja arkistoidun 
aineiston avoin saavutettavuus sekä 
5) aineiston mobilisointi, eli sen 
hyödynnettävyys kolmansissa jär-
jestelmissä. Nämä kielen dokumen-
toinnin komponentit ovat olennai-
nen osa Vähemmistökielten digi-
tointiprojektissa harjoitettavia käy-
tänteitä. 

Kielen dokumentoinnin keskei-
sempiä tavoitteita on myös doku-
mentaation palauttaminen kieliyh-
teisön hyödynnettäväksi. Projektis-
sa digitoitava aineisto saatetaan 
avoimeen käyttöön Kansalliskirjas-
ton Fenno-Ugrica -kokoelmassa 
(fennougrica.kansalliskirjasto.fi). 
Vapaasti saatavilla olevat aineistot 
palvelevat niin kotimaista kuin ul-
komaista uralistiikan, germanistii-
kan ja romanikielten tutkimusta. 
Käyttöön saatetaan runsaasti sel-
laista aineistoa, jota tutkimuksessa 
ei aikaisemmin ole voitu hyödyn-
tää. 

Ne käyttäjät, jotka eivät edusta 
akateemista yhteisöä, hyötynevät 
aineistoista tutkijakuntaa enem-
män. He saavat vapaasti käytettä-

Vähemmistökieliä  
avoimesti verkkoon

T E K S T I :  J U S S I - P E K K A  H A K K A R A I N E N
K U VAT :  K A N S A L L I S K I R J A S T O

Kuva 1. Adam Lindhin romanikielisen 
oppikirjan käsikirjoitus vuodelta 1897.

Kuva 2. Tverinkarjalaisen sanomaleh-
den ”Kolhozoin puoleh” -sanomaleh-
den tehtäviin kuului myös karjalankie-
len tunnetuksi tekeminen.

Kuva 3. Jiddišinkielisen Pravdan 
numero 28.11.1918 on säilynyt 
Kansalliskirjaston Hebraica-kokoel-
massa. 

Kuva 4. A.S. Puškinin sadun ”Сказка о 
рыбаке и рыбке” romaninkielisen 
käännöksen kansilehti vuodelta 1936.

Kuva 5. Tadeb̦a - I. Nohon nenetsinkie-
linen näytelmä šamaanista vuodelta 
1937. 

Kuva 6. Inarinsaamen kielen aapiskirja 
ja Martti Lutherin Vähä katekismus 
vuodelta 1857 on digitoitu Kansalliskir-
jaston Lapponica-kokoelmasta.  

väkseen oman kieli- ja kulttuuripii-
riä kuvaavia dokumentteja, joihin 
heillä ei ole pääsyä paikallisissa kir-
jastoissa tai arkistoissa. Digitoitavat 
aineistot voivat auttaa yhteisöjä 
mm. kollektiivisen muistin raken-
tamisessa, menneisyyden jäsente-
lyssä ja kielenhallinnan parantami-
sessa. Fenno-Ugrican aineistoa voi-
daankin kuvailla pitkän hännän 

_KK 2-3-2016_SIVUT_8_38_39.indd   8 9/27/16   12:56 PM
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tuotteeksi, jolla odotetaan olevan 
pitkäaikaisia vaikutuksia paikallis-
yhteisöihin. 

MONIMUOTOISIA AINEIS-
TOJA TUTKIMUKSELLE JA 
TAITEELLE

Aineistojen valinnassa on käytetty 
useita kriteereitä, joita Kansalliskir-
jasto on määritellyt yhdessä tutkija-
kunnan kanssa. Keskeisimpänä kri-
teerinä on ollut aineiston saavutet-
tavuus, aikaisempi hyödyntäminen 
tutkimuksessa sekä kansalaiskäyt-
tö. Aineistot ovat nykymuodossaan 
vaikeasti saavutettavissa ja niiden 
tuominen tutkijoiden ulottuville 
edistää kirjakielten kehityksen yk-
sityiskohtien parempaa tuntemusta 
ja mahdollistaa kielten dokumen-
tointia. Digitointihankkeeseen on 
valittu ennen kaikkea painotuottei-
ta, jotka kuvaavat edustavasti kiel-
ten varhaisia kehitysvaiheita. 

Tutkimushankkeiden lisäksi Vä-
hemmistökielten digitointiprojekti 
toimii yhteistyökumppanina Taide-
kollektiivi Liiketilalle, tarjoten hei-
dän käyttöönsä oikoluettuja sanas-
toja useilla uralilaisilla kielillä. Sa-
nastoja hyödynnetään Liiketilan 
Maa-perfomanssissa. Teoksessa 
käytettävät sanastot valitaan yh-
teistyössä Liiketilan kanssa ja hei-
dän tarpeitaan varten voidaan hyö-
dyntää niin aikaisemmin oikoluet-
tuja aineistoja, mutta ennen kaik-
kea Maa-teosta varten kerättyjä sa-
nalistoja.

DIGITOITAVAT AINEISTOT 
PALVELEVAT MYÖS KAN-
SAINVÄLISIÄ TOIMIJOITA

Saamelaiskielisten aineistojen ryh-
mä koostuu keskeisimmältä osin 
Suomen ja Venäjän Kansalliskirjas-
toon deponoiduista materiaaleista. 
Aineistojen keskeisin osa digitoi-
daan Suomen Kansalliskirjaston ko-

koelmista, ennen kaikkea Jakob 
Fellmannin keräämästä Lapponica-
kokoelmasta. Fellmanin keräämä 
kokoelma on arvokas, sillä se sisäl-
tää laajasti saamen tutkimuksen eri 
alueita koskevaa aineistoa ja muo-
dostaa eheän kokonaisuuden van-
himmasta saamelaiskielillä paine-
tusta kirjallisuudesta. Pienempiä 
määriä digitoidaan myös Kansallis-
kirjaston Fennica-kokoelmasta ja 
Venäjän Kansalliskirjaston kokoel-
mista.

Vanhimman pohjoismaisen ro-
manikielisen aineiston erityispiirre 
on sen fragmentaarisuus. Varhai-
simmat merkinnät romanikielestä 
ja sen sanastosta löytyvät tyypilli-
sesti julkaisemattomista tai vain 
osittain julkaistuista käsikirjoituk-
sista 1800-luvun lopulta ja 1900-lu-
vun alusta. Aineiston hajanaisuu-
den vuoksi tutkimuksen kannalta 
relevantin varhaisemman käsikir-
joitusaineiston kokoonkerääminen 
ja digitoiminen eri muistiorganisaa-
tioista on projektin kannalta tarkoi-
tuksenmukaista. Pohjoismaisissa 
kirjastoissa ja arkistoissa on vähän 
tutkittua käsikirjoitusmateriaalia, 
joka halutaan saattaa projektissa 
käyttöön ja tutkijoiden ulottuville. 

Romanikielisten materiaalien 
digitoinnille on ilmeinen tarve, sil-
lä aineistoja ei ole mittavissa mää-
rin aikaisemmin digitoitu. Romani-
kielen ja -kulttuurin tutkimus on 
kasvava ala, jolle ovat ominaisia 
runsaat monitieteiset kytkökset 
mm. eri kieliaineisiin, yleiseen kie-

litieteeseen, kulttuuri- ja sosiaali-
antropologiaan, uskontotieteeseen, 
valtiotieteisiin, kasvatustieteeseen 
ja lääketieteeseen. Suomessa roma-
nikielen ja -kulttuurin painoaloja 
ovat romanikielen dialektologia ja 
kielioppi, migraation ja romanihis-
torian tutkimus, joita digitoidut ai-
neistot tukevat. Romanikielen ja 
-kulttuurin tutkijoita on Suomessa
arviolta parisen kymmentä ja kan-
sainvälisesti muutamia satoja.

Romaninkielisen käsikirjoitus-
materiaalin keskeisen osan muo-
dostavat H.A. Reinholmin ja Arthur 
Thesleffin kokoamat romanikielen 
sanastot 1800-luvun lopulta. Julkai-
semattomasta romanikielisistä ma-
teriaaleista myös Christfried Ganan-
derin tutkielma Undersökning om de 
så kallade tattare vuodelta 1780, 
Adam Lindhin romaninkielisen kä-
sikirjoitus vuodelta 1897  ja Paul 
Aristeen 1930- ja 40-luvuilla kerää-
mät romanikielen sanalistat digitoi-
daan tässä yhteydessä. Käsikirjoi-
tusten lisäksi digitoidaan Neuvosto-
liitossa ennen toista maailmansotaa 
painettu romanikielinen materiaali 
lähes kokonaisuudessaan.

Kominkieliset aineistot on valit-
tu yhteistyössä Syktyvkarissa sijait-
sevan Komin Tasavallan valtion 
palveluiden ja hallinnon akatemian 
(KRAGSiU) kieliteknologian laitok-
sen, FU-Labin kanssa. FU-Lab tuot-
taa erityisesti permiläisille kielille 
näppäinjärjestelmiä, verkkosana-
kirjoja ja oikolukuohjelmia, mutta 
rakentaa myös korpuksia komi-syr-
jäänillä ja komi-permjakilla paine-
tusta kirjallisuudesta. Vähemmistö-
kielten digitointiprojektissa tuote-
taan FU-Labin hyödynnettäväksi 
sellaisia aineistoja 1920- ja 30-lu-
vuilta, joihin heillä ei ole paikalli-
sesti mahdollista tutustua.

Jiddišinkielistä aineistoa digi-
toidaan sekä Suomen että Venäjän 
kansalliskirjaston kokoelmista. 
Suomen Kansalliskirjaston Hebrai-

Digitointihankkeeseen 
on valittu ennen kaik-
kea painotuotteita, 
jotka kuvaavat edusta-
vasti kielten varhaisia 
kehitysvaiheita. 
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ca-kokoelmasta digitoidaan kauno-
kirjallisuutta 143 nimekettä ja Prav-
dan jiddišinkielisiä painoksia vuo-
delta 1918. Hebraica-kokoelma 
muodostui autonomian aikana Ve-
näjän keisarikunnassa säädetyn va-
paakappaleoikeuden seurauksena. 
Vapaakappalekokoelman aika oli 
jiddišinkielisen kirjallisuuden kul-
takautta. Kiintoisimpien Hebraican 
aineistojen joukkoon kuuluvat sa-
dat kaunokirjalliset lehtiset, jotka 
tarjoavat kasvattavia, romanttisia ja 
jännittäviä pikkutarinoita sekä ru-
nokokoelmia. Valtaosaltaan nämä 
teokset edustavat kansankirjalli-
suutta, jonka kartoitus ja tutkimus 
ovat saaneet viime aikoina paljon 
huomiota myös muilla kielialueilla.

Nenetsinkielisten ja nenetseistä 
kertovan kirjallisuuden digitointi ja 
lisääminen kokoelmaan on luonte-
va jatkumo Sukukielten digitointi-
projektin aikana tuotetuille nenet-
sinkielisille aineistoille. Nenetsien 
kirjoittamat tai nenetseiltä tallen-
netut varhaisten neuvostovuosi-
kymmenten tekstit ovat huonosti 
saatavilla niin Suomessa, Venäjällä 
kuin muuallakin maailmassa. Ne 
ovat jääneet tutkimuksessa vähälle 

huomiolle, koska ne eivät edusta 
selkeästi kirjallisuutta eivätkä folk-
lorea. Tekstit ovatkin hybridisiä 
länsimaisen ja neuvostokirjallisuu-
den malleja sekä nenetsien paikal-
listen suullisen perinteen malleja 
yhdisteleviä kokonaisuuksia. Teks-
tien analyysillä voidaan tarkastella 
nopean kielenmuutoksen alkuun 
panneita prosesseja, monikielisen 
ja monikulttuurisen ympäristön 
vaikutusta kielelliseen ilmaisuun 
sekä yleisemmällä tasolla Neuvos-
toliiton kieli- ja kulttuuripolitiikan 
vaikutuksia vähemmistökieliin. 

Aikakausi- ja sanomalehtiä digi-
toidaan kokoelmia täydentävästi. 
Digitoitavien sanomalehtien pää-
paino on karjalankielisissä julkai-
suissa, joita ei ole saatavissa Suo-
messa. Aineistojen digitointi ja ko-
koelman täydentäminen näillä jul-
kaisuilla on perusteltua myös histo-
riantutkijoiden ja paikallisen käy-
tön kannalta.

FENNO-UGRICAN KÄYTTÖ 
ON KANSAINVÄLISTÄ

Kansalliskirjaston Fenno-Ugrica 
-kokoelma on ollut avoimessa tutki-

ja- ja kansalaiskäytössä kesäkuusta 
2013 lähtien. Kokoelman tunnetta-
vuus ja käyttö on lisääntynyt vuo-
den 2015 lopussa ja kuluneen vuo-
den aikana. Huhtikuuhun 2016 
mennessä on kokoelmasta ladattu 
aineistoja yli 620 000 kertaa. Fen-
no-Ugrican aineistoja on siis ladat-
tu keskimäärin 18 000 kertaa kuu-
kaudessa. 

Myös kokoelman käyttäjäkunta 
on laajentunut, sillä kokoelmaa on 
käytetty 96 eri maasta, joista suu-
rimpina ovat olleet Venäjä (59%) ja 
Suomi (24%). Uusien istuntojen 
määrä on kasvoi lähes 70% vuoden 
2015 aikana. Voidaankin sanoa, että 
kokoelma on vakiinnuttanut ase-
mansa suomalais-ugrilaisilla kielil-
lä julkaistun aineiston keskeisenä 
lähteenä. 

Kirjoittaja on projektipäällikkö 
Kansalliskirjastossa.

Taidekollektiivi Liiketilan monitaiteel-
linen teos MAA yhdistää tanssia ja 
sana taidetta, visuaalisuutta ja 
muotoilua. Teoksen pohjana ovat 
Vähemmistökielten digitointi-
projektissa digitoidut kieliaineistot. 
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Kokoelman helmet  
esille Galleriaan

Kansalliskirjaston Galleriassa avataan  
yleisölle 4. marraskuuta laaja lastenkirjanäyttely.  

Markus Brummer-Korvenkontion kirjastolle  
lahjoittamasta Brummeriana-kokoelmasta  

asiantuntijat Päivi Heikkilä-Halttunen, Maria  
Ihonen, Tuija Laine, Maria Laukka, Anna Perälä,  

Sisko Ylimartimo ja Tiina Harpf ovat valinneet  
kiinnostavia harvinaisuuksia, jotka luotaavat  

lastenkulttuurin kehitystä eri puolilla maailmaa. 
Näyttely on esillä Galleriassa 25. helmikuuta  

2017 saakka. Brummeriana-seminaari avoinna  
yleisölle Kansalliskirjaston Kupolisalissa tiistaina  

8. marraskuuta klo 12–15.30. Ilmoittautumiset  
3.11. mennessä kk-tapahtumat@helsinki.fi
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Olipa kerran kauan sitten kaukana Koillis-
maalla pieni kyläkoulu ja sen ihmeellinen 
kirjakaappi, joka oli täynnä aarteita. Löysin 
lumoavan kirjan, jossa oli kauniita kuvia. Se 
oli Veli Merikosken toimittama Tuhannen ja 
yhden yön satuja, jonka oli kuvittanut Rudolf 
Koivu. Se tuntui kuvaavan itää todellisem-
min kuin maantiedon oppikirjat, joissa oli 
pieniä yksivärikuvia. 

Uppoutuessani ensimmäistä kertaa satu-
jen maagiseen maailmaan en vielä tiennyt 
niiden tuhatvuotisesta menneisyydestä. En 
tiennyt, että luen lapsille siistittyä versiota. 
Enkä sitäkään, että joskus tutkisin kuvituksia 
työkseni ja että tulisin saamaan runsaasti 
apua Brummerianasta, jonka aarteita taikoisi 
käyttööni Markus Brummer-Korvenkontio 
kuin Aladdinin lampun hyvä henki.

