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Ritva Nurminoro

Kirjasto kuuluu kaikille
Ajatus kirjan kirjoittamisesta syntyi muutama
vuosi sitten. Tähän kirjaan on kerätty talteen Rovaniemen kirjaston 150-vuotisjuhlien kunniaksi
paitsi kirjaston virallista historiaa myös sekä
entisten että nykyisten työntekijöiden muistoja ja tietämystä. Yleinen kirjasto ei ole vain
rakennuksia, kirjoja, lehtiä, musiikkia, elokuvia, tietokoneita ja tilastoja. Kirjasto sellaisena
kuin me sen käsitämme syntyy vain kirjastojen
henkilökunnan, kirjastonhoitajien, avustajien,
kirjastoautonkuljettajien, vahtimestareitten ja
kirjastovirkailijoiden, kaikkien meidän yhteisellä työllä.

Rovaniemen historiaa ovat muokanneet monenlaiset mullistukset, jotka ovat näkyneet myös
kirjaston toiminnassa. Vuonna 1928 Rovaniemi jakaantui kahtia maalaiskunnaksi ja kauppalaksi. Sama jako koski myös kirjastoa. Kun
Rovaniemen kauppala tuhoutui Lapin sodassa
lähes kokonaan, myös kirjaston kokoelmat ja tilat tuhoutuivat. Kirjastojohtaja Matti Perungan
pieteetillä kokoamasta Lappi-kokoelmasta säilyi
ainoastaan yksi teos. Rovaniemen maalaiskunnan kirjastot säilyivät sodasta vähän kauppalan
kirjastoa paremmin.
Kun Rovaniemen kauppalasta tuli kaupunki vuonna 1960, päätti Rovaniemen kaupunginvaltuusto ensimmäisessä kokouksessaan, kokouksen ainoana päätöksenä, rakentaa uuden
kirjastorakennuksen. Kirjaston suunnittelijaksi
kutsuttiin arkkitehti Alvar Aalto ja kirjasto valmistui vuonna 1965. Seuraavana vuonna Rovaniemen kaupunginkirjasto sai myös maakuntakirjasto-oikeudet.

Tämän vuoden alussa historiakirjan tekoon
ryhtyi oman toimensa ohella erikoiskirjastonhoitaja ja historian maisteri Kati Vuontisjärvi,
joka on käynyt läpi alkuperäislähteet ja kirjoittanut tämän kirjan historiallisen osuuden. Hän
on myös haastatellut kirjaston entisiä työntekijöitä ja koonnut yhteen historiikin asiantuntijakirjoitukset.
Rovaniemellä juhlitaan koko kirjaston
150-vuotishistorian lisäksi myös Suomen saamelaisen erikoiskirjaston 20-vuotisjuhlaa. Saamelainen erikoiskirjasto perustettiin vuonna 1990
ja se toimii osana Rovaniemen kaupunginkirjastoa. Tässä teoksessa on useita artikkeleita saamelaisuudesta ja saamelaisesta kirjallisuudesta.

Rovaniemen kaupunginkirjastolla on ollut
kaksi pitkäaikaista johtajaa, Jorma Etto vuosina
1961-1984 ja Heli Saarinen vuosina 1984-2007.
Molemmat olivat leimallisesti verkostoja luovia
johtajia. Jorma Etto oli synnyttämässä Pohjoiskalotin ja polaarialueiden kansainvälistä yhteistyötä. Heli Saarinen loi verkostoja etenkin
tietotekniikan avulla. Hänen suuri ideansa oli
luoda tietotekniikan avulla koko Lapin yhtei-
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nen kirjasto. Idea muuttui todellisuudeksi heti
1990-luvun alussa, ensiksi Aurora-kirjastoina,
myöhemmin Lapin kirjasto –ryhmänä.

Kuka puolustaa kirjaston kaltaista sivistyslaitosta pinnallisia arvoja suosivassa maailmassa?
Tässä kysymyksiä, joita tällä hetkellä kysellään,
vain harva osaa vastata niihin edes osittain.

Rovaniemen kaupungin- ja maalaiskunnan
kirjasto ovat poikenneet monin tavoin toistaan.
Kun kaupunginkirjasto on toiminut pienellä
maantieteellisellä, jonka kirjastoverkko on muodostunut pääkirjaston lisäksi vain kahdesta
varsinaisesta lähikirjastosta. Rovaniemen maalaiskunnan kirjaston haasteena on ollut tuottaa
palvelut valtavan laajalle maantieteelliselle
alueella. Parhaimmillaan kirjastolaitokseen on
kuulunut pääkirjaston lisäksi lisäksi kymmeniä
kylien kirjastoja ja kaksi kirjastoautoa.

Me Rovaniemen kirjastossa uskomme, että
kirjasto on jatkossakin ihmisen kokoinen laitos, jonka pääasiallisena tehtävänä on turvata
jokaiselle, asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta, tasa-arvoinen pääsy tieteen, taiteen,
kertomusten ja elämysten lähteille. Toiminnan
tavat muuttuvat varmasti, mutta toiminnan periaatteet eivät. Rovaniemen kaupunginkirjaston
– Lapin maakuntakirjaston erityinen tehtävä on
ja tulee olemaan, säilyttää ja kerätä rovaniemeläistä, lappilaista ja saamelaista kirjallista ja
muuta tallennettua kulttuuria.

Rovaniemen kaupungin- ja maalaiskunnan
kirjaston yhteistyö on ollut hyvin läheistä. Työntekijöistä monet ovat työskennelleet kummassakin talossa ja pääkirjastojen läheisen sijainnin
vuoksi asiakkaatkin ovat olleet yhteisiä. Erityisen läheisiksi kirjastot tulivat yhteisen kirjastojärjestelmän käyttöönoton myötä 1990-luvun
alussa. Kirjastojen erillisyys päättyi, kun Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät
takaisin yhdeksi kunnaksi vuonna 2006. Kuntaliitoksessa liitettiin yhteen kaksi lappilaisittain
isoa kirjastoa.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Haluan kiittää lämpimästi kaikkia tämä kirjan
tekijöitä, Kati Vuontisjärveä kokonaisuudesta,
Heli Saarista, Jukka Peltosta, Pasi Rantasta,
Pirjo Tuomea, Salla Erhoa, Heikki Annanpaloa,
Vesa Puurosta ja Irene Piippolaa kirjoitetuista
teksteistä. Kiitokset myös haastatelluille, Jorma
Etolle, Kalevi Tikkaselle, Lea Karhumaalle, Alsike Apila-Airaksiselle, Eeva Leinoselle, Minna
Matilaiselle, Onerva Moilaselle ja Sinikka Alaruikalle.

Kirjastot ovat tällä hetkellä keskellä suurta
murrosta. Mikä tulee olemaan kirjaston tehtävä
maailmassa, joka muuttuu kovaa vauhtia digitaaliseksi, miten kirjasto ja kirjastoammatit tulevat
muuttumaan? Mikä tulee olemaan perinteisen
paperille painetun kirjan asema, häviääkö se
kokonaan elektronisen kirjan myötä? Miten turvataan palvelut harvaan asutuille syrjäisille alueille, kun julkinen rahoitus pienenee koko ajan?

Kiitokset kuuluvat myös kirjan rahoitukseen
osallistuneille, Rovaniemen kaupungille, Lapin
ELY-keskukselle ja Pohjolan Osuuspankille.
Ritva Nurminoro
kirjastotoimenjohtaja
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Vaatimattomasta kirjakokoelmasta ajanmukaiseksi
kulttuurikeskukseksi - Rovaniemen kaupungin
kirjastolaitos 150 vuotta
liin mennessä syntyi noin 50 kirjastoa. Vuosisadan kuluessa innostus kasvoi sekä pappien että
fennomaanien parissa ja kirjastoja alkoi syntyä
nopeasti. Aleksanteri II tultua keisariksi vuonna
1855 yhteiskunnallisen toiminnan esteet poistuivat. Kirjastojen syntyyn vaikutti myös arkkipiispa Edward Bergenheimin valistuskampanja,
johon kirjastot liittyivät. Valistajiksi ja samalla
kirjastojen perustajiksi kannustettiin nuoria
apupappeja, sijaiskirkkoherroja ja kappalaisia. Vuosina 1855–1865 papit olivatkin mukana
joka toisen kirjastojen perustamisessa.2 Nämä
kansankirjastot yleistyivät 1860-luvulta lähtien niin, että vuonna 1900 Suomessa oli jo lähes
2 000 kansankirjastoa. Tähän periodiin ajoittuu
myös Rovaniemen kirjaston perustaminen.3

Kirjaston perustaminen ja alkuvaiheet
Suomen yleisten kirjastojen historia ulottuu
1700-luvulle, jolloin luterilaisella kirkolla oli
kirja- ja raamattukokoelmia, joita lainattiin
seurakuntalaisille. Vuosisadan lopulla myös säätyläisten omat lukuseurat yleistyivät Suomessa
Saksan ja Ruotsin mallin mukaan. Eri ammattiryhmillä, kuten virkamiehillä ja kauppiasporvaristolla oli omia kirjastojaan. Ensimmäiset yleiset kirjastot perustettiin maaseudulle
1800-luvun alussa.1
Kansankirjastojen synnyn taustalla oli pyrkimys levittää valituksen aatteita kansan keskuuteen. Suomen ensimmäinen kansankirjasto
oli vuonna 1802 paroni R. G. Wreden perustaman Anjalan Regina-koulun yhteydessä. Kansankirjastoja ei kuitenkaan saatu vielä silloin
laajamittaisesti toimimaan, vaan sitä jouduttiin
odottamaan 1840-luvulle. Silloin perustettiin
Ruotsin mallin mukaan pitäjänkirjasto seurakunnan yhteyteen. Kansallisesti heränneet opiskelijat kiinnostuivat kirjastoasiasta ja perustivat yhdistyksiä, joista saatiin levitettyä valmiita
kirjakokoelmia pitäjiin. 1800-luvun puoleenvä-

Rovaniemen kirjasto perustettiin 9. huhtikuuta vuonna 1860 pidetyssä pitäjänkokouksessa.4 Perustamispäivää on juhlittu myös helmikuussa, sillä G. A. Andersonin Rovaniemen
pitäjä -kirjassa perustamispäiväksi on merkitty
2

Ilkka Mäkinen 2009b, s. 136–140.

3

Ilkka Mäkinen 2002, s. 418–423.

4

1

Rovaniemen seurakunnan kirkonarkisto II. Pitäjänkokousten
pöytäkirjat 1838–1869. Ca: 1-2.

Marjatta Hietala 1999, s.18–19.
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9.2.1860.5 Myöhemmät Rovaniemen kirjastohistoriikkien tekijät ovat ilmeisesti käyttäneet
lähteenään Andersonin teosta, eivätkä ole tutustuneet alkuperäisiin pitäjänpöytäkirjoihin
Rovaniemen kirkkoherranvirastossa. Myös perustamisvuodesta on ollut epävarmuutta, sillä
Rovaniemen piirin kirjastotarkastaja Rae Murhu on kirjeessään kirjastolautakunnalle esittänyt perustamisvuodeksi vuotta 1958.6 K. Werkko
puolestaan on esittänyt kansankirjastoista kertovassa kirjassaan perustamisvuodeksi vuotta
1859. Hänen mukaansa jo edellisenä vuonna
kappalainen J. Bäckvall oli kerännyt jo lukukinkereillä ja hautajaisissa varoja 50 ruplan edestä.
Kirjaston perustamisessa olivat apua antaneet
Werkon mukaan ”eräs kauppias ja raatimies Oulusta, pitäjän provasti P. Heikel y.m. herras henkilöt”. Lisäksi J. Fellman oli lahjoittanut 40 kirjaa.7 Alkuperäislähteissä ei kuitenkaan esiinny
mainintoja näistä, eikä Werkko kerro, mistä tiedot ovat peräisin. On mahdollista, että kirjasto
yritettiin perustaa pitäjään jo 1850-luvun lopulla, mutta lähteiden mukaan se saatiin virallisesti
perustetuksi vasta vuonna 1860.

Pitäjänkokouksen pöytäkirja 9.4.1860.
Kuva: Kati Vuontisjärvi.

Varsinaisesta yleisestä kirjastosta, sellaisena kuin se nykyisin ymmärretään, ei vielä ollut
kyse. Kokouksessa laitettiin kuitenkin kirjastoasia vireille ja päätettiin hankkia kokoelma
kirjoja. Tähän työhön katsottiin kirkkoherran
sopivan parhaiten. Kokouksessa päätettiin myös,
mistä saataisiin varat kirjojen hankintaan. Sääntöjen laatiminen jätettiin myöhäisempään vai-

5

G. A. Anderson 1915, s. 439.

6

Kirjaston oma arkisto. Maalaiskunnan kirjaston toimintakertomuksia, järjestämätön arkisto 1949–1998.

Kantakirjaluettelo 1885-1895. Kuva: Kati Vuontisjärvi.
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K. Werkko 1879.
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heeseen. Kirkkoherra Carl Filip Tillman8 johti
kokousta Rovaniemen pappilassa. Pitäjänkokouksen muita osallistujia olivat Matti Junkkara,
Heinrich Korkalo, Johan Hoikka, Johan Niemelä, Matti Kunnari ja Matti Korva.

keaksi ylityksestä huolimatta.11 Pöytäkirjoista
ei löydy mainintaa varsinaisesta kirjaston sijoituspaikasta, mutta ajan tavan mukaan se sijaitsi
todennäköisesti pappilassa, jossa kirkkoherra
huolehti kirjastosta.

”Pitäjän kirjaston ostoon suostuivat pitäjänmiehet yksimielisesti ja päättivät ostaa kirjoja
50 hopia ruplan edestä, johonka tarpeeseen rahat pitää otettaman Kruununvouti Walleniukselta viime veronteosta Kemin lumireen vetopalkaksi ylöskannetusta, - mutta tälle pitäjälle
takaisintuomituista rahoista. Kirjaston käytäntö eli lukeminen tulee lähemmin määrättäväksi, sitten kun allekirjoittanu kirkkoherran
virantoimittaja toimitta kirjain oston ja tänne
tuonin sopivalla tavalla.” 9

Vuoden 1861 kesäkuun kokouksessa läsnä
olivat kirkkoherra C. Ph. Tillman, Tuomas Poikela, Karl Suutari, Henrik Suutari, Johan Witikka,
Henrik Korkalo sekä Henrik Mölläri. Kokouksessa hyväksyttiin kirjaston kahdeksankohtaiset
säännöt. Lainaoikeus oli pientä vuosikorvausta
vastaan kaikilla, mutta köyhille tarjottiin myös
mahdollisuutta lukea ilmaiseksi kirjastossa.
Lainata he eivät saaneet. Säännöissä oli lisäksi
tarkat määräykset sakoista ja kirjojen korvauksesta. 12 Kaikkiaan ne muistuttivat yllättävänkin
paljon nykyisiä sääntöjä. Poikkeuksena oli kirjaston maksullisuus, mikä tietenkin rajoitti lainaajien määrää.

Tieto uuden kirjaston perustamisesta kantautui
Ouluun asti. Oulun Wiikko-Sanomien numerossa
16 kerrottiin Rovaniemen asioita ja ilmoitettiin
lainakirjaston olevan hankkeilla. Rahaa ei katovuosien jälkeen paljon ollut, mutta kirjasto koettiin tarpeelliseksi.10

Sääntöjä lainakirjaston hoitoon
1. Kirjaston kassan maksettavaa palkintoa
vastaan 20 kopeekka hopiaa vuodessa, eli yksi
kopeekka viikolta, on jokainen velvoitettu saamaan kirjastosta lainaksi kirjoja. Samalla palkinnolla on myös lainanottajan väestöllä oikeus lukia niitä lainanottajalta lainaksi ostetuita
kirjoja ja oikeus kansa lainanottajalla yhdellä
kerralla ottaa useamman kuin yhden kirjan
lainaksi, jos kirjastossa niitä löyty. Köyhät saa
kirjastossa lukia kirjoja ilman maksotta.

Kirjastoasia ei edistynyt kovin nopeasti päätöksen jälkeen. Vasta seuraavan vuoden kesäkuussa pitäjänkokous hyväksyi laskun kirjojen
ostosta. Kirjat oli hankittu lokakuussa ja kirkkoherra oli ylittänyt määrätyn 50 hopearuplan
summan 32 kopeekalla. Lasku tunnustettiin oi8
Tässä esiintyvä Tillman toimi Rovaniemellä väliaikaisena
kirkkoherrana ja hänen etunimensä kirjoitetaan lähteestä
riippuen Filip tai Philip. Myöhemmin esiintyy myös E. Tillman,
joka on kirkkoherran apulainen. Kyseessä ovat eri henkilöt.

2. Jokaiseen kirjastoon kuuluvaan kirjaan pan-

9

Rovaniemen seurakunnan kirkonarkisto II. Pitäjänkokousten
pöytäkirjat 1838–1869. Ca: 1-2. Pitäjänkokous 9.4.1860.

11
Rovaniemen seurakunnan kirkonarkisto II. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1838–1869. Ca: 1-2. Pitäjänkokous 2.6.1861.

10

Oulun Wiikko-Sanomia n:o 16/1860. Osoitteessa: http://digi.
lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/showPage.html?conversatio
nId=3&action=entryPage&id=412174 Luettu 3.2.2010.

12
Rovaniemen seurakunnan kirkonarkisto II. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1838–1869. Ca: 1-2. Pitäjänkokous 2.6.1861.
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naan ilman numerota, aika, kuin kauan kirja
sa olla lainassa; jos kirja ej määrätyllä ajalla
takasin toimiteta kirjastoon, vetäköön lainanottaja sakkoa kuusi (6) kopeekka hopiaa joka
viikolta yli määrätyn ajan. Lainanottajalla on
oikeus ilmoituksen jälkeen kirjastonhoitajan
hyväksinähtyä pidentä laina aika, joka pitää
lainakirjaan ylöspantaman.
3. Kirjoja ulosannetaan joka sunnuntaipäivänä,
jolloin myös takasin otetaan ennen lainatuita,
mutta ej viikon alla, jos kohta juhlapäiväkiin
sattuis. Sen tähden tulee 2. pykälässä määrätty
sakko luvettavaksi koko viikolta.
4. Jos lainanottaja likaa, repi eli muutoin pahasti haita lainatuita kirjoja, palkitkon heti
vahinkon; laittakoon myös heti toisen kirjan
sijaan eli maksakoon sen hinnan, jos lainattu
kirja pois tulee.

Rovaniemen kirjaston ensimmäiset säännöt.
Kuva: Kati Vuontisjärvi.

5. Jos ensimmäisessä pykälässä määrättyä palkintoa ja toisessa pykälässä määrättyä sakkoa
ej vaatimuksen päälle maksettais, niin ej saa
ennen kuin maksu tapahtunu on semmoiselle
lainaajalle kirjoja lainata. Jos samasta lainajasta tämmöinen huolimattomuus tapahtuu
useamman kuin yhden kerran, olkoon lainaja
asian haarain jälkeen eroitetty kaikesta osallisuudesta kirjastoon.
6. Ne yläällä mainitut raha tulot lankiavat kirjaston kassaan ja käytettään kirjain sitomiseen ja uusien kirjain ostamiseen.
7. Kirjaston laskukirjat (räkenskaper) rahain
ja tavarain (inventarier) yli tutkitaan kolmelta
valitulta jäseneltä, joilla myös on oikeus määrätä ostaa uusia kirjoja ja muisa kirjastossa
kuuluvissa asioissa.

Rantavitikan vanha kansakoulurakennus. Kuva Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry.
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kirkkoherran apulainen E. Tillman, opettaja F.
Nordlund, talokas Matti Keskikorva, rouva Liina Heikel ja opettajatar Hanna Wallenius. Kuntakokouksessa 22.3.1880 tehtiin myös päätös,
jonka avulla kirjastoon hankittiin lisää varoja.
Päätöksen mukaan jokaisesta avioliittoon kuulutuksesta sai kirjasto osakseen 1 markan ja 50
penniä.16

8. Niin kauan kuin kirjaston varat ej myöten
anna palkita kirjaston hoitajan palkkaa, annetaan hoitajan toimitus jolle kulle haluvaiselle
ja uskotulle ”miehelle”.

Nämä säännöt luettin pitäjänmiehille, jotka
tällä kerta jälkeen elämiseksi oikeiksi tunnustettiin.13

Tarkkoja tietoja kirjaston sijoituspaikasta
tai kirjastonhoitajasta ei ole säilynyt. Rovaniemen kauppalan kirjaston pitkäaikainen kirjastonhoitaja Matti Perunka kuitenkin arvelee historiikissaan, että kirjasto olisi sijoitettu uuden
koulurakennuksen yhteyteen Rantavitikalle tai
Korvanniemelle, sillä kaikki kirjaston johtokunnan jäsenet asuivat sillä suunnalla.17 Lisäksi kirjastot pyrittiin 1800-luvulla sijoittamaan koulujen yhteyteen. Jos kirjasto on sijainnut koululla,
on todennäköistä, että toinen silloisista opettajista (Nordlund tai Wallenius) on hoitanut sitä.

Perustamisen ja sääntöjen hyväksymisen jälkeen kirjastoa ei mainita pitäjänpöytäkirjoissa
ennen vuotta 1864, jolloin pitäjänkirjastoa järjestämään ja tallettamaan valittiin talonisäntä
Tuomas Poikela.14 Ennen Poikelaa kirjastosta
olivat huolehtineet kirkkoherra C. Ph. Tillman,
kirkkoherra Högman sekä armovuoden saarnaaja N. Holmström. Poikelan jälkeen, kirjaston
siirryttyä vuonna 1870 perustetun kansakoulun
tiloihin, sitä hoitivat opettajat M. Tuomikoski
sekä K. A. Jurva. Jurvan aikana kirjasto paloi
salaman iskettyä kansakoulun rakennukseen
vuonna 1872.15 Tulipalon jälkeen keskityttiin ilmeisesti aluksi koulun perustamiseen ja kirjasto unohdettiin muutamaksi vuodeksi. Anderson
nimittäin mainitsee kirjassaan kirjastonhoidon
ensi-innostusta seuranneen takatalven, koska
vasta joulukuun 29.–30. päivinä vuonna 1879
pidetyssä kuntakokouksessa keskusteltiin kirjaston perustamisesta ja valittiin komitea laatimaan kirjastolle säännöt. Uudet säännöt hyväksyttiin kuntakokouksessa 27.12.1880 ja niihin
vahvistusta hankkimaan laitettiin metsänhoitaja H. Heikel. Kirjaston johtokuntaan kuuluivat

Kaupungin arkistoista ei löydy monia kirjastoon liittyviä dokumentteja 1800-luvulta, mutta
vuosilta 1885–1895 on kuitenkin säilynyt kansankirjaston lainausluettelo, josta näkyy mitä
kirjoja kirjastossa on ollut ja kuinka paljon
niitä on lainattu. On mielenkiintoista huomata,
että uskonnollisten kirjojen lisäksi kirjastossa
on ollut laajasti kirjoja myös muista aiheista.
Luettelosta löytyy mm. Vänrikki Stoolin tarinat,
jota on lainattu ahkerasti samoin kuin Välskärin
kertomuksia. Kaunokirjallisuus on jo tuolloin ollut lainatuinta materiaalia. Kirjastoa ovat käyt-

13
Rovaniemen seurakunnan kirkonarkisto II. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1838–1869. Ca: 1-2. Pitäjänkokous 2.6.1861.

Rovaniemen seurakunnan kirkonarkisto II. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1838–1869. Ca: 1-2. Pitäjänkokous 24.7.1864.

16
G. A. Anderson 1915 s. 439–440. Rovaniemen seurakunnan
kirkonarkisto II. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1838–1869. Ca:
1-2. Pitäjänkokous 22.3.1880.

15

17

14

K. Werkko 1879.
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täneet yhtä runsaasti sekä miehet että naiset.18
Tarkempia tietoja kirjaston toiminnasta Rovaniemellä löytyy aivan 1900-luvun alusta, vuodesta 1903, jolloin Rovaniemen kansankirjasto
sijaitsi Pyynyn talossa, jossa sitä hoiti Ester Pyyny. Lainattavia kirjoja oli yhteensä 335 kolmessa
eri lainauspiirissä. Pääkirjasto oli avoinna kolme kertaa viikossa ja piirikirjastot joka päivä.
Lainoja kertyi vuoden aikana 672 kappaletta.19
Tietoja siitä, missä piirikirjastot ovat sijainneet,
ei löydy.
Topeliusta lainattiin ahkerasti jo 1800-luvulla.
Kuva: Kati Vuontisjärvi.

Piirikirjastoista alkaa löytyä tietoja vuodesta 1908 alkaen, jolloin kuntakokouksissa hyväksyttiin Jaatilan ja Namman kirjastojen säännöt.
Samana vuonna perustettiin vielä Ylikorkalon
kirjastoyhdistys. Ylikorkaloon saatiin hankittua
melko nopeasti kirjakokoelma, sillä jo vuonna
1912 kirjastosta löytyi 200 nidettä ja lainauksia
oli yhteensä 228 kappaletta. Lohinivaan kirjasto
perustettiin vuonna 1910. Ensimmäisenä toimintavuonna sillä oli kirjoja 41 kappaletta, lainaajia 45 ja lainoja 281. Lohinivassa luettiin paljon. Kirjastot eivät saaneet joka vuosi kunnalta
avustusta, vaan joutuivat toimimaan omillaan.20
Piirikirjastojen toiminta oli vahvasti kylän oman
aktiivisuuden ja kirjastoinnostuksen varassa.
Piirikirjastojen lisäksi Rovaniemellä toimivat vuosisadan alussa nuorisoseura PohjonKoiton kirjasto, joka oli perustettu vuonna
1906 sekä raittiusseuran ja työväenyhdistyksen
kirjastot, jotka myös Rovaniemen piirin kirjas18
Rovaniemen kaupungin arkisto. Rovaniemi. Kantakirjasto.
III 14: 1. Af: 1. Kansankirjaston lainausluettelo. 1885–1895.

Kirjaluettelo vuosisadan alkupuolelta. Kuva: Kati Vuontisjärvi.
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Matti Perunka 1960, s. 9 ja 11.

20

Matti Perunka 1960, s. 10–11.
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toneuvoja Iivar Fri mainitsee päiväkirjassaan.
Nämä kirjastot käsittivät lähinnä kirjakaappeja
noin 50–200 kirjan kokoelmineen. Kirkonkylässä sijainneen työväenyhdistyksen kirjastossa
oli myös lukutupa. 1920-luvulla mainitsemisen
arvoisia olivat lisäksi Rovalan kirjasto sekä sen
useat pienet savottakirjastot eri puolilla Lappia.
21

Vuonna 1911 Rovaniemen kirjasto järjestettiin uudelleen, ja se sai uudet säännöt. Kirjaston
nimeksi tuli Rovaniemen pitäjän kansankirjasto
ja kirjastonhoitaja nautti 50 markan palkkaa.
Anderson mainitsee kirjastoja olleen muissakin kylissä, mutta hän ei kerro niistä enempää.22
Todennäköisesti kyse oli ainakin Jaatilan, Namman, Lohinivan ja Ylikorkalon kirjastoista.

Kantaluettelo Lohinivan Kansankirjastolle. Kuva: Kati Vuontisjärvi.

Kirjaston perustamisen aikaan Rovaniemi
oli väkiluvultaan melko pieni pitäjä. Andersonin
tietojen mukaan vuonna 1860 Rovaniemellä asui
3636 asukasta. Pitäjä kuitenkin kasvoi tasaisesti
ja kymmenen vuoden päästä asukasluku oli jo
4143. Vuonna 1900 asukkaita oli 8324 ja 10 000
raja rikkoutui 1900-luvun alussa. Andersonin tiedot päättyvät vuoteen 1916, jolloin Rovaniemellä oli 13 199 asukasta.23

Lapin Kansan artikkeleihin kirjastosta. Kirjastotarkastajan arkisto alkaa kuitenkin vasta vuodesta 1921, joten sitä aikaisemmalta ajalta ei
löydy tietoja. Lapin Kansa alkoi ilmestyä vuonna
1928.
Vuonna 1921 valtionavustuksille määrättiin
perusteet, joiden mukaan myös kuntien piti panostaa kirjastoon. Maalaiskunnan kirjastot saivat tukea 75 % kaunokirjallisuuden ja 100 %
tietokirjallisuuden hankintaan. Kaupunkeihin
annettiin hieman pienemmät tuet. Avustukselle asetettiin kuitenkin ylärajat 3000 markkaan
kantakirjastolle ja 500 markkaan piirikirjastolle. Lisäksi maksettiin palkkausavustusta
maalaiskunnan kantakirjastoon. Vuoden 1928
kansankirjastolain myötä avustukset nousivat.
Samana vuonna ei maaseudun kirjastoissa ollut yhtään päätoimista kirjastonhoitajaa. Niitä

Kirjaston vaiheista 1900-luvun alussa ei ole
säilynyt kovin paljon arkistolähteitä. Osa pitäjänpöytäkirjoista ja muusta materiaalista paloi
tai katosi Lapin sodan aikana. 1920- ja 1930-lukujen osalta olen joutunut tukeutumaan Rovaniemen piirin kirjastotarkastajan arkistoon sekä
21

Matti Perunka 1960, s.10–11.

22

G. A. Anderson 1915, s. 439–440.

23

G. A. Anderson 1915, s. 113 ja 454.
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hoidettiin sivutoimisesti harrastuksena tai perheyrityksenä, jossa joku oli virallisesti merkitty
hoitajaksi, mutta käytännössä lainausta hoiti se,
joka parhaiten ehti. Tilanne korostui silloin kun
kirjasto sijaitsi kodissa. Lähes puolet kirjastoista oli hoidossa opettajilla. Kirjastonhoidosta ei
aina maksettu palkkaa, joten halukkaita ei ollut
paljoa.24

Rovaniemen piirin kirjastoneuvoja27 IIvar
Fri kommentoi toimintakertomuksessaan kirjastojen yleistä tilaa omassa piirissään 1920-luvun
alussa. ”… kirjastoharrastus tässä piirissä näyttää kaikkialla elpymisen merkkejä… Mutta kun
kirjastot yleensä täällä pohjoisessa viimeisinä
sotavuosina ovat päässeet perin rappeutumaan
ja koko harrastus siis lamautunut, ei tietysti voi
mitään yhtäkkistä nousua edes odottaa. Valtion
auttavan käden ojentaminen on kuitenkin erinomaisen suuressa määrässä jo nyt vaikuttanut
kirjastojen elpymiseen… ”28

Kirjastonhoitajien pätevyysvaatimukset määriteltiin ensimmäistä kertaa vuoden 1928 kansankirjastoasetuksessa. Vaatimukset olivat aivan
liian kovat. Niitä ei voitu täyttää, sillä koulutusta
ei järjestetty riittävästi, eikä koulutukseen tahtonut edes löytyä halukkaita. Vaatimusten piti
tulla voimaan vuoden 1932 alusta, mutta ongelmien ilmaannuttua, vaatimuksia muutettiin niin,
ettei maalaiskunnan kirjastonhoitajilta vaadittu
mitään pätevyyttä ja kirjastotarkastajille annettiin lupa myöntää poikkeuksia. Usein samat kirjastonhoitajat jäivät hoitamaan kirjastoja, sillä
pätevämpiä ei löytynyt.25

Kirjastoneuvoja IIvar Fri kävi tarkastamassa pitäjän kirjaston vuonna 1922. Silloin Rovaniemellä toimi kunnankirjasto sekä työväenkirjasto.29 Vuonna 1922 kirjaston johtokunnan
esimies oli Otto Hulkko. Fri ei pitänyt kirjaston
kuntoa kovin hyvänä: ”Kirjasto ei ole ensinkään
lainauskunnossa. Sillä ei ole paikkaa missään.
Kunnanavustus ollut hyvin epämääräistä. Esimies ei voinut tulevaisuuteenkaan nähden sanoa
mitään. Vakuutti kuitenkin tekevänsä parhaansa.” Työväen kirjastolla ei ollut sääntöjä, eikä
paljon kannatustakaan yhdistyksen puolelta.
Toimihenkilöt eivät osanneet sanoa paljon mitään menneisyydestä, vielä vähemmin tulevaisuudesta. He aikoivat laittaa kirjaston kuitenkin
kuntoon, että voisivat hakea avustusta sen toimintaan.30 Molempien kirjastojen toiminta oli

1920-luvun puolivälissä tavoitteena oli oman
huoneen saaminen kantakirjastoille. Kirjastot
sijaitsivat yleisesti kouluilla tai yksityiskodeissa. Yleisin aukiolopäivä oli sunnuntai. Valtionapua saadakseen oli kirjaston oltava avoinna
vähintään kaksi kertaa viikossa ja kaupunginkirjaston neljä kertaa viikossa. Maaseudulla
pysyteltiin tuossa määräyksessä, mutta käytännössä kirjasto oli aina auki, kun opettaja oli koululla tai omistaja talossaan.26

24

Eija Eskola 2009, s. 292–300.

25

Eija Eskola 2009, s. 292–300.

26

Eija Eskola 2009, s. 292–300. s. 292–300.

