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Slaavilaisen kirjaston Glasnost-kokoelma käsittää 944 kohdetta: aikakaus- ja 

sanomalehtiä, lentolehtisiä ja tiedotuslehtiä. 

 

Kokoelman kohteet ovat peräisin ns. ”uudesta lehdistöstä”, jolla tarkoitetaan 

perestroikan aikaisten epävirallisten liikkeiden, yhdistysten, keskustelukerhojen ja 

osuuskuntien julkaisemia painotuotteita. 

 

Kokoelmaan ei kuulu käytännöllisesti katsoen lainkaan aineistoa perestroikan 

alkuajoilta eli vuosilta 1985–1986 . Vain 10 % aineistosta (87 kohdetta) on peräisin 

vuosilta 1987–1989 eli ohjatun perestroikan ajalta. 90 % aineistosta (874 kohdetta) on 

peräisin perestroikan liberaalilta ja radikaalilta kaudelta, vuosilta 1990–1992. 

 

Kokoelman painotuotteet kattavat laajan maantieteellisen alueen Murmanskista 

Novosibirskiin, mutta sen ytimen muodostavat Leningradissa, Moskovassa ja Baltian 

maissa painetut sanomalehdet ja lentolehtiset. 

 

Kokoelman keräämiseen ovat osallistuneet niin slaavilaisen kirjaston työntekijät kuin 

Helsingin yliopiston opettajat ja tutkijatkin. 

 

Slaavilaisessa kirjastossa muistetaan vieläkin valtavan kokoiset matkalaukut, joiden 

kanssa silloinen johtaja Jarmo Suonsyrjä suuntasi Leningradiin, missä hänellä oli 

yhteistyökumppaneita kaupungin eri kirjastoissa. Nämä apulaiset keräsivät Suomea 

varten painettua todistusaineistoa glasnostista ja perestroikasta. 

 

Suonsyrjä tiesi Leningradissa paikat, joissa epävirallisia painotuotteita myytiin. Yksi 

niistä oli Nevan valtakadulla Gostinnyi Dvor -tavaratalon vieressä, missä Suonsyrjä 

päivysti säännöllisesti. Epäviralliset lehdet painettiin huonolle paperilla ja monistettiin 

offset-menetelmällä, monistuskoneella tai kopiokoneella, mutta siitä huolimatta 

painosmäärät olivat pienet ja hinnat korkeat. Tämä teki lehdistä liian kalliita monille 

Suosyrjän venäläisille kollegoille. Esimerkiksi tunnettu radikaali lehti Merkuri, jonka 

julkaisi Leningradin demokraattinen kulttuuriliike, oli kirjoitettu kirjoituskoneella ja 

maksoi viisi ruplaa. Tämä lehti, jota nykyään pidetään suurena harvinaisuutena, 

sisältyy Glasnost-kokoelmaan. Sen sijaan Baltian maissa painetut lehdet, kuten 

Latvian kansanrintaman julkaisema Atmoda-sanomalehti, olivat melko helposti ja 

huokeasti saatavilla sekä Leningradissa että Moskovassa. Atmodan levikki oli 30 000 

kappaletta ja se painettiin Latvian kommunistisen puolueen keskuskomitean painossa. 

 

Epävirallisia julkaisuja toivat Venäjältä slaavilaiseen kirjastoon mm. Jukka Mallinen, 

Timo Vihavainen ja Pekka Kauppala. Heidän entusiasminsa ja vaivojensa ansiosta 

kirjaston Glasnost-kokoelmassa on sellaisia harvinaisia ”uuden lehdistön” julkaisuja 

kuin Sergei Grigorjantsin Moskovassa vuosina 1987–1988 julkaisema tiedotuslehti 

Glasnost, Aleksandr Verhovskin samoina vuosina Moskovassa julkaisema lehti 

Graždanskoje dostoinstvo, Liettuan perestroikaliikkeen tiedotuslehti Vozroždenije ja 

harvinainen novosibirskilainen julkaisu Pamjat. 

 

Paljonko epävirallisia julkaisuja yhteensä ilmestyi? Venäläiset bibliografit keräsivät 

1990-luvulla 300 nimikettä, mutta jo slaavilaisen kirjaston Glasnost-kokoelmassa on 

yli 900 eri kohdetta. Tämän vähälevikkisen ja Venäjän valtiollisista bibliografioista 



pois jääneen aineiston kerääminen ei ollut helppoa. Sen enempää kirjakamari kuin 

Venäjän kansalliskirjastokaan eivät saaneet epävirallisista julkaisuista 

vapaakappaleita. Slaavilaisen kirjaston Glasnost-kokoelma on täten tärkeä 

lähdeaineisto 1990-luvun yhteiskuntahistoriaan suuntautuneille tutkijoille. 

 

Luettelo kokoelmasta löytyy tästä osoitteesta: 

 

http://www.kansalliskirjasto.fi/kokoelmatjapalvelut/kokoelmat/slaavilaisenkirjastonko

koelmaluettelot.html 
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