ORIENTIN SADUT  
RANTAUTUVAT EUROOPPAAN

Ranskalainen Antoine Galland (1646–1715) 
työskenteli virkamiehenä Syyriassa. Harras-
tuksekseen hän kuunteli kiertäviä sadunker-
tojia. Hän alkoi kerätä ja kääntää tarinoita. 
Ensimmäisen niteen hän julkaisi ranskaksi 
vuonna 1704 nimellä Les mille et une nuits. 

Tuhannen ja yhden yön tarinat alkoivat 

maailmanvalloituksensa. Niistä julkaistiin 
lukuisia kokoelmia. Orientin aikuisviihdettä 
siistittiin lastenkamareihin sopiviksi poista-
malla liian väkivaltaisia ja eroottisia kohtia. 
Ne innoittivat Euroopassa kansansatujen ke-
räämiseen ja vaikuttivat taidesadun syntyyn.  

Tarinoita alettiin vähitellen kuvittaa. 
1800-luvun jälkipuoliskolla kuvitetut kirjat 
kävivät hyvin kaupaksi. Ne ruokkivat ostavan 
yleisön eksotiikan nälkää. Kuvittajat puoles-
taan kokivat sadunhohtoisen idän visuali-
soinnissa taiteellista haastetta. Kuvittajista 
oli tarjontaa, koska valokuvien yleistyminen 
lehdissä oli kaventanut lehtipiirtäjien leipää. 
Kustantajat pyrkivät kilpaa saamaan parhaat 
kyvyt tähdiksi omaan talliinsa. Lontoosta 
tuli 1800-luvulla kuvakirjataiteen mekka, 
joka veti puoleensa taiteilijoita muualta Eu-
roopasta.   

Lisäksi kirjapainotekniikan kehitys mah-
dollisti upeat värikuvat. Tuli komeiden, velii-
niin tai edullisempiin kangaskansiin sidottu-
jen lahjakirjojen (coffee table book, gift book) 
aika. De luxe -laitoksina Tuhannen ja yhden 
yön tarinat, Grimmit ja Andersenit oli tarkoi-
tettu aikuisten käsiin, ei lapsille. Kirjoja säi-
lytettiin salissa perhealbumien vieressä. Ai-
kuiset olivat näin ryöstäneet takaisin lasten-
kamareihin menettämänsä sadut.

T E K S T I :  S I S K O  Y L I M A R T I M O

Tuhat ja yksi yötä 
– satu kuvittajien  

lumoava itä
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Kay Nielsen: Sheheradzade 
kertoo öisiä tarinoitaan. 
Kuva: Larkin, D. (ed.): The 
Unknown Paintings by Kay 
Nielsen, 1977. (Brummeria-
na H Ref Brum 03 Nielsen)
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KULTAKAUDEN KUVITTAJIA

Varhaisia itämaisten satujen kuvitusversioita 
on Richard Westallin kuvittama The Arabian 
Nights (1819). Kuvitustaiteen kultakaudella 
(n. 1860–1930) Dalzielin veljekset tuottivat 
monikuvittajaisen valikoiman The Arabian 
Nights Entertainments 1864–1865. Kuvitustii-
min tunnetuimpia nimiä olivat A. B. Hough-
ton, John Tenniel ja John Everett Millais. In-
tiassa syntynyt Houghton oli myös etevä leh-
tipiirtäjä. Tenniel puolestaan meritoitui Car-
rollin kirjan Liisan seikkailut ihmemaassa 
kuvittajana. 

Muita merkittäviä Tuhannen ja yhden yön 
tarinoiden kuvittajia olivat Walter Crane, 
William Strang, H. J. Ford, Edmund Dulac, 
René Bull, T. B. Mackenzie, Maxfield Parrish, 
Kay Nielsen ja Gudmund Hentze. Monikuvit-
tajaisista laitoksista mainittakoon vielä 
vuonna 1897 julkaistu The Arabian Night’s 
Entertainments, jonka kuvista vastasi viisi 
taiteilijaa: Helen Stratton, Arthur McCor-
mick, A. L. Davis, Edwin Norbury ja William 
H. Robinson. 

Kuvakirjan isäksi tituleeratun Walter Cra-
nen (1845–1915) lastenkirjoissa on keskeisenä 
aukeamien sommittelu kuvituksen varaan. 
Hän sai vaikutteita antiikista ja japanilaisista 
puupiirroksista. Kuvien huolellisesti sommi-
tellut miljööt kiinnostivat sisustussuunnitte-
lijoita ja arkkitehteja. Ideoita etsittiin muun 
muassa Cranen kuvituksesta Ali Baban tari-
naan The Forty Thieves (1874).

Monet taiteilijat pyrkivät saamaan ”alku-
peräistä” tuntua kuvituksiinsa. Vaikutteita 
haettiin kaukomaiden ja vanhojen itäisten 
kulttuurien kuvatraditiosta. Matkattiin itään 
Turkkiin tai Espanjaan Granadaan ihastele-
maan Alhambran upeutta. Englannissa 
Owen Jones julkaisi aiheista useita mallikir-
joja.

VAIKUTTAJANA PERSIAN  
MINIATYYRITAIDE

Erityisesti viehätyttiin satojen vuosien takai-
sesta persialaisesta miniatyyritaiteesta. 
Ranskalaissyntyinen, Englannissa toiminut 

Edmund Dulac (1882–1953) kuvitti useita Tu-
hannen ja yhden yön tarinoiden valikoimia. 
Hänen visuaalis-henkinen kotimaansa oli 
orientin suunnalla ja persialaisessa taiteessa. 
Päästäkseen itäisille alkulähteille hän jopa 
opiskeli kiinaa, hepreaa ja persiaa.

Ensimmäinen Dulacin kuvittama kokoel-
ma, Stories from the Arabian Nights, ilmestyi 
1907. Se oli menestys samoin kuin kuvituk-
sista koottu näyttely. Yleisöä ihastutti Dula-
cin sinihohtoinen, kullanruskeasävyinen ja 
huippuvaloin tehostettu ”persialaistyyli”. 
Taiteilija oli niin innostunut idästä, että hän 
sirotteli jokusen turbaanipäisen henkilön 
Andersen-kuvitukseensakin.        

Tanskalainen Kay Nielsen (1886–1957) 
piirsi sirolla miniatyyrityylillään hienostu-
neita kuvia. Niillä oli tarkoitus kuvittaa  
Tanskassa 1920-luvun alussa julkaistava Tus-
ind og een Nat, mutta suurhanke kariutui 
käännös- ja rahoitusongelmiin. Kuvitus jäi 
Nielsenille. 

Nielsenin persialaistyylisiä kuva-aiheita 
kehystää ornamentaalinen dekoraatio. Vai-
kuttavimpia on kuva, jossa norsunluunhoh-
toinen Sheherazade kertoo tarinoita ynseältä 
näyttävälle puolisolleen. Taustalla avautuu 
hehkuvan sininen ja tähtien kirjoma taivas – 
öisinhän tarinoita kerrotaankin. Kehyksen 
symbolisissa kuvioissa kimmeltää kulta.  

Nielsen asui viimeiset vuotensa Ameri-
kassa. Taiteilijan ja hänen puolisonsa kuol-
tua ystävät tarjosivat originaaleja monille 
museoille, mutta ei edes Tanskassa ollut 
kiinnostusta. Vuonna 1977 David Larkin toi-
mitti kuvituksesta kirjan The Unknown Pain-
tings of Kay Nielsen. Nykyisin lähes kaikki ku-
vat ovat Los Angelesissa Armand Hammer 
Museum of Artin kokoelmissa.

Kirjoittaja on tietokirjailija sekä kuvitus-
taiteen ja lastenkirjallisuuden tutkija.

Aiheesta lisää
¡ Sisko Ylimartimo: Paratiisi ja taikamatto. 

Tuhannen ja yhden yön maailma satuina 
ja kuvina. BTJ Kirjastopalvelu Oy, Helsinki 
2006.
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1

2

Kuva 1. Thomas Blakeley 
Mackenzien piirtämä 
kansiaihe kuvaa, miten 
Orientin aikuisviihde koki 
lännessä sukupolven-
vaihdoksen ja siirtyi 
lastenkamareihin. 
Kuva: Aladdin or the 
Wonderful lamp & Ali Baba 
and the Forty Thieves 1929. 
(Brummeriana 943)

Kuva 2. Edmund Dulacin 
kullanhohtoista persialais-
tyyliä. Contes des Mille et 
Une Nuits, n. 1910. 
(Brummeriana 584)
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Voi ihmettä, kuvakirjan 
kuva liikkuu ja tulee  

eläväksi! 
Luupin alla lastenkirjan perusmuotoa  

eri tavoin varioivat teokset
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Perinteinen lastenkirja sai laajemmassa mi-
tassa 1880-luvulta lähtien kilpailijan kolmi-
ulotteisista ja/ tai  liikettä sisältävistä kirjois-
ta, joiden kehitys kulki yhtä matkaa kirjapai-
noalan kehityksen kanssa.  Paperin taitte-
luun ja leikkaamiseen perustuva millintark-
ka tekniikka synnytti aivan uuden käsityö-
läisten ammattikunnan. Kirjojen hinta oli 
kuitenkin korkea ja kirjat päätyivät siksi vain 
varakkaiden perheiden lastenkamareihin.

 Monimuotoiset lastenkirjat ovat jääneet 
kirjahistorian ja lastenkirjallisuuden tutki-
muksen katveeseen.  Suurelta osin kyse on 
myös lastenkirjallisuuden vääjäämättömästä 
kohtalosta: lapsisukupolvet toisensa perään 
rakastavat lempikirjansa hajalle. Lastenkir-
jan perusmuotoa eri tavoin varioivat teokset 
ovat erikoismekanismiensa takia herkkiä rik-
koontumaan. Jokainen jälkipolville säästy-
nyt tämän lajityypin kirja on suoranainen 
ihme. 

Suomalainen termistö on kirjavaa:  akti-
voiva  liikekirja, elokirja, lelukirja, pop-up-, 
nousu-  ja näyttämökirja ovat yleisimpiä ni-
mityksiä kirjoille, jotka poikkeavat perintei-
sestä kirjaformaatista.  Ne kaikki edellyttävät 
lukijalta aktiivista toimintaa perinteisen lu-
kemisen ja kuvien katselun lisäksi. 

Lontoolainen Dean & Son -kustantamo 
aloitti ensimmäisenä liikkuvia osia tai kolmi-
ulotteisuutta sisältävien lastenkirjojen laaja-
mittaisemman tuotannon jo 1850-luvulla.  
Kimmokkeena oli jo 1700-luvulla kehitelty 
tirkistyskaappi, jonka kolmiulotteisuuden 
idea siirtyi nyt lastenkirjoihin.  

Hehkuvilla sävyillä käsin väritetty Dean’s 
new book of dissolving views (1860)  tyydyttää 
ihmisen kaukokaipuuta vieraisiin maihin ja 
kulttuureihin. Neljään osaan vertikaalisesti 
leikatut kuvat muuttuvat vastakohdikseen 
liuskaa vetämällä: maalla – merellä, sota – 
rauha, päivä – ilta, kesä – talvi, tuli – vesi. 
Kirjan takakannessa kustantaja mainostaa 
myös muita samankaltaisia lastenkirjojaan  
”children´s untearable moveable toy books”.  

Monimuotoisen lastenkirjallisuuden kiis-
tattomat mestarit tulivat Saksasta, missä kir-
japainotekniikka oli korkealla tasolla. Saksa-
lainen Lothar Meggendorfer (1847–1925) oli 
ajan lastenkirjallisena toimijana kummajai-
nen, sillä hän halusi tehdä lastenkirjoja lap-
sille huvin ja leikin, ei niinkään opetuksen 
vuoksi. Monista hänen teoksistaan löytyy 
myös suora yhteys muuhun leikkiperintee-
seen – paperinukkeihin, nukkekoteihin ja 
nukketeatteriin. 

Meggendorfer tiedosti kirjatyypin haas-
teet lasten käsissä ja niinpä hän ohjeisti usein 
alkusanoissaan lapsia kohtelemaan kirjaa hy-
vin: ”Kinder, schnell! Ein seltsam Buch! / 
Laßt Blatt hat einen Zug – / Was wird da ent-

Nykyisen monipuolisen ja runsaan lastenkirjatarjonnan 
äärellä on vaikea uskoa, että lasten kuvakirja tavoitteli 

jo ennen elokuvataiteen syntyä liikkuvan kuvan  
illuusioita ja usein jonkinlaiseen muodonmuutokseen 

pyrkivää esitystapaa. Ei siis riittänyt, että kuva tuli 
eläväksi vain lukijan mielikuvituksessa.

T E K S T I :  P Ä I V I  H E I K K I L Ä - H A LT T U N E N

Viktoriaanisen ajan yltiöromanttinen satukuvitus 
hivelee nykykatsojankin silmää. Ernst Nisterin 
taidonnäyte,  Peeps into fairyland : a panorama 
picture book of fairy stories (noin 1895). 



20 K A N S A L L I S K I R J A S T O  2 – 3 / 2 0 1 6

T E E M A  /  B R U M M E R I A N A

Kuva 1. Kissan ja 
kottaraisen 
piiloleikki hurmaa 
kaikessa yksinker-
taisessa nerokkuu-
dessaan Lothar 
Meggendorferin 
runokuvakirjassa 
Allerlei Tiere 
vuodelta 1888.

Kuva 2. Lontoolai-
nen kirjankustan-
taja Dean & Son 
erikoistui jo varhain 
monimuotoisiin 
lastenkirjoihin. 
Dean’s new book of 
dissolving views 
-kirjan (noin 1869) 
erityisominaisuus 
piilee kuvissa, jotka 
muuttuvat 
vastakohdikseen 
sivun alareunassa 
olevaa vipua 
vedettäessä. 
Ohessa kuvaparit 
sodasta ja 
rauhasta. 
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stehen? // Jedes Bild, das ändert sich , / Wenn 
es euch beliebet:/ Freude mach es sicherlich 
/  Zieht ihr oder schiebet. // Dieses Buch, ein 
Wunder schier/ Mußt ihr gut behandeln, / 
Dann könnt oft die Bilder ihr, / Euch zur Lust 
– verwandeln!”

Meggendorfer aloitti uransa pilalehtien 
kuvittajana ja karrikoiva tyyli näkyy myös 
hänen monissa lastenkirjoissaan. Meggen-
dorferilla oli psykologista silmää ja kujemiel-
tä: monissa kirjoissa on oivaltavaa komiikkaa 
ja tilannetajua. 

Meggendorferin nerokkuus tulee kuiten-
kin parhaiten esiin äärimmäisen pelkistyk-
sen kautta: Allerlei Tiere: Ein Ziehbilderbuch 
(1888) esittelee aukeamilla perinteisen eläin-
lorun sekä kuvan, johon tulee liikettä sivun 
alalaidan vetoläppämekanismin ansiosta. 
Jännitys syntyy usein saalistajan ja piileske-
levän uhrin kisailusta. Kuvat tyydyttävät ih-
misen ikiaikaista tirkistelyn halua, salaisuuk-
sien paljastamista ja löytämisen iloa.  

Meggendorferin Das Puppenhaus (1890, 
suom. Nukkekoti, Otava 1979) sekä Interna-
tionaler Zircus (1888) ovat mainioita esimerk-

kejä lastenkirjan ja lelun rajojen liudentumi-
sesta. Viimeksi mainittu on lepotilassa 2,5 
senttimetrin paksuinen, mutta levittäytyy 
avattuna yli puolitoistametriseksi sirkusaree-
naksi, jossa esiintyjät singahtavat areenan 
etualalle ja taaempana katsomossa nelisata-
päinen yleisö ihastelee esitystä hurmioitu-
neena.  