27
Sanaa kirjastoneuvoja käytettiin vielä 1920-luvulla kirjastotarkastajan asemasta.
28
Oulun maakunta-arkisto. Rovaniemen piirin kirjastotarkastajan arkisto. Db:1 Kirjastoneuvojan toimintakertomukset
1921–1925.
29
Oulun maakunta-arkisto. Rovaniemen piirin kirjastotarkastajan arkisto. Db:1 Kirjastoneuvojan toimintakertomukset
1921–1925.
30
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hyvin epäsäännöllistä ja pientä, eikä niitä ollut
hoidettu kunnolla. 1920-luvulla kirjastokenttä
oli vielä hajanainen. Kunnissa oli paljon eri yhdistysten kirjastoja kunnan omien kirjastojen
lisäksi ja ne kaikki olisivat kaivanneet kuntien
ja muiden tahojen tukea.

varastohuoneessa. Nyt sitä vastoin oli se jo otettu käytäntöön ja saatu siihe kunnan kannatus.”32
Vuonna 1925 kirjastoon saatiin uusi kirjastonhoitaja, lakitieteen ylioppilas Eino Poikela.
Nimellisesti kunnassa oli viisi piirikirjastoa,
joista vain kaksi oli enää käytössä. Kirjastot
olivat todennäköisesti samat, jotka edellisessä
tarkastusraportissa oli kirjattu kiertokirjastoiksi. Kantakirjasto sijaitsi kunnan virkailijoiden
kunnallistoimistossa kaappeihin sijoitettuna.
Kirjamäärä oli kasvanut noin 1200 kappaleeseen. Kirjaston johtokunta oli päättänyt antaa
kirjaston uudestaan järjestettäväksi, sillä se oli
mennyt aivan sekaisin. Nyt aloitettiin luetteloiminen Deweyn kymmenjärjestelmän mukaan
korteilla sekä yksikorttilainausjärjestelmänä.
Kirjastotarkastaja tuntui olevan tyytyväinen
ainakin uuteen kirjastonhoitajaan, vaikka kirjastossa oli vielä paljon asioita korjattavana. Fri
totesi tarkastuskertomuksessaan: ”Kun nyt on
saatu sivistyksen saanut henkilö kirjastonhoitajaksi, niin lienee syytä toivoa, että se tulee kunnollisesti hoidetuksi.”33

Vuonna 1923 tehdyssä tarkastuksessa selvisi kirjaston todellinen kunto. Kirjasto sijaitsi
kunnantalon kokoushuoneen neljässä kaapissa.
Huone oli kyllä tilava ja tarkoitustaan vastaava,
mutta se oli kirjaston käytössä vain silloin, kun
kokoushuonetta ei tarvittu kokouksiin. Kirjasto
oli järjestetty vanhan kansavalistusseuran järjestelmän mukaan. Numerot olivat koko kirjaston läpi yhdessä sarjassa ja toistaiseksi kirjoista
oli laadittu vain tavallinen kantaluettelo. Kirjoja kirjastossa oli noin 750 kappaletta. Kunnassa
toimi myös viisi kiertokirjastoa, joita täydennettiin ajoittain kantakirjastosta. Kirjastonhoitajana toimi leskirouva Liisa Strömmer, joka oli
ollut työssä puolitoista vuotta. Kirjastoa varten
ei ollut laadittu erityisiä suunnitelmia. Kokoelmaa täydennettiin vuosittain kunnan antamalla
rahalla, jolla maksettiin myös kirjastonhoitajan
palkka. Kunta antoi kirjastolle rahaa 50 penniä
hengeltä. Kirjastotarkastaja antoi kirjastonhoidon mallisäännöt ja pyysi harkitsemaan kirjojen järjestämistä sisällön mukaan esim. Deweyn
järjestelmän31 mukaan. Kirjastotarkastajan
mukaan kirjaston kunnossa oli kuitenkin tapahtunut jo selvää parannusta: ”Kun toista vuotta
sitten kävin Rovaniemellä, oli tämä kirjasto silloin jo aikoja ollut käyttämättömänä ja jossakin

Jakautuminen kahdeksi kantakirjastoksi
Vuonna 1928 Rovaniemen kantakirjasto päätettiin jakaa kauppalan ja maalaiskunnan erotessa
omiksi kunnikseen. Yhteisen kirjaston johtokunta kehotti kokouksessaan 14.12. molempien
kuntien valtuustoja valitsemaan kirjastoille johtokunnat, jotta kirjastolaitos voisi jatkaa toimin-

tajan arkisto. Dc:1 Tarkastuskertomukset 1921–1925. Rovaniemen kuntaa koskeva matkakertomus 24.1.1922.

32
Oulun maakunta-arkisto. Rovaniemen piirin kirjastotarkastajan arkisto. Dc:1 Tarkastuskertomukset 1921–1925. Tarkistuskertomus Rovaniemen kantakirjastosta 23.10.1923.

31
Deweyn luokituksen kehitti 1870-luvulla Melvin Dewey ja se
perustuu kymmenluokitukseen. Kymmenluokituksessa on 10
pääluokkaa (0–9) ja kullakin pääluokalla 10 alaluokkaa.

33
Oulun maakunta-arkisto. Rovaniemen piirin kirjastotarkastajan arkisto. Dc:1 Tarkastuskertomukset 1921–1925. Tarkistuskertomus Rovaniemen kantakirjastossa 14.–16.4.1925.
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taansa uusissa kunnissa. Kauppalan johtokuntaan ehdotettiin lehtori Eeva Koposta, maisteri
D. Kostia, opettaja Aili Kariniemeä, konduktööri
Grönroosia, pankkivirkailija Hanna Kouria sekä
komisario D. Poikelaa. Maalaiskunnan johtokuntaan ehdotettiin opettaja J. Kiveliötä, opettaja
H. Hyväristä, ylikonstaapeli M. Torkkolaa, rouva
Tyyne Nuotiota sekä neitejä Torkkola ja Hilma
Hulkko. Jäljellä olevilla yhteisillä rahoilla sekä
kirjaston käytettävänä olevan Nordlundin lahjarahastosta päätettiin hankkia lisää kirjoja, jotka
jaettaisiin kirjastojen erotessa. Jakoa suorittamaan suositeltiin kauppalan puolesta komisario
Poikelaa ja maalaiskunnan puolesta opettaja
Kiveliötä. Molemmille valtuustoille ehdotettiin
uuden kirjastohuoneen etsimistä, sillä nykyinen
koettiin tarkoitukseensa sopimattomaksi. Säästösyistä valtuustoille esitettiin kirjastonhoitajan
tointa sivutoimiseksi.34 Kauppalan kirjasto jäi
kuitenkin Valtakadulle kauppalan toimitaloon,
jossa yhteinen kirjasto oli jo sijainnut kymmenisen vuotta ja maalaiskunnan kirjasto siirrettiin
Saarenkylään Pöykkö-Halvarin taloon. Molemmat kirjastot saivat noin 1000 kirjaa sekä muutamia kirjakaappeja.35 Hyvistä aikomuksista huolimatta kirjastojen järjestäminen näytti jäävän
kunnissa sivuraiteille muutamaksi vuodeksi.

Rovaniemen viimeinen yhteinen valtuusto ennen vuotta 2006.
Kuva: Lapin maakuntamuseo.

Kirjastoasia kuitenkin koettiin Rovaniemellä
tärkeäksi, mikä näkyy Lapin Kansassa etusivulla ilmestyneestä artikkelista, jossa käsiteltiin
yleisten kirjastojen merkitystä.
”Siitä voidaan olla yksimielisiä, että tarkoituksenmukaisesti järjestetty kirjaston on laitos,
mitä tarvitsevat kaikki kansalaiset, jotka itse-

Kauppalan kirjasto sijaitsi vuosina 1937-1944 Valtakadulla,
kuvassa kolmas talo oikealla. Kuva: Lapin maakuntamuseo.
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Lapin Kansa 18.12.1928 n:o 8.

35

Matti Perunka 1960, s.11–12.
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kirjastotutkintoa. 37 Perunka suoritti ensin Kansanvalitusseuran kirjeopistossa maalaiskuntien
kirjastonhoitajakurssin ja myöhemmin myös
kaupunginkirjaston virkailijan kurssin ja tutkinnon heti seuraavana vuonna. Hänet hyväksyttiin vakinaiseksi kirjastonhoitajaksi vuonna
1932.38

ään kehittävät ja yleensä jotakin toimittavat.
… Wähitellen voi kirjasto muodostua kunnassaan paikaksi, josta rikas ja köyhä, työnantaja
ja työntekijä, nuori ja wanha samanarwoisina
kohtaavat toisensa kaikilla yleisesti katsoen
sama tarkoitusperä: tietojen kartuttaminen ja
totuuden etsiminen.”36

Kirjoitus henkii valistusaatetta ja uskoa sivistyksen voimaan. Yleisten kirjastojen tarjoama
mahdollisuus tasa-arvoisesti sivistää ja kehittää
itseään varallisuudesta riippumatta nähtiin niiden tärkeimmäksi ominaisuudeksi. 1930-luvun
alusta lähtien kirjastoihin alettiin Rovaniemellä
kiinnittää enemmän huomiota. Maalaiskunta ja
kauppala aikoivat molemmat lisätä kirjastonsa
toimintaa ja laajentaa kirjastojaan.

Jokaisella Rovaniemen kauppalassa asuvalla henkilöllä oli oikeus maksutta lainata kirjoja kirjastosta. Lainausoikeutta laajennettiin jo
kahden vuoden päästä kattamaan kaikki ”kauppalan asukkaat sekä lähimmässä ympäristössä
asuvat”. Ilmeisesti lainausoikeuden rajoittaminen vain kauppalan asukkaisiin oli saanut aikaan
närää. Kirjoja kirjastossa oli noin tuhatkunta,
eikä määrä kasvanut toiminnan alkuvuosina
juuri lainkaan. Kirjat vain yksinkertaisesti kuluivat, eikä kirjastolla ollut varoja hankkia kovin paljon uutta materiaalia. Kauppalan kirjastossa oli ensimmäisenä toimintavuotenaan noin
300 lainaajaa ja noin 3500 lainaa. Kirjasto oli
avoinna su 15–17 ja ke 17–19 ja se oli luokitettu
neljään pääluokkaan: 1. uskonnollisiin, 2. tieto-,
3. kertoma- ja 4. nuorisokirjoihin. Niitä ei ollut
aakkostettu, vaan ne oli järjestetty hankintaluettelon mukaan. Ilmeisesti aiemmin kaavailtu
järjestäminen 10-luokitukseen ei ollut onnistunut. Kunnan alueella toimi myös teollisuusseutujen evankelioimisseuran työkeskus Rovalan
kirjasto. Kirjastojen välillä ei ollut yhteistoimintaa.39

Rovaniemen kauppalan uusi kirjasto
Vuosilta 1928–1929 ei löydy uusien kirjastojen
toimintakertomuksia lainkaan, mutta seuraavana vuonna toimintakertomukset löytyvät sekä
kauppalan että maalaiskunnan puolelta. Kauppalan kirjaston johtokuntaan kuuluivat melko
lailla aiemman ehdotuksen mukaisesti puheenjohtaja kansakoulun opettaja Aili Kariniemi,
fil. maist. Eeva Koponen, kansakoulun opettaja
Hilja Kiviharju, pankkivirkailija Hanna Kouri, junailija Väinö Grönroos ja poliisikomisario
Eino Poikela. Kirjaston rahoista huolehti kauppalan rahastonhoitaja ja tilit tarkasti kauppalan tilintarkastaja. Kirjasto oli sijoitettuna
kauppalan toimitaloon ”Toimelaan”, jossa myös
kauppalan valtuusto kokoontui. Kirjastoa hoiti
työmies Matti Perunka, joka oli ollut toimessa
vuodesta 1930, mutta ei ollut vielä suorittanut
36

37
Oulun maakunta-arkisto. Rovaniemen piirin kirjastotarkastajan arkisto Ec:1-15. Saapuneet toimintakertomukset 1928–
1942.
38
Mirja Perunka: Matti Perungan julkaisemattomat muistelmat.
39
Oulun maakunta-arkisto. Rovaniemen piirin kirjastotarkastajan arkisto Ec:1-15. Saapuneet toimintakertomukset 1928–

Lapin Kansa 15.5.1930 n:o 53.
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”Hilda Pöykkö oli 16-vuotias, kun Rovaniemen maalaiskunnan kantakirjasto perustettiin
hänen kotiinsa vuonna 1929. … Hilda Pöykkö muistelee, että kirjasto sijoitettiin hänen
kotinsa etukamariin. Hoitajaksi valittiin J.F.
Pöykkö, Hildan veli. Kuitenkin käytännön kirjastotyö ja hoito jäi Hildan hoidettavaksi, sillä Hilda piti ihmisten kanssa työskentelystä.
Samalla se oli ihmisten kuuntelemista. Innokkaimpia lainaajia olivat rautatieläiset, jotka
olivat rakentamassa rautatietä täällä vuosina
1929–1932. Rautatieläiset kävivät lainaamassa
kirjoja aina Misistä asti.”41

Maalaiskunnan kirjasto sijoitetaan Pöykön
taloon
Kuntajaossa 1929 kauppalan ja maalaiskunnan
kirjastot saivat tuhat kirjasidosta ja muutamia
kirjakaappeja. Nämä kirjat olivat suurimmaksi osaksi uusia ja ne oli hankittu lahjoituksina
saaduilla varoilla. Vuodesta 1929 vuoteen 1949
maalaiskunnan kirjojen määrä ei kasvanut juuri
lainkaan. Vasta sen jälkeen kunta alkoi panostaa
kirjastoonsa.
Maalaiskunnan kirjaston johtokuntaan kuuluivat puheenjohtajana kansakoulunopettaja
Jalmari Kiveliö, rouva Tyyne Nuotio, neiti Hilma
Hulkko, neiti Mari Torkkola, maanviljelijä Janne
Pöykkö ja ylikonstaapeli Matti Ylijurva. Rahastonhoitajana toimi johtokunnan valitsema Tyyne Nuotio. Kirjasto oli sijoitettuna M. A. Pöykön
taloon, jossa sillä oli käytössään kaksi huonetta.
Kirjastonhoitajana toimi maanviljelijä Janne
Pöykkö. Hän oli ollut toimessa vuodesta 1930,
muta hänellä ei ollut kirjastotutkintoa. Kunnan
kaikilla asukkailla oli oikeus maksutta lainata. Kirjasto oli avoinna keskiviikkoisin 18–20
ja sunnuntaisin 15–17. Maalaiskunnan alueella
toimi myös kahdeksan lainausasemaa. Olemassa
oli myös nuorisoseurain ja kirjastoyhdistysten
kirjastot.40

Kirjastotarkastaja hyväksyi Rovaniemen maalaiskunnan kirjaston ja väliaikaisen kirjastonhoitajan vuonna 1930, jolloin hän vieraili uusissa
kirjastoissa. Heti seuraavana vuonna kauppalan
kirjasto tarkastettiin uudelleen. Kirjastotarkastaja Iivar Fri kuoli Rovaniemellä tapaturmaisesti 19.6.1931. Väliaikaisena tarkastaja toimi Vilho
Sive, kunnes marraskuussa Martti Koskimies
otti viran vastaan. Sive kuitenkin palasi kirjastotarkastajaksi jo vuonna 1935. Vuonna 1932 tarkastaja vieraili taas Rovaniemellä auttamassa
maalaiskunnan kantakirjaston järjestämisessä.
Seuraavan vuoden aikana kirjasto järjestettiin
luokitusoppaan mukaisesti kymmenjärjestelmään sekä lainauksessa siirryttiin yksikorttijärjestelmään. Kirjastotarkastaja ehti pitämään
myös esitelmän Jääskön kirjastoseurassa Patokoskella.42

Vaikka kirjastoa hoitamaan oli valittu Janne
Pöykkö, niin käytännössä sitä hoiti hänen siskonsa Hilda.

Vuonna 1934 maalaiskunnan kantakirjastossa oli lainaajia 218, joista naisia 94, miehiä

1942.
40
Sinettä, Aapo Koivuranta; Tolonen, Oili Salla; Nampa, M.E.
Huhtaniemi; Viirinkylä. Emil Kuusela; Autti, Heikki Niemelä;
Taipale, K. Evert, Ruokanen; Rautiosaari Heikki Hanni; Jaatila, Janne Ruikka. Oulun maakunta-arkisto. Rovaniemen piirin
kirjastotarkastajan arkisto Ec:1-15. Saapuneet toimintakertomukset 1928–1942.

41
42

Erkki Alasuutari 1996, s. 244–247.

Oulun maakunta-arkisto. Rovaniemen piirin kirjastotarkastajan arkisto. Db: 2 Toimintakertomukset 1929–1944 sekä Ec:115 Saapuneet toimintakertomukset 1928–1942.
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84 ja lapsia 40. Kirjasto oli avoinna 103 päivänä
vuoden aikana sunnuntaisin ja keskiviikkoisin.
Lainoja kirjastossa oli yhteensä 2036. Ylivoimaisesti eniten lainattiin romaaneita. Vuoden lopussa kirjastossa oli yhteensä 1787 kirjaa. Kirjasto
oli järjestetty yksikorttijärjestelmän mukaan.
Kirjastonhoitajana toimi J.F. Pöykkö. Kantakirjaston lisäksi maalaiskunnan alueella sijaitsi
kahdeksan lainausasemaa Jaatilassa, Hirvaalla,
Viirinkylässä, Auttissa, Tolosessa, Sinetässä, Taipaleenkylässä ja Nammassa. Niiden toiminnasta ei ollut varmoja tietoja, mutta vuoden 1933
lukujen mukaan voitiin arvioida, että niillä oli
ollut ainakin 600–700 lainaajaa ja yli 200 lainaa.
Lainausasemien kokoelmat olivat pieniä, mutta uusia kirjoja asiakkaille saatiin vaihtamalla
kokoelmia muiden kanssa. Kirjastotarkastaja
mukaan: ”Lainausasemain kirjojen waihto on toteutettu tähän mennessä siten, että ne ovat kerran wuodessa vaihtaneet kirjansa keskenään.”43
Rovaniemen piirin kirjastotarkastajan arkistosta löytyy myös maininta siitä, että tarkastaja oli
vuonna 1935 vieraillut Jaatilan, Auttin, Viirinkylän ja Namman lainausasemilla tarkastamassa
niiden toimintaa.44

Pöykkö-Halvarin tila Saarenkylässä. Kuva: Kati Vuontisjärvi.

Kuhunkin asemaan toimitettaisiin kantakirjastosta n. 70 kirjaa käsittävä kokoelma, jota tarpeen mukaan voitaisiin vaihtaa. Vuoden 1935
lopussa maalaiskunnan alueella toimisi kantakirjaston lisäksi 18 asemaa, ja lisääkin voitaisiin
perustaa, jos pyyntöjä kyläkunnista kirjaston
johtokunnalle tulisi. ”Näiden toimenpiteiden
kautta saadaan kirjaston käyttö huomattawasti
wilkkaammaksi ja samalla lainaajien kannalta
käytännöllisemmäksi.”45 Vuonna 1936 maalaiskuntaan perustettiin lisää lainausasemia46, jotka
aloittivat toimintansa seuraavana vuonna. Osa
näistä oli samoja, jotka oli suunniteltu perustettavaksi jo vuonna edellisvuonna. Ennen sitä
aikaisemmat lainausasemat olivat palauttaneet

Kirjastotoiminnassa oli suunniteltu monia
uudistuksia ja siksi kaikkia lainausasemia oli
pyydetty lähettämään kirjansa kantakirjastoon
uudelleen järjestettäviksi. Kymmenen uutta
lainausasemaa suunniteltiin perustettavaksi vuonna 1935: Tapionkylään, Lehtojärvelle,
Marrasjärvelle, Perunkaan, Oikaraisen kylään,
Pisaan, Pekkalankylään, Norvajärvelle, Rautiosaarelle sekä Rautiosaaren kunnalliskodille.

45
43

Lapin Kansa 22.1.1935 n:o 9.

46

Lapin Kansa 22.1.1935 n:o 9.

Vuonna 1938 lainausasemia toimi ainakin Auttissa, Hirvaalla, Jaatilassa, Nammassa, Oikaraisessa, Perungassa, Sinetässä,
Taipaleessa, Tapiossa, Tolosessa, Viirinkylässä ja Ylikylässä.

44
Oulun maakunta-arkisto. Rovaniemen piirin kirjastotarkastajan arkisto. Db: 2 Toimintakertomukset 1929–1944.
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kirjakaappinsa uudelleen järjestettäviksi, jotta
kirjat saataisiin vaihdettua asemien käyttäjille
uusiin.47 Lainausasemien kokonaismäärää ei tiedetä. Asema saatettiin perustaa useampaan kertaan, jos toiminta ei heti käynnistynyt. Niiden
toiminnassa saattoi esiintyä katkoksia ja kaikkia suunniteltuja ei välttämättä kuitenkaan heti
perustettu. Lainausasemien kunto oli paljolti
kiinni kylän asukkaiden omasta aktiivisuudesta.

Johtokunta esitti talousarvion, jossa kirjaston
muutolle oli budjetoitu riittävästi varoja. Ennen
kirjaston siirtymistä tilaan sitä pitäisi kuitenkin
korjata. Kirjasto saataisiin suunnitelman mukaan avattua syyskuussa 1936. Lukusalin avaaminen viivästyisi luultavasti vuoden 1937 puolelle. Kirjaston toimintaa päätettiin heti vuoden
alusta parantaa lisäämällä sen aukioloaikoja ja
hankkimalla runsaasti lisää kirjoja. 48
Kirjastotarkastaja Wilho Sivenin mukaan
silloisessa kauppalankirjastossa oli melkoisia
puutteita. Kirjastohuone49 oli ahdas ja sitä käytettiin muihin tarkoituksiin, mikä esti valtionavun saamisen kirjastohuoneelle. Nidemäärä oli
lainaajamäärään liian pieni. Kirjasto oli avoinna
liian vähän ja liian ruuhkainen ollessaan auki.
Kirjastonhoitaja ei ehtinyt neuvomaan ja valvomaan käyttäjiä, ja lukusali ja käsikirjastoa
puuttuivat. Siwe ei myöskään pitänyt kauppalan kirjaston kokoelmaa arvossaan: ”Kirjasto on
ikävän näköinen kun kirjat ovat suurelta osalta
wanhoja, loppuunkuluneita ja rikkinäisiä.”50

Kauppalan kirjasto kehittyy
Kauppala ei halunnut jäädä maalaiskunnasta jälkeen kirjastonsa kehittämisessä. Jo vuonna 1935
kirjaston johtokunnan kokouksessa 3.10. kauppalan talossa pohdittiin mahdollisuutta laajentaa kirjastoa. Mukana kokouksessa olivat myös
kauppalan johtaja K. Hillilä, kirjastotarkastaja
Wilho Sive ja kauppalan hallituksen edustajana
P. A. Jokela. Kauppalan johtaja piti kirjastoa tärkeänä, mutta tunnusti sen olleen heitteillä. Hän
esitteli kehittämisehdotuksiaan. ”… talous on
siksi paljon parantunut, että todellakin woidaan
ruveta ajattelemaan kirjaston laajentamista ja
ajanmukaistamistakin, kirjaston, joka on tähän
asti onkin saanut olla enempi lapsipuolen asemassa.” Tähän tarkoitukseen päätettiin käyttää
alkoholiliikkeen voittovaroja, sillä niihin liittyi
kehotus käyttää varoja kansansivistämiseksi ja
velkojen maksamiseksi. Lisäksi kirjastojen valtionavun osuus palautuisi takaisin 50 %, jolloin
kirjastoon kannattaisi taas panostaa. Johtokunta katsoi, että jos kirjastoa pyritään jatkuvasti
laajentamaan, ainut vaihtoehto on sijoittaa se
kauppalan toimitalon kivijalkakerrokseen, aluksi nykyiseen Lapinmaan myymälähuoneistoon.

Aistittavissa oli pientä kilpailua kauppalan
ja maalaiskunnan välillä, sillä Lapin Kansassa
ilmestyneessä artikkelissa todettiin: ”… suunnitelma on toteutetava, niin ettei kauppalan kirjasto joudu häpeään maaseudun kantakirjastojen rinnalla, waan woi olla mallina ja esikuwana
näillekin.”51 Heti seuraavana vuonna kauppalan
48

Lapin Kansa 8.10.1935 n:o 113.

49

Kauppalan kirjasto sijaitsi vielä vuonna 1935 kauppalan talossa köyhäinhoitolautakunnan odotushuoneessa. Oulun maakunta-arkisto. Rovaniemen piirin kirjastotarkastajan arkisto.
Ec:1-15. Saapuneet toimintakertomukset 1928–1942.

47
Oulun maakunta-arkisto. Rovaniemen piirin kirjastotarkastajan arkisto. Ec:1-15 Saapuneet toimintakertomukset 1928–
1942.
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kirjasto siirtyi kymmenpohjaiseen luokitukseen,
johon maalaiskunta oli aloittanut siirtymisen jo
neljä vuotta aiemmin.

to sai tilan vain omaan käyttöönsä. Lapin Kansassa tapausta pidettiin historiallisena: ”Tämä
on historiallinen tapaus Rowaniemen kauppalan
kirjaston toiminnassa, sillä kirjasto, joka koko
olemassaolonsa ajan oli saanut wärjötellä ikään
kuin mierolainen hyvien ihmisten owen nurkassa, sai nyt ”oman tuwan ja oman luwan”.” Uusissa tiloissa kirjastoon perustettiin myös käsikirjasto, jota pidettiin hyvin tervetulleena lisänä
kirjaston palveluihin. Kirjastossa oli myös lukusali, johon tilattiin 15 sanoma- ja 17 aikakauslehteä. Lukusalista tuli nopeasti suosittu. Perunka aloitti myös kotiseutukokoelman keräämisen,
jonka hän myöhemmin laajensi koskemaan koko
Lappia. Kirjaston johtokunta kutsui 9.4. kauppalanhallituksen jäsenet, kauppalan wiranomaiset,
waltuuston puheenjohtajan, Oulun läänin kirjastotarkastajan ja paikkakunnan sanomalehdet tutustumiskäynnille uusiin kirjastotiloihin.
”Nyt Rowaniemen kauppalan kirjastolla on pohja, josta se woi ponnistaa eteenpäin, sillä waikka
kirjasto ei woikaan kowinkaan pysyväistä majaa
tähän huoneistoon rakentaa, niin woi se ainakin
olla täällä niin kauan kuin kehitys pakottaa sen
taasen etsimään uusia päämääriä ja niin ollen
myös uusia huoneita.”54 Kirjaston kehittäminen
jäi kuitenkin sivuun sota-ajan vuoksi ja kirjasto
toimi tiloissaan aina Lapin sotaan asti.

Lapin Kansassa ei vuoden 1935 jälkeen ole
kirjoituksia maalaiskunnan kirjasto-oloista ennen sotia, mutta kauppalankirjastosta löytyy
lisää artikkeleita. Lapin Kansasta löytyy mehevästi otsikoitu juttu ”Rovaniemeläiset kirjojen
lainaajat eivät harrasta filosofiaa ja mietiskelyä”. Vähiten lainattua aineistoa olivat vuonna
1935 filosofiset kirjat. Muutenkin tietokirjoja
lainattiin huomattavasti vähemmän kuin kirjallisuutta. Tietokirjoista suosituimpia luokkia
olivat historia, maantiede ja kansantiede. Kirjastossa oli vuoden aikana lainattu 6573 kirjaa,
mikä on melko paljon, koska kirjojakaan ei ollut kuin 1003 kappaletta. Lainaajia kauppalassa
oli 1284. Lainausliike oli kasvanut, vain vuonna
1933 oli aiemmin päästy yli 6000 lainan. Kokoelmaa hoidettiin poistamalla ja korvaamalla
huonokuntoisia kirjoja kirjastotarkastajan ohjeiden mukaisesti. Kirjasto oli avoinna tiistaisin ja perjantaisin 17–19 sekä lapsille tiistaisin
16–17. Artikkelin kirjoittaja huomauttikin, että
”kirjasto elää nykyisin ennen kokematonta nousukauttaan, sillä kauppalanvaltuusto hyväksyi
kirjastoaan varten kirjaston johtokunnan laatiman talousarvion, mikä tietää sitä, että kirjastoa
voidaan ruveta hieman laajentamaan ja muutenkin ajanmukaistuttamaan.”52

Kirjastossa oli 2154 nidettä, 911 lainaajaa ja
10 246 lainaa vuoden 1937 aikana ja se oli avoinna maanantaista keskiviikkoon sekä perjantaisin kello 17–19. Uudet tilat houkuttelivat lisää
lainaajia, sillä uusia lainaajia kirjattiin vuoden
aikana yli neljäsataa. Myös aukiolopäivien lisäämisellä saattoi olla vaikutusta. Kirjallisuus säilyi

Vuoden 1937 maaliskuussa kauppalan kirjasto muutti parempiin ja sopivampiin tiloihin
kauppalan talon pohjakerrokseen, jossa sillä oli
käytössään kolme huonetta.53 Viimeinkin kirjas52
53

kastajan arkisto. Ec:1-15. Saapuneet toimintakertomukset
1928–1942.

Lapin Kansa 11.1.1936 n:o 3.

54

Oulun maakunta-arkisto. Rovaniemen piirin kirjastotar-
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edelleen ylivoimaisesti suosituimpana lainakohteena, mutta myös lasten kirjoja lainattiin paljon. Tietokirjoista lainatuimpia olivat tuttuun
tapaan historian ja maantieteen kirjat sekä
uutena liikuntakasvatus. Artikkelin kirjoittaja
selitti suosion poikien kiinnostuksella liikuntaa
kohtaan: ”Rowaniemellä on paljon urheiluhenkisiä ja -mielisiä poikia, jotka tahtovat olla ajan
tasalla tästä jalosta päämäärästä: terve sielu
asuu terveessä ruumiissa.” Hän kommentoi myös
hyväkäytöksisiä lainaajia, jotka auttavat tekemään kirjastosta viihtyisän: ”Voi antaa yleisen
tunnustuksen Rowaniemen kirjastoa käyttäville
pojille, samoin kuin muillekin lainaajille hyvästä kirjastomielestä ja harrastuksesta, sillä hyvä
yhteisymmärrys merkitsee kirjastoissa paljon.”55

Kirjastojen kehitys pysähtyy sota-ajaksi
Kirjastotarkastaja jatkoi tarkastuksiaan Rovaniemellä vuonna 1937, jolloin hän vieraili molemmissa kirjastoissa sekä osallistui kauppalan
kirjaston tupaantuliaisiin. Saman vuonna hän
ehti tarkastaa myös Lohinivan kirjaston. Vuonna
1941 molemmat kirjastot tarkastettiin jälleen ja
tarkastaja hyväksyi Rovaniemen maalaiskunnan
kantakirjastonhoitajan apulaiseksi neiti Hilda
Pöykön. Seuraavat tarkastusvierailut tehtiin vielä vuonna 1943.57
Lapin Kansasta löytyy vielä muutama lyhyt
maininta kirjastosta ennen Lapin sotaa. Vuonna
1940 sotajuttujen keskellä esiintyy kauppalan
kirjaston tiedotus aukioloajoista sekä muistutus
lainaajille palauttaa kaikki lainassa olevat kirjat kahden viikon kuluessa.58 Vielä kesäkuulta
löytyy ilmoitus, jossa kauppalan kirjasto pyytää
palauttamaan kaikki sodanaikana tai ennen sitä
lainatut kirjat viimeistään kesäkuun 28. päivänä, jonka jälkeen niistä peritään sakko. Jos kirja oli kuitenkin tuhoutunut pommituksissa tai
muutoin sodan aikana, ilmoitus sen tuhoutumisesta riitti.59 Seuraavana vuonna kauppalan kirjaston oli suljettuna heinäkuussa pommitusten
vuoksi.60

Rovaniemen kauppalan kirjasto oli kehittynyt kaikin tavoin 1930-luvun kuluessa. Laina- ja
kirjamäärät olivat kaksinkertaistuneet ja kirjasto oli saanut uudet tilat. Vuonna 1930 kirjastossa
oli kirjastotarkastajan mukaan vain 960 kirjaa
ja 3481 lainaa. Kirjastotarkastaja kuvaa vuoden
1930 tilannetta näin:
”Silloin sijaitsi kirjasto kahden eri kunnan
omistaman kokoussalin nurkassa, jossa sitä voitin pitää avoinna lainausta warten vain silloin,
kun salissa ei ollut muita ”isäntiä”. Nyt kirjastolla on kaksi omaa huonetta ja eteisen käsittävä huoneisto ja siellä: yleinen lainausosasto,
pieni käsikirjasto, lasten osasto ja lukusali.
Lukusali on tosin nyt jo pieni ja muutoinkin
epämukava, mutta yleisvaikutus on kaikesta
olewiin oloihin katsoen hyvä.”56

55

Vuonna 1942 kauppalan kirjaston johtokunnassa vaikuttivat: Kansakoulunopettaja Aili Kariniemi, rouva Lempi Tuisku, lehtori E.V.I. Kar57
Oulun maakunta-arkisto. Rovaniemen piirin kirjastotarkastajan arkisto. Db: 2 Toimintakertomukset 1929–1944.
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Lapin Kansa 30.3.1940 n:o 37.
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Lapin Kansa 6.6.1940 n:o 64.
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Oulun maakunta-arkisto. Rovaniemen piirin kirjastotarkastajan arkisto. Ec:1-15 Saapuneet toimintakertomukset 1928–
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jalainen, kansakoulunopettaja M.A. Hannula ja
asentaja Aleksanteri Leinonen. Kirjastonhoitajana toimi Matti Perunka. Kirjasto sijaitsi kauppalan toimitalossa kolmessa huoneessa. Kirjoja
löytyi vuoden lopussa 3574 kappaletta. Kirjastoon tuli myös 21 sanomalehteä ja 30 aikakauslehteä. Sen käsikirjastossa oli 500 nidettä. Oikeus lainata oli kaikilla. Lainausoikeuttaan käytti
920 lainaajaa, ja kirjasto oli avoinna 208 päivänä
vuoden aikana maanantaista keskiviikkoon ja
perjantaisin kello 17–19. Lisäksi käsikirjasto oli
avoinna arkena kello 13–15 ja sanomalehtiosasto joka päivä kello 11–21. Lainatusta aineistosta
kaunokirjallisuus oli suosituinta ja tietokirjoista
historia kiinnosti eniten.61 Vuoden 1944 kunnalliskertomuksessa mainitaan kirjastossa olleen
erinomainen kotiseutukokoelma, jossa oli mm.
sanomalehtileikkeitä ja valokuvia. Tämäkin hieno kokoelma kuitenkin tuhoutui lähes täydellisesti Lapin sodassa.62 Maalaiskunnan kirjastosta
ei löydy mainintoja tuolta ajalta.

Kirjastosta huolehdittiin myös sotaaikana, mistä kertoo Lapin Kansan
ilmoitus 6.6.1940.

enää saanut ostetuksi mistään. Kauppalan kirjaston kokoelman rakentaminen oli aloitettava
aivan nollasta. Maalaiskunnan kirjasto pärjäsi
paremmin ja osa sen kirjakokoelmaa säästyi.