Ernst Nister (1842–1909) oli Meggendorfe-
rin aikalainen ja maanmies, joka kuitenkin 
suunnitteli kirjojaan pääosin Iso-Britannian 
ja Yhdysvaltojen kirjamarkkinoille. Värityk-
seltään hämmästyttävän heleä kolmiulottei-
nen näyttämökirja Peeps into Fairyland: a 
panorama picture book of fairy stories  (1895) 
ammentaa  viktoriaanisesta lapsi-ihanteesta 
ja keijufantasioista.  Kirjassa on kansansatu-
jen lisäksi tarinoita mm. Edit Nesbitiltä ja M. 
A. Hoyeriltä. Kehystarinassa kerrotaan lasten 
vanhempien olevan liian kiireisiä kertomaan 
satuja. Niinpä lapset menevät yläkerrassa 
asuvan  vanhan Old King Cole -sedän luokse 
niitä kuulemaan.   

 Monimuotoisten lastenkirjojen uudesta 
renessanssista on perusteltua puhua 1970– ja 
1980-luvulta lähtien. Monista kirjoista ote-
taan edelleen faksimile-painoksia. Moder-
neista mestareista maininnan ansaitsevat 
Vojtěch Kubašta, Jan Pienkowski, Kveta Pa-
covská, David A. Carter ja Robert Sabuda.  
Nykylapset lukevat päivittäin Eric Hillin ja 
Lucy Cousinsin Puppe- ja Maisa -kirjoja, joi-
den liikkuvat osat ovat kaukana varhaisten 
taitureiden paperimekaniikasta, mutta pel-
kistettyinäkin tyydyttävät yhä samaa inhi-
millistä uteliaisuutta.  

Varhaiset liikkuvia elementtejä sisältävät 
lastenkirjat ovat erityisen kiinnostavia juuri 
nyt, kun pohditaan sähkökirjan merkitystä 
lasten ja nuorten lukuharrastukselle ja tiedon 
omaksumiselle. Robert Sabuda on avoimesti 
tunnustanut, että hän haluaisi kolmiulotteis-
ten kirjojensa houkuttelevan  lapsen pois te-
levision ja tietokoneen ääreltä. Sabuda halu-
aa omilla kirjoillaan haastaa nykylapset pait-
si ajattelemaan monimutkaisten paperi-insi-
nööriratkaisujen taustoja niin myös toimi-
maan vuorovaikutuksessa kirjan kanssa. 

Kirjoittaja on FT, dosentti, lasten- ja nuorten-
kirjallisuuden tutkija ja kriitikko.

Kuva 3. Karusellikirja avautuu taidokkaiden taitostensa 
ansiosta pyöreään muotoon, jossa klassisen Tuhkimo-
sadun käänteitä voi tarkastella kolmiulotteisiksi avautuvi-
na. Roland Pymin Cinderella, vuodelta 1947.
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T E K S T I :  M A R I A  L A U K K A

Kuvakirjan lapsikuva  
– oman aikansa lapset

1
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Lapsikuvan muuttuminen taiteessa, myös 
kuvitustaiteessa, on jatkuvaa vuorovaikutus-
ta kirjankuvituksen ja kuvakirjan välillä. Yh-
tenä vaikuttajana tyylien luomisessa ovat ol-
leet myös lasten piirrokset, jotka toisaalta 
saavat mallinsa ja vaikutteensa aiemmista 
kuvakirjoista ja toisaalta luovat uutta tyyliä 
uusiin kuvituksiin. Kuvakirjoissa havainnol-
listuvat lasten muuntuvat hahmot historian 
kulussa.

Lasten piirroksia arvostava modernismi 
on vahvistanut tätä vuorovaikutusta – jo yli 
sadan vuoden ajan.

Kuvittajan työ elää usein pitempään kuin 
hänen kuvittamansa teksti. Lasten ja aikuis-
ten roolit havainnollistetaan usein inhimil-
listettyjen eläinten kautta.

Eläinten ja lasten piirretyt hahmot siirty-
vät sujuvasti myös uusiin yhteyksiin, esimer-
kiksi leikkikalujen ja lasten vaatteiden tun-
nuksiksi.

KULTTUUREJA JA AJANKUVIA

Kuvittajan tuotannosta syntyy kuvasto, joka 
voi muodostaa yhtenäistä ajankuvaa. Kuvi-
tukset kantavat kulttuurivaikutteita ja muis-
toja.

1950-luvulla Suomessa pelättiin kuvitus-

taiteessa vieraita vaikutteita. Sotien jälkeen 
tuotteliaat kuvittajat Erkki Tanttu ja Helga 
Sjöstedt halusivat kuvituksissaan korostaa 
suomalaisuutta.

  Eri kulttuurien lapsihahmot edustavat 
erilaisia kasvatusihanteita. 

Esimerkiksi voimalapsi Momotaro on ku-
vattu vankkana poikana, joka tekee ihmete-
koja japanilaisissa kansansaduissa. Kiinalai-
sessa vuoden 1992 kuvakirjassa on vauvan sy-
lissä pistooli ja kädessä konekivääri. Uudem-
massa japanilaisessa populaarikulttuurissa 
lapsi-ihanne on sitä vastoin länsimaisen nä-
köinen: pitkä, hoikka ja pyöreäsilmäinen.

 Venäläisissä kuvakirjoissa korostuvat ko-
tiseuturakkaus, koristeellisuus, kansankult-
tuuri, sota ja rauha, koulu ja yhteisöllisyys. 

Kuva 1. Prinsarnes 
blomsteralfabet. Ritat av 
Ottilia Adelborg. Stockholm: 
Åhlén & Åkerlunds förlag, 
1934.

Kuva 2. Anatole France: Nos 
enfants. Scénes de la ville 
et des champs. Illustrations 
de M. B. de Monvel. Paris: 
Hachette et Cie, 1887.

Kuva 3. Béatrice Tanaka: Le 
Trésor de l´Homme contes 
et images du Vietnam.  
Couverture de Mai Thu. 
Images populaires 
photographies de Bertolino 
– Pic – Riboud magnum. 
Decoupages de Beatrice 
Tanaka. Maquette de 
Jacqueline Mathieu. Paris: 
Farandole, 1972.

2 3
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Kuva 1 & 2. Britt G. Hallqvist: 
ABC. Bild Stig Lindberg. 
[Stockholm]: Bokförlaget 
Natur och kultur, [1951].

Kuva 3. Olešek zolotye rožki. 
Risunki E. Tšarušina. 
Moskva – Leningrad: Detgiz, 
1949.

Kuva 4. Stepka Rastrepka. 
Risunki B. V. Zvorykina. 
Moskva: Izdanie I. Knebel, 
[noin 1910].

Kuva 5. Žili Byli. Russkie 
narodnye skazki. Risunki E. 
Ratšov. Gosudarstvennoje 
izdatelstvo detskoi 
literatury ministerstva 
prosveštšenija RSFSR. 
Moskva, 1956.

1

3

2
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aan koulutytön piirustuksessa nähdään tank-
ki ja sotilas puolustamassa kyläläisiä, jotka 
ovat paenneet kodeistaan. Kylä taustalla pa-
laa.

  Kiinnostavaa on myös se, kuinka suku-
puoliroolit murretaan venäläisissä oppikirja-
kuvituksissa: tyttö kunnostautuu kouluor-
kesterin kapellimestarina ja tyttöjen amma-
teiksi suositellaan lentäjää ja insinööriä. Po-
jat seikkailevat vuorilla hankkimassa kiviko-
koelmaa.

Kansalliskirjaston Brummerianan laaja ai-
neisto tuntuu vaativan jatkotutkimusta, jossa 
eri aikojen ja kulttuurien kuvakirjat tulisivat 
lähitarkasteluun. Itäeurooppalainen   kuvi-
tusperinne kaipaa sekin uutta tutkimusta ja 
lähitarkastelua, jossa myös perinteikkään 
Bratislavan kuvitusbiennaalin aineistoa tuli-
si hyödyntää. Kuvituksen käsityömäisyys ja 
yhteydet kansankulttuuriin viehättävät ja 
niillä on pitkät perinteensä. 

Brummerianassa on  aineistoa ainakin yh-
den museon verran. Suurenmoinen kokoel-
ma kaipaa pysyvämpää esillepanoa voidak-
seen edistää lastenkirjojen kuvituksen tutki-
musta ja tunnettavuutta.

Kirjoittaja on kuvataideopettaja, taM. Hän 
on pitkän linjan lastenkulttuurin tutkija ja 
kriitikko, erityisalueenaan lastenkirjojen ku-
vituksen tutkimus. Kotimaisen lastenkirjan-
kuvituksen vaiheita hän on käsitellyt kirjassa 
Pieni suuri maailma (Huhtala-Laukka-Loi-
vamaa-Grünn, 2003) ja kuvituksen analyysia 
Ruotsissa ilmestyneessä kirjassa En fanfar för 
bilderboken, Alfabeta 2014.

Ääripäinä ovat  sotilaat ja metsästäjät. Mo-
lemmat kuvataan suomalaisen mittapuun 
mukaan realistisesti, jopa raakalaismaisesti. 
Sodan julmuutta kuvataan havainnollisesti, 
kun taas kotien elämä lapsineen, mummoi-
neen ja vaareineen luonnon helmassa on ku-
vattu lämpimästi ja idyllisesti. Luonto ja 
omavaraistalous kuvataan lasten ja mummo-
jen näkökulmasta ja kyläkouluissa on parrak-
kaita vaareja opettajina nuorempien miesten 
ollessa rintamalla.

Neuvostolapsen tulevaisuus ja tehtävä yh-
teiskunnassa havainnollistetaan Vladimir 
Majakovskin sanoin ja huippukuvittajien A. 
Zeitlinin ja A. Pahomovin piirroksin monissa 
kuvakirjoissa.   

Samankaltainen idyllin ja arjen ristiriita 
liittyen lapsen tulevaisuuteen ja tehtävään 
neuvostoliittolaisessa yhteiskunnassa myös 
lastenlehtien kuvituksissa:  1940-luvun kou-
lulaislehti Murzilkan julkaisemassa 12-vuoti-

4

5



26 K A N S A L L I S K I R J A S T O  2 – 3 / 2 0 1 6

T E E M A  /  B R U M M E R I A N A

The Princess Nobody: sivu 17
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Valitsin Brummerianasta sellaisia harvinai-
suuksia, jotka eivät ole tunnettuja Suomessa 
vaan laajentavat sitä kuvaa, mikä meillä on 
englantilaisesta ja amerikkalaisesta lasten-
kirjallisuudesta. Esittelen ne tässä aikajärjes-
tyksessä kytkien ne muutamiin lastenkirjal-
lisuuden kehitysilmiöihin. 

VALISTUKSEN IHANTEET: LASTA 
OHJATTIIN LUONNON, ESIMERK-
KIEN JA RAAMATUN AVULLA 

Filosofi John Locken 1600-luvun lopussa 
esittämillä kasvatusideoilla oli suuri vaikutus 
lastenkirjallisuuden kehitykseen 1700-luvul-
la. Koska lapsi oli koulutuksen tuote, oli kiin-
nitettävä erityistä huomiota siihen, miten 
häntä ohjataan. Faabelimuoto pesiytyi las-
tenkirjallisuuden esitystavaksi Locken ihan-
noinnin kautta. 

Englantilainen The Fables of Flowers, for 
the Female Sex (1773) sisältää 30 faabelirunoa 
puutarhan kukista. John Huddlestone Wyn-
ne (1743–1788) perustelee esipuheessa aihet-
taan sillä, että kukat ovat yleensäkin tuttuja 
nuorille, varsinkin naisille, joita täytyy opet-
taa erityisen hienostuneesti. Kirjan kupari-
kaiverrukset on painettu erikseen.  

Englantilainen Richard Johnson julkaisi 
kokoelman ranskalaisen Arnaud Berquinin 
tarinoita nimellä The Looking-Glass for the 
Mind (1787; Brummerianassa 7. painos vuo-
delta 1798). Teoksen puupiirrokset teki John 
Bewick (1760–95). Lapsihahmot ovat verrat-

tain eläväisiä ja heidän elinympäristönsä si-
sällä ja ulkona kuvattu huolellisesti.

Kustantajan mainostaminen kerronnan 
keskellä oli sallittua ajan lastenkirjoissa. Ek-
synyttä tyttöä opastava vanha nainen tiedus-
telee, ettei vain tyttö lue kummitusjuttuja. 
Nainen ilahtuu, kun Annabella kertoo, että 
kaikki hänen kirjansa ostetaan St Paul’s 
Churchyard -nimisestä paikasta. Sehän oli 
kyseisen kirjan kustantajan osoite.

Englannissa julkaistuja kirjoja painettiin 
uudelleen USA:ssa. Eräs erilaisia versioita 
saanut kirja on A New Hieroglyphical Bible 
(1841). Brummerianan Cooperstownissa jul-
kaistu painos on lyhyt versio suositusta raa-
matunkerronnan muodosta, jossa teksti kor-
vataan osittain kuvin. Ensimmäinen vastaa-
va kirja oli Thomas Hodgsonin vuonna 1780 
Lontoossa painattama laitos A Curious Hie-
roglyphick Bible. 

ROMANTIIKAN KULTA-AIKA: SATU 
JA MAAILMAN IHMEET KIEHTOVAT

Kirjojen väripainatus yleistyi 1840-luvulla. Vä-
rikylläisyys nousi joskus tärkeämmäksi kuin 
graafinen selkeys, kuten on Laura Valentinen 
(1814–1899) tuotannon laita. Brummerianassa 
on hänen suurikokoinen kuvakirjansa Aunt 
Louisa’s London Gift Book (1867), jossa on las-
tenkamarirunoja ja muutama tarina. 

Suurempaa taiteellista intohimoa todistaa 
Richard Doylen kuvitustaide. Hänen keijukai-
sensa esiintyivät ensi kertaa teoksessa In Fai-

T E K S T I :  M A R I A  I H O N E N

Lapseen vaikuttamista  
kahdensadan vuoden ajalta
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Kuva 1. A New Hieroglyphical Bible:
aukeama 8–9

Kuva 2. Millions of Cats

Kuva 3. Millions of Cats

Kuva 4. The Golliwog’s Polar  
Adventures: sivu 50
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ryland vuonna 1870. Suositun runoilijan Wil-
liam Allinghamin luoma tarina ei vastannut 
kuvia kovin hyvin. Myöhemmin Andrew Lang 
sai kustantaja Longmanilta luvan asetella Doy-
len kuvitukset uuteen järjestykseen luodak-
seen uuden sadun Allinghamin runon tilalle.

Syntynyt teos oli nimeltään The Princess 
Nobody : a tale of fairy land, jonka ensipainos 
vuodelta 1884 on Brummerianan kokoelmis-
sa. Pätkittyjen kuvien kohtalosta pahastu-
neet tahot julkaisivat vuonna 1979  laitoksen, 
jossa Doylen kuvat ovat näkyvillä kokonaisi-
na ja luettavana ovat sekä Allinghamin että 
Langin tekstit. (In Fairyland. Pictures from 
the Elf-world by Richard Doyle.)

Vaikka jo valistuksen aikakaudella halut-
tiin lapsia sivistää muiden maiden olosuh-
teista, laajeni tämä kirjallisuus romantiikan 
ajalla valtavasti. Näissä fiktiivisissä matka-
kertomuksissa nuoret olivat pääosassa. Yh-
dysvaltalainen Thomas Wallace Knox (1835–
96) kirjoitti useita tällaisia kirjoja.