Sodan jälkeen – Kirjastotoiminnan uudelleen
käynnistäminen

Perunka oli hyvin lannistunut kotiseutukokoelman tuhosta. Kirjoista oli yritetty pitää
huolta siirtämällä ne Kemijoen toiselle puolelle
Lastenkotiin, mutta jossain vaiheessa kirjat olivat joutuneet ulos lumeen, jossa ne olivat kastuneet, repeytyneet ja josta ne oli myöhemmin raivattu pois. Perunka ei arvellut enää jaksavansa
aloittaa kotiseutukokoelman rakentamista uudelleen alusta asti, mutta hän muutti mielensä
myöhemmin.64 Tästä kotiseutukokoelmasta tuli
pohja tulevalle Lappi-osastolle.

Kauppalan kirjasto tuhoutui täysin Lapin sodassa. Vain yksi kirja63 löydettiin raunioista ja saatiin pelastettua. Tämä oli suuri isku etenkin kirjastonhoitaja Matti Perungalle, joka oli tarkoin
vaalinut ja kasvattanut kotiseutukokoelmaa
Lapin alueelta. Monet palaneista tai muuten tuhoutuneista kirjoista olivat sellaisia, ettei niitä
61
Rovaniemen kauppala. Kauppalan hall. ja valt. IV 3 ja 6, Cc:
2. Kunnalliskertomukset 1942–1962. Rovaniemen kauppalan
kunnalliskertomus vuodelta 1942. s.41–42.
62
Rovaniemen kauppala. Kauppalan hall. ja valt. IV 3 ja 6, Cc:
2. Kunnalliskertomukset 1942–1962. Rovaniemen kauppalan
kunnalliskertomus vuodelta 1944. s.105–106.
63

64
Mirja Perunka: Matti Perungan julkaisemattomat muistelmat, s. 116–117.

Kirja oli G. A. Andersonin Rovaniemen pitäjä vuodelta 1915.
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Kauppalan kirjasto ei ollut lainkaan toiminnassa vuonna 1945. Kirjastoa varten kuitenkin
hankittiin kauppalan hoitokunnan myöntämällä
käyttörahalla joitakin kirjastotarvikkeita sekä
324 kirjaa. Uudet kirjat myös luetteloitiin lainauskuntoon.65

Oulun maakunta-arkistosta löytyi kiinnostava paperi, jossa suunniteltiin Lapin kirjastojen
jälleenrakennusta. Siitä käy ilmi, että Lappiin
kaavailtiin jo heti sotien jälkeen perustettavaksi maakuntakirjastoa. Paperissa sana maakuntakirjasto oli korvattu sanalla kirjastokeskus,
jonka tehtäviksi oli annettu monia maakuntakirjastoille kuuluvia töitä. Kirjastokeskuksen tuli
ensisijassa auttaa tuhoutuneita kantakirjastoja
erilaisissa tilauksissa ja luetteloinnissa, suunnitella, auttaa, johtaa ja valvoa kirjastotoimintaa
koko Lapissa, perehdyttää kirjastotyöntekijöitä
sekä tarjota väliaikaisia siirtokokoelmia kunnes tuhoutuneet kirjastot saadaan jälleen toimintaan. Lapin kirjastokeskuksen suunniteltiin
myös vähitellen ottavan hoitaakseen muitakin
maakuntakirjastoille kuuluvia tehtäviä. Sen tehtäviin kuuluisi pitää varastossaan monipuolinen
kokoelma ainakin kotimaista ja mielellään myös
ulkomaista kirjallisuutta eri aloilta ja kattava
oman alueensa kirjakokoelma sekä tarjota myös
harvinaisempia kirjoja, joita pienten kirjastojen on hankalampi hankkia. Kirjastokeskuksen
pitäisi välittää muualta tilattuja kirjoja pienemmille kirjastoille ja tarjota myös omia kirjojaan
kaukolainoiksi sekä luetteloida ja tarjota siihen
apua pienemmille kirjastoille. Tehtäviin kuului
myös siirtokokoelmien tarjoaminen sekä kaikenlainen paikalliskirjastojen auttaminen ja tukeminen.67 Rovaniemelle suunniteltiin siis jo heti
sotien jälkeen maakuntakirjastoa tai ainakin
kirjastokeskusta. Todennäköisenä syynä suunnitelmien hautaamiselle olivat puutteelliset varat
näin laajan hankkeen aikaansaamiseksi. Rovaniemi sai siis odottaa maakuntakirjasto-oikeuksiaan vielä pitkän tovin.

Sodan jälkeen monia kirjastoja autettiin taloudellisesti. Maininta siitä, että Rovaniemen tuhoutuneelle kauppalan kirjastolle on toimitettu
kirjoja, joita se on myös omatoimisesti tilannut,
löytyy Rovaniemen piirin kirjastotarkastajan
arkistosta. Rovaniemen maalaiskunta löytyy listalta, jossa on lueteltu kirjastot joiden omaisuus
on osittain tuhoutunut. Valtion kirjastotoimiston
määräyksestä oli Kansanvalistusseura lähettänyt valtionavustusta myös Rovaniemen kauppalan kirjastolle. Summaksi oli ehdotettu 150 000
markkaa, koska kyseessä oli alueen johtava kirjasto. Muut tuhoutuneet Pohjois-Suomen kirjastot saivat 70 000 markkaa. Avustettavia kirjastoja pyydettiin lähettämään luettelo siitä, mihin
avustus haluttaisiin käyttää. Halutuista kirjoista
voitiin tehdä joko luettelo tai hankinta saattoi
tapahtua kokonaan Helsingissä, kun tiedetään
mitä on jo tilattu tai hankittu. Jälkimmäistä
suositeltiin. Kirjoja hankittiin myös antikvariaateista. Palkkausmenoihin avustusta ei voinut
käyttää. Avustuksen edellytys oli se, että kunta
sitoutui takaamaan kirjaston toiminnan rahoittamalla sitä ja huolehtimalla, että sen kokoelma
tulee hoidetuksi ja säännöllisesti avoinna yleisölle.66
65
Rovaniemen kauppala. Kauppalan hall. ja valt. IV 3 ja 6, Cc:
2. Kunnalliskertomukset 1942–1962. Rovaniemen kauppalan
kunnalliskertomus vuodelta 1945. S.149.
66
Oulun maakunta-arkisto. Rovaniemen piirin kirjastotarkastajan arkisto Fd:4. Valtion kirjastotoimiston johtajan Helle
Kannilan kirje Rovaniemen kauppalanhallitukselle.

67
Oulun maakunta-arkisto. Rovaniemen piirin kirjastotarkastajan arkisto Fd:4. Lapin kirjastojen jälleenrakennussuunnitelma.
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Jälleenrakennusajan parakkikirjastossa Pekankadulle
Kauppalan kirjasto avasi uudelleen ovensa aprillipäivänä vuonna 1946 hyvin vaatimattomissa
oloissa. Kirjasto oli sijoitettu kauppalan parakkiin numero kuusitoista osoitteeseen Ounasjoentie 28. Se sijaitsi parakkirivistön viimeisenä.
Mirja Perunka on Matti Perungan julkaisemattomissa muistelmissa kuvaillut sitä näin:
”Ounasjoentien varrelle, oikeastaan paljon
alemmaksi notkelmaan lähelle jokea kauppala
pystytti parakkeja omia työntekijöitään varten. Matti Perunka sai puhuttua yhden niistä
kauppalan kirjaston käyttöön. Se oli viimeisenä pohjoiseen mentäessä. Parakin harjalle
tehtiin iso puutaulu, jossa oli sana KIRJASTO,
niin isoilla kirjaimilla, että kyllä näkyi. Parakin eteläpäässä oli portaat, jotka veivät kirjastonhoitajan asuntoon, siihen kuului kamari ja
keittiö. Parakin pohjoispäässä olevat samanlaiset portaat johtivat kirjaston puolelle: ensin
oli n. yhden neliömetrin laajuinen eteinen ja
korkea kynnys kylmän estämiseksi, oikealla ovi
joka johti kirjaston puolelle.”68

Kauppalan kirjasto sijoitettiin Ounasjoentielle parakkiin
numero 16.

ton ja lainausvälineet Valistukselta.69
Kirjastoon oli tilattu 20 sanoma- ja 11 aikakauslehteä. Seuraavana vuonna lehtimäärää
kasvatettiin viidellä lehdellä70. Lehtien nimissä
näkyy sodan jälkeinen painotus vasemmistolaisuuteen. Avattaessa kirjastossa oli vain 324 kir-

Käytössään kirjastolla oli kaksi huonetta ja
yhteensä noin 50 neliömetrin tila, jossa sijaitsi lainausosasto sekä lehtilukusali. Kirjaston
kalusto tilattiin paikallisilta puusepiltä, mutta
Perunka antoi niiden tekemiseen tarkat ohjeet.
Kokonaisuudessaan kalusto käsitti kirjahyllyt,
lainauspöydän sekä pari muuta pöytää ja tuolia.
Kalusto oli petsattu tummanruskeaksi. Paperiset ikkunaverhot saatiin jostain somisteeksi.
”Pitkän tinkaamisen jälkeen” parakkiin saatiin
myös sähkövalo. Perunka tilasi kortistolaatikos-

69
Mirja Perunka: Matti Perungan julkaisemattomat muistelmat, s. 115.
70
Vuodeksi 1947 kauppalan kirjastoon tilattiin seuraavat lehdet: 40- luku, Helsingin Sanomat, Ilkka, Järjestötyö, Kaiku, Kaleva, Kansan lehti, Kansan sanomat, Kansan Tahto, Kotiliesi,
Kotimaa, Kommunisti, Lapin Kansa 2 kpl, Metsälehti, Metsämies, Pohjois Pohja, Pohjolan Sanomat, Pohjolan Työ, Rovaniemi 2 kpl, Savo, Savon työ, Seura, Siionin sanomat, Sosialistinen aikakauslehti, Suomalainen Suomi, Suomen kuvalehti,
Suomen sosiaalidemokraatti, Tulevaisuus, Turun Sanomat,
Työkansan sanomat, Työläisnuoriso, Urheilu, Uusi Suomi, Valvoja-aika, Vapaa sana. Rovaniemen kaupungin arkisto. Kirjastolautakunnan pöytäkirjat. Rovaniemen kauppalan kirjaston
johtokunnan kokouspöytäkirja 31.10.1946.

68
Mirja Perunka: Matti Perungan julkaisemattomat muistelmat, s. 97.
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jaa. Kokoelmaa kuitenkin kartutettiin nopeasti
Valtion kirjastotoimiston myöntämän 150 000
markan avustuksen sekä pohjoispohjalaisen
osakunnan kirjalahjoitusten turvin, joka käsitti
tuhat kirjaa. Myös kauppala myönsi kirjastolle
jonkin verran varoja. Näillä varoilla hankittiin
kirjoja niin, että niitä vuoden lopussa oli jo 2510
kappaletta. Jonkin verran kirjoja saatiin myös
lahjoituksina yksityisiltä henkilöiltä.71
Kauppalan kirjaston toiminta ei ollut helppoa avautumisen jälkeen. Oulun kirjastotarkastaja Sirkka Sive oli lausunnossaan Pohjolan
Sanomille syyttänyt Rovaniemen kauppalan
kirjastoa välinpitämättömästä kirjastoasiain
hoidosta. Kirjaston johtokunta näki kuitenkin
toimintansa olleen täysin ohjesäännön mukaista
vaikeassa tilanteessa, jossa koko kauppalaa jälleenrakennettiin. Moitteita kirjaston kunnosta
tuli muualtakin. Rovaniemen Ammatillisen paikallisjärjestön mukaan kirjastossa oli liian vähän kirjoja tyydyttämään lukuhaluisen yleisön
tarpeen ja sieltä puuttuivat monet sotien jälkeen
ilmestyneet teokset sekä Neuvostoliittoa käsittelevä suomenkielinen kirjallisuus. Ammatillisen paikallisjärjestön työvaliokunta halusikin
perustaa asian korjaamiseksi oman kirjastonsa
työväen järjestöjen parakkiin ja pyysi kauppalalta tähän avustusta. Kirjaston johtokunta vastusti ajatusta kirjastotyön hajauttamisesta ja
ilmoitti että ”…kirjasto sai vasta tämän vuoden
alussa hyvin alkeelliset ulkonaiset mahdollisuudet toimintansa jälleen alkamiselle, kirjasto on
tehnyt yleensä kaiken sen, mitä on ollut mahdollistakin.” Se ei myöskään pitänyt kokoelman
puutteita niin merkittävinä kuin Ammatillinen

Parakkikirjastossa oli myös lastennurkkaus.

71
Rovaniemen kaupunginarkisto. Kirjastolautakunta. Dc: 1.
Toimintakertomukset 1943 – 1963. Lapin Kansa 14.5.1946 n:o
54.

Kirjastoa käytettiin ahkerasti.
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paikallisjärjestö. Se myönsi, että kokoelmassa
oli puutteita, mutta ne koskivat lähinnä vanhempaa kirjallisuutta. Uutta Neuvostoliittoa
käsittelevää kirjallisuutta päätettiin myös heti
hankkia. Suurempana ongelmana kirjaston johtokunta piti sitä, että kirjaston tilat olivat jo nyt
käymässä liian ahtaiksi. Tähän ongelmaan haettiin kauppalan hallitukselta apua.72 Kirjasto jäi
kuitenkin parakkiin vielä pitkäksi aikaa.
Kirjaston oltua toiminnassa hieman yli vuoden Lapin Kansassa ilmestyi kirjastonhoitaja
Matti Perungan kirjoitus kirjaston merkityksestä paikkakunnan henkisenä voimavarana. Siinä
Perunka toi vahvasti esiin oman mielipiteensä
siitä, että kirjasto oli paljon muuta kuin lainasto, ”vain huone täynnä kirjoja, mistä kaikessa
kiireessä käydään silloin tällöin sieppaamassa
jotain luettavaa”. Perunka todennäköisesti halusi kirjoituksellaan tuoda kauppalan päättäjille
esiin näkemyksen kirjastosta koko paikkakunnan kulttuurielämän moottorina ja paikkana, johon kauppalan pitäisi panostaa myös rahallisesti. Perungan mukaan kauppalan kasvaessa myös
kirjaston tulisi sen rinnalla kehittyä koko Lapin
yhdeksi johtavaksi kirjastoksi.73 Tämä ei onnistuisi ilman kauppalan merkittävää rahallista
tukea. Perunka sai kuitenkin odottaa haaveensa
toteutumista pitkään.

Kirjastonhoitaja Matti Perunka lainaamassa kirjoja
asiakkaille.

neljä huonetta parakista. Sen pinta-ala kasvoi
70 neliöön. Kirjastoon voitiin avata pieni lastenosasto, joka toimi myös lasten lukuhuoneena. Lisätilan myötä entisestä lehtisalista voitiin
muokata opinto- ja lukuhuone, johon pieni käsikirjasto ja myöhemmin myös kotiseutukokoelma
mahtuivat.74
”Rovaniemen kauppalankirjaston toiminta on
nyt kuluneen vuoden aikana päässyt kehittymään niin pitkälle, että siinä ovat toiminnassa jo kaikki ne osastot ja työmuodot, joihin on
pyrittykin. Kirjaston huoneusto on tosin vielä
väliaikainen parakki, joka ei niinollen sovellu
kuin aivan lyhyen ajan tarkoitukseensa, varsinkin kun se sijaitsee aivan kauppalan laidassa,
mutta pienoiskoossaan kirjasto nyt jo näyttää
tietä, mihin suuntaan kirjasto-oloja Rovanie-

Seuraavana vuonna kirjasto sai kuitenkin
pientä helpotusta tilanahtauteen. Kirjastolle
ei edelleenkään ollut löydetty parempia tiloja,
mutta se sai huhtikuussa käyttöönsä yhteensä
72
Rovaniemen kaupunginarkisto. Kirjastolautakunnan pöytäkirjat. Rovaniemen kauppalan kirjaston johtokunnan kokouspöytäkirja 17.10.1946.
73

74
Rovaniemen kaupunginarkisto. Kirjastolautakunta. Dc: 1.
Toimintakertomukset 1943 – 1963.

Lapin Kansa 26.4.1947.
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men kauppalassa on kehitettävä.”75

Kirjastoasiat oli saatu kauppalassa hyvään
vauhtiin, mutta rasitteena olivat vieläkin kirjaston liian pienet tilat sekä sen sijaitseminen
etäämpänä keskustasta. Kirjastolle yritettiin
löytää uusia tiloja ja sen siirtämistä sopivampaan ja tilavampaan huoneistoon suunniteltiin,
mutta vasta vuonna 1950 sopiva tila löydettiin.
Kyseessä oli Rovaniemen Osuuskassan pankkihuoneisto osoitteessa Pekankatu 6, aivan keskellä kauppalaa. Kauppalanvaltuusto myönsi varat
huoneiston vuokraamiseen seuraavan vuoden
alusta alkaen. Uuteen huoneistoon muutettiin
15.1.1951. Uusissa tiloissa lapsille ja nuorille oli
oma lukunurkkaus, ja Lappi-kokoelma sijaitsi
opinto-osastolla yhdessä käsikirjaston kanssa.
Lehdet löytyivät lainausosastolta.76

Osuuskassan talo keskellä kauppalaa.

Jo edellisenä vuonna kirjastoon palkattiin
järjestelyapulainen Onerva Moilanen kirjastonhoitajan avuksi. Perunka oli useasti ilmaissut
tarpeen lisätyövoimalle ja viimein pyyntöön
vastattiin. Moilanen tuli avuksi lainaukseen
ja muihin kirjaston rutiineihin. Hän myös kävi
hakemassa myöhässä olevia kirjoja lainaajien
kotoa. Toista kertaa ei myöhässä olevia kirjoja
Moilasen mukaan yleensä tarvinnut samasta talosta hakea. Kirjastoapulaisen myötä Perungalla
oli enemmän aikaa paneutua kirjaston kehittämiseen.77 Muuten kirjasto jatkoi toimintaansa
tavallisesti muuttoon asti. Pienistä tiloista huolimatta kirjasto oli monessa mukana. Kirjakau75
Rovaniemen kaupunginarkisto. Kirjastolautakunta. Dc: 1.
Toimintakertomukset 1943 – 1963.

Kirjastovirkailija Onerva Moilanen asiakkaiden keskellä.

76
Rovaniemen kaupunginarkisto. Kirjastolautakunta. Dc: 1.
Toimintakertomukset 1943 – 1963.
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pasta saatiin lahjoituksena kuvakirjoja ja kukkakaupan kanssa oli vaihtosopimus vanhoista
sanomalehdistä somistekukkiin. Kirjastossa vierailivat myös jatkoluokkalaiset.78
Kauppalan kirjaston toiminta oli viimein
saatu kuntoon ja se oli päässyt muuttamaan pois
parakista. Vaikka parannusta oli tapahtunut,
paljon haasteita oli vielä edessä. Jo puolentoista vuoden jälkeen uudet tilat alkoivat olla taas
ahtaat. Perungan mukaan ”Rovaniemen kirjasto
sai huomattavan parannuksen toiminnalleen siinä, kun se siirrettiin nykyiseen sijoituspaikkaansa kauppalan keskustaan. Mutta niin kuin arvata
sopi, kirjaston käyttö lisääntyi siinä määrin, että
ahtaus ja yleinen tilanpuute uhkaavat taasen
vaikeuttaa työtä. Samoin kirjastossa on puute
työvoimasta…” Rovaniemi kasvoi ja kirjastolta
vaadittiin enemmän. Viiden tuhannen niteen
kirjakokoelma ei riittänyt kasvavan kauppalan
lukijoiden tarpeisiin. Perunka kirjoitti, että lainausmäärätkin saataisiin kaksinkertaistettua
silloisesta 18 000, jos henkilökuntaa ja kirjoja
olisi enemmän. Valtion jakamat kirjastoavustukset olivat jääneet pieniksi rahan arvon heiketessä, ja tämän vuoksi kirjaston ylläpito oli jäänyt
suurelta osin kunnan harteille.79 Joka tapauksessa kauppalassa oli päästy kirjastotoiminnan järjestämisessä hyvin liikkeelle.

Kirjojen lisäksi kirjastoon tilattiin myös paljon lehtiä.

lä 1945. Sen jälkeen kokoelmaa säilytettiin Alpo Hiukan
makasiinissa, jossa se sai majailla vuosikymmenen loppuun
asti.80 Maalaiskunnan kirjastolla oli myös suuria ongelmia
toimintansa käynnistämisessä sotien jälkeen. Tärkeimpänä ratkaistavana ongelmana oli löytää sille sopivat tilat.
Rovaniemen lähes koko rakennuskanta oli tuhoutunut ja
muiden rakennusten rakentaminen oli etusijalla kirjastoon nähden. Kirjasto saatiin toimintaa vasta 30.10.1949,
jolloin se päätettiin sijoittaa yksityisen luokse Pöykön talon tiloihin, yhteen huoneeseen. Kirjasto oli toiminut Pöyköillä jo vuodesta 1930 asti. Kirjastonjohtokunnassa istui
myös huollonjohtaja J.F. Pöykkö, joten sijoituspaikka oli
luonteva. Johtokunnan muita jäseniä olivat opettaja Jalmari Kiveliö, opettaja Eevi Kutila sekä rouva Helli Rantajääskö. Kirjastoa hoitamaan nimettiin maanviljelijä Hilda
Pöykkö, joka myös myöhemmin suoritti kirjeopiston kautta kirjastonhoitajan tutkinnon ja toimi kirjastonhoitajana
aina vuoteen 1969 saakka. Ensimmäisenä sodanjälkeisenä

Maalaiskunnan kirjasto jatkaa toimintaansa
Pöykön talossa
Maalaiskunnan kirjaston kirjakokoelma evakuoitiin syksyllä vuonna 1944 ja palautettiin kesäl78
Rovaniemen kaupunginarkisto. Kirjastolautakunta. Dc: 1.
Toimintakertomukset 1943 – 1963.
79
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Rovaniemi 5.10.1952.
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toimintavuotenaan kirjastossa oli 1029 kirjaa,
143 lainaajaa ja 1410 lainaa. Se oli avoinna vain
keskiviikkoisin 18–20 sekä sunnuntaisin 13–15.
Kirjastotoimintaa varten huoneeseen oli hankittu kirjoituspöytä ja tuoleja. Kantakirjaston
lisäksi maalaiskunnan alueella toimivat ainakin
piirikirjastot Pekkalassa ja Tapionkylässä.81

Kirjastotarkastaja oli 8.12.1950 suoritetun
tarkastuksen yhteydessä käynyt tarkasti kirjaston asiat läpi. Hän piti kirjavalintaa tasapuolisena ja hyvänä sekä kirjojen kuntoa siistinä.
Lainaajat oli totutettu käsittelemään kirjoja hyvin. Kirjat olivat hyllyillä luokittain aakkosjärjestyksessä, joskin osa kirjoista ahtauden takia
oli poikittain hyllyjen päällä ja lattialla kasassa.
Kirjojen luokituksessa hän oli havainnut joitakin virheitä, mutta yleisesti hän piti kirjastoa
hyvin hoidettuna. Kortistoa ja hankintaluetteloa oli myös hoidettu asianmukaisesti. Kirjaston
käyttö oli hyvin vilkasta, lähes sata lainaa talvikuukausina. Tarkastaja piti kirjastonhoitajan
palkkaa kantakirjaston vilkkaaseen toimintaan
ja piirikirjastoverkoston kehittämisestä aiheutuvaan työhön suhteutettuna pienenä. Kokonaisuudessaan tarkastajalla oli hyvin vähän huomauttamista kantakirjaston toiminnasta. Hän
olisi halunnut kirjastolle omat tilat ja pätevän
kirjastonhoitajan, mutta myönsi, että kirjastoa
oli hoidettu huolellisesti myös ilman näitä.83

Kirjaston uudelleen avaamisen jälkeen sen
käyttö lisääntyi nopeasti. Jo seuraavana vuonna
lainaajien ja lainojen määrä kasvoi huomattavasti, vaikka aukioloajat pysyivät ennallaan. Kirjasto sijaitsi edelleen Pöykön talossa, jossa sitä
hoiti neiti Hilda Pöykkö, vaikka kirjastotarkastaja Mirja Räsänen olikin pyytänyt johtokuntaa
valitsemaan hoitajaksi pätevän kirjastonhoitajan. Kirjastotarkastaja piti kirjastolle varattua
huonetta viihtyisänä, siistinä ja valoisana, mutta moitti sen pienuutta. Huoneeseen ei mahtunut lukupaikkoja ja se kävisi nopeasti ahtaaksi.
Kirjaston kalusteiksi oli hankittu lainauspöytä,
neljä tuolia, nojatuoli sekä kuusi kirjahyllyä,
jotka oli teetetty kauppalan lastenosaston hyllyjen mukaan. Kalustoa kirjastotarkastaja piti
väreiltään yhtenevänä ja mitoiltaan onnistuneena. Huonoja puoliakin kuitenkin löytyi. Kirjastohuone sijaitsi talon vintillä, jonne oli hankala
kiivetä portaita pitkin. Kirjastoon ei myöskään
ollut hankittu nimikylttiä, sillä sen lopullista sijoituspaikkaa harkittiin vielä.82 Maalaiskunnan
kantakirjasto sijaitsi kuitenkin vielä pitkään
Pöykön talossa, eikä sille hankittu oma tilaa vuosikausiin.

Maalaiskunnan kantakirjasto jatkoi toimintaansa veljekset Pöykön talossa, mutta vuonna
1957 se sai muuttaa alakertaa, jonne asiakkaiden oli helpompi tulla. Lastenkirjat olivat kirjaston lainatuinta aineistoa, sillä vaikka niitä
oli vain 575 kappaletta, niitä lainattiin vuoden
aikana 4008 kertaa. Aikuisten kirjoista kertomakirjallisuus oli suosituinta, ja tietokirjoista
historia, maantiede ja käytännön talous kiinnostivat eniten. Vuosikymmenen loppuun mennessä
kantakirjastossa oli miltei 10 000 kirjaa, lähes
2000 rekisteröitynyttä lainaajaa ja yli 25 000
lainaa. Kunta tuki kirjastojen perustamista kyliin ja varasi siihen rahaa. Myös uusien koulu-

81
Kirjaston oma arkisto. Maalaiskunnan kirjaston toimintakertomuksia, järjestämätön arkisto 1949–1998.

83
Kirjaston oma arkisto. Maalaiskunnan kirjaston toimintakertomuksia, järjestämätön arkisto 1949–1998.

82
Kirjaston oma arkisto. Maalaiskunnan kirjaston toimintakertomuksia, järjestämätön arkisto 1949–1998.
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jen yhteyteen suositeltiin varattavaksi oma tila
kirjastolle. Samaan aikaan kirjastoverkon laajenemisen kanssa alettiin kuitenkin keskustella
mahdollisen kirjastoauton hankinnasta.84 Kirjastoautoa saatiin odottaa vielä pitkään, mutta kirjastoverkko tiheni vielä 1960-luvullakin.

pöineen kirjastohuoneen, jota se oli somistanut
ikkunaverhoilla.86
Lohinivan kylässä oli kirjastosta innostuttu
ihan tosissaan. Kylän kirjasto toimi aktiivisesti
kylän keskustana ja järjesti kaikenlaista toimintaa lasten satuilloista pikkujouluun. Kirjastoon
oli myös pystytty hankkimaan lehtiä sekä lapsille että aikuisille, sillä kirjaston johtokunta oli
lahjoittanut palkkionsa aineiston hankkimista
varten. Kirjastoon saatiin myös lahjoituksia
Raittiusseuralta ja Lohinivan Raja-Veikoilta.
Kovin helppoa ei uudelleen perustetun kyläkirjaston toiminta kuitenkaan ollut. Vuoden 1952
toimintakertomuksessa kirjastonhoitaja valittaa
näin:

Piirikirjastoja kylille
Kirjastotarkastaja kehotti kantakirjastoa laajentamaan piirikirjastoverkkoaan vähitellen.
Kunta oli laaja ja kirjastopalveluja olisi saatava
ulotettua sen joka kolkkaan. Kirjastotarkastajan mielestä ainakin Alakemijoelle ja Nampaan
tulisi pikimmiten saada perustettua piirikirjastot.85

”Kirjasto ollut kiinni talvella, kun on huonot
puut ja säästää pitänyt. Valoa ei ole muuta kuin
kynttilä. Kirjoja on joitakin, että ei ole paljon
lainattu. Johtuen siitä, että ei ole tietopuolinen
kirja alkanut huvittaa lukiakuntaa. Mutta lastenosasto on se, jossa kovasti koetetaan lukea.
Ja kertomakirjoilla on kova kysyntä.”

Piirikirjastoista todellisesti toiminnassa
vuonna 1950 oli vain Pekkalan piirikirjasto. Tapionkylän kirjasto ei ollut kehotuksista huolimatta vielä aloittanut toimintaansa. Lohinivaan
kirjastoa varten oli varattu seurojen talolta oma
huone, jonne oli jo hankittu kirjoja ja lainausvälineistöä. Kirjastotoiminnan aloittaminen oli
enää sopivan kirjastonhoitajan ja kaluston löytymisestä kiinni. Kirjasto siirrettiin Lepolan talon ullakolta Seurantalon kirjastohuoneeseen.
Lohinivan piirikirjasto järjesti 2.12.1951 tupaantuliaisjuhlat ilmaisine kahvitarjoiluineen
kirjaston avaamisen kunniaksi. Lohiniva tuntui
olevan muutenkin hyvin kirjastomyönteinen
paikkakunta, sillä Lohinivan kirjaston kannatusyhdistys oli tukenut piirikirjaston toimintaa
luovuttamalla ilman vuokraa valoineen ja läm-

Usein kyläkirjastot eivät saaneet itse valita omia
kirjojaan, ja siitä aiheutui välillä ristiriitaa sen
välille, mitä oli kirjastossa tarjolla ja mitä kyläläiset olisivat halunneet lainata. Esimerkiksi Tapiossa anottiin oikeutta opettajien valita kirjat
kantakirjastosta, koska aiemmin oli sieltä lähetetty ”lainattavaksi kelpaamattomia kirjoja”. 87
Luetteloa näistä kirjoista ei ole säilynyt, joten
emme tiedä, mistä kirjoista oli kyse.
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Kirjaston oma arkisto. Maalaiskunnan kirjaston toimintakertomuksia, järjestämätön arkisto 1949–1998.
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Lohinivan kirjastonhoitaja Anna Keskiniva
kirjoitti toimintakertomuksiin aina miellyttäviä
kuvauksia kirjaston toiminnasta, joita ei muista
toimintakertomuksista löydy. Esimerkiksi vuoden 1954 kertomuksesta löytyy seuraava kuvaus:

man pohjakirjaston, joka oli kappalemäärältään
suurempi. Nämä kirjastot olivat yleensä auki
pari kertaa viikossa muutaman tunnin kerrallaan. Käytännössä kirjasto oli aina silloin auki,
kun kirjastonhoitaja sattui olemaan saatavilla.
Patokosken piirikirjastosta tulleessa kirjeessä
asia on esitetty näin: ”Lainaajat eivät elä täällä
niin kellon mukaan, vaan käyvät pitkin päivää
pitkien matkojen takaa silloin kuin se heidän
kauppa- posti- ym. matkoilleen on sopivinta. Jos
tästä kellomäärästä pidetään tarkalleen kiinni,
on kirjaston ylläpitäminen täällä menettänyt
tarkoituksensa.”89 Kirjastotoiminta kylillä oli
luonteeltaan erilaista kuin keskuksissa.

”Kirjaston toiminta on mennyt eteenpäin.
Lukiat ovat kyllä vähentyneet. Mutta kaikki
on harrasta lukiakuntaa. Josta olen kovin tyytyväinen. Sillä että on pitkät matkat ja etäisimmät lainaajat ovat 17 km päästäkin. Joille
olen antanut 4 kpl kirjoja aina yhdellä kertaa.
Kirjat ovat menneet kovin tutuiksi, että rahaa
on liian niukalti kirjojen käyttöön. Koska olisi mahdollisuus saada nousemaan lainaus yli
kolme tuhannen. Paljon on kysyjiä mutta en
voi saada kaikille haluamiaan kirjoja ostettua.
Kuin rahaa puuttuu. Olen ylittänyt jo kustannusarvion. Joka ei ole kylläkään terveellinen
tapa. Mutta en ole vielä kunnan isiltä saanut
kieltävää vastausta.”88

Maalaiskunnan kirjastoverkko paisui nopeasti 1950-luvun kuluessa. Vuosikymmenen lopussa kirjasto löytyi jo monesta kylästä. Yhteensä
piirikirjastoja oli seitsemäntoista ja lainausasemia kaksi90. Yleensä ajatus perustaa uusi kirjasto lähti itse kylästä, josta esitettiin anomus kirjaston perustamisesta. Anomuksen perusteita
oli hyvin monenlaisia. Vanttausjärvelle anottiin
kirjastoa nuorison vuoksi: ”Kylämme, joka on
hyvin taajaväkinen, ja iltamia, mitä seuramme
pystyy järjestämään, on liian harvoin, sillä nykyaikainen nuoriso tarvitsee myös kaikenlaista
huvia. Ja niinpä ehkä juuri tuo tuleva kirjasto
olisi jonkinlaisena huvina ja hyötynä nuorisolle.
Varsinkin silloin, kun tietopuolinen kirjallisuus
on mitä parhain lainauskirja ainakin täällä. Kirjasto, jonka ehkä saamme, olisi yksi keino, jolla

Lainauksesta saa hyvän kuvan kyläkirjaston
arjesta. Niukoilla varoilla piti yrittää toimia ja
hankkia lisää kiinnostavaa luettavaa kyläläisille, joista innokkaimmat olivat nopeasti lukeneet
pienen kokoelman läpi.
Lohiniva ei kuitenkaan ollut maalaiskunnan
ainoa piirikirjasto. Pekkalassa oli ollut kirjasto
jo aiemmin ja heti Lohinivan kirjaston perustamisen jälkeen perustettiin piirikirjastot Vanttauskoskelle, Muurolaan ja Tapioon sekä lainausasemat Alakorkaloon, Koskenkylään, Sinettään
ja Nivankylään. Uudet lainausasemat saivat
kantakirjastosta noin 40–60 pohjakirjaston.
Uudet piirikirjastot saivat kantakirjaston tilaa-

89
Kirjaston oma arkisto. Maalaiskunnan kirjaston toimintakertomuksia, järjestämätön arkisto 1949–1998.
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Piirikirjastot: Alakorkalo, Hirvas, Leipee, Lohinivan , Muurolan , Oikaraisen, Patokosken , Pekkalan , Petäjäskosken, Pirttikosken , Tapion , Tennilän, Tolonen, Sinettä, Vanttauskoski,
Ylinampa, Vanttausjärven ja lainausasemat: Koskenkylä ja
Norvajärvi.
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saisimme nuorison pysymään kotiseudullaan ja
näin estettyä suuri maaltapako.” Toinen anomus
oli Norvajärvelle, jonne haluttiin kirjasto sodassa tuhoutuneen tilalle: ”Ennen sotaa on kylässämme ollut mainitunlainen kirjasto, joka on
tuhoutunut sota-aikana. Koska nykyään lähimpään lainakirjastoon Saarenkylässä on matkaa
n. 15 km, talvisin auraamatonta tietä, tuntuisi
kohtuulliselta, että norvajärveläiset saisivat uudelleen sodan tuhoaman kirjastonsa.”91 Yleensä
kaikki anomukset menivät läpi ja kirjastoverkko kasvoi huminalla.

Kauppalan kirjasto muuttaa viehättävälle
Varsitielle
Kirjasto sijaitsi viehättävän puiston reunassa.

Kauppalan kirjasto kaipasi taas kipeästi lisää tilaa. Lapin Kansassa ilmestyi joulukuussa vuonna 1954 kirjoitus kauppalan kirjastosta. Jutussa
valitettiin tilojen ahtautta ja kirjojen hankintamäärärahojen pienuutta. Kirjastonhoitaja Matti
Perunka oli kuitenkin melko tyytyväinen kirjaston tiloihin. Hänen mukaansa sotien jälkeisestä
aallonpohjasta oli noustu hyvin ja eteenpäin
menty kovasti. Perunka myönsi kirjaston olevan
ahdas ja puutteellinen, mutta hän näki sen kehitysvaiheena kohti parempaa ja nykyaikaisempaa kirjastoa. Pekankadulle muuton yhteydessä
kirjastoa varten oli tehty viisivuotissuunnitelma, joka alkoi pian umpeutua. Tekstin kirjoittaja kehottikin tekemään kirjastolle uuden suunnitelman mitä pikimmiten.92
Kauppalankirjasto päätettiin muuttaa vain
neljän vuoden jälkeen taas uudelleen vuonna

Kirjasto oli sisustettu kodikkaasti.
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92

Lapin Kansa 2.12.1954.

35

Kati Vuontisjärvi

1955 osoitteeseen Varsitie 10. Todennäköisin
syy tälle oli se, että vuokratilat eivät vain yksinkertaisesti enää riittäneet kirjaston tarpeisiin.
Lisäksi saatiin tietää, että talo tulisi myyntiin,
eikä uusi omistaja ehkä enää vuokraisi tilaa kirjastolle. Olipa syy mikä tahansa, uudessa osoitteessa kirjasto aloitti toimintansa helmikuussa.
Jo aiemmin syksyllä kirjastonhoitaja oli päässyt suunnittelemaan tilan kunnostamista. Mirja
Perunka muisteli kirjastoa näin: ”…tulos olikin
kaunis. Hänellä (Matti Perungalla) oli hyvin hyvä
tyylitaju ja värisilmä: erilaisilla toisiinsa sointuvilla väreillä, muutamilla huonekasveilla yms
hän oli muuttanut arkiselta näyttäneen huonetilan kodikkaaksi ja viihtyisäksi.” Koko Varsitiellä sijainnut ”sievä pieni puutalo” tuli kirjaston
käyttöön. Lisäksi ”kirjasto sai uuden, kauniin ja
käytännöllisen lainauspöydän, muitakin sieviä
kalusteita. Onnistuneesti valitut ikkunaverhot,
ja Matti Perungan tarkoin harkitsemat maalit tekivät jopa katon kannatinpylväistä ja peltiuunista miltei koristeita. Jokunen rehevä suuri huonekasvi täydensi somaa vaikutelmaa.”93 Ainoana
haittapuolena Perunka näki kirjastossa sen, että
talossa oli uunilämmitys. Muuten talo oli etenkin sijoituspaikaltaan kirjastolle erittäin sopiva,
sillä se sijaitsi hieman syrjässä keskustan vilkkaimmilta kaduilta ja kauniin puiston vieressä.94

Lainaustiski oli Matti Perungan suunnittelema.

Vaikka huoneistossa oli tehty kunnostustöitä ja somistusta kirjastoa varten, sen ilmoitettiin olevan vain ”välttävän hyvässä kunnossa”.
Kirjaston tilat kuitenkin kasvoivat 114 neliöön,
mikä toi kaivattua lisätilaa, ja uutena toimintana mukaan tuli kirjallisuuspiiri, joka järjestet93
Mirja Perunka: Matti Perungan julkaisemattomat muistelmat, s. 177 ja liite.

Kirjastovirkailija Onerva Moilanen palvelemassa asiakkaita.
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tiin joka toinen torstai kello 19.30–21. Kirjasto
oli avoinna arkisin kello 15–19 ja lauantaisin 15–
18.95 Kirjasto toimi vilkkaasti ja siitä tuli etenkin nuorten suosima paikka. Kirjastoon tultiin
jo tuolloin paitsi lukemaan ja lainaamaan myös
kuluttamaan aikaa ja tapaamaan kavereita.96
Mitä Rovaniemellä sitten luettiin? Rovaniemeläiset lukivat eniten kotimaista kaunokirjallisuutta, mutta muukin kaunokirjallisuus kelpasi.
Tietopuolella suosituimpia olivat matkakertomukset sekä kirjallisuutta käsittelevät teokset,
joita seurasi historia. Kuluneimpia kirjoja olivat
kuvakirjat, jotka olivat kovimmassa käytössä.
Niitä jouduttiin poistamaan eniten vuosittain.
Lisäksi kirjastoon tuli paljon lehtiä sekä lapsille että aikuisille.97 Perunka pyrki valitsemaan
aineistoa tasapuolisesti. Hän valitsi suurimman
osan uusista kirjoista itsenäisesti, mutta tietokirjoista päätti kirjaston johtokunta. Aina johtokunta ei ollut yksimielinen ja hankinnoista
äänestettiin demokraattisesti.98

Kirjojen luettelointia uutta Aallon kirjastoa varten.

Kauppalan kirjasto pysyi uudessa osoitteessaan Varsitiellä kymmenen vuotta. Uudesta
kirjastorakennuksesta oli unelmoitu jo sotien
jälkeen, mutta unelmat toteutuivat vasta 1960-luvulla, jolloin uutta ja uljasta kirjastoa alettiin
suunnitella. Oikeastaan jo vuoden 1959 keväällä
kirjaston johtokunta oli laatinut karkeissuunitelman kirjastotaloksi, jossa olisi potentiaalia
laajentua koko läänin maakuntakirjastoksi.
Kauppalan muuttuessa 1.1.1960 kaupungiksi
95
Rovaniemen kaupunginarkisto. Kirjastolautakunta. Dc : 1.
Toimintakertomukset 1943 – 1963.
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Marja-Leena Raatikainen 1990.
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Matti Perungan tekemä kirjaston historiikki vuodelta 1960.
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myös kirjastosta tulisi kaupunginkirjasto. Tämä
pisti viimeinkin vauhtia kirjaston kehittämiselle. Juhlakokouksessaan vuoden 1959 viimeisenä
päivänä päätti kauppalanvaltuusto yksimielisesti hankkia tulevalle kaupunginkirjastolle oman
kirjastotalon.99

1960 luku - Kasvun aika sekä kaupungissa että
maalaiskunnassa
Vuosi 1961 alkoi surullisella uutisella. Pitkäaikainen, pidetty ja arvostettu kirjastonhoitaja
Matti Perunka oli kuollut vuodenvaihteessa. Kirjaston johtokunnan puheenjohtaja Kerttu Värn
totesi johtokunnan kokouksessa seuraavaa:

Kirjasto oli pinnalla vuonna 1960 muutenkin. Silloin juhlittiin kirjaston 100-vuotista toimintaa Rovaniemellä. Rovaniemen kaupungin
ja maalaiskunnan kirjaston yhteinen 100-vuotisjuhla järjestettiin 15.5.1960. Juhlavuoden
kunniaksi Matti Perunka myös kirjoitti historiikin Rovaniemen kirjaston alkuvaiheista, johon
on tässäkin tekstissä viitattu useasti. Kirjaston
100-vuotisjuhlassa Valtion kirjastotoimiston johtaja mainitsi Rovaniemen kirjaston suurimpina
puutteina heikkokuntoisen ja pienen huoneiston sekä erittäin heikon kirjavalikoiman. Rovaniemellä oli kirjoja 0,5 kirjaa per asukas, kun
muualla tilanne oli kirja per asukas. Myöhemmin syksyllä pidetyillä kirjastoasiain neuvottelupäivillä kirjastoneuvos Helle Kannila totesi,
ettei Rovaniemellä ollut edellytyksiä saada maakuntakirjasto-oikeuksia, mikäli sen kirjastolaitokseen ei panostettaisi. Elokuussa 1961 Oulun
kaupunginkirjaston johtokunta ilmoitti valtioneuvostolle olevansa valmis ottamaan vastuun
maakuntakirjaston tehtävistä koko Pohjois-Suomen osalta.100 Rovaniemellä oli päätettävä, mitä
kirjastolta haluttaisiin.

”Odottamaton menetys kohtasi kirjastoa
vuoden vaihteessa, kirjastonhoitaja Matti Perungan jättäessä elämäntyönsä. Hänen
henkilökohtaiset ominaisuutensa: leppoisa
suhtautuminen lainaajiin, aulis opastamisen
halu ja hiljainen työnilo olivat ne avut, joilla
hän teki kirjaston kodikkaaksi ja mieluiseksi
käyntikohteeksi lukemista harrastaville. Tämän vuoksi tulevatkin Rovaniemen kaupunginkirjaston käyttäjät samoin kuin kirjaston
johtokuntakin varmasti kauan säilyttämään
kirjastonhoitaja Matti Perungan muiston kiitollisina mielessään.”

Muistosanoissa Värn vielä painotti Perungan
merkitystä koko Rovaniemen kirjastolaitoksen
kehitykselle.101 Perungan kuolema jätti jälkeensä suurten aukon, jonka täyttäminen oli hyvin
vaikeaa. Perungan jälkeen uudeksi kirjastonhoitajaksi ja samalla johtajaksi valittiin Rovaniemeltä kotoisin oleva Jorma Etto, joka oli toiminut Lauritsalan kirjaston johtajan. Varasijalle
nousi Vieno Lehväslaiho. Etto otti viran vastaan
heinäkuussa.
Vuosi 1961 oli kirjastoalalle merkittävä. Vihdoinkin pitkän odotuksen jälkeen saatiin uusi
kirjastolaki, joka nosti valtionavun kirjastoille
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samalle tasolle kansakoulujen kanssa. Tämä tarkoitti sitä, että maalaiskunnat saivat 2/3 ja kauppalat ja kaupungit 1/3 kirjastojen todellisista
ja hyväksyttävistä menoista. Laki tarjosi apua
myös kirjastorakennusten kunnostamiseen ja
uusien rakennusten rakentamiseen. Valtionapu
nousi huikeasti verrattuna vuoden 1928 kansankirjastoasetuksessa osoitettuun 50 %, jonka
ongelmana oli ollut avustuksen katto, joka oli
aivan riittämätön sotavuosien inflaation jälkeen.102 Nyt viimeinkin kirjastoille olisi tarjolla
rahaa, jos kunnat vain näkisivät niiden kehittämisen tarpeelliseksi.

Maakuntakirjastoksi uudessa Alvar Aallon
talossa

Kirjaston pienoismalli. Kuva: Matti Saanio.

Rovaniemen kaupunginkirjasto sijaitsi vielä
vuonna 1961 Varsitiellä ahtaiksi käyneissä tiloissa vuonna 1947 rakennetussa puutalossa, jossa
oli uunilämmitys ja vesijohdot. Kirjastossa oli
käytössä Detroit-järjestelmä103 ja työntekijöitä oli vain kaksi. Haaveet kaupunginkirjaston
kasvamisesta maakuntakirjastoksi tuntuivat
kaukaisilta. Kirjastotarkastajan esittämät vaatimukset omasta kirjastotalosta, suuremmasta
henkilökunnasta ja laajemmasta kokoelmasta
tuntuivat olevat vuosien päässä. Kaupunginhallitus oli kuitenkin pyytänyt kirjaston johtokunnalta esitystä, mitä maakuntakirjastovaatimusten täyttäminen vaatisi. Johtokunta tosin totesi
lakonisesti, ettei maakuntakirjasto-oikeuksia
kannattaisi edes hakea, jos edellytyksiä vaati-

102

Ilkka Mäkinen 2009a, s. 311–312 sekä 2009c s.403.

Arkkitehtonisia yksityiskohtia.
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Detroit-järjestelmässä jokaisella asiakkaalla ja kirjalla on
juokseva numero. Kun kirja lainataan, teoksen tiedot sisältävään korttiin kirjoitetaan asiakkaan numero.
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musten täyttämiseksi ei olisi.104
Rovaniemen kaupunki päätti panostaa kirjastoon ja täyttää maakuntakirjastovaatimukset. Vuoden 1961 lopussa kaupunginvaltuusto
päätti perustaa kirjastoon viisi uutta virkaa:
kahden osastonhoitajan, kahden amanuenssin
sekä kirjastoapulaisen virat. Heti seuraavan
vuoden keväällä Alvar Aallon suunnitelma uudeksi kirjastorakennukseksi hyväksyttiin ja
uuden kirjastotalon perusteellinen suunnittelu
saattoi alkaa. Myös kirjasto sai osallistua ainakin nimellisesti suunnitteluun. Uuden kirjastotalon piirustusten valmistuttua niistä annettiin
lausunto, jossa toivottiin mm. johtajan ja lautakunnan huoneita rivistöön alkuun lähelle ovea
ja kaidetta molemmille puolille portaita. Lisäksi pyydettiin suunnittelijaa varmistamaan, että
”sähkö- ja puhelinpisteitä sekä -koskettimia
varattaisiin riittävästi myös kirjaston tulevaisuudessa mahdollisesti muuttuvia käyttötapoja
silmällä pitäen.”105

Kirjastoa rakennetaan. Kuva: Matti Saanio.

1960-luvun alussa kirjastolautakunnalla oli
ongelmia saada ehdotuksiaan läpi kaupungin
päättävissä elimissä. Lautakunta painotti etenkin sivukirjastojen merkitystä ja kirjastotilojen
sisällyttämistä uusien koulu- ja nuorisotilojen
rakentamisessa. Se esitti useaan kertaan sivukirjastojen perustamista Ounasvaaran, Korkalovaaran, Katajarannan ja Viirinkankaan alueille,
laitoskirjaston perustamista Rovanharjun ja
Lapin läänin sairaalaan sekä Rantavitikan vanhan puukoulun antamista kirjaston sivupisteek104
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Kirjaston perustuksia. Kuva: Matti Saanio.
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Upouusi kirjastotalo. Kuva: Matti Saanio.

si. Lautakunta esitti myös kirjastoauton hankkimista lähitulevaisuudessa. Esitykset jäivät
toteutumatta. Kaupunginhallitus ei myöskään
antanut lupaa kirjastonjohtajan virkamatkoihin
antikvariaatteihin eikä matineoiden järjestämiseen. Kolmannen amanuenssin palkkaamisesta
käytiin myös pitkä keskustelu.106 Kaupunki odotti uuden kirjastotalon valmistumista, eikä ennen
sitä sitoutunut mihinkään muuhun.

to. Kaupunginhallitus antoi luvan perustaa
erillinen maakuntakirjastonhoitajan viran,
ja maakuntakirjastotyö saattoi alkaa.107

Kirjaston toiminta aloitettiin uusissa tiloissa jo joulukuun seitsemäntenä päivänä vuonna
1965, mutta sen vihkiäiset olivat vasta seuraavan
vuoden helmikuussa, jolloin kirjasto sai maakuntakirjasto-oikeudet. Rovaniemen kaupunginkirjastosta tuli Suomen toinen maakuntakirjas-

Uuden kirjastorakennuksen ja henkilökunnan myötä kirjaston toiminta vilkastui.
Jo perinteiset satutunnit jatkuivat, mutta
niiden lisäksi mukaan tuli paljon uutta toimintaa esim. nuorille oma kerho, jonka nimi
oli 007. Kirjaston tiloissa järjestettiin myös
paljon esittelyitä ja luentoja. Musiikkikirjaston perustaminen toi kirjastoon uusia
asiakkaita. Myös tekniikkaa kehitettiin.
IBM:n kanssa tehtiin sopimus lainaustoiminnan hoitamisesta. Uudet tilat mahdollistivat
myös erilaisten yhdistysten kokoukset ja ta-
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Rovaniemen kaupunginarkisto. Kirjastolautakunta. Ca: 1.
Johtokunnan kokouspöytäkirja. 1946–1963.

Rovaniemen kaupunginarkisto. Kirjastolautakunta.
Ca: 1. Johtokunnan kokouspöytäkirja. 1946–1963.
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Pääsisäänkäynti.

Lasten ja nuorten lukemista.
Kuva: Matti Saanio.

Hyllyissä on vielä tilaa. Kuva: Matti Saanio.
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Kirjaston avara aulatila. Kuva: Matti Saanio.

Kattoikkunoista heijastuu kauniisti valoa.
Kuva: Matti Saanio.

Näyttelysali ennen Lappi-osaston muuttoa. Kuva: Matti Saanio.
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paamiset sekä näyttelytoiminnan aloittamisen.
Säännöllisesti kirjastossa kokoontuivat ainakin
Rovalan kirjallisuuspiiri sekä Rovaniemen shakkikerho. Vuosittain vaihtuvia seuroja olivat mm.
nuorten radiokerho, Rovalan englanninkerho,
Elokuvakerho Cinema, kaupungin kulttuurilautakunta sekä taideseura Palas.108
Henkilökunnan määrä kasvoi 1960-luvulla
paljon, sillä suuren talon toimiminen ja laajemmat aukioloajat vaativat runsain mitoin työntekijöitä. Kirjastonjohtaja Jorma Eton tullessa
taloon kirjastossa työskenteli hänen lisäkseen
ainoastaan kirjastoapulainen Onerva Moilanen.
Esimerkiksi vuonna 1969 pääkirjastossa oli töissä jo 23 henkilöä eri osastoilla. Henkilökunnan
lisäksi myös lainamäärät kasvoivat runsaasti.
Vuonna 1955 lainoja oli vuodessa 29 714 kappaletta, kun taas vuonna 1969 niitä oli jo 276 585
kappaletta. Suurin yksittäinen muutosvuosi
lainamäärissä oli vuosi 1966, jolloin kirjasto
toimi ensimmäistä kokonaista vuottaan uudessa rakennuksessa. Edelliseen vuoteen verrattuna lainat olivat silloin kasvaneet miltei 80 000
kappaleella.109 Uusi kirjastorakennus selvästi
tuli tarpeeseen, ja rovaniemeläiset ottivat sen
omakseen. Pitkään kärsitty ahtaus ja toiminnan
rajoittaminen olivat selkeästi estäneet kirjaston
käytön yleistymistä.

Pääsali. Kuva: Matti Saanio.

Uuden talon ja johtajan myötä Lappi-osaston
108

Rovaniemen kaupunginarkisto. Kirjastolautakunta. Ca: 1.
Johtokunnan kokouspöytäkirja. 1946–1963. Kirjaston oma arkisto. Rovaniemen kaupungin kirjastolautakunnan toimintakertomukset. 1965–1969.
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Rovaniemen kaupunginarkisto. Kirjastolautakunta. Ca: 1.
Johtokunnan kokouspöytäkirja. 1946–1963. Kirjaston oma arkisto. Rovaniemen kaupungin kirjastolautakunnan toimintakertomukset. 1965–1969.

Valo tulee katosta opintolukusaliin. Kuva: Matti Saanio.
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toiminta alkoi laajemmassa mittakaavassa. Aalto oli unohtanut Lappi-osaston lopullisista piirustuksistaan, mutta sille saatiin kuitenkin tila
aluksi kirjastosalin pienemmästä syvennyksestä
ja myöhemmin kirjaston kellarikerroksesta. Tilan käyty ahtaaksi Lappi-osasto siirtyi isompiin
tiloihin aivan lainausosaston alle. Kokoelma
kasvoi ja sen keruu tuli suunnitelmallisemmaksi. Kaikki Lapin alueen vanhat sanomalehti- ja
aikakauslehtivuosikerrat pyrittiin keräämään
osastolle. Lisäksi pyydettiin kaikilta Lapin läänissä toimivilta kirjapainoilta luettelot kaikista
painotöistään. Lapin lisäksi aineistoa alettiin
kerätä koko Pohjoiskalotin alueelta. Yhteistyö
koko alueen toimijoiden kanssa alkoi kehittyä.
Osastolle hankittiin myös kalliita harvinaiskirjoja, joita kirjastonjohtaja Jorma Etto hankki
antikvariaateista myös ulkomailta.110

Asiakkaat lainasivat kolmessa kuukaudessa yli 60 000
lainausta! Kuva: Matti Saanio.

Kirjastolautakunta jatkoi esityksiä kirjastotoiminnan kehittämisestä koko kaupungin alueella. Se näki, että koska vapaita huoneistoja ei
sivukirjastotoiminnan aloittamiseksi ollut löytynyt, niin ainut keino tarjota kirjastopalveluita
keskustan ulkopuolelle olisi hankkia kirjastoauto. Kirjastoautoa ei kuitenkaan koskaan kaupunkiin hankittu, mutta myöhemmin maalaiskunnan kirjastoautojen kanssa tehtiin yhteistyötä,
joka mahdollisti pysäkkien saamisen myös kaupungin alueelle. Miltei kaikille lautakunnan ehdottamille alueille saatiin ajan kuluessa sivukirjastot, mutta siinä kesti aikansa. Ensimmäinen
sivukirjasto avattiin vuonna 1980 Vaaralammen
koululle. Jo sitä ennen oli vuonna 1966 avattu
kuntainliiton perustama, mutta kirjaston ylläpitämä Lapin keskussairaalan potilaskirjasto, joka
oli auki kymmenen tuntia viikoittain ja jossa
110

Lainaustiskillä on jonoa. Kuva: Matti Saanio.

Rovaniemen kaupunginarkisto. Kirjastolautakunta. Ca: 1.
Johtokunnankokouspöytäkirja. 1946–1963.
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sa (1962) sekä kunnalliskodissa (1967). Näitä laitoskirjastoja valtio tuki uuden lain mukaan 90
prosenttisesti.112
Maalaiskunnan pääkirjasto toimi edelleen
1960-luvulla alussa ahtaissa oloissa vanhassa
Pöykön talossa, jossa se oli aloittanut toimintansa sotien jälkeen. Pienet tilat vaikeuttivat kirjaston toimintaa ja estivät tilaisuuksien järjestämisen kirjastossa. Kirjastohuone oli vain noin 50
neliön suuruinen ja ahdas. Kirjastotarkastajakin
oli kiinnittänyt siihen useasti huomiota. Kunta
oli vaarassa menettää koko kirjastolaitoksen
osalta valtionapunsa. Kirjastolautakunta esittikin kunnanhallitukselle vuonna 1966 uudenvaltionapuun oikeuttavan huoneiston hankkimista,
jonka myötä maalaiskunnan kirjasto voisi kehittää toimintaansa. Seuraavana vuonna kirjastoa
varten ostettiin Pöykkö-Halvarin naapuristosta
Nahkurinpolulta Väinö Miettusen tila (entinen
Turunen), jonka päärakennus kunnostettiin väliaikaiseksi kirjastoksi. Niissä tiloissa kirjasto toimi kunnes muutti nykyiseen paikkaansa
6.1.1975. Paikalla oli aiemmin ollut Maija Jokelan paikka ”Kuisti”. Uusi tila luvattiin kirjaston
käyttöönsä kunnostamisen jälkeen vuonna 1968.
Muutto kuitenkin viivästyi ja kirjasto pääsi uusiin tiloihin vasta seuraavan vuoden helmikuussa. Muuton yhteydessä kirjastoon perustettiin
myös päätoiminen kunnankirjastonhoitajan virka, johon valittiin Liisa Heikkinen.113

Miettusen talossa kirjasto sai paljon lisää tilaa ja kirjastoa alettiin hoitaa ammattimaisemmin. Kuva: Veikko Näsänen.

jopa järjestettiin satutunteja. Ounasrinteen sairaala sai oman kirjastonsa vuonna 1975.111

Maalaiskunnan kirjasto muuttaa
Maalaiskunnassakin tapahtui 1960-luvulla. Uusi
kirjastolaki, joka nosti valtion tukea, takasi kirjastoille lisää rahaa. Maalaiskunta lisäsi määrärahoja, joilla kirjasto saattoi hankkia lisää
kirjoja ja perustaa uusia kirjastoja. Piirikirjastoverkko tiheni ja tiivistyi entisestään. Vuosikymmenen kuluessa kirjastoja perustettiin koko
ajan lisää, ja sen lopussa niitä oli yhteensä 43
kappaletta. Piirikirjastoverkko oli laajimmillaan. Niiden nimitys oli myös muuttunut sivukirjastoksi. Näiden sivukirjastojen joukossa oli
myös kaksi laitoskirjastoa Muurolan parantolas-

Vuonna 1969 kirjasto sijaitsi Miettusen talon
neljässä huoneessa ja sillä oli käytössään noin
112

Kirjaston oma arkisto. Maalaiskunnan kirjaston toimintakertomuksia, järjestämätön arkisto 1949–1998.
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Kirjaston oma arkisto. Maalaiskunnan kirjaston toimintakertomuksia, järjestämätön arkisto 1949–1998. Erkki Alasuutari 1996, s. 244–247.
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Rovaniemen kaupunginarkisto. Kirjastolautakunta. Ca : 1.
Johtokunnan kokouspöytäkirja. 1946–1963.
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90 neliötä. Lisää tilaa talosta saatiin seuraavana
vuonna, jolloin yläkerran remontti valmistui. Viimein maalaiskunnan kirjastossa oli tilaa. Laajempien tilojen myötä myös kirjasto aukioloajat
laajenivat. Aikaisemmin kirjasto oli ollut auki
sunnuntaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin,
mutta nyt se alkoi olla auki kaikkina muina päivinä paitsi sunnuntaisin. Lisäuudistuksena tuli
vielä lainausjärjestelmän muuttaminen Detroitjärjestelmään, joka kaupungissa oli vaihdettu
vanhan kaksikorttijärjestelmän tilalle jo vuonna 1960. Paikalleen ei jääty vaan seuraava kehityskohdetta alettiin etsiä. Päätettiin käynnistää
selvitys kirjastoauton hankkimisesta.114

Saarenkylän kirjaston henkilökuntaa. Kuvassa Ritva Juntura,
Anneli Yli-Pietilä, Annikki Teräs sekä Inkeri Kaakkuriniemi.

1970-luku – Muutoksia maalaiskunnassa ja
vakiintuneempaa toimintaa kaupungissa
1970-luvulla kaupungin kirjaston toiminta oli jo
vakiintunutta, eikä siinä tapahtunut enää yhtä
suuria muutoksia kuin edellisellä vuosikymmenellä. Maalaiskunnassa kaikki oli toisin. Siellä
1960-luvulla oli keskitytty sivukirjastoverkon
rakentamiseen ympäri laajaa kuntaa. Vasta nyt
huomattiin oman pääkirjaston puutteet ja uudet
mahdollisuudet parantaa kirjastopalveluiden
tarjontaa myös syrjäseuduille. Maalaiskunnassa
1970-luku oli suurten muutosten aikaa: kirjastoautot tulivat toimintaan, sivukirjastoja lakkautettiin sekä maalaiskunnan pääkirjasto sai viimeinkin oman uuden rakennuksensa.

114

Kirjaston oma arkisto. Maalaiskunnan kirjaston toimintakertomuksia, järjestämätön arkisto 1949–1998.

Ensimmäinen auto vuodelta 1972 sekä sen henkilökunta Lauri
Jauhiainen ja Inkeri Ylitervo.
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Näissä kirjastoissa oli alle tuhat lainaa vuodessa ja vain 20–70 käyttäjää. Toimikunta arvioi,
että yksi auto ei ehkä riittäisi maalaiskunnan
laajuiselle kunnalle, vaan myöhemmin olisi hankittava vielä toinen, jotta palveluiden kysyntä
saataisiin tyydytettyä. Toimikunta teetti kirjastoautosta myös mielipidekyselyn, jonka tulokset
olivat kiinnostavat. Lähes 2/3 vastaajista kannatti kirjastoautoa sivukirjastojen sijaan.116 Ehkäpä juuri tästä syystä sivukirjastojen lakkautukset eivät herättäneet suuria vastareaktioita vielä
ensimmäisessä vaiheessa. Käyttäjien mielipidettä asiaan oli kysytty, ja he olivat kokeneet voivansa vaikuttaa asiaan. Kirjastoauto saatettiin
kokea myös kiinnostavana uutena asiana kokoelmaltaan ja kirjastonhoidoltaan hyvinkin vaihtelevien kyläkirjastojen suhteen.

Maalaiskunnan ensimmäinen kirjastoauto hankitaan ja kirjasto saa omat uudet tilat
Keskustelua kirjastoautosta oli käyty jo 1960-luvun puolivälissä, jolloin valtuustolle oli jätetty
aloite määrärahan varaamisesta kirjastoauton
hankintaa varten. Vielä tuolloin kirjastolautakunta ei nähnyt auton hankintaa tarpeelliseksi
vaan pyrki edelleen kehittämään kyläkirjastoverkostoa tiheämmäksi ja syrjäisemmätkin
alueet kattavaksi. Myöskään Rovaniemen piirin
kirjastotarkastaja ei nähnyt auton hankkimista
tarpeelliseksi varsinkaan, kun sen yhteydessä ei
ollut tarkoitus lakkauttaa pienempiä sivukirjastoja.115 Maalaiskunta ei ollut vielä valmis hankkimaan kirjastoautoa.
Vuonna 1970 asia tuli uudelleen esille, ja
kirjastoautotoiminnan mahdollisuuksia maalaiskunnan alueella selvitettiin perusteellisesti. Selvityksen mukaan kirjastoautotoiminnan
aloittamiselle oli kuusi selkeää syytä: kirjastopalveluiden ulottaminen uusille alueille, valtionapuehtojen täyttämisen vaikeus ja houkuttelevuus sekä tarve rationalisointiin, tehostamiseen
ja nykyaikaistamiseen. Rovaniemen maalaiskunnassa suurimmat toiminnan aloittamista tukevat
syyt selvityksen mukaan olisivat toiminnan ulottaminen syrjäseuduille sekä nykyaikaistaminen.
Selvityksen tekijät, lautakunnan jäsenet Helmi
Heino-Suutari ja Antti Pasanen sekä kirjastonhoitaja Liisa Heikkinen, olivat varsin kriittisiä
auton tuomien etujen suhteen. Selvityksessä
esitettiin, että mikäli autotoiminta aloitettaisiin,
seitsemän pientä sivukirjastoa lakkautettaisiin.

Selvitys johti kirjastoauton tilaamiseen
seuraavana vuonna. Autoksi päätettiin tilata
Sisu-merkkinen auto, jossa oli tilaa 3200 kirjalle. Käyttöön se saatiin vuoden 1972 syksyllä.
Selvityksen mukaisesti auton tullessa käyttöön
ehdotetut seitsemän sivukirjastoa lakkautettiin.
Lakkautettavien listalla olivat Juotasniemen,
Kaukon, Norvajärven, Olkkajärven, Pajulammen, Perunkajärven ja Tuhnajan kirjastot.117
Maalaiskunnan pääkirjastonhoitaja perusteli
asiaa näin:
”Kirjastoautotoiminnan alkaminen muuttaa
kirjastolaitoksen sivukirjastokeskeistä rakennetta siten, että pienemmät sivukirjastot käy116

Selvitys kirjastoautotoiminnan mahdollisuuksista Rovaniemen maalaiskunnassa. Kirjaston oma arkisto. Maalaiskunnan
kirjaston toimintakertomuksia, järjestämätön arkisto 1949–
1998.

115

Ote kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 23.4.1965 sekä 14–
15.12.1965.Kirjaston oma arkisto. Kirjaston oma arkisto. Maalaiskunnan kirjaston toimintakertomuksia, järjestämätön arkisto 1949–1998.
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Kirjaston oma arkisto. Maalaiskunnan kirjaston toimintakertomuksia, järjestämätön arkisto 1949–1998.
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vät tarpeettomiksi samalla kun kirjaston palveluksia voidaan viedä yhä laajemmalle kaikkien
kuntalaisten ulottuville. … pienemmällä henkilökunnalla voidaan palvella laajempaa aluetta ja kirjavalikoima tulee olemaan suurempi.
…Kirjastoauto saattaa kunnan eri alueet entistä samanarvoisempaan asemaan kirjastopalveluiden suhteen.”118

Lakkautustenkin jälkeen maalaiskunnan sivukirjastoverkko oli varsin massiivinen. Kirjastojen kunto vaihteli paljon. Toisissa sivukirjastoissa oli hyvinkin aktiivista lainaustoimintaa
huolimatta siitä, että kirjavalikoima oli pieni.
Yksi suurimman käyttöprosentin omaava kirjasto oli Alanammassa, jossa 58 lainaajaa lainasi
vuoden aikana 4598 lainaa. Kun ottaa huomioon,
että kirjoja oli tarjolla vain 676 kappaletta, määrä on todella suuri. Muita vilkkaita kirjastoja
olivat Muurola, Sinettä, Meltaus, Tapio, Misi.119

Remonttien yhteydessä Saarenkylän
kirjasto sai lisää tilaa.
Kuva: Kati Vuontisjärvi.