Brummerianaan kuuluva The Boy Travel-
lers in the Russian Empire (1886) on nimensä 
mukaisesti perusteellinen katsaus mammut-
tivaltion oloihin ja historian. Kahdessa ku-
vassa esiintyy suomalaisia, ja poikia opastava 
tohtori antaa Suomen suuriruhtinaskunnan 
asemasta paikkansa pitävää tietoa.

1900-LUVUN ALKU: KIRJOJEN 
TUOTTEISTAMINEN

Leluilla ja kirjoilla on aina ollut vuorovaiku-
tusta. Florence K. Upton (1873–1922) alkoi jul-
kaista Golliwoggin (myöhemmin Golliwog) 
seikkailuja saatuaan takaisin lapsuutensa 
tummaihoisen räsynuken. Ensimmäinen il-
mestyi vuonna Englannissa 1895 ja sai ni-
mekseen The Adventures of two Dutch Dolls 
and a ”Golliwogg”. Suurikokoisia kuvakirjoja 
ilmestyi kaikkiaan 13, joista kolme kuuluu 
Brummerianan ehkäpä hienoimpiin harvi-
naisuuksiin. 

Golliwogin hahmo noudattaa minstreli-
laulaja-perinnettä, joka parodioi mustien 
kulttuuria. Saksalainen nukkevalmistaja 
Steiff myi Golliwog-nukkeja vuodesta 1908 
lähtien. Golliwog-hahmo on joutunut rasis-
misyytösten kohteeksi 1960-luvulta lähtien.

Melkoinen harvinaisuus on myös Zoë Ho-

ylen kirjoittamaan sarjaan kuuluva kolmas osa 
The Peek-a-Boos Among the Bunnies (1912).  
Kuvat on tehnyt yhteistyössä kaksi taiteilijaa: 
George Howard-Vyse piirsi kaniinikuvat ja  
Chloë Preston kaiken muun. Preston suunnit-
teli samoja hahmoja myös nukeiksi. Myös Lau-
ra Latvalan Pikku-Marjan eläinkirjasta (1947) 
tuttu Bonzo on lelu. Bonzo oli George Studdyn 
(1878–1948) englantilaisiin kuvalehtiin kehitte-
lemä kuvitushahmo, josta tuli suursuosikki 
1920-luvulla. Se tuotteistettiin laajalti ja eri kus-
tantajat julkaisivat Bonzo-kirjoja monissa for-
maateissa. Brummerianassa on 11 pienikokois-
ta 20-sivuista kirjasta (n. 1925).

KUVITUKSEN MODERNISOITU-
MINEN: CALDECOTT-MITALILLA 
PALKITTUJA TEOKSIA

1920-luvulta lähtien avantgardistiset taide-
suuntaukset vapauttivat myös kuvittajat käyt-
tämään uutta ilmaisua lastenkirjoissa. Wanda 
Gág (1893–1946) onnistui valloittamaan ame-
rikkalaiset lastenkirjamarkkinat omaperäisel-
lä tyylillään. Musteella piirretyt, välistä koko 
aukeamaa käyttävät teoksessa Millions of  Cats 
(1928) kertaa vanhaa kansansatua.

Mustavalkoisia ovat myös Robert Lawso-
nin (1892–1957) kirjaan They Were Strong and 
Good (1940) musteella piirretyt kuvat. Puu-
piirrosta tekstuurillaan jäljittelevä tyyli pa-
lauttaa lastenkirjankuvituksen juurilleen. 
Lawson kertoo isänsä, äitinsä ja näiden mo-
lempien vanhempien tarinat valaisten näin 
Yhdysvaltain historiaa. Myöhemmissä pai-
noksissa intiaaneja ja mustia orjia käsittele-
viä tekstejä on hienokseltaan muutettu. 

Satuja ja historiallisia kuvauksia tärkeäm-
mäksi muodostui 1900-luvun edetessä yhä 
enemmän lapsen itsensä kuvaus. Lapsen val-
lattomuus ja mielikuvitus pääsi kahleistaan 
muun muassa Maurice Sendakin (1928–2012) 
kuvituksissa. A Very Special House (1953) -ku-
vakirjassa Sendak tukeutuu lapsen piirustus-
tyyliin antamalla päähenkilön luoda piirrok-
sillaan kaiken mitä hänen talossaan on. Näin 
aikuislähtöisestä lapsen opettamisesta on 
päädytty lapsen omaan iloon ja ilmaisuun.

Kirjoittaja on Tampereen yliopiston kirjalli-
suudentutkija.
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En yritä antaa kokonaiskuvaa Brummeria-
nan oppi- ja tietokirjoista – eihän se olisi edes 
mahdollista, koska suurin osa kokoelmasta 
on valitettavasti edelleen luetteloimatonta ja 
sillä tavoin käytännössä melko lailla tutkijoi-
den ulottumattomissa. Jätän siis syrjään his-
torialliset läpileikkaukset ja kurkistan men-
neeseen joidenkin yksittäisten teosten ja kir-
jojen inspiroimissa tunnelmissa.

Ulkoisesti vaatimattomimpiin neljän vuo-
sisadan ajan käytössä olleisiin alkeisoppikir-
joihin kuuluvat pienet paksuhkolle paperille 
painetut 16-sivuiset katekismusaapiset, joi-
den pääsisältö aakkosista selviydyttyä on pe-
rinteiseen tapaan uskonnollinen. Viimeisellä 
sivulla on kuva kukosta, jolla on antaa ahke-
rille rinkeli ja mahti pistää oppimattomat 
nurkkaan häpeämään. Usein tällaisten vih-
kosten lehtien suojana on paperilla päällyste-
tyt puukannet, kuten eräässä vuonna 1779 
Ruotsissa painetussa aapisessa. Pohjoismai-
den oloissa juuri tuo Brummerianaan löyty-
nyt painos on kuitenkin poikkeuksellinen: se 
on latinaa ja painettu antiikvalla. Se on siis 
epäilemättä tarkoitettu pojille, jotka jatkavat 
opintojaan lukkarinkoulua pidemmälle ja 
ovat tulevia oppineita. 

Vuotta myöhemmin  Ruotsin kruunun-
prinssin kaksivuotislahjaksi painettiin toisen-
lainen alkeisoppikirja, Kronprinsens Barna-
bok. Sen tekijöiksi oli valjastettu hovisaarnaa-
ja Gustaf Murray, opettavaiset säkeet riimitte-
li runoilijanakin tunnettu Johan Wellander ja 

kuvittajaksi kutsuttiin taideakatemian profes-
sori Jacob Gillberg. Hänen kuparipiirrostensa 
värittäminen käsin annettiin  tunnetun taitei-
lija Elias Martinin tehtäväksi. Sen sisältöä lei-
masi uudenlainen pedagoginen näkemys, jos-
sa korostettiin tiedonhalun merkitystä. Luku-
taidon kartuttua edetään esimerkiksi ukko-
sesta, magneetista ja maapallosta kertoviin lu-
kuihin. Brummerianassa on kirjan neljäs pai-
nos (1804), jonka sisältö ja kuvitus kaikin puo-
lin toistavat ensimmäistä sillä erotuksella, että 
vain osa kuvista on väritetty.

Visuaalisesti edellisiä vaikuttavampana 
lukutaitoon johdattelevana kirjana pidän 
kuitenkin amerikkalaisen taiteilija C. B. Fall-
sin aapista. Sen suurikokoisilla lehdillä on si-
vua kohti vain yksi kirjain ja sen ääntämiseen 
ohjaava kokosivun kuva, voimakkain värein 
painettu puupiirros. 

Käsin väritetyt kuvat eivät ole niinkään 
harvinaisia menneiden vuosisatojen oppi- ja 
tietokirjoissa. Sellaisia oli etenkin luontoa 
koskevien ja luonnontieteellisten teosten ku-
valiitteinä, esimerkkinä vaikkapa Christian 
Ernst Wünschin Kosmologische Unterhaltun-
gen für junge Freunde (1791). Se johdattelee 
lukijat kosmologian tuntemukseen tiedonha-
luisten sisarusten Karlin ja Amelien avulla ja 
heidän aikuisen ystävänsä Philalethesin joh-
dolla. Philalethes ei ollut Wünschin omin 
päin keksimä nimi, vaan salanimeä Eire-
naeus Philalethes oli käyttänyt Englantiin 
1600-luvun puolivälin tienoilla asettunut 

T E K S T I :  A N N A  P E R Ä L Ä

Aapisista avaruuteen  
– Brummerianan  

oppi- ja tietokirjoja



2 – 3 / 2 0 1 6  K A N S A L L I S K I R J A S T O  31

B R U M M E R I A N A  /  T E E M A

Kuva 1. Pohjoisen taivaan 
tähtikuviot symbolihahmois-
saan. Christian Erns Wünsch: 
Kosmologische Unterhaltun-
gen für junge Freunde. 2. p. 
Leipzig 1791. Käsin väritetty.

Kuva 2. Joseph Russel 
Howden: The Boy’s Book of 
Railways. London 1909. Kirja 
käsittelee sekä matkustajaju-
nia että tavarajunia ja niiden 
kuljetuksia. Kerrottua on 
havainnollistettu yli sadan 
valokuvan avulla.

Kuva 3. [Gustaf Murray]: 
Kronprinsens Barnabok. 
Stockholm 1804

Kuva 4. Kuvaliite Anton 
Benedikt Reichenbachin 
teoksesta Bildergallerie der 
Thierwelt, oder Naturge-
schichte des Thierreichs. 
Leipzig 1835. Käsin väritetty.

Kuva 5. J.-J.-E. Roy: Histoire 
de Florence. Tours 1855. 
Firenzen historiaa ranskalai-
sen romanttisen tyylin 
sidoksessa.
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amerikkalainen lääketiedettä ja luonnontie-
teitä harrastanut alkemisti George Starkey. 
Tämä julkaisi useita teoksia ja hänen sano-
taan vaikuttaneen voimakkaasti muun mu-
assa Isasc Newtonin  ajatteluun. Opetus ta-
pahtui keskustelujen muodossa, jonka aiheet 
etenivät maapallosta ja maan kiertoradasta 
tähtitaviaalle, komeettoihin ja avaruuden 
mustiin aukkoihin.

Taidokkaasti käsin väritettyjä kuparipiir-
roksia on myös C. A. Hirschmannin (Carl 
Lang) teoksessa Tempel der Natur und Kunst 
[1802]. Kirjassa kerrotaan vieraista maista ja 
mantereista, niiden luonnosta, eläimistä, 
kasveista, asukkaista ja heidän tavoistaan. 
Kuvat ovat kirjoittajan omia töitä. Hän itse ei 
ilmeisestikään ollut juuri kotiseutuaan pi-
demmälle matkannut, vaan hän kertoo kai-
kesta sen nojalla, mitä on saanut tietää luke-
mistaan kirjoista ja näkemistään kuvista. 
Kun hän hurmioituneena kirjoittaa Kreikas-
ta, tieteiden ja taiteiden todellisesta tyyssi-
jasta, hän toteaa: "Ithakan saaren täytyy olla 
luonnossa satumaisen kaunis, sellainen se 
on jo kuvassa." Omisteessaan Saksin kruu-
nunherttua Friedrich Augustille tekijä ylis-
tääkin maan kirjastojen kirja- ja taideaarteita. 

Tuon kirjan esipuhe heijastelee myös vuo-
sisadan molemmin puolin käytyä keskuste-
lua romaanikirjallisuudesta. Tekijä korosti 
tietokirjallisuuden merkitystä nuorelle luki-
jalle. Hän paheksui sellaisia kuvitteellisia kir-
joja, joita kutsutaan romaaneiksi. Ne ovat va-
hingollisia, hän sanoi, sillä ne johdattelevat 
nuoren maailmaan, jota ei ole eikä voi olla. 
Sellaiset kirjat nostattavat hallitsemattomia 
haluja ja viekottelevat pois arkipäivän yksin-
kertaisuudesta ja rauhasta. Hän toivoi, ettei 
hänen kirjansa lisää yhdenkään lapsistaan 
huolehtivaisen isän eikä yhdenkään hellän 
äidin huolia levollisessa perhepiirissä.

Brummerianan vanhimpiin kirjoihin kuu-
luu Charles Estiennen nuorille kirjoittama 
kasvien tuntemuksen ja puutarhakasvien vil-
jelyksen historia De re hortensis libellus 
(1539). Teksti perustuu ennen kaikkea antii-
kin auktorien kirjoituksiin, eikä siinä ole ai-
nuttakaan kuvaa. Latina oli koulujen ja oppi-
neiden kieli kautta Euroopan, ja kirjoittajan 
nimikin esiintyy latinalaistetussa muodossa 
Carolus Stephanus. Kielivalinta oli omiaan 

takaamaan teoksen menekkiä, sillä tämä on 
painoksista jo toinen, eikä ensimmäisen il-
mestymisestä ollut kulunut kolmea vuotta 
enempää. Estienne kuului ensimmäisiin ih-
misen anatomiaa tutkineisiin lääkäreihin, 
mutta toisenkin painoksen ilmestyessä hän 
oli vielä opiskelija. Kirjanpainajakaan ei ollut 
kuka tahansa, vaan hän oli kirjoittajan veli, 
pariisilaiseen kirjanpainajasukuun kuulunut 
kuninkaallinen kirjanpainaja Robert Estien-
ne. Pienikokoisen kirjan painoasu on eleetön, 
mutta painotyö on erittäin huolellista. 

1800-luvun oppikirjoiksi tarkoitetut suu-
rikokoiset kasvi- ja eläinkirjat saattoivat olla 
jo kovinkin näyttäviä prameine monivärisine 
kansineen ja painettuine värikuvineen, ja 
klassiset kielet olivat saaneet antaa sijaa kan-
sankielisille teksteille. Nyt painotettiin tie-
teen uusimpien saavutusten huomioon otta-
mista ja uusia painoksia annettiin tiedemies-
ten tarkistettavaksi, niin että tiedot pysyivät 
ajankohtaisina.

1800-luvun jälkipuoliskolla romaanien ei 
enää pelätty sekoittavan nuorten lukijoiden 
päätä. Maantieteen, teknisten tieteiden ja 
luonnontieteiden kehityksen tuottama tieto 
solmiutui monien nuortenkirjojen fiktiivi-
seen sisältöön. Niistä etenkin Jules Vernen 
lukuisat teokset ovat oivallinen esimerkki. 
Nyt kierrettiin maailman ympäri, nyt mat-
kattiin kuuhun, nyt kerrottiin, millaista oli 
jäämerellä. Eräässä Vernen aikalaisen André 
Laurien (Paschal Grousset) mielikuvituksel-
lisessa avaruusseikkailussa valtava magneet-
ti lennätti vahingossa kuun mineraalivaroja 
havittelevat tuolle maan kiertolaiselle.

Brummeriana-kokoelma kertoo myös kir-
jan ulkoisen asun muutoksista vuosisatojen 
mittaan. Siitäkin Kansalliskirjaston näyttely 
tarjoaa monenlaisia esimerkkejä vaatimatto-
mista paperi- ja pergamenttisidoksista esi-
merkiksi historiasta kertovien tietokirjojen 
1800-luvun ensipuoliskon yltiöpäisen korei-
siin ranskalaisen romanttisen tyylin edusta-
jiin. Kokoelma ilahduttaa katsojia myös myö-
hemmillä niin teollisesti kuin yksilöllisesti-
kin valmistetuilla tyylikkäillä sidoksilla.

Kirjoittaja on kirjahistorioitsija ja tietokirjai-
lija, erityisalana vanha typografia ja kirjan-
sidokset.
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Lastenkirjojen tutkiminen on erinomainen 
tapa selvittää, millaisia uskonnollisia, poliit-
tisia, sosiaalisia ja kulttuurillisia arvoja ko-
rostetaan ja ylläpidetään siinä yhteiskunnas-
sa, jossa lastenkirja on julkaistu. Kyseisiä ar-
voja halutaan välittää lapsille myös kirjojen 
avulla. Koska kyse on lapsille tarkoitetuista 
kirjoista, sanoma täytyy tuoda esille selkeäs-
ti ja hyvin ymmärrettävällä tavalla. Tästä 
syystä lastenkirjat ovat oivallinen peili yh-
teiskunnan arvomaailman tutkimiseen ja 
tulkintaan.

Jotta lapsi voitaisiin integroida yhteis-
kunnan kelpo kansalaiseksi mahdollisim-
man kivuttomasti, arvomaailmaa on ryhdyt-
tävä opettamaan jo varhaisessa vaiheessa. 
Vaikka lastenkasvatuksen trendit ja menetel-
mät ovat vuosien, vuosikymmenten ja vuosi-
satojen kuluessa vaihdelleet ja muuttuneet 
paljonkin, tästä asiasta on vallinnut laaja ja 
pitkäkestoinen yksimielisyys. Jo 1700-luvun 
puolivälissä saksalainen pietisti August Her-
man Francke kirjoitti lastenkasvatukseen liit-
tyen, että lasten Raamatun luku tuli aloittaa 
mahdollisimman varhain. Ei riittänyt, että 
Raamattua luettiin, vaan lukemisella tuli olla 
vaikutusta tekstin lukijan ja kuulijan omaan 
elämään, omaa elämää ohjattiin luetun avul-
la. Sama ajatus näkynee varsin toisenlaisissa 
oloissa ja ajassa julkaistussa kolmivuotiaille 
ja sitä vanhemmille lapsille suunnatussa, 
DDR:n Hallessa vuonna 1976 julkaistussa ku-

vakirjassa Unsere Volksarmee (Meidän kan-
sanarmeijamme). Kirja on täysin tekstitön si-
sältäen ainoastaan kuvia. Osassa kuvia esitel-
lään kansanarmeijan sotilaiden harjoituksia: 
ampumista, kiipeämistä, laskuvarjohyppyjä, 
lentokoneita. Toisissa kuvissa sotilaat viettä-
vät vapaa-aikaa ystävien, musiikin ja hyvän 
ruoan ja juoman parissa. Sekä sotaharjoituk-
sissa että vapaa-ajalla sotilaiden kasvoilta 
loistaa ilo ja tyytyväisyys. Niin Francke kuin 
kansanarmeijakirjan kirjoittajat korostavat 
lasten varhaista arvokasvatusta ja sitä, että 
julkaistulla tekstillä on lapsia oman aikansa 
yhteiskuntaan integroiva vaikutus.

Vaikka lastenkirjat kuvaavat oman aikansa 
yhteiskuntaa ja sen arvoja, niissä on usein pal-
jon yhtäläisiä piirteitä. Toisilleen vastakkai-
siakin ideologioita sisältävät lastenkirjat voi-
vat korostaa osittain samoja arvoja. Lastenkir-
joja ja aapisia lukiessa yksi keskeinen tärkeä 
arvo on äidin asema. Perinteisessä suomalai-
sessa aapisessa äiti on työteliäs, hoivaava ja 
lapsiaan rakastava, joskus myös vaatelias ko-
din hengetär, jonka lasten mielestä jo pelkäs-
tään sana ”äiti” on maailman kaunein sana. 
Myös sosialistisissa lastenkirjoissa äiti tekee 
kovasti työtä, tehtaassa tai pellolla, toivoo lap-
siltaan vaatteiden ja tavaroiden pitämistä 
kunnossa ja järjestyksessä ja rakastaa lapsi-
aan. Molemmissa tapauksissa lapset auttavat 
äitiä kotiaskareissa, jotta kovasti perheen hy-
vinvoinnin ja toimeentulon eteen raatava äiti 

T E K S T I :  T U I J A  L A I N E

Näkökulmia  
lastenkirjojen  

arvomaailmaan
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Kuva 1. Eteläkorealaisessa 
ekaluokkalaisille tarkoitetussa 
kuvakirjassa korostetaan kaikissa 
päivittäisissä askareissa 
kohteliaisuutta sekä vanhempien 
kunnioitusta.
Mungyobu: Urideureun il-hangny-
eon. [S.l.]: Gukjeong gyogwaseo 
jusikhoesa, 1989. [Etelä-Korean 
opetus- ja kulttuuriministeriö: 
Olemme ekaluokkalaisia. [S.l.]: 
Kansalliset oppikirjat osakeyhtiö, 
1989]

Kuva 2. 1940-luvulla suomalaisiin 
lapsiin valettiin isänmaallista 
henkeä propagandistisen Meidän 
sakki -kirjasarjan avulla. Kirjoissa 
pojat leikkivät sotaa hymyssä suin 
ja tytöt toimivat lottien tavoin 
huolto- ja lääkintätehtävissä. 
Meidän sakki Karjalaa valloitta-
massa. Helsinki: Mainos ja 
kustannus, 1942.

Kuva 3. Lastentarhaopettaja 
Theodolinde Elvira Bauerin 
laatima lastenkirja oli niin 
antisemitistinen, ettei edes 
NSDAP:n kustannusliike pitänyt 
kirjaa julkaistavaksi sopivana. 
Ilmestyttyään se saavutti 
kuitenkin suuren suosion.
Elvira Bauer: Trau keinem Fuchs 
auf grüner Heid und keinem Jud 
bei seinem Eid! Ein Bilderbuch für 
Groß und Klein. [Älä luota kettuun 
vihreällä nurmella äläkä juutalai-
sen valaan! Kuvakirja suureille ja 
pienille.] Nürnberg: Stürmer-Ver-
lag, 1936.

Kuva 4. Neuvostoliitossa 
julkaistussa aapisessa painottu-
vat vallankumouksen sankarit ja 
isänmaallisuus.
Bukvar. Moskva: ” Prosveštšenie”, 
1982. [Aapinen]

Kuva 5. Kiinalainen lasten 
kuvakirja esittelee yli 160 sodassa 
käytettävää asetta. Kirjan 
pyrkimys on lisätä ”nuorten 
maanpuolustusoppia ja yleistä 
asetietoisuutta”. 
Shan Guan (toim.): Kan tu, shi 
bingqi. Peking: Jindun chubanshe, 
1992. [Shan Guan (toim.): Katso 
kuvia, tunne aseet. Peking: Jindun 
kustantamo, 1992].
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pääsisi edes vähän vähemmällä. Äiti, tai oike-
astaan sekä isovanhemmat että omat van-
hemmat, ovat tärkeässä asemassa myös aasia-
laisessa lastenkirjallisuudessa. Heille osoite-
taan kunnioitusta ja arvostusta. Näin esimer-
kiksi korealaisessa ekaluokkalaisille kirjoite-
tussa kuvakirjassa Urideureun il-hangnyeon 
(Olemme ekaluokkalaisia) vuodelta 1989.

Eri aikakausina, eri puolilla maailmaa ja 
erilaisissa poliittisissa ja uskonnollisissa 
oloissa syntyneissä lastenkirjoissa myös suh-
tautuminen opiskeluun, toisten ihmisten ja 
erityisesti vanhusten auttamiseen, maail-
manrauhaan, terveyteen ja siitä huolehtimi-
seen sekä siisteyteen, on hyvin samankaltais-
ta. Opiskelu ja lukutaito ovat tärkeitä arvoja, 
muita ihmisiä on autettava ja heille on oltava 
ystävällisiä, rauhaan on pyrittävä, terveydes-
tä ja siisteydestä on pidettävä huolta. Kyse on 
eräällä tavalla koko ihmiskunnan yhteisestä 
arvomaailmasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoi-
ta sitä, että esimerkiksi opiskelulla tai toisilla 
ihmisillä tarkoitettaisiin eri aikoina ja eri 
puolilla maailmaa samoja asioita. Mitä ide-
ologisemmista lastenkirjoista on kyse, sitä 
varmemmin niissä pikemminkin luodaan ra-
ja-aitoja kuin puretaan niitä.

Uskonnollisessa lastenkirjassa on tärkeää 
opiskella Raamattua, sen sijaan sosialistises-
sa lastenkirjassa Raamattua kaihdetaan ja 
lapsia johdatellaan lukemaan Leninin ja Sta-
linin lapsuudesta. Toisinaan nämä nostetaan 
samanlaiseen palvottavaan asemaan kuin 
Jumala kristillisissä lastenkirjoissa, vaikka 

uskontoon suhtauduttiin sosialistisessa jär-
jestelmässä kielteisesti. Kun 1930-luvun suo-
malaisessa aapisessa kehotetaan auttamaan 
muita ihmisiä, sama kehotus annetaan myös 
1930-luvun saksalaisessa lastenkirjassa. Poik-
keuksen autettavien joukossa muodostavat 
kuitenkin juutalaiset, joita ei pidetty ihmisi-
nä. Tämä näkyy hyvin Elvira Bauerin pikku-
lapsille kirjoitetussa kirjassa Trau keinem 
Fuchs. Venäläisissä, kiinalaisissa, suomalai-
sissa, saksalaisissa ja monien muiden mai-
den lastenkirjoissa korostetaan rauhaa, mut-
ta valmistaudutaan ja ohjeistetaan sotaan. 
Niissä leikitään sotaisia leikkejä, opetetaan 
maastoutumaan ja ampumaan, esitellään 
aseita. Näin on esimerkiksi suomalaisessa 
Meidän sakki -kirjasarjassa, Hitler-Jugendin 
alaisen Deutsches Jungvolk -järjestön poiki-
en opaskirjassa Pimpf im Dienst ja kiinalai-
sessa lastenkirjassa Renmin tiyu ehubanshe 
(Uusia leikkilauluja). Eri maiden lastenkirjo-
jen sotaleikit, sotaharjoitukset ja aseet on 
vain suunnattu eri kohteisiin sen mukaan, 
mitä valtiota tai kansaa kussakin maassa on 
pidetty ensisijaisena vihollisena. Eroja voi 
havaita korkeintaan siinä, julkaistaanko so-
taisia lastenkirjoja vain sodan aikana, kuten 
useimmissa länsimaissa vai myös rauhan 
oloissa, kuten useissa sosialistisissa ja kom-
munistisissa maissa, joiden aapisissa, esi-
merkiksi venäläisessä aapisessa (Bukvar) 
vuodelta 1982, lapset kirjoittavat koulussa 
taululle ”Maailmalle rauha”.

Myös sisällöltään neutraaleilta ja suvaitse-
vilta näyttävissä lastenkirjoissa voi olla si-
säänrakennettuja, yksipuolistavia arvomaa-
ilmaan liittyviä tulkintoja. Omia arvoja voi-
daan korostaa niin äärimmilleen, ettei huo-
mata, että näin tehtäessä saatetaan polkea 
toisella tavalla ajattelevien kansalaisten arvo-
ja. Suvaitsevaisuus on kääntynytkin huomaa-
matta suvaitsemattomuudeksi. Arvot, joko 
kirjoittajan itsensä tai ympäröivässä yhteis-
kunnassa vallitsevat arvot, kulkevat aina mu-
kana lastenkirjoissa joko tarkoituksella tai 
tiedostamattomasti. Sen vuoksi mitä tahansa 
lastenkirjaa on mahdollista tutkia arvojen tai 
arvokasvatuksen näkökulmasta.

Kirjoittaja on kirjahistorian professori Hel-
singin yliopistossa.
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Kuva 1. Nallekerhon 
lapsiesiintyjiä.
Bongaa kuvasta Matti 
Pellonpää!
 
Kuva 2 & 3. Monet radion 
lastenohjelmat perustuivat 
tiiviiseen vuorovaikutuk-
seen kuuntelijoiden kanssa. 
Lähetettyjen kirjeiden ja 
piirustusten määrä oli  
valtava.
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Yleisradiotoiminta Suomessa täyttää tänä 
vuonna 90, ja koko Suomi juhlii ensi vuonna 
pyöreitä satasiaan. On siis erinomainen hetki 
koota näyttely ja kurkistaa radion lastenoh-
jelmien vuosikymmeniin, usean sukupolven 
lapsuuteen.

Näyttelykokonaisuus esittelee erilaisia 
lastenohjelmatyyppejä, kuten lastenkuun-
nelmia, lasten musiikkiohjelmia, ja muita 
niin suomen-, ruotsin-, kuin saamenkielisiä-
kin lastenohjelmia.

Paitsi suomalaista yleisradiohistoriaa, 
näyttely nostaa esiin Kansalliskirjaston omia 
kokoelmia ja tuo julki suomalaisten lasten 
näkökulmia elämäänsä ja maailmaan. Useat 
lastenohjelmat perustuivat vuorovaikutuk-
seen kuuntelijoiden kanssa. Postia on tullut 
kautta koko maan. Onkin syytä iloita radion 
lastenohjelmien monipuolisuudesta ja siitä, 
että arkistomateriaalia on runsain mitoin tal-
lessa niin valmiina ohjelmina kuin kuunteli-
joiden postittamana aineistona. Lasten lähet-
tämät lukuisat sadut, maalaukset ja runot 
avaavat näkemään monenlaista lapsuutta ja 
kertovat myös meistä aikuisista. 

Näyttely koostuu paristakymmenestä 
planssista, jotka rakentuvat skannatuista tai 
valokuvatuista ohjelmatyöhön liittyvistä ai-
heista, käsikirjoituksista, valokuvista sekä 
kritiikeistä, kirjoista ja tekijöiden esittelystä. 
Vitriineihin olen kellariarkistojen hämäristä 
etsinyt joukon alkuperäistekstejä, valokuvia, 
kirjeitä ja postikortteja sekä monenlaista 
pientä esineistöä. 

Näyttelyn yhteyteen tulee kuuntelulaite 
lastenohjelmien audioita varten.

Kuudennen kerroksen näytöllä pyörii va-
lokuvaesitys vuosikymmenten varrelta.

Katsoja voi myös itse kokeilla, miten radio-
ohjelmiin on tehty tehosteita, millä tavalla stu-
diossa saadaan aikaan talvisia lumiaskelten ää-
niä, aaltojen vyöryä tai nostatetaan tuulta pie-
nestä puhurista viuhuvaksi myrskyksi.

Kellarikerroksessa Kansalliskirjaston kahvi-
lassa voi käydä tutustumassa pieneen näytte-
lyyn Popsi popsi porkkanaa Suomessa julkais-
tusta lastenmusiikista. 

Kirjoittaja on toimittaja ja näyttelysuunnittelija.

T E K S T I :  T I I N A  H A R P F

Markus-sedästä  
Binna Bánnaan 

Näyttely Rotundassa 28. 10. 2016 – 28. 1. 2017

POPSI POPSI PORKK ANA A 
28.  10.  2016 – 7.  1 .  2017

Vitriineissä on esillä rakastettua las-
tenmusiikkia kuvitettuina nuotteina, 
erilaisina levyinä, C-kasetteina ym: 
Mikki käy merellä ja lounatuuli laulaa. 
Jänikset nostetaan maailmankartalle, 
mutta hepo juoksee hiljaa. Iso mies ja 
keijukainen seuraavat tilannetta… 

Sekä entiset että nykyiset lapset: 
Tervetuloa katsomaan!
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ERIK TAWASTSTJERNA 100 VUOTTA  

– ELÄMÄN JA TAITEEN YKSEYS

Kansalliskirjaston Rotundassa avattiin perjantaina  
20. toukokuuta ”Suuri tyyli” -näyttely professori Erik 
Tawaststjernasta (10.10.1916 – 22.1.1993), joka vaikutti 
Suomen musiikkielämässä omintakeisella tyylillään. 
Musiikintutkija, semiootikko ja professori Eero Tarasti 

piti avajaistilaisuudessa puheen, jossa muisteli  
lämpimästi Tawaststjernaa ihmisenä,  

opettajana ja arvostelijana. 