Kirjastoauton myötä maalaiskunnan pääkirjastoon tuli lisää henkilökuntaa. Kirjastoautoon
palkattiin sekä kuljettaja että autokirjastonhoitaja. Reitit toteutuivat selvityksessä esitetyllä
tavalla. Yhteensä reittejä oli yhdeksän ja ne
kierrettiin kahden viikon välein. Kahden viikon aikatauluun sisältyi myös yksi huoltopäivä.
Reittien yhteispituus oli 1614 kilometriä ja niiden varrella oli 122 kirjastoauton pysäkkiä. Heti
seuraavana vuonna reittejä hieman muutettiin.
Kierroksi otettiin kolmen viikon jakso, reittien
yhteispituus kasvoi melkein 2000 kilometriin ja
pysäkkien määrä 186 kappaleeseen. Kasvu ei
kuitenkaan loppunut tähän vaan sekä reittien
pituudet että pysäkkien määrät jatkoivat kas-

vuaan. Vuonna 1976 reittejä oli jo 19 kappaletta
ja niiden yhteinen pituus oli yli 2100 kilometriä. Samaan aikaan auton työmäärän kasvaessa
sivukirjastoja lakkautettiin lisää niin, että niitä
oli vuosikymmenen lopussa enää 26 kappaletta.
Verrattuna vuosikymmenen alun 43 sivukirjastoon niiden määrän pudotus oli suuri. Kirjastopalveluiden paine kohdistui kirjastoautoon.
Vuonna 1983 maalaiskuntaan saatiin toinen
auto helpottamaan vanhan auton työmäärää.120

120

Reitit: Sodankylä-Kemijärventie, Yläkemijoki (lyhyt ja
pitkä), Ounasjoki (lyhyt ja pitkä), Ranuantie, PerunkajärviNorvajärvi, Alakemijoki sekä Saarenkylän ympäristö. Vuoden
1979 aikana lakkautettiin Alakorkalo, Koskenkylä, Niesi, Petäjäskoski, Pisa, Vanttausjärvi, Viiri ja Vika. Pisa ja Vanttausjärvi kokonaan, muiden tilalla siirtokokoelmat. Jo aiemmmin oli
lakkautettu Narkauksen ja Leipeen kirjastot. Kirjaston oma
arkisto. Maalaiskunnan kirjaston toimintakertomuksia, järjestämätön arkisto 1949–1998.

118

Kirjaston oma arkisto. Maalaiskunnan kirjaston toimintakertomuksia, järjestämätön arkisto 1949–1998.
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Kirjaston oma arkisto. Maalaiskunnan kirjaston toimintakertomuksia, järjestämätön arkisto 1949–1998.
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Maalaiskunnan pääkirjasto sijaitsi vielä
edelleenkin 1970-luvun alussa vanhassa puutalossa, johon ei tullut edes vettä. Vuosikymmenen alussa valtuusto viimeinkin hyväksyi
uuden kirjastohuoneiston rakennusohjelman
ja anoi sille rakennuslupaa. Vuonna 1975 valmistui ajanmukainen kirjastotalo Napapiirintielle.
Toimintansa kirjasto aloitti uudessa osoitteessa
marraskuun alussa. Uusi toimivampi ja nykyaikaisempi rakennus vilkastutti kirjaston käyttöä
huomattavasti, ja vuoden viimeisten kuukausien lainaus kasvoi jopa 50 prosentilla muihin
kuukausiin verrattuna. Koko seuraavan vuoden
lainaus kasvoi 40 prosentilla, ja maalaiskunnan
pääkirjastossa aloitettiin myös musiikkikirjastotoiminta. Kirjaston tilat kasvoivat 750 neliöön ja
päätoimisten henkilökunnan määrä yhteentoista. Lisäksi sivukirjastoissa toimi runsaasti sivutoimisia kirjastonhoitajia. Lisää tilaa kirjasto
sai 1990-luvulla, kun rakennuksessa sijainneen
neuvolan tilat saatiin kirjaston käyttöön. Uusiin
tiloihin sijoitettiin lukusali sekä lasten ja nuorten osasto.121

asiakkaille myös muuta aineistoa kuin kirjoja.
Ounasrinteellä etenkin musiikinkuuntelu oli
suosittua ja Kolpeneella kuvakokoelma kiinnosti asiakkaita aineistoista eniten. Pääkirjastossa
lintukokoelmahuone muutettiin paljon kaivatuksi opintolukusaliksi. Pääkirjastolle suunniteltiin myös musiikkiosaston remonttia ja tilojen
uudelleenjärjestämistä.122
Musiikin kuuntelu oli ollut todella suosittua koko musiikkiosaston olemassaolon ajan.
1970-luvulla tilanne ruuhkautui niin, että kuunteluun piti varata erikseen aikoja. Vain klassisen
musiikin kuunteluun sai varata ajan. Muuten
olisi tullut liikaa varauksia, sillä viihdemusiikki
kasvatti koko ajan suosiotaan. Vuonna 1972 laitteet menivät epäkuntoon ja syyskuusta vuoden
loppuun piti käännyttää noin 3500 kuuntelijaa
pois. Kyseessä siis todella oli suosittu palvelu.
Yksittäisten kuuntelupaikkojen lisäksi musiikkikirjasto järjesti joukkokuunteluiltoja, joissa
kuunneltiin yhdessä poppia ja jazzia.123
Pääkirjasto antoi tilat myös useiden erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Pääkirjastossa
järjestettiin kokouksia, keskustelutilaisuuksia,
luentoja, elokuvaesityksiä ja näyttelyitä. Yhdistyksistä esim. taideseura Palas, elokuvayhdistys
Cinema ja kirjailijaseura Pohjoiset kirjailijat
kokoontuivat kirjastolla säännöllisesti. Vuonna
1970 myös kirjaston oma elokuvakerho aloitti
toimintansa. Lapin tutkimusseura luovutti kirjakokoelmansa erityiskokoelmaksi kirjastoon.
Lapsille ja nuorille tarjottiin myös monenlaista

Kaupungissa tapahtuu
Kaupungissa kirjaston toiminta oli jo 1970-luvulla vakiintunutta. Sivukirjastoista haaveiltiin, mutta sopivia tiloja tai rahoitusta niihin ei
tuntunut löytyvän. 1970-luvun kuluessa kirjasto
laajensi kuitenkin toimintaansa perustamalla
kirjastot Ounasrinteen sairaalaan vuonna 1975
ja Kolpeneen keskuslaitokseen vuonna 1977.
Kolpeneen keskuslaitos oli ensimmäisiä kehitysvammaisten laitoksiin perustettuja kirjastoja
Suomessa. Molempiin uusiin kirjastoihin tuotiin
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Kirjaston oma arkisto. Lapin maakuntakirjaston toimintakertomukset 1965–1993.

121

123

Kirjaston oma arkisto. Maalaiskunnan kirjaston toimintakertomuksia, järjestämätön arkisto 1949–1998.

Kirjaston oma arkisto. Lapin maakuntakirjaston toimintakertomukset 1965–1993.
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toimintaa. Satutunnit olivat erittäin suosittuja
ja niissä saattoi vuoden aikana käydä yli 700
osallistujaa. Satutuntien lisäksi tarjottiin myös
nukketeatteri- ja elokuvaesityksiä, runo- ja muita kirjoituskilpailuita, tietokilpailuita ja kirjastonkäytön opastusta Kokeiltiin myös järjestää
yhdessä teatterin kanssa teatterissa lasten leikkitapahtumia kerran kuussa. Vuonna 1977 osastolle hankittiin myös osastolla pelattavia lautaja korttipelejä, ja vuonna 1980 alettiin julkaista
omaa nuortenlehteä.124
Pääkirjastossa havaittiin nopeasti, että kirjojen lisäksi moderni kirjasto tarvitsi myös muita aineistoja kuten äänilevyjä, mikrofilmejä,
kuultokuvasarjoja ja kaikenlaista muuta. Vuosikymmenen kuluessa alettiin keskustella myös
av-aineiston hankinnasta. Kirjastolla oli 12 kappaletta 16 mm filmejä, mutta monellakaan ei ollut laitteita niiden katsomiseen kotona. Kirjastoon hankittiin myös yhä enemmän musiikkia ja
muuta aineistoa.125
Lappi-osaston kokoelmaa kartutettiin runsaasti ja sen keruualuetta laajennettiin. Lappiosastolle kerättiin myös harvinaisempaa materiaalia kuten diasarjoja taiteilijoiden töistä,
käsikirjoituksia ja pienpainatteita. Lappi-osastosta tuli avoin osasto vuonna 1971. Aikaisemmin sinne oli päässyt vain pyynnöstä. Suurin osa
kokoelmasta ei kuitenkaan ollut lainattavissa.
Osastolla julkaistiin luettelot pohjoiskalotin uutuushankinnoista vuosittain vuodesta 1966 lähtien. Kirjastonjohtaja ylläpiti suhteita muihin

Musiikkikirjastossa kuunneltiin ahkerasti levyjä
vuonna 1966. Kuva: Matti Saanio.
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pohjoisiin kirjastoihin ja niiden hoitajiin. Hän
osallistui melkein vuosittain tapaamisiin eri
paikoissa joko pohjoiskalottiyhteistyön tai Arktisten kirjastojen kokousten merkeissä. Vuonna
1975 Pohjoisten kirjastojen kokous pidettiin Rovaniemellä, ja siihen osallistui 68 kiinnostunutta.126

1980-luvulta nykyisyyteen - Uutta tekniikkaa,
lähikirjastoja ja kirjastoautoja
1980-luvulla elettiin vahvan talouskasvun aikaa.
Kaupungissa kehitys suunnattiin sivukirjastojen perustamiseen. Maalaiskunnassa talouskasvun avulla parannettiin kirjastoautopalveluita. Jo edellisellä vuosikymmenellä alkanut
trendi lakkauttaa pieniä kyläkirjastoja jatkui.
Niitä korvaamaan maalaiskunta hankki toisen
kirjastoauton vuonna 1983. Jo samana vuonna
neljä kirjastoa lakkautettiin. Vuosikymmenen
loppuun mennessä maalaiskunnassa oli enää 14
kyläkirjastoa. Määrä laski vielä yhdellä vuonna
1991. Syiksi lakkautuksiin annettiin kirjastojen
pienet lainmäärät sekä niiden huono kunto. Lisäksi osassa niitä kirjastoa hoiti ”epäpätevä”
henkilö. Osa lakkautettavia kirjastojen aineistosta vietiin posteihin perustettaviin laina-asemiin.128

1970-luvulla myös maakuntakirjastotoiminta vakiintui. Kaukopalvelu toimitti muualla lainaan kirjoja, äänilevyjä ja mikrofilmejä. Sen
kautta saattoi myös tilata kopion artikkeleista
tai hankkia uuteen kirjastopisteeseen tilapäisen
siirtokokoelman. Kirjasto tarjosi kouluille myös
oheislukemistoja, joita voitiin käyttää opettamisen tukena. Kaukopalvelun lisäksi maakuntakirjaston velvollisuuksiin kuului paljon muutakin.
Maakuntakirjasto järjesti neuvottelutilaisuuksia alueensa kirjastonhoitajille. Koulutustilaisuuksien aiheina olivat mm. audiovisuaaliset
välineet, lasten ja nuorten osastojen toiminta,
kirjastohuoneistot ja -autot, huoneistojen suunnittelu, koulutus, kaukopalvelu, sivistyslaitosten yhteistyö, musiikkikirjastotyö, koulujen ja
kirjastojen yhteistyö, aineistovalinta, varastot,
kotiseutukokoelmat, lainausjärjestelmät, tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi maakuntakirjasto
julkaisi omaa lehteään, Sopulia vuodesta 1973
alkaen.127

Muutoksen tuulia toivat mukanaan myös kirjastonjohtajien vaihtumiset. Kaupungissa pitkäaikainen johtaja Jorma Etto siirtyi eläkkeelle virallisesti vuonna 1984. Hänen seuraajansa Heli
Saarinen oli kuitenkin toiminut viransijaisena
jo vuodesta 1981 lähtien. Maalaiskunnan puolella 1980-luvun alussa johtajat vaihtuivat tiheästi,
kunnes vuonna 1986 johtajaksi valittiin Kalevi
Tikkanen. Nämä uudet johtajat johtivat kirjastoja aina 2000-luvulle asti.
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1980-luvulla lakkautetut kirjastot olivat: vuonna 1983 Niesi, Petäjäskoski, Viiri ja Vika; vuonna 1985 Lohiniva ja Pekkala; vuonna 1987 Alanampa, Jaatila, Marrasjärvi, Marraskoski,
Patokoski, Rautiosaati sekä Ylinampa; vuonna 1989 Tennilä ja
vuonna 1991 Misi. Kirjaston oma arkisto. Maalaiskunnan kirjaston toimintakertomuksia, järjestämätön arkisto 1949–1998.
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Lähikirjastoja ja uutta toimintaa
Kaupunginkirjasto sai viimein vuonna 1980
perustettua ensimmäisen sivukirjaston Korkalovaaraan Vaaralammen ala-asteen tiloihin.
Samana vuonna myös Ounasrinteelle avattiin
lastenkirjastoksi nimetty siirtokokoelma koulun tiloihin. Molemmissa uusissa toimipisteissä
oli kirjaston työntekijöitä ja molempien suurin
kohderyhmä olivat lapset ja nuoret, joita kasvavissa lähiöissä asui paljon. Kaupungissa saatiin lopulta hankituksi sopivat tilat varsinaisen
sivukirjaston avaamista varten Ounasrinteelle,
jonne kirjasto avattiin vuonna 1982. Kahden
vuoden päästä myös Korkalovaaran sivukirjasto muutti pois koulun yhteydestä uusiin tiloihin
Hillapolun palvelutaloon. Sivukirjastojen lainamäärät kasvoivat runsaasti. Toimintaa laajennettiin muutenkin. Vanhat siirtokokoelmat terveyskeskuksessa ja vanhainkodissa muutettiin
itsenäiseksi laitoskirjastoksi. Kaupungin kirjasto teki myös yhteistyötä maalaiskunnan pääkirjaston kanssa ostamalla kirjastoautolta palvelut
Pöykkölään. Vuonna 1988 uuden keskussairaalan valmistuttua kirjastolle varattiin tilat myös
sieltä. Keskellä pahinta lamaa vuonna 1992 kirjasto avasi yhdessä kauppaoppilaitoksen kanssa
taloustieteiden osaston Viirinkankaalle. Uusi
kirjasto toimi oppilaskirjastona, hoiti keskitetysti yritysten tietopalvelua ja toimi lähikirjastona alueen asiakkaille. Uuden kirjaston kokeilu oli kuitenkin lyhytaikainen ja sen tilalle tuli
Rantavitikan nuortenkirjasto vuonna 2003. Ounasrinteen vanha sairaalakirjasto lakkautettiin
1990-luvun alussa, kun sairaala lopetti toimintansa. Silloin myös terveyskeskuksen vuodeosaston, Kolpeneen keskuslaitoksen ja vanhainkodin
kokoelmat muutettiin takaisin siirtokokoelmiksi. Keskussairaalan laitoskirjasto lopetettiin

Korkalovaaran uusi kirjasto vuonna 1984. Esa Kantola, Eila
Etto ja Ritva Puumalainen laittavat kirjastoa kuntoon asiakkaita varten. Kuva: Ulla Etto.

Ounasrinteen kirjasto vuonna 1982. Kirjastoapulainen Päivi
Salonen, sivukirjastonhoitaja Arja Pamilo ja nuorisotyöllistetty
Seppo Rantanen.
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vuoden 2000 alussa. 129
Lappi-osastolle 1980- ja 1990-lukujen vaihde
oli kiinnostavaa aikaa. Jo vuosikymmenen alussa oli huomattu se, että kasvava Lappi-osasto
tarvitsi lisää tilaa ja sen saavutettavuutta olisi parannettava. Uutta tilaa osasto sai odottaa
vuoteen 1996 asti, jolloin se muutti kellarista
Lapponica-saliin. Kokoelman saavutettavuutta
lähdettiin parantamaan atk:n avulla. Opetusministeriön atk-yksikön kanssa oli solmittu yhteistyösopimus, jonka mukaan Lapponicaa alettiin
vuonna 1983 siirtämään atk-tiedostoon. Lappiosaston hankintoja alettiin syöttää Kati-tietokantaan seuraavana vuonna. Lappi-osastolla oli
myös paljon kansainvälisiä yhteistyöhankkeita.
Vuonna 1988 alettiin kerätä saamelaisbibliografiaa yhdessä Trondheimin yliopiston ja Uumajan
lääninkirjaston kanssa Trondheimin yliopiston
ylläpitämään tietokantaan. Tiedostojen yhteensovittamisessa ja yhteisen asiasanaston luomisessa oli aluksi ongelmia, ja työ jäi osin kesken.
Osasto aloitti myös grönlantilaisen kokoelman
keruun. Myöhemmin 1990-luvulla osasto oli mukana monissa projekteissa. Esimerkiksi Berenice-projektissa (Barents Library Network for
European Dimension) rakennettiin yhteistä saamelaisbibliografiaa sekä Lasten pohjoista virtuaalikirjastoa. Toinen suuri projekti oli nimeltään
Pohjoisen kulttuuri kuvina, jonka yhteydessä
tehtiin mm. Lapinkävijät sivusto.130

Lappi-osasto vuonna 2010. Kuva: Kati Vuontisjärvi.

Suuri asia oli Rovaniemen kaupunginkirjaston saama lupa toimia saamelaisena erikoiskir129
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Saamelaiskirjastoon kerätään kaikki saamelaisia käsittelevä
aineisto.
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jastona Suomessa. Asiaa oli viritelty jo vuonna
1987, jolloin saamelaiskulttuuritoimikunta antoi mietinnön, jossa esitettiin perustettavaksi
saamelaista erikoiskirjastoa, johon kerättäisiin
saamenkielinen sekä saamelaisia käsittelevä aineisto. Toimikunta suositteli tehtävien antamista Rovaniemen kaupunginkirjastolle ja samalla
erityisen saamelaiskirjastonhoitajan viran perustamista sen tehtäviä hoitamaan. Toiminnan
kulut korvattaisiin valtion varoista. Rovaniemen
kirjastolautakunta kannatti mietintöä samoin
kuin kaupunginhallitus, josta asia eteni opetusministeriöön. Rovaniemen kaupunginkirjasto
sai 1.7.1990 opetusministeriöltä tehtäväkseen
toimia saamelaisena erikoiskirjastona Suomessa, hankkia ja ylläpitää kokoelmia, huolehtia
saamelaistietokannan ylläpidosta, hoitaa saamelasiaiheista tietopalvelua sekä tukea saamelaisalueen kunnankirjastojen toimintaa.131

Taru Savola tallentamassa kirjoja koneelle vuonna 1992.

Kaupunginkirjasto voitti pohjoismaisen kirjastopalkinnon vuonna 1988. Palkinnon jakoperusteena olivat aktiivisuus pohjoismaisessa
kirjastotyössä sekä erinomainen pohjoiskalottikokoelma. Palkinto myönnettiin ensimmäistä
kertaa. Palkintorahoilla kirjasto teki tutustumismatkat Kiirunaan.132
Myös musiikkiosastolla elettiin muutosten aikaa. Osastolla oli suuria ongelmia sekä ahtaan ja
epämukavan tilan että toistuvasti epäkunnossa
olevan laitteiston kanssa. Musiikin kuuntelutarvetta ei voitu tyydyttää, sillä laitteet olivat koko
ajan rikki tai korjattavina. Vuonna 1984 uusi
131
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Musiikkikirjasto vuonna 1984. Kuva: Ulla Etto.
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musiikkiosasto saatiin viimein avattua. Remontin yhteydessä oli korjattu vanhaa ja rakennettu
uutta ja esim. kuuntelupaikkoja oli lisätty. Musiikin kysyntä oli kasvanut koko ajan, mutta uusien tilojen ja lainattavan levykokoelman myötä
siitä tuli entistä suositumpaa. Aineiston käyttö
alkoi kuitenkin vähitellen muuttua. Musiikin
kotilainauksesta tuli suositumpaa kuin kuuntelusta kirjastossa. Kuuntelijoita kävi siltä vielä
runsaasti, 1980-luvun puolivälissä keskimäärin
46 päivässä. Cd-levyt ja -soittimet tulivat kirjastoon vuonna 1987.133 Musiikin lainaus lähes kolminkertaistui 1990-luvun aikana, mutta kääntyi
2000-luvulla laskuun.

Maalaiskunnan kirjastotoiminta laajenee
Maalaiskunnassa vuosi 1987 oli merkittävä. Samana vuonna Muurola sai pitkään kaivatun uuden kirjaston koulun yhteyteen ja auto-osastolle
hankittiin uusi kirjastoauto. Jo vuonna 1983 oli
osastolle hankittu toinen auto kattamaan laajan
kunnan alue, mutta uuden auton myötä päästiin korvaamaan jo vuonna 1972 hankittu auto.
Auton hankinnasta oli järjestetty hyvin tarkka
tarjouskilpailu, jonka jälkeen autoksi päätettiin hankkia Scania k92 ja koriksi Kiitokori oy:n
valmistama runko. Uuden auton sekä posteihin
sijoitettujen lainausasemien etua pieniin kyläkirjastoihin perusteltiin näin:

Aprillipäivänä vuonna 1985 käynnistyi kuudessa Suomen kirjastossa Opetusministeriön rahoittama kokeilu, jossa testattiin videonauhojen
toimivuutta lainattavana aineistona. Kokeilun
toisena osapuolena toimi Yle, jonka tallennepalvelusta suurin osa aineistosta oli. Videoitten suosio yllätti kaikki, ja ne osoittautuivat yllättävän
kestäviksi. Etenkin pitkät elokuvat olivat niin
suosittuja, että varausjonot jatkuivat joulukuulle asti ennen kuin kirjastolautakunta lyhensi lainaajan kahteen päivään. Seuraavana vuonna videoita hankittiin lisää, mutta kysyntä vain yltyi.
Kokoelmissa olevia 229 vhs-nauhaa lainattiin
yhteensä vuoden aikana 5438 kertaa. Videot olivat tulleet jäädäkseen, ja niiden hankinta vakinaistettiin vuonna 1988. Kokoelman kasvamista
rajoittivat kuitenkin ongelmat niiden hankkimisessa sekä niiden kalliit hinnat.134

”Kirjastopalveluita niiltä kyliltä, joissa sivukirjasto on lakkautettu, ei ole lopetettu.
Kirjastopalvelut hoidetaan kirjastoautolla ja
osittain postitoimipaikkoihin sijoitettujen lainausasemien avulla. Tällaisen lainausaseman
etuna on pitkä aukioloaika verrattuna pieneen
sivukirjastoon, joka on viikoittain auki vian 3-4
tuntia. Kirjastopalveluiden saatavuus iltaisin
järjestetään kirjastoautolla. Kirjastolle tilataan tänä vuonna uusi kirjastoauto, jolla korvataan vanha, vuonna 1972 hankittu auto. Uuteen
autoon mahtuu yli 4000 kirjaa; vain kolmessa
kunnan sivukirjastossa on enemmän kirjoja.
Uutta autoa voidaan käyttää tehokkaammin
kuin edeltäjäänsä, jonka käyttöä on rajoittanut
sen huono kunto.” 135

Myöhemmin autoja korvattiin uusilla vuosina
1998 ja 2005.136
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Eräs kokeilu oli myös vuonna 1997 perustettu joulukirjasto napapiirille joulupukin torniin.
Kirjaston kokoelma koostui erikielisistä lasten
joulukirjoista, jotka olivat esillä joulumaassa.
Kirjoja ei kuitenkaan lainattu.

Tietotekniikka tulee kirjastoihin
1980-ja 1990-luvut olivat kirjastotekniikan kehityksen aikaa. Jo 1980-luvun alussa kirjastolla
oli harjoittelukäytössä Mikro-Mikko ja muutama vuosi sen jälkeen projekti, jossa tarkasteltiin tietotekniikan käyttöä kirjastoissa. Koko
Lapin kirjastojen verkostoitumista ja yhteistyötä lähdettiin pelottomasti ja innovatiivisesti
kehittämään. Kirjastonjohtaja Heli Saarinen oli
verkostoitumiskehityksessä sen tärkein liikkeellepanija.137

Uudempien autojen suunnitteluun henkilökunta osallistui
aktiivisesti.

Varsinaisena lähtölaukauksena Lapin kirjastojen yhteistyölle voidaan pitää vuotta 1987,
jolloin Lapin kirjastojen yhteisestä tietojärjestelmästä tehtiin esiselvitys. Siinä kartoitettiin
kirjastojen toimintoja atk-pohjaisen kokonaisjärjestelmän tarpeita ajatellen. Yhteisjärjestelmän tavoitteena oli päästä pois päällekkäisen
työn tekemisestä ja saada kaikki tietoresurssit
käyttöön. Samana vuonna käynnistettiin myös
neuvottelut yhdessä Oulun ja Kemin kirjastojen
kanssa Vtkk:n marc-pohjaisen luettelointiohjelman kehittämisestä. Aiemmin maassa yleisille
kirjastoille tarjolla olleet järjestelmät keskittyivät pelkästään lainauksenvalvontaan. Luettelointijärjestelmän hiominen kesti aikansa ja ensimmäinen luettelointitietue tallennettiin kaksi
137
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vuotta myöhemmin Pallas-järjestelmään.138

myös, että atk toimiessaan nopeutti lainausta
huomattavasti. Sen seurauksena lainamäärät
kasvoivat. Asiakkaille hankittiin Asko-nimisiä
yleisöpäätteitä, joilla he pystyivät itse etsimään
aineistoa. Myös internet-päätteitä hankittiin
vuodesta 1995 alkaen. Vuonna 1995 aineistojen
hallinnan parantamiseksi ja kierron tehostamiseksi pyrittiin sivutoimisesti hoidetut pisteet
saamaan atk:n piiriin140. Täysin ongelmatonta
siirtyminen uuteen järjestelmään ei ollut, mutta hyödyt korvasivat vaikeudet moninkertaisesti. Vuonna 1993 Auroraan oli tallennettu kaikki
aktiivisesti lainattava aineisto musiikkia lukuun
ottamatta, jota siitä löytyi vain 15 prosenttia.
Musiikkia, vanhempaa aineistoa ja varastokirjoja siirrettiin sinne myöhemmin hiljalleen.141

Seuraavassa vaiheessa pyydettiin tarjouksia
integroidusta järjestelmästä, johon sisältyisi
sekä tietopalvelu että lainauksenvalvonta. Kilpailun voitti Vtkk:n Pallas-järjestelmä, joka oli
edullinen eikä vaatinut uusia laiteinvestointeja.
Samalla maakuntakirjasto oli kysellyt muiden
Lapin kirjastojen kiinnostusta lähteä mukaan
yhteistyöhön. Kiinnostusta oli laajemminkin,
mutta lopulta mukaan uskaltautuivat Rovaniemen maalaiskunta, Inari, Kolari ja Sodankylä.
Yhteisjärjestelmä perustettiin viimein vuoden
1992 alussa ja se nimettiin toimintakertomuksen
mukaan Auroraksi roomalaisen jumalattaren ja
maineikkaan Aurora-sällskapin mukaan. Heli
Saarinen kuitenkin kertoi, että Aurora-nimi ei
suinkaan viitannut roomalaiseen jumalattareen
eikä varsinkaan turkulaiseen Aurora-sällskapiin
vaan tietenkin Aurora Borealikseen. Aurora yksinäänhän merkitsee aamuruskoa, Aurora Borealis (”pohjoinen auringonnousu”) taas revontulia.
Myöhemmin järjestelmään liittyivät miltei kaikki läänin kirjastot. Myös Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjastot tulivat osaksi Auroraverkostoa.139

Aurora oli laajentunut nopeasti ja pian huomattiin, ettei sen käyttöön rakennettu tietoliikenneverkko riittänyt enää yhä kasvavan järjestelmän tarpeisiin. Vuonna 1996 käynnistettiin
uusi projekti, Manet, jonka tarkoituksena oli
avata Aurora tietojärjestelmä etäkäyttöön mistä tahansa. Tätä varten sen tueksi piti rakentaa
tietoturvajärjestelmä sekä internet-liittymät
kaikkiin Aurora-kirjastoihin. Projektille saatiin
myös jatkoa. Monet-projektin ideana oli rakentaa Lappia koskevan aineiston monimediatietopankki, josta löytyisi viitetietojen lisäksi kuvia
ja kokotekstejä.142

Pian kirjastossa huomattiin uuden järjestelmän vaikutukset. Asiakkaita pyydettiin palauttamaan kaikki lainassa olevat kirjat, jotta ne
saataisiin rekisteröityä järjestelmään. Lainoja
palautui niin paljon, että kirjasto jouduttiin sulkemaan viikoksi ruuhkan vuoksi. Huomattiin

1990-luvun alun paha lamakausi vaikutti sel140
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keästi kirjaston toimintaan. Aineistohankinnan
määrärahat supistuivat lähes puoleen 1980-luvun luvuista ja uusia henkilökuntaresursseja
säästäviä toimintamalleja pyrittiin löytämään.
Yhdeksi ratkaisuksi tähän tuli atk ja verkostoituminen muiden kirjastojen kanssa. Lamakaudesta selvittiin, mutta talous pysyi tiukkana.
Yhteistyö ja palveluiden siirtäminen verkkoon
auttoivat kirjastoa vaikeiden aikojen yli. Yhteistyötä jatkettiin myös 2000-luvulla, jolloin Lapin
kirjastot -projektissa suunniteltiin kaikkien
läänin kirjastoresurssien yhdistämistä yhden
palvelun kautta tavoitettaviksi. Tavoitteena oli
tietoliikenneverkon uusiminen ja sen kapasiteetin nostaminen. Tuloksen projektista oli yhteinen Lapin kirjastot -internetkäyttöliittymä,
jonka avulla asiakas saattoi etsiä aineistoa koko
järjestelmän kirjastoista. Lisäksi vuonna 2002
Auroran kirjastot siirtyivät resurssien yhteishallintaan, jonka avulla otettiin käyttöön asiakastoiminen etälainaus ja siihen liittyvä kuriiripalvelu.143

Lopuksi
2000-luvulla kirjasto on uusien haasteiden edessä. Minkälaiseksi kirjastojen rooli muodostuu
nopeasti muuttuvassa maailmassa, riippuu meistä. Kirjastoissa ei voida pysähtyä ja tuudittautua
nykytilaan, vaan ajan mukana on muututtava.
Tärkeintä on muistaa, että olemme asiakkaita
varten olemassa. Emme ehkä enää pelkästään
sivistääksemme vaan myös tarjotaksemme elämyksiä ja viihdettä.
Olen käsitellyt tuoreimman historian aika
pintapuolisesti tässä teoksessa, sillä tapahtumat ovat vielä niin lähellä, ettei niitä voi täysin
hahmottaa. Seuraavan historiikin tekijä näkee
tarkemmin ja paremmin noihin vuosiin. Tämä ei
ole täydellinen Rovaniemen kirjaston historia,
sillä aika ei ole riittänyt perehtyä kaikkiin mahdollisiin lähteisiin ja materiaaleihin. Tavoitteena ei ole ollut kirjoittaa tyhjentävää historiaa
Rovaniemen kirjaston vaiheista, vaan tuoda sen
pääkohdat esiin. Historiikin muut artikkelit ja
haastattelut antavat tarkempia kuvauksia omista aiheistaan ja siten täydentävät kuvaa.

2000-luvun suurin muutos oli Rovaniemen
kaupungin ja maalaiskunnan yhdistyminen
vuonna 2006. Valmistelut yhdistymistä varten oli
aloitettu heti päätöksen teon jälkeen. Jo aiemmin tehty yhteistyö kaupungin ja maalaiskunnan
välillä helpotti yhdistymistä, sillä kirjastojärjestelmät olivat samat ja muutakin yhteistyötä oli
tehty jo pitkään. Kaupungin ja maalaiskunnan
ero oli kestänyt 78 vuotta, mutta nyt alettiin jälleen suunnitella tulevaisuutta yhdessä.

Lopuksi haluan vielä kiittää työkavereitani
kärsivällisyydestä ja kaikesta avusta, jota olen
saanut historiikkia kootessani. Lisäksi haluan
kiittää myös Rovaniemen kaupunginarkiston
sekä seurakunnan kirkonarkiston henkilökuntaa, Oulun maakunta-arkiston neuvontaa sekä
Lapin Kansan arkistonhoitajaa. Suuret kiitokset
kaikille teille! Ilman teitä tämä olisi ollut mahdotonta.

143

Kirjaston oma arkisto. Lapin maakuntakirjaston toimintakertomukset 1965–1993.
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Rovaniemen kirjastojen johtajat
Kirjaston perustamisen jälkeen vuonna 1860 tiedot sen hoitajista ovat satunnaisia aina 1920-luvulle
asti, jolloin kirjastotarkastajan arkistosta alkaa löytyä tietoa kirjaston hoitajista. Ammatillisesta
kirjaston hoitamisesta voidaan alkaa oikeastaan puhua vasta kauppalan ja maalaiskunnan erotessa
omiksi kunnikseen vuonna 1928. Sen vuoksi listasta puuttuvat ennen tätä vuotta tiedossa olevat
kirjastonhoitajat.

Rovaniemen kaupunginkirjasto:

Maalaiskunnan kirjasto:

Nimike kirjastonjohtaja otettiin käyttöön Rovaniemen tultua kaupungiksi vuonna 1960. Sitä
ennen kirjasto toiminnasta vastasi kirjastonhoitaja.

Nimike kirjastonjohtaja otettiin käyttöön maalaiskunnassa vasta vuonna 1983. Sitä ennen kirjaston toiminnasta vastasi kirjastonhoitaja.
Janne Pöykkö (J. F.) 1929-1949 (Käytännössä kirjastoa hoiti jo tällä kaudella Hilda Pöykkö.)
Hilda Pöykkö 1949-1969
Liisa Heikkinen 1970-1971
Lea Karhumaa 1971-1974
Raija Seppänen 1974-1981
Anneli Yli-Pietilä 1981-1983
Alsike Apila-Airaksinen 1983-1986
Kalevi Tikkanen 1986-2004
Seppo Ylijurva 2004-2005

Matti Perunka 1930-1960
Jorma Etto 1961-1984
Heli Saarinen 1984-2007
Ritva Nurminoro 2008-

Vuonna 2006 kaupungin ja maalaiskunnan kirjastot yhdistyivät kuntaliitoksen seurauksena.
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Henkilökuntaluettelo
Aittaniemi, Mauri; Kirjastovirkailija-kuljettaja
Alajääskö, Anne Maria; Kirjastoavustaja
Alaluusua, Vesa Eerik; Kirjastovirkailija
Alaraasakka, Merja Tuulikki; Kirjastoamanuenssi
Alariesto, Ritva Onerva; Kirjastovirkailija
Alhanen, Inka Maarit; Kirjastovirkailija
Anetjärvi, Johanna Tiina; Kirjastonhoitaja
Aro, Kaisa Marja Aulikki; Kirjastovirkailija
Ekman, Marianne; Erikoiskirjastonhoitaja
Erho, Minna Salla-Marja; Kirjastoamanuenssi
Haataja, Olga; Kirjastovirkailija
Hallikainen, Satu Marjo-Riitta; Kirjaston johtaja
Halvari, Markku Juhani; Kirjastovirkailija
Hannula, Jaana Minna Marjut; Kirjastovirkailija
Hiukka, Eero Harri; Kirjastovirkailija-kuljettaja
Honkanen, Suoma Kaarina; Kirjastovirkailija
Joona, Maria Anneli; Kirjastonhoitaja
Järvinen, Heli Maria Kristiina; Vahtimestari
Kallunki, Sirkka-Liisa; Kirjastovirkailija
Kantola, Sinikka Maria Annikki; Kirjastovirkailija
Karppinen, Jarmo Ilmari; Vahtimestari
Kelloniemi, Hilkka Irmeli; Kirjastoavustaja
Kilpelä, Auli Irene; Kirjastovirkailija
Kinnunen, Leena Mirjami; Kirjastoamanuenssi
Kiviniemi, Salme Kyllikki; Vastaava kirjastovirkialija
Koivuranta, Virve Marjo-Riitta; Kirjastovirkailija
Kokko, Helena; Erikoiskirjastonhoitaja
Komulainen, Raija Elina; Kirjastovirkailija
Korhonen, Liisa Mirjami; Kirjastovirkailija-kuljettaja
Koski, Juha Tapio; Kirjastovirkailija

Kämäräinen, Terhi Ilona; Kirjastovirkailija-kuljettaja
Lahtinen, Marja-Liisa; Erikoiskirjastonhoitaja
Lassila-Olli, Ritva Anneli; Kirjastoamanuenssi
Lukkarinen, Kirsti Katriina; Kirjastoamanuenssi
Martin, Pirkko-Liisa; Kirjastovirkailija
Maunu, Vesa Antero; Vahtimestari
Mäkinen, Jouni Tapio; Kirjastoamanuenssi
Niemelä, Marko Mikael; Erikoiskirjastonhoitaja
Niemelä, Satu Birgitta; Kirjastovirkailija
Niemi, Tarja-Liisa; Amanuenssi
Nousiainen, Esko Tarmo Matias; Kirjastoavustaja
Nurminoro, Ritva Helena; Kirjastotoimenjohtaja
Oikarainen, Sampo Matias; Kirjastoavustaja
Oinas, Anja Helena; Vahtimestari
Peltola, Nina Maria; Kirjastoamanuenssi
Pernu, Kaija Inkeri; Kirjastoamanuenssi
Perälä, Marjo Annika; Projektityöntekijä
Pesonen, Helena Anneli; Kirjastovirkailija
Piippola, Irene Elisabet; Kirjastonhoitaja
Pirttijärvi, Pilvi Maritta; Kirjastoamanuenssi
Raatikainen, Marja-Leena; Erikoiskirjastonhoitaja
Rajanen, Eija Kristiina; Informaatikko
Rantanen, Pasi Pekka Olavi; Kirjastotoimen
apulaisjohtaja
Rapo, Ulla Anneli; Kirjastovirkailija
Rasmussen, Seija Kyllikki; Kirjastosihteeri
Salonen, Päivi Marja; Vastaava kirjastovirkailija
Savola, Taru Anneli; Kirjastovirkailija
Seppänen, Jarkko Mikael; Kirjastoavustaja
Simonlehto, Karl-Johan Rodrique; Projektityöntekijä
Tastula, Liisa Valpuri; Erikoiskirjastonhoitaja

61

Kati Vuontisjärvi

Tuohino, Sinikka Annikki; Kirjastovirkailija
Turunen, Anna-Kaisa; Kirjastovirkailija
Törmäkangas, Sinikka Elisabet; Kirjastovirkailija
Virtain, Osmo Uolevi; Kirjastovirkailija
Vuontisjärvi, Kati; Erikoiskirjastonhoitaja
Ylijurva, Seppo Vesa Juhani; Kirjastotoimen
apulaisjohtaja
Ålander, Seija Päivikki; Informaatikko
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Kirjastomuistelua
Muutimme Auttiin kesällä 1961. Isäni oli
jo vuoden ollut siellä opettajana, perhe
muutti sitten perässä, kun Pirttikoskelle tuli keskikoulu. Minulla oli siellä aika
yksinäistä, olin silloin 13-vuotias. Onneksi koululla oli oppilaskirjasto opettajainhuoneen takana olevassa pienessä
varastohuoneessa. Kirjat olivat hienoissa
koivuisissa kaapeissa. Sinne unohduin
lukemaan kirjoja niin, etten muistanut
mennä edes syömään. Siltä ajalta muistan
mm. Välskärin kertomukset ja Anna-kirjat. Hyvin pian Auttiin tultuamme oppilaskirjasto muuttui sivukirjastoksi. Äitini
Hilja Isomursu kävi kirjastokurssia ja alkoi kirjastonhoitajaksi. Kirjastoon saatiin
sitten myös aikuisten kirjoja. Muutaman
vuoden kuluttua koulun opettajain asuntojen puolelta vapautui keskimmäinen
asunto, ja kirjasto siirtyi siihen.

Auttin kirjastonhoitaja Hilja Isomursu työssään.
Kuva yksityiskokoelmasta.

Kun uusia kirjoja tilattiin, sai koko
meidän perhe osallistua kirjojen valintaan. Luimme jatkuvasti, joululomien
aikaan jopa taskulampun valossa peiton
alla öisin. Tutuiksi tulivat niin Mazo de la
Rochen Jalna-sarja kuin Alistair MacLeanin jännityskirjatkin. Oheisena kuva Auttin kirjastonhoitajasta Hilja Isomursusta.
Silmälasipäinen asiakas on Aila HarjuAutti (ainakin tyttönimeltään). Toista asiakasta en muista. Mielestäni kuva on siltä
ajalta, kun kirjasto sijaitsi koulun takahuoneessa.
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Kirjastoelämyksiä Hirvaalla
(Teksti on julkaistu jo aiemmin Lapin maakuntakirjaston Kirjastokertomuksessa 2006–2007 sekä
Hirvaan tiedotuslehti Hirvarissa.)

Kerran lukutoukka – aina lukutoukka?
Näin totesin tänä vuonna, kun kirjastokassi painoi kerta kerralta hiukan enemmän.
Hirvaalla on ala-asteen tiloissa sijaitseva kyläkirjasto, mikä oli minulle mieluisa yllätys muutama vuosi sitten tänne
muuttaessani. Olin vielä opiskeluaikana
reilut kymmenen vuotta sitten kirjojen
suurkuluttaja, mutta sittemmin lukeminen jäi muiden kiireiden tieltä. Vapaa-aikana omaa itseäni varten lienee nykyisin
minimissään, mutta olen löytänyt lukemisen uudestaan ja aikaakin lukemiseen.
Ehkä vartti silloin ja toinen tällöin ja
joskus jopa luksukselta tuntuva tuntikin
on onnistunut. Sopiva hömppäkirjallisuus
eli erittäin fiktiivinen tuotanto tuo sopivaa tasapainoa henkistä kapasiteettia kysyvälle työlle, opiskelulle työn ohessa ja
pienen lapsen äitinä olemiselle.

xx

kun Kiuruveden pääkirjastossa meni sormi suuhun valintoja tehdessä, kun olin
tottunut kirjastoauton kompaktiin valikoimaan. Sama ilmiö toistui Helsingin
vuosina: käytin mieluummin Kallion kirjastoa kuin Pasilassa sijaitsevaa pääkirjastoa. Sitä paitsi Kallion kirjaston rakennus on jo näkemisen arvoinen – kannattaa
käydä, jos vierailette siellä televisiosarja
Kotikadun nykyisillä kulmilla. Vähäpätöinen seikka ei suinkaan ole, että Hirvaan
kirjastosta saa henkilökohtaista ja korkeatasoista palvelua. Kirjastonhoitaja
Osmo Virtain osaa suositella sopivaa lukemista ja saattaa ehdottaa yllättäviltäkin
tuntuvia kirjoja, mutta hyviä valintoja
ovat olleet. Hän on muistanut joka ikisen
toiveen ja seuraavalla käyntikerralla on

Miksi käytän mieluummin Hirvaan
kirjastoa kuin esimerkiksi pääkirjastoa?
Runsaudenpula tekee valinnat vaikeiksi
maakuntakirjastossa. Ilmiö on kirjaston
käyttäjänä minulle tuttu jo lapsuudesta,
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hyllyssä odottanut toivottu kirja.
Kirjasto ei ole pelkkiä kirjoja: esimerkiksi lehtivalikoima on kyläkirjastoksi
oikein hyvä. Täytyy muistaa myös, että
monenlaista materiaalia saa tilaamalla
tänne lähelle kotia Hirvaalle. Asiakkaiden käytössä ovat myös internet-yhteydet
ja tarvittaessa Osmolta saa neuvoja tietokoneen käytössä. Tiistai-iltaisin on tovin
aikaa avoinna myös Pullari, josta saa ostaa ainakin makean nälkään täytettä. Pullaria pitävät avoinna Hirvaan ala-asteen
oppilaat vanhempiensa kanssa.

xx

Kirjasto täällä Hirvaalla ei ole itsestäänselvyys. Jos me kyläläiset emme käytä kirjastoa tarpeeksi paljon, se otetaan
meiltä pois. Haluankin haastaa nyt kaikki hirvaslaiset, jotka eivät kirjastoa ole
aktiivisesti käyttäneet, käymällä ainakin
kerran tämän vuoden aikana kirjastossa.
Jos se kirjastokortti on jonnekin kadonnut, niin siinäpä hyvä syy käydä: nimittäin tilaamassa uusi kortti. Ja sitä korttia
kannattaa sitten käyttää!
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Rovaniemen kirjaston perustamisen jälkeen
kirjastojen tilastointi on muuttunut ja monimutkaistunut moneen kertaan. Ensimmäiset
pitäjänkokouksen pöytäkirjan tiedot kirjaston
toiminnasta olivat selkeät – yksi henkilö on toiminut ja 50 hopiaruplan kirjanhankintaraha on
käytetty ja jopa hieman ylitetty. Samat asiat –
henkilöstön määrä, kirjaston talous, kokoelman
tila ja lisäksi lainojen ja kävijöiden määrä – kiinnostavat sekä kunnallisia päättäjiä, että kirjaston henkilökuntaa 150 vuotta myöhemminkin.

Suurimmillaan henkilökunnan määrä ylitti sadan 1980-luvun alussa.
Tähän lukuun oli laskettu myös kaikki osa-aikaiset ja työllistetyt.
1990-luvun puolivälissä tilastoinnissa siirryttiin HTV-perustaiseen
laskentaan. Vuonna 2009 Rovaniemen kirjaston palveluksessa oli 54,22
henkilötyövuoden verran vakinaista henkilökuntaa ja 3,97 henkilötyövuoden edestä työllistettyjä.

Talous
Vuoden 1860 50 hopiaruplasta kirjaston pyörittämiseen tarvittavat varat ovat jonkin verran kasvaneet. Kirjastotarkastajan lausunto vuodelta
1921 ei kuitenkaan vielä suuresta panostuksesta
kerro: ”Kirjasto ei ole ensinkään lainauskunnossa. Sillä ei ole paikkaa missään. Kunnanavustus
ollut hyvin epämääräistä.” Tästä kasvuun kuitenkin pikkuhiljaa päästiin. Voimakkaan kasvun
aika alkoi 1960-luvulla uuden kirjastolain ja valtionapu-uudistuksen myötä. Rovaniemen kirjaston viimeinen markka-ajan tilinpäätös vuonna
2001 oli yhteenlaskettuna 16.307.812 markkaa.
Vuoden 2009 tilinpäätös osoitti kirjastopalveluihin Rovaniemellä käytetyn 3.455.802 euroa. Talouden luvut eivät ole suoraa vertailukelpoisia
keskenään, koska muun muassa vyörytyserien ja

Vuoden 1928 kansankirjastolaki määritteli
valtionavun perusteet sekä tarkastustoiminnan.
Tilastointi alkoi siitä lähtien vakiintua ja valtakunnallinenkin vertailu tuli jossain määrin mahdolliseksi. Valtakunnalliseen tilastotietokantaan syötetään tällä hetkellä vuosittain noin 80
erilaista tunnuslukua. Näiden lisäksi toimintaa
seurataan Rovaniemellä noin parinkymmenen
muun tunnusluvun avulla. Vuosien saatossa tilastoitavat asiat ovat hieman vaihdelleet ja niiden
perusteet muuttuneet, mutta edelleen ongelmana on laadun mittaaminen. Epäsuorasti laatu
tietenkin näkyy tilastoista suurina käyttölukuina ja korkeana asiakastyytyväisyytenä. Tässä
lyhyessä tilastollisessa katsauksessa keskitytään
kuitenkin lähinnä määrällisiin asioihin.
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sisäisten maksujen perusteet ovat muuttuneet.
Tämä on ongelma myös valtakunnallisesti – vertailtavuus eri kirjastojen välillä on hankalaa.
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Rovaniemen kirjastoa hoidettiin vuosikymmenet ilman varsinaista henkilökuntaa sivutoimisesti tai vapaaehtoisvoimin. Vuodelta 1911
kirjaston uusien sääntöjen laadinnan yhteydestä löytyy myös maininta siitä, että kirjastonhoidosta on maksettu 50 markan korvausta.
Vuonna 1930 kirjastoista vastasivat J.F. Pöykkö
maalaiskunnassa ja Matti Perunka kauppalassa.
Matti Perunka suoritti ammatillisen pätevyyden
osoittavat kurssit 1930-luvun alussa. Hän lienee
ensimmäinen ammattilainen Rovaniemen kirjastossa.

lainoja
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Musiikkikirjastossa äänitteiden kuuntelu oli aluksi tärkeämpää kuin
niiden lainaus. 1990-luvulta lähtien äänitteiden lainaus kasvoi nopeasti. Lainauksen huippuvuosi oli 2002 jolloin musiikkikirjaston aineistoa
lainattiin reilut 200 000 kertaa. Näistä äänitteiden osuus oli lähes
186 000 lainaa. Samana vuonna äänitteiden lainaus koko kirjastossa
oli lähes 224 000. Musiikkikirjaston äänitteiden määrä on kasvanut
tasaisesti ollen nykyisellään reilut 30 000.

Henkilöstömäärä kehittyi pikkuhiljaa. Kymmenen työntekijän raja ohitettiin 1960-luvulla.
Viidenkymmenen työntekijän määrä saavutettiin 1970-luvulla. Suurimmillaan henkilökunnan
määrä, mukaan lukien sivutoimiset, osa-aikaiset,
työllistetyt jne. oli 1980-luvun alussa yli sata.
Henkilötyövuosiin perustuvaan tilastointiin siirryttiin 1990-luvulla. Tämä kertookin selkeimmin
henkilöstöresurssien todellisen tilan.
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Aineiston määrä ja hankinta pysyivät melko vaatimattomina aina 1960-luvulle saakka. Tällöin
uudistunut valtionapujärjestelmä mahdollisti
uutuushankinnan voimakkaan lisäyksen. Kokoelma kasvoikin aina 2000-luvulle saakka. Kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymisen jälkeen
kokoelma on jonkin verran pienentynyt. Tämä

2009

Systemaattinen tilastointi aloitettiin kirjastoissa ensimmäisen kirjastolain tultua voimaan vuoden 1928 jälkeen. 1960- ja 1970-luvuilla kirjaston asiakkaiden osuus asukkaista kohosi noin 10 prosentista yli 40
prosenttiin. Parhaimmillaan 2000-luvun alussa yli puolet kuntalaisista
olivat kirjastosta lainaavia asiakkaita.
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johtuu mm. päällekkäisten varastojen purkamisesta. Suurimmillaan kokoelma käsitti lähes
650.000 luetteloon vietyä aineistoyksikköä. Näiden lisäksi luetteloimatonta aineistoa oli sen
verran, että kokoelman laajuus oli tuolloin yli
700.000 kappaletta.
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Lainaustietoja löytyy varsin hajanaisesti eri
lähteistä 1920-luvun lopulle saakka. Sen jälkeen lainojen tilastointi on vakiintunut ja sitä
voidaan pitää suhteellisen luotettavana. Kasvu
oli aluksi hidasta, mutta ponnahti 1960- luvun
lopulla valtionapu-uudistuksen ja kasvaneen
aineistohankinnan myötä. Uudet kirjastorakennukset ja toiminnan voimakas laajeneminen
yleensäkin johtivat lainauksen lähes rakettimaiseen nousuun. Uudet aineistolajit, kuten
musiikkiäänitteet ja elokuvat ylläpitivät kasvua
2000-luvulle saakka. Osansa kasvusta selittää
myös atk-lainaukseen siirtyminen, jolloin karhuaminen helpottui ja lainojen uusinta alkoi
näkyä lainaustilastoissa. Viime vuosina Internetlatauksen helppous ja yhä kiihtyvä kamppailu
ihmisten vapaa-ajasta näyttää vievän osan perinteisistä lainaaja-asiakkaista. Vaikka kirjastopalvelut ovat tänä päivänä jo aivan muuta kuin
150 vuotta sitten, ala elää jälleen kerran voimakkaan murroksen aikaa.
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1960-luvulta lähtien kirjastojen saaman valtionavun kasvua seurannut aineistohankinnan lisäys näkyy myös asukasta kohden lasketun
lainausmäärän lisääntymisenä. Suurimmillaan lainaus asukasta
kohden liikkui noin 25 lainan tietämillä.
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Lainaus on kasvanut voimakkaasti lähes koko Rovaniemen kirjaston
olemassaolon ajan. Suuria hyppäyksiä olivat 1965 valmistuneen Alvar
Aallon suunnitteleman nykyisen pääkirjaston ja 1975 valmistuneen
Saarenkylän kirjaston avaamiset. Eniten lainauksia oli vuonna 1999,
jolloin kokonaislainaus oli reilut 1 450 000 kappaletta.
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Kävijät ja verkkokäyttö
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Kävijöiden laskenta on varsin uusi tilastoinnin
muoto. Sen ongelmana on perustuminen enempi tai vähempi säännöllisiin otantoihin. Automaattista kävijälaskentaa on harjoitettu vasta
1990-luvulta lähtien ja vain suurimmissa toimipisteissä. Kävijämäärän huippu saavutettiin
vuonna 1999, jolloin kirjaston eri toimipisteissä
kävi reilut 1.117.000 kävijää. Tämän jälkeen
enenevä osa käynneistä on korvautunut verkkoasioinnilla. Sähköiseen asiointiin on kirjastossa
resursoitu voimakkaasti ja niinpä kirjasto onkin
toiminut monin tavoin sähköisen asioinnin edelläkävijänä.
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Lainaajien määrän kasvu seuraa hyvin asukasluvun kasvua. Vasta aivan viimevuosina lainaajien osuus asukkaista on hieman pienentynyt.
Osan tästä selittää korkeakoulukirjastojen voimistuminen.

Lopuksi
Kirjastotilastoinnilla on usean kymmenen vuoden perinteet. Vaikka tilastoinnin perusteet
ovat aika-ajoin muuttuneet, käsissä on erinomaisen hyvä aikasarja. Oikeastaan millään
kunnallisen toiminnan alueella ei ole esittää
vastaavaa. Parhaimmillaan tilastoja voidaankin
käyttää toiminnan seuraamisen, kehittämisen ja
tulevaisuuden suunnittelun apuvälineenä. Huonoimmillaan niitä käytetään kaavamaisesti resurssien leikkaamisen perusteena. Helposti asioita verrataan ”valtakunnalliseen keskiarvoon”,
joka itse asiassa on erittäin epämääräinen suure.
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Viime vuosien suurena haasteena kirjastoalalla on ollut laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin työkalujen kehittäminen. Kvantitatiivisesta
mittaamisesta tulisi päästä kvalitatiiviseen analyysiin. Ehkäpä Rovaniemen kirjaston 200-vuotis historiikkiin saadaan tarinaa tästäkin.
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Aineistonhankinta lisääntyi 1960-luvulla valtion kirjastoille osoittaman tuen myötä. Suurimmillaan aineistomäärä oli 2000-luvun alussa.
Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymisen jälkeen aineiston määrää on vähennetty mm. purkamalla päällekäisiä varastoja
Suurimmillaan kokoelma käsitti lähes 650 000 aineistoyksikköä.
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Systemaattinen kävijälaskenta aloitettiin vasta 1980-luvulla. Laskenta
suoritettiin aluksi otantamenetelmällä, joka aiheutti vaihteluita vuosien välillä. Kävijöitä oli enimmillään vuonna 1999 yli 1 117 000. Tästä
kävijämäärät ovat laskeneet ja korvautuneet verkkokäytöllä. Vuonna
2009 kirjastossa kävi noin 626 500 asiakasta ja verkon kautta asioitiin
noin 718 500 kertaa.
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Kaupunginkirjaston
legendaarinen johtaja
Jorma Etto syntyi Rovaniemellä vuonna 1931.
Hän työskenteli vuosina 1961–1984 Rovaniemen
kaupunginkirjaston johtajana ennen eläkkeelle
jäämistään. Ennen Rovaniemelle tuloaan hän
ehti työskennellä kirjastoamanuenssina Oulun
kaupunginkirjastossa sekä kirjastonjohtajana
Lauritsalassa. Hän on myös monipuolinen kirjailija, jonka tuotantoon kuuluu runokokoelmia, romaaneja, novellikokoelmia, ja näytelmiä. Lisäksi
hän on suomentanut monia teoksia.

Jorma Etto

lempipaikkani ilmeisesti jo silloin.
Kirjat olivat tärkeitä. Kaikilla tavoilla se kävi
ilmi, leikkikavereittenkin kanssa, esimerkiksi
Linnovaaran Jussin, josta tuli taiteilija myöhemmin. Se kävi meillä aika usein. Ne asui siinä aika
lähellä, ja minä kävin siellä. Tyypillisemmin se
meni niin, että Jussi tuli ja pyysi isoon ääneen
paperia ja kynää. Sitten se istui lattialle ja rupesi piirtelemään. Paperia löytyi aina, ja minä
luin sille ääneen Kiljusen herrasväkeä. Ja meitä
nauratti tietysti aivan hirveästi!

Lapsuuden kirjastot
Lapsuuden kotikirjasto oli tärkeä paikka. Se oli
kotona yksi seinä, lasiovet ja kolme kaappia. Se
on sellainen kummallinen ilmiö, että vaikka se
kaikki paloi, kun olin ihan pieni, niin vieläkin,
kun sattuu sellainen hetki, niin minä voin ihan
mennä sinne itse. Minulla oli sellainen tapa pikkuisena, että avasin jonkun oven ja istuin siinä
lattialla ja otin siitä kirjan, mikä sattui ja opin
vähitellen lukemaankin. Ei siinä varsinaisesti
kukaan opettanut, mutta kun menin alakouluun,
niin osasin kyllä jo lukea. Mutta opin väärin.
Sitten tuli ne hankaluudet koulussa, kun piti tavata, ja minä en ymmärtänyt siitä mitään. Yhä
vieläkin, kun minä menen, minä näen ne kirjat
siinä. Niiden nimet ja kaikki. Siinä oli sellaisia,
joita en koskaan avannut. Minä oikeastaan voin
vieläkin mennä sinne kotikirjastoon. Se oli mun

Ennen sotaa oli kirjasto siinä aika lähellä
meitä vanhassa kauppalan talon kellarissa. Sinne mentiin portaat alas kadulta. Siinä oli rautakaide ja se oli aika synkän oloinen näin jälkeenpäin aatellen ja ehkä silloinkin. Ainakin minä
jossain määrin pelkäsin sitä, sillä mulla ei ollut
lainauskorttia ennen kuin jonkun isomman pojan kanssa onnistuin pääsemään sinne niin, että
minulle kirjoitettiin lainauskortti. Sitten kävin
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aika useastikin siellä. Mutta etupäässä istuin
siellä lukemassa, en kotiin sieltä kirjoja lainannut, sillä kotona oli niitä niin runsaasti.

nin opiskelemaan kirjallisuutta ja harjoittelin
Oulun kaupunginkirjastossa. Olin Helsingissä
vain yhden vuoden ja kävin Oulusta tenttimässä kaiken koko kandin tutkintoon saakka. Olin
opintokirjaopiskelija. Kävin siis vain tenttimässä ja sitten viimeisen kevään olin paikalla, koska
se kandintutkinto vaati seminaareissa läsnäoloa.
Oulun kirjastossa olin töissä koko sen ajan.

Sitten sodan jälkeen Sahanperällä oli parakissa kirjasto. Myöhemmin Pekankadulla, mutta
siellä parakissa silloin, kun aloitin koulun käyntiä. Kävin ahkerasti siellä. Suoraan palokunnanaseman ohi menin sinne alas polkua pitkin. Siellä oli Perungan Matti, josta tuli sitten omituinen
ystävä. Hän oli hirveän ystävällinen ja näki, että
on tosi lukija pojassa. Se antoi lainaan sellaisia
kirjoja, jotka olivat varaston puolella, jotka ei
varsinaisesti ollut lainattavissa. Ja sillä lailla
opin siinä vähän tuntemaan sitä systeemiä samalla. Silloin minä jo ite ajattelin, että minäkin
taidan alkaa kirjastonhoitajaksi. Perungan Matin työ vaikutti niin mukavalta, eikä ainoastaan
siitä syystä, että siinä sai leimata, vaan muistakin syistä.

Valmistuin vuonna 1956, kun sain viimeisen
tentin suoritettua. Mun piti saada siitä merkintä
opintokirjaan, jotta saisin paperit. Kevät kului,
ja rahat loppui, ja tiesin, että johonkin pitäisi
päästä töihinkin ja maksaa opintovelkoja. Minä
yritin aina sinne tentintarkastaja Kupiaiselle
kotiin. Mulla oli kohtalokaveri, Noposen Aapon,
jonka kanssa tavattiin usein Kupiaisen ovella
soittamassa ovikelloa. Olin yhteiskunnallisen
korkeakoulun kirjastossa, ja siellä joku kirjastonhoitajista sanoi, että täällä on nyt lopulliset
tiedot, onneksi olkoon, nyt on kaikki valmista.
Hain paperit ja katoin kirjastolehdestä, mitä
paikkoja tarjolla. Sattui olemaan Lauritsalassa
paikka auki. Minulla ei ollut hevon aavistustakaan, missä Lauritsala oli. Kysyinkin sitten kirjastonhoitajalta, kun olin paperit tehnyt, että
millainen paikka se oikein on, minä juuri hain
sinne. Ne rupesi puhumaan, että siellä on hieno
kirjasto. Niin minut valittiin sinne heti kesän
alussa, ja me muutettiin sinne heti silloin.

Mä sain jostakin kimmokkeen, että luen kaikki kirjaston kirjat, ja aloitan siitä aasta. Aabye
oli ensimmäinen kirjailija. Kirjan nimi taisi olla
Aurinko kiertää rataansa. Minä lainasin aasta
ensimmäiset kolme, neljä kirjaa ja vein kotiin.
Minä sitä Aabyen kirjaa yritin lukea, ja se oli
ihan tylsä ja typerä. Minä aattelin, ettei tämä ole
hyvä systeemi ollenkaan ja vein ne kaikki kirjat pois. Siitä on vain jäänyt se Aabye mieleen.
Aloin lukemaan ihan mitä kiinnosti. Sellainen
omituinen yritys vain oli, että luen nämä kaikki
ja aloitan aasta!

Rovaniemellä tuli kirjastopaikka auki. Vaikka emme olleet ihan yksimielisiä perheessä, niin
päätin hakea sitä. Joku tämmöinen vaisto sanoi,
että saattaisi olla paikka minulle, ja varsinkin,
kun tämä Perunka oli siinä pohjalla. Rouva Perunka oli ollut kirjastotarkastajana. Minä tein
matkan Rovaniemelle ja vein kukkia Mirja Perungalle. Istuttiin ja puhuttiin pitkä tovi iltapäi-

Opiskeluaika
Matti Perunka vaikutti kirjastoalan kiinnostavuuteen. Kävin kirjastokurssin ensin. Sitten me-
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vällä. Siihen aikaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti ei ollut pätevä, sillä siitä puuttui maininta
lakitekstistä, mutta siitä oli asetus erikseen olemassa. Onneksi oli olemassa. Sen vuoksi minä
hainkin Rovaniemelle ja tulin valituksi. Tosin
siinä oli muodollisuudet, ja piti anomus tehdä
siitä virkaan hyväksymisestä.

summa tässä sellainen, että se riittää maakuntakirjasto-oikeuksien saamiseen. Minä sanoin, että
ei ole. Kaijalainen sanoi, että viekää tämä paperi ja tehkää uusi paperi ja pistäkää semmoiset
summat, että se riittää. Minä menin sitten töihin
taas ja lisäsin nollia sinne. Ihmettelin itsekin,
että onkohan tässä enää mitään järkeä, mutta
tosiasia oli, että näin piti tehdä.

Kirjastonjohtajaksi Rovaniemelle

Sitten alkoi se valtava kirjojen hankinta.
Siellähän ei ollut itse asiassa paljon mitään.
Kun ajattelee, mikä on maakuntakirjaston rooli,
niin piti hankkia uutta kirjallisuutta monin kappalein ja katsoa, mitä muuta puuttui. Henkilökuntaa ei ollut kuin Onerva Moilanen ja minä.
Meitä oli kaksi, ja sitten tuli Kerkelän Laimi
lainauksia hoitamaan. Sitten meitä oli kolme, ja
tällaiset valtavat rahat käytettävissä. Sehän alkoi sitten se hankinta. Kyllä se siitä alkoi sujumaan. Me käytettiin tilapäistyövoimaa, ja valtava kirjamäärä tungettiin sinne vanhaan taloon.
Siinähän kävi lopulta niin, että se yläkerta, jossa
oli mun huone ja käsikirjasto, varastotiloja ja
kahvio, ei oikein kestänyt. Onerva tuli sieltä alhaalta lainauspuolelta sanomaan, että sahanpurut tippuvat tuosta katosta, että onkohan siellä
nyt joku vika. Minä menin kattoon, ja tosiaan ne
laudat oli notkolla. Siellä oli niin paljon kirjoja
yläkerrassa, että se melkein petti sitten se katto. Minä soitin rakennustoimistoon, ja sieltä tuli
rakennusmestari ja sanoi, että yläkerta piti heti
tyhjentää. Kaikki kirjat pois. Se oli vähän sellainen hätätilanne. Sitten meille annettiin paikka
keskustan koulun kellarista, joka oli tyhjänä. Ja
sinne alettiin lastata kirjoja sitä mukaan, kun ne
saatiin luetteloitua ja osaksi jo ennenkin. Kaikki kirjat vietiin sinne, että saatiin pelastettua se
yläkerta, ettei se romahda. Silloin oli vuosi 1964
muistaakseni.

Kun tulin Rovaniemelle, niin kirjastohan oli vanhassa puutalossa siinä Varsitien varrella. Tilanne
oli sellainen, että piirustukset oli hyväksytty ja
rakentaminen aloitettu. Vuonna 1965 se valmistui vasta. Sitten oli tärkeää kaupunginjohdon
mielestä, kaupunginjohtajana oli Kaijalainen,
saada maakuntakirjasto-oikeudet. Se tiesi taloudellista etua ja muutakin arvoa kirjastolle
ja kaupungille. Kaijalainen kutsui sitten minut
huoneeseensa, ja meillä oli tunnin keskustelu
kirjastosta. Olin aika nuori tietenkin, ja minulla
oli takana vasta muutama vuosi johtamista siellä
Lauritsalan kirjastossa. Aika vihreä olin, mutta
otsaa oli kyllä näin jälkeenpäin ajateltuna. Se
oli niin hurjaa se suunnittelu silloin siinä tilanteessa, että Kaijalainen kysyi sellaisen kysymyksen, että kuinka paljon rahaa tarvitaan, että
saadaan maakuntakirjasto-oikeudet. Minä olin
hieman yllättynyt tämmöisestä kysymyksestä,
en ollut laskenut tällä tavalla asioita. Mulla oli
jonkunlainen luonnos talousarvioksi olemassa,
kun oli sovittu näin, ja minä annoin sen hänelle.
Hän katteli sitä, ja puhuttiin minkälainen maakuntakirjasto on, miten se toimii ja mitä siihen
tarvitaan, kaikkia virkoja ja vähintäänkin sitä ja
tätä. Sitten Lappi-osasto, joka oli mulle ilo siinä
esitellä, mitä se tulisi olemaan laajetessaan. Se
oli sellaista ihan fantasiaa. Kaijalainen katteli
sitä mun paperia ja kysyi sitten, että onko tämä
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Ja siinä oli kaikenlaista tähän uuteen rakennukseen liittyvää. Aika vähän Alvar Aalto kyseli
mitään, mutta jonkun verran sain vaikutettua
semmoisissa omalaatuisissa asioissa kuin kirjatuet, jotka tehtiin. Kun Aalto piirsi tällaisia
kirjahyllyjä, joissa ei ollut välejä, niin piti saada
luokat näkyviin. Tehtiin tällaisia kirjatukia, joita on vieläkin käytössä. Se oli sellainen minun
suunnitelma. Oli pakko keksiä jotain. Aalto hyväksyi tuen ja tavallaan piirsikin sen sitten vielä
uudestaan.
Tämmöistä kaikkea, mutta ei niihin suuriin
aivoituksiin ollut mitään sanomista. Enkä minä
tietenkään halunnutkaan yrittää kaikkea, mutta
teknisiä asioita sattui kaikenlaisia. Kyllä siellä
hommaa riitti. Kävin juoksemassa siellä rakenteilla olevassa talossa yllättymässä milloin mistäkin asiasta. Esimerkiksi, kun oli kortistolle
rakennettu hyllyt peräseinälle, niin minä satuin
sitten menemään paikalle ja ihmettelin, miten
tämä on näin, että kortistolaatikot ovat tällä tavalla. Ne olivat polven korkeudella. Nyt tässä on
kyllä joku vika, ei tämä käy ollenkaan, että laatikot on noin alhaalla. No, siellä oli joku vastaava
mies, jolla oli piirustukset ja se katsoi, että kyllä
nämä on ihan piirustusten mukaan. Minä ihmettelin, että eihän tää nyt voi olla! Kunnes sitten
kävi ilmi, että siinä oli sellainen virhe, että kortiston yläreuna oli sillä kohtaa, missä piti olla
sen alareuna. Semmoisia sattui.