T E K S T I :  E E R O  T A R A S T I
K U VA :  V E I K K O  S O M E R P U R O

Eero Tarasti pitämäs sä 
puhetta Kupolisalissa 
20.5.2016. Suuri tyyli 
-näyttely on esillä 
Kansalliskirjastossa 
22.10.2016 asti.
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”Jokaisella kulttuurilla on idoleiksi muuntuneita 
avainhenkilöitä, kaikkien varauksettoman ihailun 
kohteita, mutta harvoin tällainen kunnia tulee 
musiikkitieteilijän kohdalle. Liettuasta tunnem-
me toki presidentti Vytautas Landsbergisin… Suo-
messa meillä on Erik Tawaststjerna. Hänen 
elämäntyönsä eri aspektit valottuvat Kansalliskir-
jaston näyttelyssä. Siinä tulevat esiin hänen  julki-
sen uransa monet puolet: Sibelius-tutkijan, yli-
opistoprofessorin ja opettajan, pianistin, musiik-
kiarvostelijan, musiikkielämän johtohenkilön. 
Olen kirjoittanut Tawaststjernasta aikoinaan 
muistoartikkelin Suomalaisen Tiedeakatemian 
vuosikirjaan (1992–1993) sekä hieman keveäm-
män esseen teokseeni Muotokuvia. Tulkintoja, 
Muistelmia, Tarinoita (Imatran Kansainvälisen 
Semiotiikka-Instituutin  julkaisuja, nr. 3, Helsinki: 
Suomen Semiotiikka Seura, 2006, ss. 289–301). Li-
säksi Tawaststjernasta ilmestyi 100-vuotismerkki-
päiväksi Matti Vainion elämäkerta Onko kaikki 
farssia vain (Otava 2016).

TAWASTSTJERNA-FOLKLOREA

Virallisen ja julkisen Tawaststjernan  takana on toi-
nenkin Tawaststjerna   tai oikeammin ’Erik’ – millä 
nimellä hän esiintyi kaikille yliopiston rehtorista 
opiskelijoihin saakka. Erikiin liittyvien anekdoot-
tien ja tarinoiden määrä on folkloristisen laaja; nii-
den kokoaminen ja tutkiminen olisi hyvinkin yh-
den gradun aihe jo sinänsä. Seuraavassa haluan 
tuoda esiin välähdyksiä tästä kaikkien tuntemasta 
’Erikistä’,  oman muistini ja kokemukseni varassa.           

Tawaststjernan suuren Sibelius-tutkimuksen 
kantava idea oli selvittää elämän ja taiteen yhteyt-
tä, eli millä tavoin  säveltäjän vaiheet, tuntemuk-
set   ja persoona  heijastuivat hänen tuotantoonsa. 
Tällöin sekä elämä että työ nähtiin taiteena. Erikiä 
kiinnosti tutkimuksessa vain siinä piilevä taiteel-
linen komponentti. Tässä mielessä hänen jyväs-
kyläläinen kollegansa Timo Mäkinen oli saman-
lainen.

Erik ei aloittanut suoraan akateemisella uralla, 
vaan toimi  Ulkoasiainministeriön palveluksessa 
kielenkääntäjänä. Hänen erityistaitojaan oli 
muun muassa venäjän kieli; hän kertoi miten 
vaativia tehtäviä joutui suorittamaan vaikeina 
vuosina 1940-luvulla Moskovassa, kun yhtään vir-
hettä ei saanut tehdä. Suurlähettiläs Heikki Lep-
po, hänen esimiehensä tältä kaudelta, on kertonut 
että Erikin rahat olivat usein loppu jo ennen kuu-

kauden päätöstä, mutta kassasta annettiin ennak-
koa. Erik korvasi tämä huomaavaisuuden anta-
malla pianotunteja muun muassa Heikki Lepolle. 
Leppo pyydettiin kerran esittämään Sibeliuksen 
Kuusi  diplomaattijuhlassa eli ’joukkomurhassa’ 
kuten heidän kielellään sanotaan. Erik neuvoi: 
”Paina pedaali pohjaan ja heiluttele käsiä ilmassa, 
näin… niin teet vaikutuksen.” Esitys saavutti suu-
ren menestyksen.

PIANONSOITTOA

Kuten tunnettua pianonsoitto oli aluksi Erikin 
keskeisen innostuksen kohde ja säilyi yhtenä tee-
mana  läpi koko hänen elämänsä. Hänen koto-
naan oli seinällä suuri valokuvasuurennos Franz 
Lisztistä. Hän tunsi läheisesti suuria pianisteja 
kuten Emil Gilelsin ja Vladimir Ashkenazyn,  joi-
den hän antoi harjoitella kotonaan Katajanokalla. 
Hän piti itse kuuluisia pianotyylien luentosarjoja 
Sibelius-Akatemiassa. Yleensä hän aina pyysi jo-
takuta kuulijoistaan lavalle soittamaan – vaikka 
pianistien tilanne oli aina se, kuten hän sanoi, et-
tei ollut soitettavaa, koska vanhat kappaleet olivat 
unohtuneet eikä uusia ollut vielä opittu. Hän 
myös vertaili eri tulkintoja levyiltä. Jos kohteena 
olivat vaikka Chopinin etydit, oli  lopputulos jok-
seenkin aina sama: paras tulkinta oli Alfred 
Cortot’n  kaikkine väärine äänineenkin. Piano-
opettajastaan Ilmari Hannikaisesta hän sanoi: 
”Hän otti vain yhden äänen pianosta, ja siinä oli 
heti läsnä – kohtalo – ja kaikki muut pianistit sai-
vat mennä nurkkaan häpeämään.”

Kun Erik sai professuurin, hänen ensimmäinen 
tehtävänsä oli ostaa laitokselle flyygeli. Hän sai 
sen hankittua Kaupunginorkesterilta:   historialli-
sen täyspitkän Steinwayn, jolla Sibelius luultavas-
ti oli soittanut ja myös esimerkiksi Gabriel Fauré 
vieraillessaan Helsingissä vuonna 1914. Flyygeli 
on yhä käytössä Fabianinkatu 26:n musiikki salissa. 

OPETTAJANA

Minkälainen Erik oli opettajana?  Hän oli äärimmäi-
sen kannustava. Hän tarttui oppilaisiin,  joista ajat-
teli tulevan kenties jotain, soittamalla kotiin puheli-
mella. Puhelin olikin Erikin sosiaalisen elämän tär-
kein työväline. Hän saattoi soittaa vaikka keskellä 
yötä Kekkoselle tai jollekin oppilaalle. Siksi häneltä 
ei ole paljoa kirjeitä. Hän kannusti ja avasi oman ko-
tinsa oppilailleen. Professorinrouva Carmen tiesi 
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roolinsa. Vieraille tarjottiin lounaita, kahvia tai teetä 
riippuen mikä vuorokaudenaika oli menossa.  Kun 
Erikiltä kysyttiin Synkooppi-lehteen, mikä henkilö 
hän haluaisi olla, hän vastasi: ”Ensimmäisen vuo-
den musiikkitieteen opiskelija”. Kun kysyttiin,  mikä 
on mielilauseesi, hän sanoi: ”Viel’ uusi päivä kaiken 
muuttaa voi.” Kun opiskelija tuli kotiin pyytämään 
loppumerkintää, hän  tiedusteli:  ”Kumman haluat 
– laudaturin vai cum lauden?”

VIRAN HOITOA

Erik suhtautui virkatehtäviin tietyllä huolettomuu-
della. Hän saapui kerran vuodessa tiedekunnan 
kokouksiin ja istui turkki päällä keskelle salia.   
Tuohon aikaan historiallis-kielitieteellisessä osas-
tossa oli muuten vielä tarkka istumajärjestys vir-
kaiän mukaan. Kerran hän kysyi rehtori Olli Leh-
dolta: ”Onko sinulla tapana käydä niissä konsisto-
rin kokouksissa?”  Väitöskirjan laatijoita hän kehot-
ti kirjoittamaan uudestaan ensimmäisen ja viimei-
sen sivun, koska yleensä vain ne luetaan tällaisista 
teoksista. Hän korosti kaiken arvostelun suhteelli-
suutta: ”… aina voidaan sanoa… niin… mutta toi-
saalta se on näin ja näin”. Kerran professori Igor 
Vahros huomautti, että musiikkitieteessä annettiin 
tilastojen mukaan vain erinomaisia arvosanoja. 
Mutta Erikillä oli omat vaatimuksensa. Nuorella 
piti olla ”eksklusiivinen lähtö”. Se tarkoitti vähin-
tään kaksikymppisenä ensikonserttia Finlandia-ta-
lossa ja väitöskirjaa pian sen jälkeen. 

KOLLEGAT 

Mikä oli Erikin suhde kollegoihinsa? Hän kutsui 
runsaasti ulkolaisia professoreita vierailemaan lai-
tokselleen ja huolehti, että opiskelijat todella tulivat 
kuuntelemaan. Kerran Barry S. Brook New York City 
Universitysta piti vierailulennon erikoisaiheestaan 
Pergolesista. Puheen jälkeen hän odotti, että opiske-
lijat amerikkalaiseen tapaan alkaisivat kysellä ja kes-
kustella. Mutta kaikki olivat vaiti. Lopulta professo-
ri  Brook alkoi itse udella heiltä  kaikenlaista: ”Mitä 
opiskelet?” ”Musiikkia.” ”Mikä on lempisäveltäjäsi?” 
” Haydn.” ”Mitä soitat?”  ”Luuttua.” Keskustelu sujui 
tähän tapaan yksitavuisin vastauksin. Kun sitten 
Brook lopetti, tuli Erik lavalle ja puristi kollegansa 
kättä innoissaan: ”Loistavaa! En ole koskaan nähnyt 
oppilaitani näin eloisina!”

Carl Dahlhaus vieraili melko tiheään ja luennoi 
saksaksi. Kerran sitten kun Erik oli jo eläkkeellä, 

vuonna 1986, pidettiin Helsingissä kongressi Mu-
sic and Philosophy. Tawaststjerna kutsuttiin Dahl-
hausin kanssa puhumaan  suurten säveltäjien tut-
kimisesta. Erik otti esimerkiksi elämän ja sävellys-
työn suhteesta merkinnän ns. Kristus-teemasta 
Sibeliuksen päiväkirjassa Rapallossa, kun tämä 
sävelsi II sinfoniaa. Dahlhaus taas puhui Beetho-
venista ja Mahlerista ja varoitti, etteivät heidän 
sinfonioidensa sankarit olleet sama kuin säveltäjä 
itse. Jälkeenpäin Tawaststjerna kritikoi Dahlhau-
sia, että tämä puhui suoraan paperista vailla yh-
tään musiikkiesimerkkiä olettaen, että yleisö osa-
si ulkoa Beethovenin Eroicat ja Mahlerit.

Uppsalan kollega Ingmar Bengtsson oli Erikin 
läheinen ystävä, pianisti ja barokkimusiikin tutki-
ja. Mutta kun Bengtsson uransa loppuvaiheessa 
kiinnostui semiotiikasta, totesi Erik: ”Ei sitä tuos-
sa iässä voi enää tehdä mitään uusia avauksia. 
Miksi ihmeessä hän ei kirjoita tutkielmaa vaikka 
Listin h-molli-sonaatista?”

UUDET SUUNTAUKSET

Erik oli  kuitenkin yleensä suvaitsevainen uusia 
suntauksia kohtaan.  Kun vein hänelle nähtäväksi 
väitöskirjani Myth and music hän äkkäsi tekstissä 
termin musical discourse. Discourse? Voiko sitä 
käyttää, onko tuollaista sanaa? Hän otti englannin 
laajan sanakirjan ja löysi onneksi sanan discourse. 
Ja aiemmin kun hän näki strukturalistisen mais-
terintutkielmani, hän huomasi siinä informaatio-
teoreettisen kaavion: rikas järjestys, rikas epäjär-
jestys, banaali järjestys, banaali epäjärjestys…
”Banaali epäjärjestys, sehän olen minä!” hän 
huudahti. Erikillä oli huumoria ja itseironiaa. 

Mutta ei aina. Professori Matti Kuusen Suo-
meen lanseeraamaa uutuutta idolianalyysia hän 
ei hyväksynyt. Philip Donner ja Juhani Similä so-
velsivat sitä Sibeliukseen ja tämän kuvien retu-
sointiin; Tawaststjerna suuttui: ”Ei siinä ollut mi-
tään idolatriaa, jos Kajanus kävi Pietarissa”. Hän 
ei ymmärtänyt, että kyseessä oli ns. poploreen 
kuuluva uusi metodi. Hän oli muutenkin konflik-
tissa Yhdysvalloista Suomeen rantautuneen   et-
nomusikologian kanssa.  

AMERIKKA

Ei Erikillä sinänsä ollut mitään amerikkalaista 
kulttuuria vastaan. Hän katsoi iltaisin kotonaan 
tv:stä amerikkalaisia sarjafilmejä. Muistan erityi-
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sesti, kuinka hän seurasi sarjaa Rikas rakas köyhä 
varas, joka meni 1970-luvun lopulla. Amerikassa 
hän kiersi ympäri maata pitämässä Sibelius-luen-
toja. Kerran eräässä etelävaltion kaupungissa hän 
tuli sanoneeksi, ettei Sibelius sentään koskaan va-
jonnut Tuulen viemää -romaanin tasolle. Saliin 
laskeutui jäätävä hiljaisuus. Oltiin nimittäin At-
lantassa, kyseisin romaanin kirjoittajan Margaret 
Mitchellin kaupungissa. Sibelius-tulkintojen 
huippu oli kuitenkin yleensä Erikille Sergei Kous-
sevitskyn levytykset Bostonin sinfoniaorkesterin 
kanssa. Silti hän kieltäytyi tapaamasta amerikan-
suomalaista tunnettua Sibelius-tutkijaa James 
Hepokoskea ”… kun nimikin on niin epäilyttävä”.

VENÄJÄ

Venäjän musiikkiin Erikillä oli aivan erityinen 
suhde. Löysin äsken luentomuistiinpanoni hänen 
Shostakovitsh-luennoistaan vuodelta 1973. Ne ovat 
erinomaisia tyyliluonnehdinnoiltaan: osuvia, 
tarkkoja ja analyyttisiä monin musiikkinäyttein. 
Hänhän suunnitteli kirjoittavansa vielä kirjan 
Shostkovitshista. Erik tunsi Tihon Hrennikovin, 
joka oli luvannut Tawaststjernalle avaimet siihen 
salaiseen kaappiin, jossa säilytettiin Shostakovit-
shin aineistoja Moskovassa. Erik kirjoitti kirjan 
Proko�evin oopperasta Sota ja rauha. Hän esitti 
siinä hieman yllättävän väitteen, että Proko�evin 
varsinainen tyyli ei ollutkaan radikaali ja dissonoi-
va  skyyttiläinen vaihe, vaan 1930- ja 40-lukujen 
romanttislyyrinen kausi.   Erik osallistui vielä 
vuonna 1991 Helsingissä järjestettyyn Proko�evin 
100-vuotissymposiumiin. Kun musiikkitieteen 
opiskelijat ja opettajat tekivät Tawaststjernan joh-
dolla retken kesällä 1972 Moskovaan ja Leningra-
diin, pääsi ryhmämme sisään kaikkialle Erikin 
pienellä kortilla: se oli Tshaikovski-kilpailun juryn 
tunnus. Erik isännöi aina Venäjältä tulleita vierai-
ta Helsingissä ja söi viiriäisiä viulisti Liana Isakad-
zen kanssa ravintola Königissä.

ARVOSTELIJANA

Arvostelijana hän ei ollut koskaan ilkeä eikä louk-
kaava ketään kohtaan  – mutta sanoi silti, että Sep-
po Heikinheimo oli hauska. Hän korosti, ettei kos-
kaan voi kirjoittaa mitä ajattelee. Jyrkintä mitä hän 
saattoi sanoa: ”Ei, tuo on aivan väärä resoneman-
gi!”  Erik matkusteli paljon ja kirjoitti matkakuva-
uksiaan. Hän oli aktiivisesti läsnä Jyväskylän 

kesässä ja asui siellä kirkkoherranrouva Paunun 
tyhjillään olleessa huoneistossa kaupungin keskus-
tassa. Kun rouva Paunu sitten saapui festivaalin jäl-
keen kotiinsa, oli Tawaststjerna jo lähtenyt – ja ruo-
kasali täynnä tyhjiä sardiinipurkkeja. Mutta keskel-
lä lattiaa oli vesiämpäri, siinä kimppu punaisia 
ruusuja sekä kortti kiitokseksi. Kaikessa mitä hän 
teki oli tiettyä eleganssia. Ei siis ihme, että kun 
Rondo julkaisi erään säveltäjän laatimia anagram-
meja suomalaisten musiikkihenkilöiden nimistä, 
oli Tawaststjerna mukana sanalla ’trenssikrawatti’.  

TYYLIÄ

Viimeisen kerran olin Erikin kanssa Turussa pide-
tyssä pohjoismaisessa musiikintutkijakongressissa. 
Kävimme syömässä ravintola Pinellossa, ja itse asi-
assa hän söi kaikki kanttarellit lautaseltani. Majoitus 
oli kesähotellityyppinen opiskelijadormitoriossa. 
Erosimme illalla myöhään, kun olin varma, että Erik 
oli saanut avaimen huoneeseensa. Mutta seuraava-
na aamuna kuulin, mitä oli tapahtunut: hän ei löy-
tänytkään huonettaan ja kohtasi käytävällä jonkun 
henkilön, josta sanoi: ”Huomasin heti, että hän oli 
konfuusi herra”. Heidän avaimensa vaihtuivat joten-
kin, mutta yö päättyi niin, että Erik meni nukku-
maan yhteen huoneeseen, jonka ovi oli auki. Kenen 
huone se oli, jäi arvoitukseksi.

Suhteessa toisiin Erik siis halusi itseään sinu-
teltavan. Hän ei yliopistolla nähnyt siinä mitään 
pedagogista ansiota, että olisi teititelty. Hän oli 
siis tässä suhteessa hyvin moderni ja pohjoismai-
nen. Jos hän vielä eläisi, olisi hän varmaan muka-
na facebookissa.

MERKKIHENKILÖ JA MYYTTI

Luulen että Tawaststjerna-folklore on lähes lopu-
ton. Mutta niin kuin tiedämme kulttuurin merk-
kihenkilöistä, heidän mytologisointinsa on jatku-
va prosessi ja juuri osa heistä syntynyttä julki-
suuskuvaa, hieman niin kuin jonkun Mannerhei-
minkin tapauksessa. 

Joka tapauksessa saamme olla iloisia, että Kan-
salliskirjasto on halunnut muistaa yhtä suomalai-
sen musiikkielämän merkkihenkilöä ja näin edes-
auttaa myös musiikkitiedettä ja sen edustamaa 
taidemusiikin perinnettä yliopistossamme.” 

 
Kirjoittaja on professori, musiikintutkija ja semioo-
tikko.
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Näin Algot Untolan lisäyksillä täydennetty  
Liika viisas saatiin tutkijoiden käyttöön

Ainutlaatuinen kappale Maiju Lassilan Liika viisaasta luovutettiin 
syksyllä 2015 osaksi Kansalliskirjastossa säilytettävää Algot  
Untolan käsikirjoituskokoelmaa. Kirja on ainutlaatuinen siksi,  

että siinä on runsaasti tekijän käsin kirjoittamia lisäyksiä.  
Paperi konservaattori Heini Kylliäinen kertoo tässä artikkelissa 

konservointi prosessistaan vaihe vaiheelta.

T E K S T I  JA  K U VAT :  H E I N I  K Y L L I Ä I N E N

LIIKA VIISAS – VIISAUDEN-
KIRJA ELI KERTOMUS 
SAKARI KOLISTAJASTA

Algot Untola, joka käytti tässä teok-
sessa kirjailijanimeä Maiju Lassila, 
on nähnyt paljon vaivaa täydentä-
essään teostaan. Jälkikäteen lisätyt 
osuudet on liimattu painetun kir-
jan sivuille, jonne on merkitty myös 
lisäyksen oikea alkamiskohta. Pa-
peri on leikattu kirjan sivujen levyi-
seksi, liimattu yhteen pitkiksi soi-
roiksi ja taiteltu sivujen väliin sopi-
viksi taitoksiksi. Lisäykset eivät ole 
vähäisiä. Useamman sivun mittai-
sia taitoksia on kaikkiaan 25 kappa-
letta. Kaksi tai kolme niistä on re-
vennyt paikoiltaan ja kadonnut. Ly-
hyitä, muutaman sanan tai lauseen 
lisäyksiä on kirjoitettu paljon myös 
suoraan kirjan sivuille. Kirjailijan 
lisäyksissään käyttämä paperi on 
heikkolaatuista ja sadan vuoden ai-
kana jo monin paikoin hapertunut-
ta. 

Kyseinen kirja on kevyesti vihko-

jen keskiosasta sidottu, pehmeäkan-
tinen sidos ja se käsittää 282 sivua. 
Ohuet kartonkikannet on liimattu 
kiinni niteen selkäosaan. Teos on 
kooltaan 20,5 × 24 cm, paksuudel-
taan lisäykset mukaan lukien noin 
3,5 cm. Teos on suojattu irtokansiko-
telolla, jossa on nahkaselkä ja kul-
mat, paperinen yliveto, katkennut 
nahkanauhakiinnitys. Selässä on 
punainen nimikilpi: Maiju Lassila 
Liika Viisas.

VAURIOKARTOITUS

Itse teos on melko hyvässä kunnos-
sa. Kannet ovat kuluneet, niissä on 
likatahroja, tahrajälkiä, repeämiä, 
taitoksia sekä selän kohdalla puut-
tuvia paloja. Teoksen selkäosa on 
kaartunut sisäänpäin johtuen li-
säysten paksuudesta, sivujen kul-
mat ovat kuluneet selaamisesta ja 
sivujen reunat ovat osittain epäta-
saiset eli huonosti auki leikattuja. 
Kirjan lopusta muutama vihko on 
irrallaan. Kansi on osittain irronnut 

selkäliimauksesta, selän ylä- ja ala-
reunassa on kulumaa sekä pieniä 
puuttuvia alueita. Kirjailijan lisäyk-
sistä osa on kiinni ja osa irti. Irron-
neet paksuhkot niput löytyivät oi-
keille paikoilleen kirjan lopusta. 
Kaksi lisäystä on kokonaan kadon-
nut, sivuilta 46 ja 242. Lisäyssivut 
ovat suurimmaksi osaksi hyväkun-
toisia ja ehjiä, mutta jotkut hyvin 
repaleisia varsinkin taitoskohdal-
taan kirjan sisälle. Osia tekstistä on 
repeytynyt ja pahoin taittunut, osa 
kokonaan poissa eli lisäysteksti ei 
ole joka kohdassa enää luettavissa. 
Lisäysten paperilaatu on, kuten 
alussa jo mainittiin, hyvin hapanta 
ja haurasta tai kellertävää.

KONSERVOINTI-
SUUNNITELMA

Konservointisuunnitelmassa mie-
tittiin kaikkien lisäyssivujen irrot-
tamista, koska osa niistä oli jo irti, 
ja säilyttämistä erillään, sillä osa 
niistä oli niin pitkiä soiroja, että nii-
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den käsittely ja lukeminen olisi 
hankalaa. Teosta tutkittaessa huo-
mattiin kuitenkin, että lisäykset on 
kiinnitetty kirjan sivuihin niin vah-
vasti liimalla, että ne eivät olisi ir-
ronneet ilman lisävaurioita. Pää-
dyttiin säilyttämään osa lisäyksistä 
paikoillaan ja osa eli viisi kappalet-
ta erillään omissa suojakuorissaan. 
Kuorissa on selkeä merkintä sivus-
ta, johon lisäys kuuluu. 

KONSERVOINTI-
TOIMENPITEET

Ensimmäiseksi kirja kuivapuhdis-
tettiin sivu sivulta harjalla ja latek-
sisienellä. Tämän perustoimenpi-
teen yhteydessä sivuja läpikäytäes-
sä saatiin myös tuntuma kirjan ko-
konaiskunnosta. 

Sivujen taitoksia oiottiin, kul-
mia tuettiin ja vahvistettiin ohuella 
japaninpaperilla ja repeämiä pai-
kattiin. Kaksi irronnutta vihkoa 
kiinnitettiin japaninpaperiliuskoil-
la paikoilleen. 

Kirja oli vetäytynyt ”väärään” 
asentoon, johtuen lisäysten mää-
rästä. Tämä oli havaittavissa selän 
sisäänpäin kaartumisena. Kansi ir-
rotettiin, taitokset tuettiin ja repeä-
mät paikattiin, puuttuvat pienet 
palat selän kohdalta täydennettiin 
paksummalla japaninpaperilla. 
Kannen selkää vahvistettiin sisä-
puolelta ohuella japaninpaperilla, 
tekstibloggia suoristettiin, selkä lii-
mattiin uudelleen ja kansi kiinni-
tettiin paikoilleen. Selkäosaa pys-
tyttiin oikaisemaan hyvin. Koko 
kirja sai ryhdikkäämmän lookin. 

Hyväkuntoiset lisäykset, jotka 
olivat tiukasti kiinni eikä niissä ol-
lut repeämiä, jätettiin paikoilleen. 
Monet lisäykset olivat myös tiukas-
ti kiinni, mutta pahasti kuluneet 
ensimmäisestä taitoksesta kirjan 
sisään. Nämä lisäykset irrotettiin 
taitoksen kohdalta, kosteutettiin, 
paikattiin ja suoristettiin. Lisäyk-
siin merkittiin pienillä merkeillä 
taittelukohdat, joten takaisin taitte-
lu helpottui. Taitoskohtia myös tu-

ettiin japaninpaperilla, samoin yh-
teenliitoskohtia, jotta kaikki tieto 
käsinkirjoitetusta tekstistä säilyy. 
Joissakin kohdin osa tekstiä oli 
poissa. Osa irronneista tai irrote-
tuista lisäyksistä kiinnitettiin pai-
koilleen, ja viisi paksumpaa lisäystä 
jätettiin irralleen taiteltuina omiin 
suojakuoriin. Kuorissa on merkintä 
sivunumerosta, johon lisäys kuu-
luu. 

TYÖN DOKUMENTOINTI

Työ kuvattiin konservointitoimen-
piteitä ennen ja niiden jälkeen sekä 
kirjoitettiin kirjallinen raportti. Työ 
oli hyvin mielenkiintoinen. Varsin-
kin vielä olemassa olevien käsinkir-
joitettujen tekstien säilyttäminen 
tuhoutuneissa tai tuhoutumassa 
olevissa kohdissa oli haastavaa. 

Kirjoittaja on konservaattori Kan-
salliskirjaston digitointi- ja konser-
vointikeskuksessa Mikkelissä.
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Vastaanotimme maanantaina 
12. syyskuuta 2016 suruviestin 
Dorritin puolisolta. Kuulimme, 
että hän oli rauhallisesti nuk-
kunut pois aamuyöllä klo 4.15. 

Kirjasto oli tuon päivän surun 
satuttama. Saimme välitettäväk-
si osanottoja Opetus- ja kulttuu-
riministeriöstä ja Helsingin yli-
opistosta ja lukuisilta työtove-
reilta. Vietimme työpisteissä 
muisteluhetkiä Dorritista kes-
kustellen. Eräs työtoveri oli mat-
koilla Kiirunassa ja piti tuntu-
reilla hiljaisen hetken. Ystävyys 
ja työtoveruus ei katso rajoja. 

Olen työskennellyt 20 vuot-
ta Dorritin kanssa, ensin HYK:n 
johtokunnan jäsenenä perehty-
en hänen valmisteluunsa. Sen 
jälkeen vuodesta 2001 ylikirjas-
tonhoitajana ja työtoverina. 

Dorritia tuntematta on 
mahdotonta ymmärtää hänen 
paneutumistaan ja työtarmo-
aan. Se oli ’kaikkiallista’. Ei ol-
lut asiaa, jolle hän olisi sanonut 
ei. Pidimme pienen pöytäni ää-
ressä säännöllisiä tilannepala-
vereja, joissa käytiin hänen lis-
taansa läpi. Usein käytimme jo-
honkin laaja-alaiseen asiaan 

tunninkin ja briiffaukset venyi-
vät joskus kolmituntisiksi. 
Meille oli tärkeää ymmärtää, 
mitä Kansalliskirjasto tekee, 
mitä sille mahdollisesti tapah-
tuu ja mikä meidän tehtäväm-
me on, ettei sille tapahdu mi-
tään odottamatonta. Sen jäl-
keen valmistauduimme huolel-
la jokaiseen kokoukseen. Vaik-
ka vastassa oli hankalia asioita, 
tiesimme, että kukaan ei voinut 
valmistautua meitä paremmin. 
Jokainen johtokunnan kokous 
oli huolella valmisteltu, ja hän 
sai esittelijänä säännönmukai-

Dorrit Gustafssonin muistolle

H
E

IN
I 

L
E

H
V

Ä
S

L
A

IH
O

Dorrit Gustafssonin elämäntyö huipentui  
Kansalliskirjaston peruskorjaukseen. 
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sesti siitä kiitoksia. Parempaa 
tukea ei yksikään johtaja voi 
toivoa. Häneen saattoi luottaa.

Olimme henkilöinä mah-
dollisimman erilaisia. Se mer-
kitsi, että viisitoista vuotta kou-
lutimme toinen toistamme. 
Hän opetti minulle määrätie-
toisuutta ja sitoutumista. Muis-
tan, kun hyppäsin sähköpostin 
ääreen hoitaakseni kesken kai-
ken jotakin asiaa ja hän sanoi: 
”Kai, haluan, että istut nyt pai-
kallasi ja kuuntelet tämän asi-
an loppuun.” Se oli kerralla sa-
nottu ja ymmärretty. Minä saa-
toin opettaa hänelle laveampia 
sävyjä ja pehmeämpää suhtau-
tumista. Dorrit oli halki–poik-
ki–ja–pinoon-ihminen. Kun 
päätös oli tehty, siinä pysyttiin. 
Tästä syntyi yleensä symbioo-
si, jossa määrätietoisuus ja 
joustavuus kohtasivat. 

Yleensä ymmärsimme toi-
siamme puolesta sanasta. Tär-
keätä oli, että budjettiasiat oli-
vat kunnossa ja suunnittelu oli 
sen kanssa tasapainossa. Tä-
män ansiosta kirjastolla on nyt-
kin vaikeana aikana vakaa ta-
loustilanne. 

Jotta voi ymmärtää Dorrit 
Gustafssonin yli 30 vuoden ai-
kana jättämän jäljen, pitää jäl-
jittää hänen työtehtävänsä. 
Hän aloitti kirjastossa perus-
tehtävissä ja eteni varsin vaati-
viin vastuisiin. Niiden lisäksi 
hän työskenteli kymmenissä 
työryhmissä ja sadoissa palave-
reissa. Vedimme yhdessä lu-
kuisat tulosneuvottelut ja kehi-
tysseminaarit. Pelkästään kir-
jaston luolaston rakennustyöt 
1990-luvun lopulla tai Kansal-

liskirjaston peruskorjaus 2013–
2016 olisivat riittäneet työnäyt-
teeksi yhdelle ihmiselle. 