Lehtilukusali Aino.

Ja sitten oli lehtien lukusalissa kerran, kun
ne laittoi lamppuja seinään. Korean näköisiä
lamppuja purki laatikoista ja pistivät seinään.
Kai nekin on vielä siellä. Ne roikkui siinä ne
lamput ja niiden päissä oli töpselit. Minä ihmettelin sitä, että miten näihin valo sitten tulee. Miten töpseli laitetaan seinään, kun ei siinä mitään

Arkkitehtonisia yksityiskohtia.
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ollut? Ei ollut mitään reikää, mihin olisi sen voinut laittaa! Niitä oli paljon tämmöisiä.

kyllä sitä juttua oli, mutta kaikki ei menny perille tai ei tullut ymmärretyksi tai muutokset olivat
mahdottomia.

Siellä oli viran puolesta oma rakennusmestari, joka tarkasti, mutta ei se hoksannut tämmöisiä asioita. Kyllä siinä hommaa oli juosta siellä
perässä. Montakin sellaista asiaa tuli mieleen,
jotka olisi voinut tehdä käytännöllisemmin, jos
kirjaston henkilökuntaa olisi otettu mukaan
suunnitteluun. Esimerkiksi sinänsä kauniit hyllyt, ne olisi kyllä voinut tehdä vähän toisinkin.
Ja sitten ne portaat eivät olleet hyvä idea, tai siis
ne ammeet. Samanlaiset ammeet oli täällä Helsingissäkin kansaneläkelaitoksen kirjastossa,
jota käytiin katsomassa. Minä silloin jo sanoin,
että tämä ei ole oikein hyvä. Liikuntavammaiset eivät pääse liikkumaan sinne. Mutta nehän
jäi, ei sille mitään voinut. Valaistusongelmia oli
myös esim. lainauspöydän tumma pinta. Siinä ei
oikein nähnyt yhtään mitään. Siihen piti keksiä
jotain.

Kirjaston vihkiäisiä juhlittiin vuoden 1966
helmikuussa. Seremonia tapahtui siellä kirjaston näyttelysalissa, ja muistan siitä sen, että ennen kuin se alkoi, Alvar Aalto tuli sinne minun
työhuoneeseeni, ja istuttiin kahden. Minä olin
siinä työpöytäni takana, ja hän oli siinä omalla
suunnittelemalla tuolilla. Siinä yritti Alvar Aalto istua. Se oli hankalaa, kun se oli niin hankala
istua se tuoli. Minua vähän huvitti se, kun siinä
oli niin hankalaa, mutta muuten puhuttiin kaikenlaista. Puhuttiin British Museumin kirjastosta ja siitä, miten ympyrä olisi se ideaali kirjastonmuotona ja kaikenlaista, ummet ja lammet
itse asiassa. Joku tuli sitten soittamaan ovikelloa ja sanomaan, että juhla alkaa, että nyt pitäisi
mennä salin puolelle. Alvarilla oli konjakkipullo. En minä siitä tietenkään uskaltanut ottaa,
kun oli työpäivä, mutta Alvar otti. Hän oli hyvin
väsyneen näköinen muutenkin jo. Ja juhlassakin
istui mustalla suunnittelemallaan nahkatuolilla.
Minä olin ovensuussa ja kattelin vähän sivusta
sitä hommaa. Se oli kaupungin järjestämä tilaisuus. Se oli sen verran pitkäveteinen, että Alvar
kyllä nukkui siellä. Eikä siitä kukaan välittänyt.
Silmä meni kiinni. Muuten hän kyllä hyvin ahkerasti esitteli niitä pienoismalleja, joissa oli koko
keskusta rakennettuna.

Olisi voinut etukäteen tehdä näitä korjauksia, eikä siinä vaiheessa, kun kaikki oli jo tehty.
Oli aika jyrkät kiellotkin, mitä ei saanut tehdä.
Kerta kaikkiaan ei saanut koskea niihin ritilöihin ja kaikkeen aulassa. Kyllä siinä silti olisi
voinut tehdä paljon. Kyllähän se arkkitehtuuri
sinänsä hyvin vaikuttavaa oli ja on. Ei siinä mitään, mutta Lappi-osasto oli unohtunut suunnitelmista kokonaan, samoin musiikkikirjasto, ja
koko kellaritila oli jäänyt vajaalle suunnittelulle. Se musiikkikirjastokin piti oikeastaan teetättää kokonaan uusiksi. Lappi-osasto jäi suunnittelematta. Se oli jonkinlaiseksi varastoksi
suunniteltu se kellaritila, jossa Lappi-osasto sitten oli. Sehän kasvoi sitten nopeasti. Kyllä siellä olisi ollut paljon sellaista viilattavaa. Alvarin
toimistoarkkitehteja kävi aina silloin tällöin, ja

Uudessa kirjastossa kävi paljon väkeä. Muu
henkilökunta enemmänkin kuuli, mitä mieltä
asiakkaat olivat. Ei mitään kummallista tultu
sanomaan, mutta kyllä siihen oltiin selvästi tyytyväisiä. Siellähän tyhjeni ne hyllyt, sen minä
muistan. Me raahattiin sieltä koulun kellarista
niitä kirjoja hirveät määrät, ja kun oli kaikki
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hyllyt täynnä, niin niitä piti jättää sinne koululle, kun ei mahtunut. Mutta kun kirjasto oli ollut
päivän pari auki, niin hyllyt olivat tyhjät. Sitten
haettiin ne loputkin sieltä. Asiakkaita kävi paljon ensimmäisten päivien aikana ja he myös lainasivat paljon kirjoja.

enää kotiseutukokoelma, kuten se ei ollutkaan.
Kyllä hän sen sitten hyväksyi. Kysymys oli siitä,
voiko niille kirjahankinnoille, jotka käsittelivät
esim. Pohjois-Kanadaa tai Siperiaa antaa valtion
apua. Siihen aikaan oli vielä laskujen tarkastajia, jotka kävivät kaikki laskut läpi ja soittelivat
tämän tästä kysymyksineen. Kyllä se sitten lopulta tuli hyväksyttyä, mutta aikansa siinä meni.

Ainahan siinä alussa oli kaikenlaista. Joskus tuli sellaisia hetkiä, jolloin ajatteli, että mitenköhän tästä selvitään. Ne liittyivät lähinnä
lainausjärjestelmään. Se oli siihen aikaan niin
uutta. Kaikki nämä reikäkorttijärjestelmät olivat niin uutta, eikä sitä ollut käytännössä testannut kukaan, ei edes IBM, että miten se toimii.
Ja sitten se ei aina toiminutkaan. Sitten oli aina
näitä onnellisia, joilla ei ollut pelkoa karhukirjeiden saamisesta, kun lainoista ei ollut jäänyt
tietoakaan! Kun tuli palautuksia, joissa ei ollut
mitään merkintää, niin oltiin vähän ymmällään,
että mitä näille nyt tehdään.

Toinen asia, mikä siinä viehätti minua, oli
tämä vanhojen antikvaarikirjojen kerääminen
ja karttojen ja muun tämmöisen. Tein niitä matkoja, ihan työmatkojahan ne oli. Kävin esim.
Tukholmassa antikvariaateissa ja Tanskassa ja
Saksassa ja solmin postiyhteyksiä, että tuli tarjouksia. Ne oli joskus kalliita, mutta mulla oli
tämä rahapohja, kun Kaijalainen sanoi, että kertokaa kymmenellä tai sadalla ja tuokaa sellainen
paperi, jolla tulee maakuntakirjasto-oikeudet.
Meillä oli rahaa ja alkoi olla innostunutta työntekijäporukkaakin. Lappi-osasto alkoi saada sellaista pohjaa, että siellä ruvettiin artikkeleitakin osittain luetteloimaan ja asiasanoittamaan.
Kun tuli nämä pohjoiskalottikirjastokokoukset
ja alkoi tulla yhteyksiä myös muihin arktisen
alueen kokoelmiin Kanadaan ja USA:han, niin
alkoi löytyä linjaa toimintaan.

Lappi-osasto ja pohjoinen yhteistyö
Perunka oli aloittanut sodan jälkeen uuden
Lappi-kokoelman keräämisen sodan jälkeen tuhoutuneen tilalle. Tosin kovin pieni se oli, mutta
hyvä alku. Mulla oli siinä vaiheessa jo jonkinlainen haavekuva selvänä, että tästä kehittyy laaja ja kansainvälinen kokoelma, joka käsittelee
koko pohjoista Suomea, puhumattakaan koko
Kalottialuetta, samankaltaista maapallonosaa,
pohjoisnavan lähellä tietyn piirin läheisyydessä.
Mulla oli selvänä tuo kuva. Oli vähän vaikeuksia
jossain vaiheessa. Jouduin kirjastotoimiston johtaja Kaarina Rannalle selittämään tätä ajatusta,
ja ensiksi hän ei hyväksynyt sitä ollenkaan, koska hänen mielestään kotiseutukokoelma ei ole
tämmöinen. Että se on joku muu kokoelma, ei

Minäpä kerron, mistä pohjoiskalottiyhteistyö
lähti liikkeelle. Minä olin siellä vanhassa kirjastossa työhuoneessani, kun puhelin soi, ja siellä
Otto Timonen niminen henkilö soitti ja sanoi,
että mitenkä sinä siellä olet. Minä vastasin, että
missä minä nyt olisin muualla kuin työpaikalla.
Kyllä minä täällä olen, miten niin. Timonen vastasi, että kun nämä sinun kollegasi Pohjois-Norjasta ja -Ruotsista ovat Hotelli Polarin kabinetissa, ja sinua odotetaan. Minä ihmettelin, että
mitä, mistä nyt kysymys. Ne oli kutsuttu tänne

80

Jorma Etto - Kaupunginkirjaston legendaarinen johtaja

nämä kirjastonjohtajat keskustelemaan yhteistyöstä. Mulle ei ollut tullut siitä mitään tietoa.
Olin varmaan niin uusi siinä kuviossa vielä, mutta hyvin innokas näissä kalottiasioissa, koska
talo oli valmistumassa ja sillä lailla. Ajattelin,
että tämä on tärkeä paikka Rovaniemelle niin
kuin olikin. Minut oli unohdettu, mutta muistettu nyt jostain syystä. Minä menin ja tapasin
nämä kollegani. Siellä oli henkilöitä kolmesta
tai neljästä Norjan kirjastosta ja Kiirunasta ja
Luulajasta. Kaupunki tarjosi syömiset ensiksi.
Timosen Otto hoiteli alkuseremoniaa, ja kun
minä olin nuori poika vielä, niin minusta tehtiin
tietenkin sihteeri. Kyllä minun täytyy myöntää,
että en minä pystynyt seuraamaan sitä keskustelua, jota käytiin norjaksi tai tämmöisellä skånevoittoisella ruotsinkielellä. Stig Kågerman oli
Luulajan kirjastonhoitaja. Kaj Söderhjelm oli
Kiirunasta. Sympatiat löytyi heti sieltä. Ne auttoivat mua tekemään pöytäkirjan sitten illalla
kokouksen jälkeen. Siitä se alkoi.

ja sovittu, että ne tulisi jossain vaiheessa takaisin, jätettiin sinne missä ne olivat. Jokainen piti
ne, jotka on saanut. Sitten oli tätä kirjallisuuden
tiedotusta. Elikkä ruvettiin tekemään luetteloa
hankinnoista. Niitä tehtiin muissakin kirjastoissa. Tehtiin yhteisluetteloa kokoelmista Pohjoiskalotilla. Se oli sellaista konkreettista yhteistoimintaa. Jotenkin siihen tuli mukaan arktista
tutkimustyötä tekevät kirjastot Kanadassa ja
Ranskassa ja mistä niitä nyt sitten löydettiin,
niin kutsuttiin mukaan. Saatiin yhteyksiä, ja kai
ne toimivat vieläkin.

Päätöksentekoprosessi kaupungissa
Mitä kirjallisuuden hankintaan ja tämmöiseen
tuli niin sehän oli ihan vapaata. Yleensä talousarviot lähtivät vähän yläkantissa kirjastolautakunnasta, ja ne hyväksyttiin lähes sellaisinaan
alkuvuosina. Se oli silloin vähän sellainen kunnia-asia. Valtuusto oli ymmärtänyt, että mistä
tässä on kyse, eikä niissä ollut mitään ongelmia.
Jonkin verran oli kiistelyä henkilökunnan, apulaisten ja amanuenssien määrästä, mutta se oli
hyvin vähäistä. Ei siinä ollut suuria kummallisuuksia.

Hyvin nopeasti se tuli arkipäivän rutiiniksi, että puhelimet soi, ja siinä joutui parhaan
kielitaitonsa käyttämään ja hankkimaan lisää
koko ajan. Siinä alussa yhteistyö oli sellaista
ihmettelyn sorttista. Muun muassa päätettiin
siirtokokoelmista, joita lähetettiin. Me saatiin
Pohjois-Ruotsista ja Norjasta kirjalaatikolliset
tavaraa ja lähetettiin sinne myös laatikolliset
Suomessa ruotsiksi, englanniksi tai suomeksi
ilmestyneitä kirjoja. Me jouduttiin maksamaan
siitä enemmän, sillä he lähettivät vain meille,
ja me lähetimme kolmeen tai neljään paikkaan
Norjassa ja kahteen Ruotsissa. Se oli vähän semmoista, mutta kun meillä oli sitä rahaa. Siirtokokoelmien vaihto oli ensimmäisiä yhteisiä asioita.
Se kai sitten myöhemmin loppui, koska jossain
vaiheessa ne kirjat, jotka oli tarkoitettu lainaksi

Joitain omituisuuksia kuitenkin oli. Korkalovaaraan kaivattiin uutta kirjastoa. Kun siellä
koulun yhteydessä oli se kirjasto, niin jostakin
tuli yhtäkkiä tieto, että kaupunki on teetättänyt
jollakin arkkitehdillä sivukirjaston piirustukset. Kaupunginhallitus tai kuka sen lienee päättänytkään. Minä sitten siitä hermostuin vähän,
että pitäähän se nyt kirjastolautakunnan, meistä
puhumattakaan tietää, mistä on kysymys. Minä
sain kuin sainkin ne piirustukset käsiini, ja ne
oli ihan mitättömät minun mielestäni. Minä vein
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sen lautakuntaan ja kirjastolautakunta totesi,
että oli minun kanssani samaa mieltä, että tämä
oli niin huono, ettei tämmöistä voinut toteuttaa.
Se oli kuitenkin jo lähes rakennusvaiheessa.
Paheksuttiin sitä, ettei kirjastolautakunnan ja
henkilökunnan puoleen ole käännytty tässä asiassa. Arkkitehti ei ollut tietoinen tai ei halunnut
olla yhteydessä. Yleislautakunta esitti sen hylkäämistä. Ei sen takia, ettei sitä olisi tarvittu,
vaan sen takia, että se oli niin huonosti suunniteltu. Oli parempi hylätä se kokonaan. Sen takia
sivukirjasto vain ajelehti siellä.

heti, kaikki. Ei hankita yhtään mitään. Tehtiin
tällainen ostolakko. Se tehtiin salassa, koko ajan
toimittiin ja ikään kuin tehtiin tilauksia, mutta
niitä ei saanut toimittaa meille. Ne kerääntyivät
kirjakauppaan, eikä mitään tuotu taloon. Kun
syksyn uutuuksia ei saatu, asiakkaat, myös kaupungintalon tärkeät virkailijat protestoivat. Ne
tilasivat kirjoja, ja kun niille ilmoitti, että nyt
ei hankita mitään, niin sana levisi hyvin nopeasti. Ostolakko alkoi aika nopeasti purra. Kun
valtuuston käsittelyssä määrärahat nostettiin
lautakunnan esittämälle tasolle, ostoslakkokin
raukeni, ja kirjoja alkoi taas tulla käsiteltäväksi ja lainattavaksi. Kirjastolautakunnan puheenjohtaja oli serkkuni Jorma Toivainen, joka
kuului kaupunginjohtajan puolueeseen, mutta
uskalsi silti asettua eri kannalle, tuloksellisesti siis. Kaikki konstit piti käyttää siinä. Vähän
meni liioittelun puolellekin välillä.

Jossain vaiheessa alkoi olla jollakulla hallituksen jäsenillä sellainen käsitys, että kirjastoon hankitaan pornografiaa ja sopimatonta kirjallisuutta. Esko Ollila oli silloin hallituksessa,
ja me oltiin samassa nuorten miesten klubissa.
Siellä se tuli puheeksi, että ne aikoivat vähentää
määrärahoja, koska sitä käytetään tämmöiseen
tarkoitukseen. Esko Ollila tuli sitten kirjastossa
käymään, ja minä selitin, miten kirjat hankitaan, ja mikä siinä on se periaate. Se oli vähän
juhlavaakin, mutta sen piti olla. Ihmisen, kenen
tahansa piti saada käyttöönsä mikä tahansa kirja, melkeinpä milloin tahansa, riippumatta siitä,
missä hän asui. Tämä oli teemaideologian tiivistelmä, jota minä koetin sitten tuoda esiin. Esko
sen hyväksyi, ja sitten selvitys meni eteenpäin.
Hänelle oli annettu tehtäväksi selvittää tämä
asia. Hän antoi selvitykset, ja ne hyväksyttiin,
eikä määrärahaan puututtu.

Talon arkea
Siirtyminen uuteen taloon, maakuntakirjasto-oikeudet ja niiden jälkeinen kasvu olivat suurimpia muutoksia. Sehän se alkuunpano oli suurin
muutos. Eihän siinä minun aikana enää kovin
kummia sitten tapahtunutkaan. Jossain vaiheessa sain sen idean, että käsikirjat, joita ei lainata,
voidaan sijoittaa lainattavien joukkoon merkillä
”ei lainata”. Luulajan kirjastossa oli tällainen
systeemi. Käsikirjasto lopetettiin ja siitä tuli ensiksi lintukokoelma ja myöhemmin opintolukusali. Tällaisia muutoksia kokeiltiin. Jossain vaiheessa alkoi toiminta pyöriä paikallaan. Kaikki
toistui vuodesta toiseen samanlaisena, ettei mitään uutta päässyt tulemaan. Mulla oli sellainen
tunne jossain vaiheessa. Sairastin silmiä kauan
ja ne leikattiin. Siinä yhteydessä jäin sairaseläkkeelle. Nythän mä näen ihan kaiken. Täällä teh-

Kaupunginhallitus oli kirjastolautakunnan
tekemästä talousarvioehdotuksesta vähentänyt
huomattavasti kirjahankintamäärärahoja, minkä tultua minun ja kirjastolautakunnan tietoon
pohdittiin, mitä tehdään. Olin jo tehnyt päätöksen siitä, että kirjahankinnat keskeytetään
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tiin ihmeitä silmäosastolla viime vuonna ja pääsin eroon silmälaseista.
Vieraita kävi hirveästi. Se oli esittelijän puuhaa. Vielä se erikoisuus, että ne tuli pyhänä ja
sinne piti raahautua vapaapäivänä. Niissä sattui
usein omituisia hetkiä. Yksi oli, kun tämä Aldo
Moro kävi, italialainen. Kaupunginjohtaja Tuure
Salo sitten esitteli meidät siinä aulassa ja sanoi
minun nimeni. Aldo Moro sanoi: That’s not very
much! Etto on sata grammaa italiaksi. Minä ajattelin, etten voi jättää tähän ja sanoin sitten, että
kyllä se voi olla, jos se on kultaa! Se häntä huvitti suuresti. Tämä on jäänyt mieleen Aldo Morosta. Carl Gustav oli menossa hiihtämään Kekkosen luo, ja häntä käytettiin kirjastossa. Mulle
soitettiin matkatoimistosta tai jostain, kuinka
häntä pitää puhutella Hans Höghet ja sillä tavalla. Enhän minä sellaisista muistanut mitään.
Puhuin niin kuin kelle vain. Sitten jälkeenpäin
muistin, että häntä pitikin puhutella Höghetiksi!
Se oli nähtävyys se kirjasto, ja paljon turisteja kävi katsomassa sitä. Kerran Amerikasta
oli joku lehtimiesporukka, jolla oli hirveää läpijuoksua, ja jonka pääasia oli ihan joku muu
kuin se kirjasto. Sellainen naisreportteri itsepintaisesti kysyi minulta, että pelkäänkö minä. En
ymmärtänyt sitä ja ajattelin, että enkö enää osaa
englantia. Mietin, että mitä minun pitäisi pelätä.
Kävi ilmi, että hän tarkoitti sitä, että kun Neuvostoliitto on tuossa niin lähellä, niin eikö täällä
nyt pelota. Sitten ymmärsin viimein kysymyksen
ja vastasin, ettei hyvänen aika tässä nyt pelota.
Meillä on hyvät suhteet, eikä mitään syytä pelätä. Se vain jankutti sitä samaa, kun kommunismi
leviää koko ajan Aasiassa ja siellä. Se oli outoa.

Kirjastonjohtaja Jorma Etto tarkistamassa
musiikkikirjaston levysoittimia joulukuussa
vuonna 1965. Kuva: Pauli Laalo, Lapin maakuntamuseon kokoelmat.
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tää järjestää, mutta ei kuulu kirjastonhoitajalle.

Kirjastojen merkitys nykyään
Uudet materiaalit ovat tulleet, mutta se ei varsinaisesti muuta sitä työtä. Äsken puhuttu tuo,
että kuka tahansa saa minkä tahansa tiedon
(eikä enää kirjan) olipa missä tahansa ja melkeinpä milloin tahansa, niin kyllä sen täytyy olla
se sama periaate. Vapaan tiedon, siis minkä tahansa tiedon, kirjan artikkelin, valokuvan, tunteen (kirjasta tai runosta) täytyy olla saatavilla,
ja se on kirjaston tehtävä riippumatta siitä materiaalista. Ei siinä periaatteessa mitään hirveää
muutosta ole tapahtunut 1960-luvultakaan. Välineet ja keinot ovat muuttuneet, mutta ydintehtävä ei. Kirjastoissa tehtävä työ on muuttunut
välineiltään toisenlaiseksi, mutta periaatteessa
se ei muutu, jos ottaa tämän johtotähdeksi.

Ei siinä mitään, että hankitaan muiden alojen asiantuntijoita kirjastoon, jos siihen on varaa. Pitäisi olla tietysti. Jossakin tulee vain reuna
vastaan. Enkä mä nyt oikein kaikkea ymmärrä,
että näitä kävelysauvoja ja muita lainataan kirjastosta. Musta siinä on mennyt vähän puurot
ja vellit sekaisin. Sauvat ja nämä välineet eivät
sinänsä edistä tietoa tai ole kirjastonomaista
tavaraa. Ei kaikki lainaaminen ole kirjastoille.
Kyllä mää jotakin rajoja vetäisin, että pysyttäisiin tässä materiaalissa, tiedon tallentamisessa
ja jakamisessa.
Rovaniemellä ei pitäisi hukata mahdollisuuksia, jotka ovat olemassa. Poliittinen tilanne
voisi antaa tukeakin, jos se oikein oivalletaan.
Nythän siellä on kirjasto, Lappi-osasto ja vastaavat, ja sitten on Arktinen keskus ja ehkä tulossa
Barentsin koko yhteistyökeskus Rovaniemelle.
Sitten on tämä joulupukki, joka voisi toimia Santa Claus –aatteen (ihmisen hyvyyden) kansainvälisenä keskustiedottajana. Nämä pitäisi yhdistää. Ei tarvittaisi niin montaa instanssia. Siihen
saisi EU-rahoitusta, ja kaupunki voisi, jos oivaltaisi, päästä siihen mukaan. 1960-luvulla, kun rakennettiin maakuntakirjastoa, niin siihen riitti
kaikki rahat. Nyt voitaisiin tehdä isompaa tiedotus- ja informaatiokeskusta, joka ei välttämättä
tarvitse niin hirveää määrää kirjoja, mutta tiedon keskitystä ja kääntämistä koko Pohjoiskalotin alueella, verkostoitumista, markkinointia
ja tiedonvaihtoa. Tavoitteena olisi oikea kunnon
arktinen tiedotuskeskus. Siinä se olisi tarjolla,
mutta oivalletaanko sitä. EU-rahaa on käytettävissä, ja se poikii työntekijöitä, se poikii verorahaa ja se poikii rakennustyötä ja kulttuuritaloutta. Idässäkin tapahtuu. Siellä on liikkeellä

Meillä oli tässä kirjailijaliiton epävirallisessa kokouksessa esillä vähän sama asia. Se koski
tätä piraattitoimintaa, miten valvotaan ja muuta. Siellä joku esitti sitä, että kirjastoille annettaisiin syvempi rooli, niin että niitten pitäisi valvoa myös tekijänoikeuksia. Minä sanoin sitten
siihen rutiininomaisesti, koska asia oli minulle
niin selvä, ajateltu jo kauan sitten, että ei se
ole kirjastonhoitajien asia ollenkaan. Se puoli
hoidetaan muuten lakisääteisesti ja muitten toimesta, mutta kirjastojen tehtävä on mikä on. Se
toimittaa kaiken sen aineiston niille, jotka sitä
tarvitsevat. Sanoin vielä, että nykytekniikassa
voi olla vielä näin, että tarvitaan kirjaa, jota ei
ole kuin yksi kappale, niin siitä tehdään uusi
kappale. Nykyisellä painotekniikalla voidaan
tehdä se yksi kappale ja antaa se sitä tarvitsevalle, jotta se alkuperäinen säilyisi. Liiton silloinen
puheenjohtaja ihmetteli, että miten tästä nyt sitten tekijänoikeuskorvaukset tulee. Sanoin, että
se ei ole kirjastonhoitajan asia ollenkaan. Se pi-
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hyvin paljon rahoja, trendi ja kiinnostus tähän
kehitykseen. Pitää vain löytää joku, joka osaa
sukkuloida asiat tulevia sukupolvia varten.
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Heli Saarinen

Että tietäisimme
keitä olemme
Pohjoinen joukkue
”Älä sitten luule, että voit tehdä töitäsi kirjoituspöydän takaa!” varoitti Jorma Etto ensitöikseen.
Istuin hänen huoneessaan ensimmäisenä työpäivänäni maakuntakirjastonhoitajana ja katsoin
kunnioittavasti kuuluisaa pomoani, joka keinui
Alvar Aallon hänelle mittojen mukaan suunnittelemassa tuolissaan. Olin tullut valituksi talon
kakkosvirkaan, ja pääjohtaja tarkoitti, mitä sanoi. Oli lähdettävä ulos kirjastosta, ulos maakuntaan, ulos yhteiskuntaan, ulos käyttäjien pariin,
ulkomaille. Tässä talossa olisi pidettävä pääasiat
kirkkaina mielessä.

Heli Saarinen

jonka vaiheet ja sattumukset olivat iloisen ja
kaihoisan muistelun aiheina vielä vuosikymmenien päästä.
Colloquyhin osallistui väkeä sekä tieteellisistä että yleisistä kirjastoista. Kirjastoarjen
ilot ja ongelmat kuulostivat varsin samanlaisilta
valtameren eri puolilla: oli pieniä yhdyskuntia
pitkien ja hankalien matkojen päässä, oli ankaria luonnonoloja, oli resurssipulaa ja henkilöpulaa, mutta myös paljon epäsovinnaisia ongelmanratkaisuja, luovaa ajattelua ja sinnikästä
yrittämistä. Monikielisyys ja monikulttuurisuus
huomattiin koko pohjoiselle kalotille yhteiseksi
piirteeksi. Samanlaiset kokemukset synnyttivät
tunteen uudesta perheyhteydestä. Meitä oli vähän, oli pidettävä toisiamme kädestä. Alkoi vakinainen yhteydenpito, joka tuotti aikaa myöten
monia erilaisia yhteistyövirityksiä.

Jorma Etto itse eli niin kuin opetti. Juuri
sinä samana keväänä syöksyimme kaikki, koko
talo, valmistelemaan suurta kansainvälistä kirjastotapaamista, Northern Libraries Colloquyta,
jonka Jorma oli rämäpäisesti kutsunut Rovaniemelle käytyään edellisessä kokouksessa Cambridgessa Englannissa. Instituutio oli aivan uusi,
amerikkalaisten kollegoiden hieno idea koota
säännölliseen tapaamiseen maapallon pohjoisimpien alueiden kirjastonhoitajat niin uudelta
kuin vanhaltakin mantereelta, ja se oli toteutettu ensi kerran Euroopassa. Jo ensivisiitillään
Jorma pyysi kaikki tulemaan seuraavaksi meille.
Ja kaikki tulivat, tietenkin. Siitä tuli yksi Colloquyn historian ikimuistoisimmista kokouksista,

”Transatlanttisten” kokousten välillä tavattiin parin vuoden välein kotinurkilla, kalotin
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oman väen kesken kirjastojen pohjoiskalottikokouksissa. Jorman aloittama Suomi–Ruotsi–
Norja -kehä laajeni itään, kun venäläiset saatiin
mukaan 1980-luvulta lähtien. Ensin löydettiin
yhteys Murmanskiin, sitten Arkangeliin. Vanhan
Lapinmaan ikiaikainen itä–länsi -akseli täydensi, usein korvasi, etelä–pohjoinen -yhteyksiä niin
Suomessa kuin Ruotsissa ja Norjassakin.
Vaikka tapaamisissa yleensä oli hauska ja
rento tunnelma, tavoitteet olivat tiukasti ammatilliset. Jo ensimmäisistä kerroista lähtien suunniteltiin yhteisiä työkaluja ja kaikkia yhteisesti
hyödyttäviä toimia niin kuin kielivähemmistöjen palvelua, joista Jorma haastattelussaan kertoo. Tämän päivän näkökulmasta voi vain ihailla
sitä työtä pelkäämätöntä sisua, jolla esim. Valikoimaa pohjoiskalottikirjallisuutta, kalottikirjastojen yhteisluetteloa toimitettiin 1960-luvun
käsikäyttöisillä välineillä.

Vuonna 1975 Northern Library Colloquy kokoontui Rovaniemellä.

Euroopan Unionin projektimaailma 1990-luvulla avasi mahdollisuuden rakentaa yhteisiä
tiedonhaun työkaluja kehittyneemmillä tekniikan välineillä. Idealistisena päämääränä
oli edelleen päästä hallitsemaan omaa aluetta
koskevaa informaatiota, koota pohjoisen oma
ääni. Käytännön tavoitteena oli muodostaa yhteisiä virtuaalisia tietokokoelmia, joista Pohjoiskalottia koskeva informaatio olisi helposti
kaikkien saatavissa. Haluttiin koota kirjastojen,
museoiden ja arkistojen aineistojen luettelointirekisterit yhteen ja luoda monikielinen käyttöliittymä automaattisine käännösohjelmineen.
Ensimmäinen suuri ponnistus oli monikansallinen Berenice-projekti (vuosina 1997–1999), jota
hallinnoitiin Rovaniemeltä, mutta jossa muina
itsenäisinä osapuolina olivat Ruotsin ja Norjan
pohjoiset kirjastot (mukana tieteellisiä ja ylei-

Barents Libraries Conference Mo i Ranassa vuonna 1999. Kuvassa mm. kirjastonjohtaja Heli Saarinen, kirjastonjohtaja Ritva
Nurminoro, Lapin sivistystoimentarkastaja Sirkku Seppänen
sekä saamelaiskirjastonhoitaja Irene Piippola.
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siä kirjastoja) ja omana kokonaisuutenaan myös
saamelainen kirjasto- ja museokenttä, josta projektissa vastasi Jokkmokkin saamenkirjasto.

takaisin vitriiniin lukkojen taakse. Tähän aarrekammioon oli ajan mittaan karttunut lukuisia
harvinaisuuksia, joita uusi johtaja Etto innokkaasti metsästeli. Sieltä löytyvät nykyään niin
Olaus Magnuksen Pohjoisten kansojen historian
italiankielinen ensipainos kuin Skjödebrandin
Nordkapin piirustusmatkan etsauksetkin. Ne
kaivettiin aina esiin kaupungin tärkeiden ulkomaisten vieraiden ihailtaviksi. Näitä vieraita
riitti, sillä maine Aallon arkkitehtuurista napapiirillä oli kiirinyt ympäri maapalloa. Kirjastotalo oli ensimmäisinä vuosikymmeninään kaupungin suurin turistikohde.

Vaikka ensimmäinen kolmivuotinen hanke
ei vielä päässyt huimaavaan tavoitteeseensa,
se synnytti uuden laajan yhteistyöverkon, joka
jatkoi tulevina vuosina pienemmissä, täsmennetyin tavoittein määritellyissä projekteissa.
Mukaan oli tullut kirjastojen lisäksi myös muita kulttuurialoja: etnisiä ja kuvataidemuseoita,
tieteellisiä tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja. Pohjoisen kulttuuriväen joukkue oli
löytänyt yhteisen pelikentän. Omalta osaltani
ympyrä sulkeutui kauniisti: viimeisimpiä virkatöitäni Lapin maakuntakirjastossa oli osallistuminen Arkangelissa pidettyyn kokoukseen, joka
oli koonnut kirjasto-, museo- ja yliopistoväkeä
kaikista Pohjoiskalotin maista. Siellä esiteltiin
kulttuuritalojen yhteisproduktioina verkkoon
tuottamia kulttuurisivustoja ja suunniteltiin tulevia yhteistyökuvioita. Työ jatkuu.