Meitä yhdistivät monet har-
rasteet ja mieltymykset. Olim-
me molemmat perustamassa 
Suomen dekkariseuraa Orive-
dellä 1984. Myöhemmin tulivat 
ruuanlaitto ja viinit. Lähes joka 
perjantai vaihdoimme suunni-
telmia viikonlopun menusta ja 
siihen sopivista viineistä. Dor-
ritin pidot olivat ymmärtääkse-
ni erinomaiset. Hän esitteli 
luomuruuan ja ranskalaiset 
maalaiskananpojat ja antoi 
monta vinkkiä, joita vieläkin 
noudatan. Harvoin pääsin yl-
lättämään hänet jollakin ruo-
ka-aineella tai reseptillä. Mutta 
sitä kannatti aina yrittää. 

Vaikka Dorrit Gustafssonin 
sairaus eteni kesän aikana, hän 
palasi vielä syksyllä töihin. Pi-
dimme muutaman palaverin, ja 
hän itseään säälimättä teki töitä 
viimeiseen asti. Viikkoa ennen 
menehtymistään hän siirsi osaa-
mistaan työtovereilleen ja lähet-
ti huolehtivaisen viestin. Allekir-
joituksena: ystävänne Dorrit.

Dorrit, muistamme Sinussa 
työtoverin, joka oli satapro-
senttisen sitoutunut töihinsä, 
tasapuolinen ja oikeamielinen, 
sydämeltään Kansalliskirjas-
ton parhaita perinteitä vaalinut 
ihminen.

Olemme saaneet elää suu-
renmoisen hetken Sinun rin-
nallasi. 

Kai Ekholm,  
ylikirjastonhoitaja,  
Kansalliskirjasto 

DORRIT MARIA  
GUSTAFSSON  
6.6.1954 – 12.9.2016

FK Dorrit Gustafsson tuli 
Kansalliskirjastoon (Hel-
singin yliopiston kirjasto 
31.7.2006 saakka) vuonna 
1982 ja toimi vuoteen 1993 
saakka kokoelmatehtävissä. 

Vuodesta 1994 alkaen 
Dorrit Gustafsson vastasi 
Kansalliskirjaston hallin-
nosta. Hänellä oli kokonais-
vastuu kirjaston hallinto- ja 
kehittämispalveluiden joh-
tamisesta ja kehittämisestä 
sekä kirjaston toiminnan ja 
talouden suunnittelusta. Hän 
toimi johtokunnan sihteerinä 
ja esittelijänä sekä ylikirjas-
tonhoitajan esittelijänä.

Dorrit Gustafsson työs-
kenteli tiiviisti myös Kansal-
liskirjaston tiloja koskevissa 
hankkeissa kuten kirjaluolan 
rakennushankkeessa, Ro-
tundan korjaushankkeessa 
ja tuoreimpana laajassa ke-
väällä 2016 valmistuneessa 
Kansalliskirjaston peruskor-
jaushankkeessa.

Hän toimi Varastokirjas-
ton johtokunnassa vuosina 
2008–2014 sekä lukuisissa 
Opetus- ja kulttuuriministe-
riön ja Helsingin yliopiston 
asettamissa työryhmissä. 

Dorrit Gustafssonille 
myönnettiin vuonna 2010 
Suomen Valkoisen Ruusun 
ritarimerkki SVR R.



46 K A N S A L L I S K I R J A S T O  2–3/ 2 0 1 6

K
I

R
J

A
S

T
O

S
S

A
 T

A
P

A
H

T
U

U

L
IN

D
A

 T
A

M
M

IS
T

O

Eurooppalaisten tiede- ja tutkimus-
kirjastojen konferenssi  Liber 2016 
pidettiin tänä kesänä Helsingissä. 
Liberin presidenttiys sattuu juuri 
nyt myös olemaan Suomessa, Kris-
tiina Hormia-Poutasella, Kansallis-
kirjaston kirjastoverkkopalveluiden 
johtajalla. ”Hieno yhteensattuma”, 
Hormia-Poutasen mukaan, joka 
kuitenkin loi erityistä painetta kon-
ferenssin järjestelyihin. Jos painei-
ta oli, se ei kuitenkaan näkynyt kon-
ferenssijärjestelyissä. Kaikki sujui 
kuin rasvattu.

Hormia-Poutanen on itsekin tyy-
tyväinen: ”Meillä oli hieno konfe-
renssi, huippuhyvin järjestetty. 
Osallistujia tuli tietenkin ympäri Eu-
roopan, mutta konferenssiin osallis-
tui myös merkittävä delegaatio Poh-
jois-Amerikasta. Saatiin Suomi maa-
ilmankartalle, taas kerran! ”

”Liberiä oli oikeasti kiva järjes-
tää”, sanoo myös Heli Kautonen, 
yksi konferenssin pääjärjestäjistä ja 
Kansalliskirjaston kirjastoverkko-
palvelun palvelupäällikkö. Liberin 
järjestelyistä Kautoselle jäi mukavia 
muistoja ja joukko uusia kontakteja 
sekä Suomesta että ulkomailta. 
Muistoksi jäi myös iso pino Liberin 
vapaaehtoisten kaulassa vilkkunei-
ta keltaisia huiveja. ”Moni osallistu-
jista halusi huivin matkamuistoksi 
ja olen juuri ollut silittämässä niitä 
postiin vietäväksi!” Kautonen nau-
raa.  Liberin avoimen tieteen teema, 
Libraries opening paths to know-
ledge, oli konferenssissa kaikkien 
huulilla. Mikä puheenvuoro teki 
erityisen vaikutuksen Hormia-Pou-
taseen? ”Olin mukana valitsemassa 
Liberin esityksiä, ja mielestäni kaik-
ki keynote-puheenvuorot olivat to-

della hyviä. Mieleen jäi Barbara 
Ryanin esitys Earth observations 
and the importance of broad, open 
data sharing policies, jonka olen 
kyllä kuullut ennenkin mutta se oli 
taas yhtä vaikuttava. Vaikkei se kä-
sitellyt erityisesti kirjastoja, se hah-
motti sitä muuttuvaa ympäristöä, 
jossa kirjastot toimivat. Avoimen 
tieteen saralla yhteistyötä täytyy 
tehdä raja-aitojen yli”, Hormia-Pou-
tanen kertoo.

Lukuisten järjestelytehtäviensä 
ohella Kautosen vastuulla oli toimia 
kirjastojen käyttäjäkokemuksia kä-
sittelevän työpajan vetäjänä. ”Yksi 
suosittu aihepiiri Liberissä oli myös 
tämä kirjastojen rooli uudenlaisten 
käyttäjäkokemusten mahdollistaja-
na. Vetämässäni työpajassa kirjasto-
ja tarkasteltiin juuri tällaisina uusien 
innovaatioiden kehittämisympäris-

Liber 2016 nosti Suomen maailman kartalle
T E K S T I :  S U V I  K I N G S L E Y

Kesäkuun lopulla viitisen sataa kirjastoalan kansain välistä  
ammattilaista kokoontui Helsinkiin keskus telemaan yhdestä  

kuumimmista aiheista juuri nyt: avoimesta tieteestä.
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Toini ja Heikki Suomalaisen perikunta lah-
joitti 4. toukokuuta 2016 Kansalliskirjastolle 
1600-luvulta peräisin olevan Peter Heyleyn 
kirjoittaman teoksen Cosmograhpie in four 
bookes Containing the CHOROGRAPHIE & 
HISTORIE of the whole WORLD, and all the 
Principal Kingdoms, Provinces, Seas and Is-
les, Thereof. By Peter Heylyn. London 1652. 

Peter Heylyn (1599–1662) oli englantilai-
nen oppinut, koulu- ja yliopisto-opettaja, kir-
konmies ja kuningas Charles I:n kappalai-
nen. Heyleyn tuotannosta Kansalliskirjas-
tossa on humanistisessa kokoelmassa yksi 
teos: Theologia veterum or the summe of 
Christian theologie contained in the Apostles 
creed. London 1654.

Cosmographie perustuu Oxfordissa pi-
dettyihin luentoihin. Se on ensimmäinen eng-
lanninkielinen poliittis-maantieteellinen esi-
tys tunnetusta maailmasta. Teoksessa on 
neljä kirjaa, joissa Heyley esittelee Euroopan, 
Aasian, Afrikan ja Amerikan maantiedettä, 
poliittista historiaa ja kulttuurisia tapoja. 

Teos on merkittävä lisä Kansalliskirjaston 
historiallisen kirjallisuuden kokoelmaan. Se 
liitetään mahdollisimman pian erikoisko-
koelmiin ja on luetteloinnin jälkeen tilattavis-
sa erikoislukusaliin.
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Ätöinä ja käyttäjien kohtaamis-

paikkoina”, Kautonen sanoo.
Mitä kirjastojen pitäisi sit-

ten tehdä enemmän ja parem-
min open accessin, avoimen 
tieteen, suhteen? ”Tietämyk-
sen ja koulutuksen lisääminen 
on tärkeää kautta linjan. Kir-
jastoilla on olennainen rooli, 
sillä ne tarjoavat konkreettisen 
palvelupisteen tutkijalle. Tot-
takai työtä pitää vielä tehdä 
infrastruktuurin, open access 
managementin sekä tekijänoi-
keuksien roolin ja lobbauksen 
parissa. Kirjastot ovat lähellä 
opetusta ja tutkimusta, ja avaa-
vat oven tähän maailmaan”, 
Hormia-Poutanen valottaa.

Ensi vuonna Liber suuntaa 
Kreikan Patrakseen. Hormia-
Poutanen ja Kautonen odotta-
vat sitä jo innolla. ”Jokaisella 
maalla on omannäköisensä Li-
ber ja se on kiinnostavaa. Juuri 
siitä syystä Liber kiertää maas-
ta toiseen, jotta eri Euroopan 

alueilla on mahdollisuus pääs-
tä mukaan”, Hormia-Poutanen 
sanoo. “Toivomme, että konfe-
renssin järjestelyissä näkyy 
myös Kreikan kulttuuri ja ruo-
ka”, Kautonen lisää. 

Kautosella on vielä yksi 
viesti, jonka hän haluaa lähet-
tää Kansalliskirjasto-lehden 
lukijoille: ”Tieteellisten kirjas-
tojen ammattilaiset liittykää 
Liberiin.”

Lisää tietoa Liberistä  
osoitteesta:
http://libereurope.eu/

   
Home - LIBER
libereurope.eu
LIBER Libraries Reinforcing 
Openness and Collaboration in 
Research. LIBER, the Asso-
ciation of European Libraries, 
represents over 420 institu-
tions from across Europe.

TOINI JA HEIKKI  
SUOMALAISEN PERIKUNTA  

LAHJOITTI KANSALLIS-
KIRJASTOLLE  

COSMOGRAPHIE-TEOKSEN 
VUODELTA 1652 

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden johtaja Kristiina 
Hormia-Poutanen valittiin toukokuussa jäseneksi Euroopan komissi-
on uuteen avoimen tiedepolitiikan asiantuntijaryhmään. Open 
Science Policy Platformin tehtävänä on tukea komissiota avoimen 
tieteen politiikan kehittämisessä ja toteutuksessa. Hormia-Poutanen 
edustaa ryhmässä Euroopan tieteellisten kirjastojen järjestöä 
LIBERiä, jonka presidenttinä hän tällä hetkellä toimii.

Risto J. Suomalainen, Kai Ekholm ja Lauri 
Suomalainen.
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Keskiajan  
bestseller 

Kansallis kirjaston  
kokoelmiin

Viime joulukuussa edesmennyt ekono-
mi ja bibliofiili Aaro Kemppainen testa-
menttasi kirjastolle vuonna 1488 Ul-
missa, Konrad Dinkmutin kirjapainos-
sa (aktiivinen 1482–1499), painetun Le-
genda aurean eli Kultaisen legendan. 
Legenda aurea on Genovan arkkipiis-
pan Jacobus de Voraginen 1260-luvul-
la (k. 1298) laatima pyhimyselämäker-
toja sisältävä teos, josta muodostui 
keskiajan laajalevikkisin julkaisu. Siitä 
on säilynyt yli 1 400 käsikirjoitusta ja 
kirjapainotaidon keksimisen jälkeen se 
ylitti pian painosmäärässä Raamatun. 
Vuosien 1470 ja 1500 välillä siitä jul-
kaistiin 49 versiota. Alun perin sen nimi 
oli yksinkertaisesti Legenda sancto-
rum. Nimitys kultainen legenda tulee 
keskiajalla vallinneesta käsityksestä, 
että kirja oli painonsa arvoinen kultaa.

Mika Hakkarainen
johtava tietoasiantuntija,  
Kansalliskirjasto

Kansalliskirjasto on saanut arvokkaan 
lisän inkunaabelikokoelmaansa. Erittäin 
hyvin säilynyt Legenda aurea vuodelta 
1488 luovutettiin kirjastolle 24.8.2016. 
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VUOSISATAMME VERKKOON! 
-K AMPANJA TUKEE KULTTUURIPERINNÖN 

SÄILY TTÄMISTÄ JÄLKIPOLVILLE

Kirjallinen kulttuuriperintö digitaalisena kaikille
Kansalliskirjasto on käynnistänyt Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniak-
si laajan digitointiohjelman ”Suomen historian verkkokirjaston” rakentamisek-
si.  Tavoitteena on tuoda esiin suomalaisen yhteiskunnan ja hyvinvoinnin raken-
tamista, kulttuurielämää ja historian käännekohtia: sanomalehtiä, aikakaus-
lehtiä, kriisiaikoihin liittyviä asiakirjoja, kaunokirjallisuutta, karttoja, nuottijulkai-
suja sekä vanhinta ja harvinaisinta suomalaista kirjallisuutta.

Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ovat digitointihankkeen suo-
jelijoita. 

Poliisihallitus on myöntänyt Helsingin yliopistolle rahankeruuluvan verkko-
kirjaston varainhankintakampanjaa varten vuosille 2015–2019, POL-2014-1178.

Maaliskuussa 2016 käynnistettiin Vuosisatamme verkkoon! -kampanjan ylei-
sölle suunnattu osuus, jossa vedotaan kaikkiin kulttuuriperinnöstä kiinnostu-
neisiin kansalaisiin lahjoitusten saamiseksi. 

Näin voit osallistua
Lahjoita verkkopankissa:
A Tee lahjoitus Helsingin yliopiston rahastojen tilille Nordea FI32 157230 

000 30072. 
A Kirjoita kohtaan ”Viesti” halutessasi lahjoituksen kohde. Merkitse viestik-

si ”Suomi 100”, mikäli lahjoituksesi kohdistuu Vuosisatamme verkkoon! 
-kampanjaan. Yli 850 euron lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia. 

A Tee online-lahjoitus
A Siirry Helsingin yliopiston rahastojen online-lahjoitussivulle: 

https://onlinedonation.helsinki.fi/Onlinedonation/
A Täytä lomake ja valitse kohdassa ”Lahjoitus. Lahjoituskohde”
A Valitse ”Rahastolahjoitukset” ja kohdassa ”Rahasto” Kansalliskirjaston 

kulttuuriperintörahasto
A Kirjoita kohtaan ”Viesti” halutessasi lahjoituksen kohde. Kirjoita viestiksi 

Suomi 100, mikäli haluat kohdentaa lahjoituksesi Vuosisatamme verk-
koon! -kampanjaan.

Kiitämme kiinnostuksestasi kulttuuriperintöä kohtaan!

Lue lisää
https://www.kansalliskirjasto.fi/sites/default/files/atoms/files/Esite_Vuosisa-
tammeVerkkoon.pdf
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