Jorma Etolla oli kotiseudusta oma vankka
näkemyksensä. Pohjoisessa kasvaneena hän tiesi, ettei Lappi puristunut Suomen valtakunnan
rajojen sisään, vaan oli kaukaisesta historiastaan lähtien ulottunut Jäämereltä Perämereen,
Vienanmereltä Atlantille. Alueen asukkaat,
elinkeinot ja kulttuuri, koko historia oli yhteistä. Asioita ei voinut ymmärtää, jos rajoittui vain
nykyisten valtioiden lohkomiin pohjoisen viipaleisiin. Pohjoinen kotiseutu oli yhä kulttuurisesti jakamaton. Ja sellainen tehtiin myös uudesta
Lapin maakuntakirjaston kotiseutukokoelmasta, jota tiukasti alettiin kutsua tieteen kielellä
latinaksi Lapponicaksi.

Kruununjalokivi Lapponica
Kirjaston ensimmäisen johtajan Matti Perungan
huolella ja hellyydellä kartuttama Rovaniemen
kotiseutukokoelma tuhoutui, kun kaupunki paloi Lapin sodan viime vaiheissa. Vain yksi kirja
oli jäänyt jäljelle, löydetty poltetun rakennuksen viereltä lumihangesta. Kenties oli enne tulevasta, että tämä ainokainen pelastunut oli
Rovaniemen pitäjän historia, G.A. Andersonin
toimittama teos vuodelta 1915. Salme Korhonen,
Lappi-osaston ensimmäinen kirjastonhoitaja
ja kokoelman varsinainen luoja, otti repaleisen aarteen varovaisesti käsiinsä esitellessään
osastoaan minulle ja palautti sen huolekkaasti

Tieteellisyyteen oli syynsä. Sodanjälkeisissä
oloissa olivat alueen harvalukuiset tutkijat yhdistäneet voimansa Pohjoissuomen Tutkimusseuraksi, jonka haltuun kertyi vähitellen vaihtoina ja omana tuotantona pohjoista koskevaa
tutkimusmateriaalia. Uuden kirjastotalon myötä
huomattiin, että siitä tulisi oiva koti myös tälle
aineistolle. Avarakatseinen Jorma otti tutkijoiden tarjouksen vastaan ja Lappi-osasto lupautui
pitämään kokoelman järjestyksestä kirjastoku-
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ria. Niinpä sekä tutkimusseuran että kirjaston
oma Lappi-kokoelma analysoitiin ja luetteloitiin
alusta alkaen ”tieteellisen tarkasti”.

tietopalvelupäätteenä. Tietopalvelun korostaminen ja sitä edellyttävä syvätasoinen, tarkka
luettelointi määrittikin siitä pitäen myös kirjaston muiden kokoelmien osalta tietotekniikan
rakentamisen peruslinjan. Yhteys tieteellisten
kirjastojen atk-kehitystyöhön oli keskeistä, sillä
se turvasi sillan tieteelliseen kirjastomaailmaan,
joka pohjoisessa oli välttämätöntä.

Aluksi tämä tieteellisyys väritti myös Lappikokoelman käyttöä: se pidettiin ei-lainattavana
käsikirjastokokoelmana. Kun lainaussalin pienen syvennyksen hyllyt eivät enää riittäneet paisuvalle aineistolle, se siirrettiin kellariin, johon
vähitellen laskeutui tutkijankammion rauha.
Mutta kun maakuntakirjastojen valtakunnallisissa kaukopalvelukokouksissa oli aikansa mekastettu suljetuista kokoelmista, ”jotka säilövät
aarteitaan, vaan eivät salli muiden niihin tutustua”, kasvoivat paineet kokoelman vapauttamiseksi yleiseen käyttöön. Samalla haluttiin myös
varata osastolle näkyvämmät tilat ja paikallisille käyttäjille helpompi pääsy kirjaston Lappiin.
Siihen avautui mahdollisuus suuren remontin
yhteydessä, jossa luovuttiin talonmiehen tyhjäksi jääneestä asunnosta ja romuvarastoksi
rappeutuneesta käyttämättömästä autotallista.
Lappi-osasto pääsi takaisin ihmisten ilmoille
ja pyrkii nykyisessä Lapponica-salissaan yhdistämään pohjoista kulttuuria esittelemällä sekä
kirjallisuutta että kuvataidetta.

Lappi-osastoa on hoidettu kunnianhimoisesti korkeaan laatuun, lähes täydellisyyteen pyrkien. Kun Salme Korhonen siirtyi Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kirjastoon, tuntui kuin
koko kirjaston tulevaisuus olisi vaakalaudalla.
Huojennus oli suuri, kun legendaarisen Salmen
jälkeen saimme yhtä vannoutuneen Lappi-entusiastin, Jukka Peltosen. Hänen vastuullaan kokoelma on kehittynyt nykyiseksi kansainväliseen
maineeseen kasvaneeksi, vilkkaasti käytetyksi
tietoresurssiksi, jota kaupunkiin perustetut tieteelliset instituutiot yliopistosta Arktiseen keskukseen ovat vesi kielellä himoinneet.
Erityisesti Lapponican kehittämistyössä
on vuosien ajan turvauduttu pohjoisiin yhteistyökumppaneihin ja heidän omiin paikallis- ja
aluekokoelmiinsa. Juuri niitä yhdistämällähän
sen suunnitellun Pohjoiskalotin oman tietojärjestelmän oli määrä syntyä. Keskeinen osa-alue
oli saamelaisaineisto, jonka keräämisessä ja
tallentamisessa Lappi-osasto on yltänyt täydellisimpään suoritukseensa. Osasto pystyy ylvästelemään, että sen kokoelmissa ”on kaikki saamelaisaineisto”, mitä julkaistu on. Juuri tämä
kokoelman kattavuus olikin sitten pääperuste,
kun opetusministeriö osoitti vuonna 1990 Suomen saamelaiskirjastotehtävät juuri Lapin maakuntakirjastolle monien vaihtoehtojen joukosta.
Lappi-osaston aktiivinen saamelaiskirjastonhoi-

Lappi-kokoelma on ollut meidän kolmen ensimmäisen kirjastonjohtajan, Matti Perungan,
Jorma Eton ja minun lempilapsemme. Siihen
on tietoisesti panostettu sekä ammatillisia että
aineellisia resursseja. Kuvaavaa on, että kun tietotekniikka alkoi rymistellä 1980-luvun alussa
kirjastojen toimintaan, Lapin maakuntakirjastossa ensimmäinen sovellus rakennettiin juuri
Lapponicaan. Nokian Mikro-Mikko, nyt hellyttävän kömpelöltä tuntuva värkki, kannettiin Lappi-osastolle, jossa se toimi sekä oman aineiston
tallennuslaitteena että kansallisbibliografian
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taja Irene Piippola onkin työskennellyt useissa
yhteisprojekteissa ruotsalaisten, norjalaisten ja
venäläisten kollegoidensa kanssa. Nykyään osasto valvoo ja dokumentoi saamelaisaineistoa yhteistyössä kansallisbibliografian kanssa.

Lapin kirjasto.fi – kirjaston aamurusko
Maakuntakirjaston tärkeimpänä tehtävänä pidettiin 1970-luvulla oman maakuntansa muiden kirjastojen tukemista erilaisin toimin.
Näistä erilaisista toimista keskeisimmäksi – ja
helpoimmaksi toteuttaa! – oli monissa maakuntakirjastoissa valikoitunut kaukolainaus.
Maakuntakirjastonhoitaja apulaisineen istui
pääkallonpaikalla konttorissaan ja lähetteli kirjapaketteja pyyntöjen mukaan.

Auroran kirjastokortti.

Tämä ei ollut lainkaan Jorman visioiden mukaista. Hän vaati uutta virkanaista lähtemään
ulos maakuntaan ja arvioimaan tarpeet sieltä
käsin. Hyvä tuki tehtäväkentän painopisteiden
löytämisessä tuli kirjastotarkastajaksi siirtyneeltä Anneli Äyräkseltä, joka oli viran edellinen haltija. Hyvä matkakumppanikin hänestä
tuli seuraaviksi vuosiksi, kun yhdessä koluttiin
maakunnan kirjastot perusteellisesti lännestä
itään ja etelästä pohjoiseen. Osoittautui, ettei
kaukopalvelu ollut lainkaan riittävä tuki. Maakunnan kirjastoilta puuttui kaikkea: tilat olivat
huonot, kokoelmat paikoin surkeat ja koulutettua henkilökuntaa vain nimeksi. Anneli käynnisti aineellisten puutteiden karkotusohjelman,
jonka puitteissa Lappiin rakennettiin parin
vuosikymmenen kuluessa niin monta uutta kirjastoa, että etelän kollegat olivat kertoman mukaan alkaneet käydä synkkäotsaisiksi jo hänen
ilmaantuessaan yhteisiin rahanjakopalaverei-

hin. Maakuntakirjaston osaksi tuli ammatillisen
osaamisen tukeminen. Alettiin pitää työkokouksia ja kurssipäiviä, joissa käytiin läpi kokoelmien muodostamisen ja ylläpidon kysymyksiä,
asiakaspalvelua ja teknisiä apuvälineitä.
Kun tietotekniikkaa alettiin rakentaa kirjastoihin, oli Lapin maakuntakirjaston näkemysten
lähtökohtana, että yritettäisiin tehdä maakunnan kattava yhteisverkko. Tehtävä oli haastava,
sillä etelän yleiset kirjastot olivat kehittäneet
lainauksenvalvontajärjestelmiä, mutta Lapissa
haluttiin marssijärjestys rakentaa tiedonhaun
ja luetteloinnin tarpeista lähtien. Idea ei vakuuttanut kaikkia, isoimmat kaupunginkirjastot
Lapissakin halusivat toimia valtavirran mukaisesti. Pienet taas epäilivät koko tietotekniikan
tarpeellisuutta vähäisten kokoelmiensa ja lainauksiensa hallinnassa. Myös yliopistonkirjasto
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ryhtyä rakentamaan yhteisjärjestelmää. Kaikki
eivät vieläkään tulleet mukaan, mutta neljä rohkeaa ilmoittautui. Aurora-kirjaston perustajakirjastoja olivat maakuntakirjaston lisäksi Rovaniemen maalaiskunnan, Inarin, Sodankylän ja
Kolarin kirjastot. Tietokanta sijoitettiin aluksi
Rovaniemen kaupungin omille palvelinkoneille, ja kaupungin uudesta atk-päälliköstä Jutilan
Jussista Aurora-ryhmä sai tärkeän tekniikkaammattilaisen, jonka tukeen turvauduttiin niin
pienissä kuin suurissakin pulmissa. Kirjastonjohtajille alkoi todellinen täydennyskoulutusjakso, jonka puitteissa oli pakko perehtyä paitsi
tietotekniikan koukeroihin myös summattomaan
määrään erilaisia tarjousmenettelyitä, hintavertailuja, standardeja, reklamaatioita ja tuotantolaskelmia.

Auroran johtoryhmä vuonna 1994. Kuvassa takarivissä Markku
Annanolli, Ritva Paavalniemi, Kalevi Tikkanen, Tuula Nordberg,
Juhani Jutila ja Mauri rajakangas ja eturivissä Kaarina Luodelahti, Ritva Nurminoro, Eija Kiviniemi ja Heli Saarinen.

Aurora-aamuruskon aikana Lapin pienetkin
kirjastot alkoivat kiinnostua yhteisverkosta, ja
kimpan johtoryhmä sai vuosittain hyväksyä uusia jäsenhakemuksia. Vuosikymmenen loppuun
mennessä puolet kunnankirjastoista ja ammattikorkeakoulun kirjasto oli liittynyt mukaan.
Lisää tuli uudella vuosituhannella. Tekniikan
nopeiden muutosten vuoksi Aurora -ryhmä piti
yllä jatkuvaa kehittämistyötä, joka organisoitiin
projektisarjaksi. Lopputuloksena oli asiakkaille
läpinäkyvä, asiakastoiminen järjestelmä, joka
käytännössä tuottaa samat palvelut Utsjoelta
Tornioon, Kolarista Sallaan. Verkkoon sen nimi
muutettiin Lapin kirjastoksi, koska pääosa Lapin asukkaista saa kirjaston lähipalvelun sen
kautta.

piti luonnollisesti tärkeämpänä opetusministeriön kaikille yliopistoille hankkimaa yhteisjärjestelmää, kuin yhteistä pohjoista verkkoa, vaikka
yliopisto oli ollut tärkeänä osapuolena hanketta
suunnittelevassa selvitysprojektissa.
Tilanne alkoi olla jo hieman epätoivoinen.
Hankittavat järjestelmät olivat kalliita ja kirjastojen massiivisten luettelointikortistojen
siirtämiseen sähköiseen muotoon sitoutui valtavia määriä työtä. Oli tarkasti mietittävä, mihin
kannatti ryhtyä. Pelastus tuli uudelta yhteistyötaholta: perustettiin kimppa Oulun ja Kemin kirjastojen kanssa ja hankittiin yhdessä tarvittava
luettelointiohjelma. Kun sitten parin vuoden
ankaran työn jälkeen maakuntakirjaston tietokantaan oli tallennettu niin suuri osa kokoelmista, että voitiin siirtyä lainausjärjestelmän valintaan, tehtiin maakunnan kirjastoille uusi pyyntö

Mutta vaikka kaikki alueen kirjastot eivät
liittyneetkään samaan perhepiiriin, yhteydet
toisiin ”kirjastoperheisiin” onnistuttiin rakentamaan Pohjanportiksi ristityn uuden käyttöliit-
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tymän avulla. Siihen saatiin mukaan yleisiä ja
tieteellisiä kirjastoja sekä Lapin että Oulun alueelta. Näin ”Pohjanakkojen joukkue” oli uudelleen onnistunut selättämään valtakunnallisten
linjaorganisaatioiden pohjoisen lohkomisen eri
toimisektoreiden viipaleisiin. Länsi–itä -akseli
haastoi taas kerran etelä–pohjoisen.
Uuden tietotekniikan myötä huikea palvelutason nousu tapahtui erityisesti alueen pienissä
kunnankirjastoissa, joiden asiakkaat saavat yhteiseltä palvelutarjottimelta käytettäväkseen
lähes koko maakunnan aineistokokoelman. Nyt
kun olen siirtynyt kirjaston palvelutiskin käyttäjäpuolelle, voin vain iloisena ja huojentuneena
todeta, että kotikylässäni Savukoskella minulla
on jokseenkin samat palvelut kuin maakunnan
keskuksessa – ja aika paljon paremmat kuin valtakunnan keskuksessa! Harrastelijatutkijana
olen tarvinnut tavallisen peruspalvelun lisäksi
paljon erikoisaineistoja ja runsaasti omaa kotiseutua – sitä laajaa, Vienanmereltä Atlantille
ulottuvaa! – koskevaa materiaalia. Miten suurenmoista, että meillä on Lapponica kaikkine klassikoineen, kaunokirjailijoineen, uusimpine tutkimuksineen, elokuvineen ja joikuineen! Miten
kätevää tutkijalle, että aineisto on huolellisesti
analysoitu, viittauksin varustettu ja pohjoinen
näkökulma huomioitu myös yleisaineiston luetteloinnissa. Siitähän kirjastotyössä juuri on kysymys: on autettava ihmisiä löytämään välineitä maailmankuvansa rakentamiseen, tietämään
keitä olemme.
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Kantakirjastonhoitajana
maalaiskunnassa
Lea Karhumaa muutti Rovaniemelle vuonna
1971. Hän oli aluksi töissä kaupunginkirjastossa,
kunnes siirtyi maalaiskunnan kirjastonhoitajaksi 1971 - 1974, jonka jälkeen hän palasi takaisin
kaupungin kirjastoon. Hän jätti yleiset kirjastot
ja siirtyi Lapin yliopiston kirjaston palvelukseen vuonna 1979, jolloin yliopisto perustettiin.

Lea Karhumaa

jaitsi erillään yliopistosta, joka oli hajallaan ympäri kaupunkia. Minun työssäoloaikana kirjasto
muutti Åströmin vanhaan tehtaaseen. Ei se ollut
millään tavalla fiiniä hommaa. Oli hyvin hienoa
tulla Alvar Aallon suunnittelemaan kirjastoon
Rovaniemelle. Ympäristö oli aivan toisenlainen.

Kirjastot Rovaniemellä 1970-luvulla
Muistikuvani maalaiskunnan kirjaston ajalta
ovat jo aika hämäriä. Onhan siitä kulunut jo
kohta neljäkymmentä vuotta, kun olin siellä
kunnankirjastonhoitajana. Mutta onhan niistä
parista kolmesta vuodesta kuitenkin jotain jäänyt mieleen.

Yliopiston kirjasto oli jo silloin Fennica- eli
vapaakappalekirjasto. Minä olin pitkän aikaa
Fennica-osastonhoitajan sijaisena, eli kävin läpi
kaiken Suomessa ilmestyneen kirjallisuuden.
Siinä tulin hyvin tuntemaan kaiken Suomessa
ilmestyvän aineiston. Aineisto oli hyvin laaja.
Koska yliopiston kirjasto oli erillään yliopistosta, niin asiakaskuntaa oli vähän. Pääasiassa työskentely oli kirjallisuuden kanssa, ei asiakkaiden, mikä oli taas aivan toisenlaista täällä. Sekä
ympäristö rakennuksena että asiakkaat että materiaalit muuttuivat.

Rovaniemelle muutin Oulusta ja ensin tulin töihin maakuntakirjastoon elokuussa 1971.
Tulin Rovaniemelle, koska piti löytää työpaikka aviomiehen kanssa samalta paikkakunnalta.
Aloitin kirjastoamanuenssina, joka oli alin kirjastonhoitajan virka aikuisten lainausosastolla. Sitä ennen olin ollut töissä Oulun yliopiston
kirjastossa kahdeksan vuotta, joten uusi työ oli
hyvin erilaista. Aineisto oli toisenlaista ja tietenkin asiakaskunta myös. Yliopiston kirjasto
oli vielä aika nuori Oulussa 1970-luvun alussa.
Se oli silloin vielä melkoisen pieni. Kirjasto si-

Maalaiskunnan kirjasto oli taas hyvin toisenlainen. Se meni taas, mitenkähän sen sanoisi, toi-
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seen äärisuuntaan. Vanha pieni omakotitalo oli
se fyysinen ympäristö keskellä Saarenkylää. Itse
kirjasto, koko kirjastotoimi maalaiskunnassa oli
hyvin laaja, yli 40 sivukirjastoa ja ihmisiä, työntekijöitä oli valtava määrä ympäri hajallaan laajaa kuntaa, ja budjetti oli iso. Kukaan ei olisi arvannut, että niin pienestä mökkeröstä hoidetaan
sellaista taloutta, mitä siinä joutui hoitamaan.

duttu. Kokouksissa käsiteltiin edellisvuoden
toimintakertomuksia, tilastoja ja taloutta, ihan
näitä hallinnollisia asioita. Keskusteltiin erinäisistä kirjastoasioista ja ongelmista. Siellä oli iso
salillinen väkeä, lautakunnan jäseniä myös.
Kirjasto sijaitsi Nahkurintiellä, ja sillä oli
käytössään vanha omakotitalo. Siinä oli alakerta
ja vintti. Se oli varmastikin ennen sotia rakennettu talo tai heti sotien jälkeen. Rintamiestalon näköinen päällepäin, sisällä entisessä tuvassa suuri leivinuuni. Alakerrassa oli keskellä
lainaustiski ja tuvassa aikuisten osasto, yhdessä
huoneessa lastenosasto ja yhdessä lehdet. Yläkerrassa oli ainakin myöhemmin lehtiosasto.
Työtilana oli yläkerrassa pieni kammari, joka oli
kirjastonhoitajan työtila. Muita työtiloja ei ollut kuin lainaustiski, joka oli kirjastoapulaisten
työpiste ja joku pöytä takana. Melko merkillistä
siinä talossa oli olla töissä. Sellaista ei nykyaikana hyväksyttäisi minkäänlaiseksi työpaikaksi. Siellä ei nimittäin ollut sisävessaa, ei mitään
sosiaalitiloja, enkä muista oliko edes vesijohtoa.
Sinne minä vain menin hienosta Aallon talosta
tuommoiseen työympäristöön. Ajattelin, että
kyllä tässä muutaman vuoden on. Joskus hiihtoreissulla olin ostanut Äkäslompolosta semmoiset nutukkaat, jotka minun piti ottaa käyttöön.
Siellä oli niin kylmä lattia. Ne olivat minun työkengät, ja niillä kirjastossa hiljaa hissuttelin!
Vaikka ei siellä kovin paljon asiakkaita käynyt,
lähiympäristön lapset ennen kaikkea ja muutama ahkera aikuinen kirjastonkäyttäjä, mutta
melko vähän kuitenkin. Lastenosastolla oli hyllyissä lastenkirjoja ja kuvakirjoja, huoneessa oli
pöytiä keskilattialla. Ei sinne olisi mitään kummallisuuksia mahtunutkaan. Varmaan joitakin
lehtiä lapsille tuli myös.

Virkanimike oli kunnan kantakirjastonhoitaja, vanhanaikainen. Kirjastonhoito oli hyvin antiikkista, ei ollut kehittynyt mihinkään
suuntaan. Lainaustoimintaa hoidettiin vanhalla
Detroit-korttisysteemillä. Kyllähän minä senkin
osasin, vaikken ollut sitä missään muualla tehnyt. Sivutoimisia sivukirjastonhoitajia, jotka olivat enimmäkseen kouluilla opettajina, oli suuri
joukko, kaikkiaan yli 40. Kaikki sivukirjastojen
talousasiat kulkivat pääkirjaston kautta eli paljon oli laskuja käsiteltävänä silloin, kun kirjoja
hankittiin. Kaikki hallinnolliset asiat kulkivat
kirjastonhoitajan kautta. Itse asiassa se ei millään tavalla näkynyt päällepäin, että siinä joutui olemaan niin ison laitoksen päällikkö. Paljon
oli hallinnollista työtä ja lautakunnan asioiden
valmistelua. Vähitellen ruvettiin ottamaan kirjastoapulaisia, ja siihen pääkirjastoonkin otettiin ensin yksi ja sitten toinen. Aluksi olin siellä
yksin. On ollut työympäristöjä laidasta laitaan!
Maakuntakirjasto järjesti kaikille Lapin
kunnankirjastoille yhteistyötä ja siinä oltiin
mukana jo ihan henkilösuhteiden kautta. Oltiin
vanhoja työkavereita puolin ja toisin. Kun maakuntakirjastokokouksissa oli paikalla noin 20
henkeä, niin maalaiskunnan kirjaston yhteisissä
kokouksissa oli väkeä paljon enemmän, yli 40
henkeä. Kunnan kirjastonhoitajien kokoukset
pidettiin valtuustosalissa, koska muualle ei mah-
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jo tilattukin. En ollut itse ollut auton suunnittelussa mukana.

Vuonna 1972 maalaiskunnan valtuusto teki
päätöksen uuden kirjaston rakentamisesta. En
itse ollut mukana, se oli kunnan ylimpien tahojen päätös, että sellainen tarvitaan. Mikä oli
aivan järkevää sillä tämä talo, jossa kirjasto silloin oli, oli aivan kelpaamaton työympäristöksi
ja sopimaton kirjastoksi. Suunnittelijan nimi oli
Erkki Lehmonen, täkäläinen rakennusarkkitehti, joka oli paljon suunnitellut toimitaloja.

Se auto tuli seuraavana vuonna kesäkuussa ja se pantiin seisomaan koko kesäksi. Ja se
seisoi paloaseman pihalla odottamassa, ja minä
katsoin, että onpa se kummallisen lyhyt. Se oli
nimittäin lyhyempi kuin tavalliset linja-autot
ja nykyiset kirjastoautot. Ja sitä en tiedä miksi.
Olisiko ajateltu ahtaita teitä ja hankalia kääntymispaikkoja, mutta kyllä siihen mahtui kirjallisuutta. Ihmettelin vain, että noinko pieni se on.
Se oli vihreä, kirkkaan vihreä, koska maalaiskunnan vaakuna oli vihreä ja se oli kunnan väri.
Kyljessä luki kirjasto minun mielestäni oikein
rumalla tekstityypillä, oikein kömpelöllä.

Siinä vaiheessa, kun suunnitelmat olivat piirustuksina, niin ne tuli katsottavaksi useampaan
kertaan. Kirjastonhoitaja katsoi sillä silmällä, että miten kirjasto istuu ja miten kirjaston
toiminnot asettuu. Tehtiin ehdotusten mukaan
muutoksia. Hommassa mukana oli silloinen kirjastotarkastaja Anneli Äyräs. Anneli oli entinen
maakuntakirjastohoitaja pääkirjastosta, minun
entinen työkaveri, jonka kanssa yhdessä mietittiin kirjastorakennusasioita ja käytiin niistä
neuvottelemassa kunnan toimistossa kunnan
miesten kanssa. Kateltiin niitä piirustuksia. Kyllä me jotakin muutoksia tehtiin. Sitä suunniteltiin sillä silmällä, että kirjaston toiminnot siinä
hyvin pyörisi. Ulkoseiniä ei sentään menty siirtämään, mutta sisällä tehtiin muutoksia. Rakennus
valmistui vasta sen jälkeen, kun olin lähtenyt takaisin töihin kaupunginkirjastoon.

Ei ollut mitään kummallisia seremonioita auton käyttöönotossa. Kun syksy tuli, ja hommat
alkoivat täysillä taas, niin sitten alettiin aikaisemmin tehdyn reittisuunnitelman mukaisesti
tarkistamaan reitit ja hankittiin henkilökuntaa
eli kirjastoauton kuljettaja ja kirjastoapulainen
autoa varten. Nämä kaksi henkeä lähtivät sitten
sitä hommaa hoitamaan. Minä olin alussa mukana, että tarkistettiin reitit ja pysähdyspaikat,
että ne olivat sopivia. Sittenhän siihen kuului
tämä hyvin ikävä homma eli joittenkin sivukirjastojen lakkauttaminen.

Rovaniemen maalaiskunnan ensimmäinen
kirjastoauto

Aineisto valittiin samalla tavalla kuin mihin
tahansa kirjastoon. Tietenkin ajateltiin, että
mikä ihmisiä kiinnostaa. Pysäkkipaikkoja oli
paljon kouluilla, joten lasten kirjoja tarvittiin.
On täytynyt olla oma rahoitus kirjojen hankintaa varten. Sitähän siinä tehtiin, että kun tyhjennettiin sivukirjastoja, niin kyllä sieltä varmasti
jotakin valikoitiin autoon. Mutta paljon jäi, hy-

Kirjastoauton hankinnasta oli tehty selvitys
vuonna 1970. Kun minä tulin töihin sinne, se autonhankinta oli jo pitkällä. Lautakunnassa oli
tehty jo edellisen kirjastonhoitajan aikana reittisuunnitelmat, auton tekniset suunnitelmat, ja
auton hankinta oli päätetty. Muistaakseni se oli
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vin paljon, koska ne oli samat kirjat moneen
kertaan.

näkemään nämä seudun maisemat. Tuolla Yläkemijokivarressa on oikein komeat maisemat! Se
oli ihan terveellistä kotiseutuoppia.

Asiakkaita kävi kovasti kirjastoautossa. Pysäkeillä oli ihmisiä odottamassa, ja auto oli kovassa käytössä. Minä en siinä mukana niin paljon ollut. Auto kulki, eikä auton henkilökunta
sitä millään tavalla moittinut. Eihän he tyhjän
panttina siellä kököttäneet. Kävijöitä oli ja voipi olla että kävijöitä oli enemmän kuin pienissä
kyläkirjastoissa, koska valikoima oli paljon suurempi.

Kun kirjastoauto tuli, niin jouduttiin lakkauttamaan seitsämän sivukirjastoa. Kaikkien
tilalle tuli kirjastoauton pysäkit. Varmaan siinä
on ajateltu sitä, että ne olivat niin pieniä kirjastoja ja kirjavalikoimat pienet, että kirjastoautossa olisi paljon suuremmat valikoimat. Pikkukirjastoissa ei voinut käyttää niin paljon rahaa
vuodessa kirjavalikoimaa varten. Jotkut olivat
lisäksi melko lähellä kaupunkia kuten Kauko
ja Norvajärvi. Monet niistä olivat kouluilla. Sen
takia kirjastoautokin kävi kouluilla. Nämä pikkukirjastot olivat auki korkeintaan kerran pari
viikossa. Kirjastoauton reitti oli kahden viikon
kierrolla. Ainakin sen kirjastoauton käynti tuli
siis olemaan ainakin kerran kahdessa viikossa.

Auton kanssa ei muistaakseni ollut teknisiä
ongelmia. Auto oli vielä niin uusi. Sinä parina
vuonna, mitä olin töissä, en muista, että olisi mitään isompia remontteja ollut ja auto joutunut
seisomaan. Ei sattunut ihmeempiä ojaanajoja
eikä onnettomuuksia. Ei mitään jännää, mikä
olisi erityisesti jäänyt mieleen. Kaikki oli vain
arkista työtä.

Minä en niitä kirjastoauton asiakkaita niin
paljon tavannut, mutta ei niistä lakkauttamisista minkäänlaisia polemiikkeja syntynyt eikä
isompaa vastustusta. Monestihan se on niin, että
jos tykätään, että joku asia on hyvä, niin se ei
tule juuri esille. Saattaa nousta hirveä vastustus, jos asia on huonosti. Ei minkäänlaisia isoja
hankaluuksia tullut, ei silloinkaan kun käytiin
tyhjentämässä lakkautettavia kirjastoja. Asia
ymmärrettiin, ihmiset ovat järkeviä.

Uusi henkilökunta piti työstään. Kuljettaja
oli nimeltään Lauri Jauhiainen. Hän oli aikaisemmin ollut autonkuljettaja. Se oli hänelle
tuttua hommaa. Ainahan henkilökunta oli pääkirjastollakin laittamassa autoa lähtövalmiuteen ja kuntoon. Kuljettajakin oli kirjoja muovittamassa. Puhuttiin kovasti metsästyksestä ja
koirista. Hän oli innokas metsämies ja tottunut
kulkemaan syrjäperillä. Hän tiesi paikat ja tunsi
ympäristön. Nuori naisihminen, nimeltään Terttu Luosujärvi, oli myös mukava. Olin mukana
reiteillä silloin tällöin. Reittejä suunnitellessa
ja mukana ollessa opin tuntemaan melko hyvin
maalaiskunnan alueen. Ei tartte kysyä tai kartasta kattoa, kun joku paikka sanotaan. Tiedän
kyllä missä Tuhnajakin on! Oppi tuntemaan ja

Aika maalaiskunnan kirjastossa
Se oli toisenlaista kirjastotyötä. Semmoista,
että siinä ei paljon voinut nenäänsä nyrpistellä
erilaisille työtehtäville ja työympäristöille. Työ
otettiin työnä, oli se minkälaista tahansa. Kun
nykyaikaa aattelee, niin ei ollut työsuojelutar-
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kastajia katsomassa, onko pesuallasta, tai miten
pääsee tauoille tai onko syömäpaikkaa vai ei.
Siellä oli muistaakseni kellarin portaikko, jossa
saattoi eväitään säilyttää. Se oli hyvin arkista
työtä, jollaista pitäisi välillä tehdä vähän kaikkien. Ei voinut olla niin kovin herkkänahkainen ja
piti kestää yhtä sun toista hankaluutta.

ginkirjastolainen. Siinä samassa organisaatiossa
sitten ollaan. Senhän tietää nyt jokainen kuinka
siinä kävi. Yhdistyminen tapahtui vasta vuonna
2006, eikä vuonna 1977.

Suurimmat muutokset kirjaston toiminnassa
olivat kirjastoauton tulo ja uuden talon rakentamisen aloittaminen. Kirjastotoiminta alkoi
maalaiskunnassa aivan selvästi muuttua nykyaikaisemmalle tasolle. Koko maalaiskunnan
kirjastotoiminnassa oli leimaa-antavaa se, että
se oli pikku sirpaleina hajallaan ympäri laajaa
kuntaa, eikä sillä oikein ollut keskipistettä. Keskipiste oli kaupungissa maakuntakirjastossa. Se
oli sillä tavalla hankalaa.
Muurolassa oli kohtalaisen iso kirjasto, se oli
itse asiassa yhtä iso kuin Saarenkylässä. En tiiä,
oliko jopa isompi tai käytön kannalta vilkkaampi. Välillä sitä mietti niin, että kumpihan tässä
olisi parempi olla pääkirjastona Muurola vai
Saarenkylä, koska Saarenkylä oli niin kaupungin kupeessa. Minusta sen asema oli epämääräinen tai hankala, kun iso maakuntakirjasto oli
muutaman kilometrin päässä. Välillä mietti sitä,
että kannattaako tai voiko sitä kehittää sillä tavalla, kun kunnan pääkirjastoa pitäisi kehittää,
onko se tarpeen. Tämä tuli esiin jo silloin, kun
tulin töihin maalaiskuntaan. Oli semmoista puhetta lautakunnassa, että kunnat yhdistyvät
vuonna 1977. Silloin oli kunnallisvaalit tulossa,
ja suunnitelma oli, että siihen mennessä kunnat
yhdistetään ja maalaiskunnan kirjastokin liittyy kaupunginkirjastoon. Sitä minäkin ajattelin, että kun lähden maalaiskuntaan töihin, niin
muutaman vuoden päästä olen takaisin kaupun-
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Remontteja ja tekniikkaa
Saarenkylän kirjastossa
Kalevi Tikkanen toimi maalaiskunnan kirjastonjohtajana vuosina 1986–2004. Hänen aikanaan
Saarenkylän kirjastossa toteutettiin kaksi mittavaa remonttia ja liityttiin ensimmäiseen kirjastoverkkoon.
Kalevi Tikkanen

Tulo Saarenkylän kirjastoon
Minähän olin Geologian tutkimuskeskuksessa
silloin kirjastonhoitajana, kun paikka tuli auki.
Olin aikaisemmin ollut myös Luulajassa Geologian tutkimuslaitoksessa kirjastonhoitajana. Minä
mietin kovasti, että haenko. Lähetin hakemuksen ja tulin katumapäälle ja peruutin sen. Sitten
minä peruutin sen peruuttamisen ja hain kuitenkin. Sillä tavalla se kävi. Kiinnosti. Se oli Geologian tutkimuskeskuksessa yksinäistä työtä.
Ajattelin minkälaista olisi, teki mieli kokeilla,
minkälaista olisi johtaa tällaista laitosta. Aluksi
hirvittikin.
Vertailukohtia siihen millainen kirjasto oli,
kun tulin sinne, oli minulla hyvinkin vähän, koska minä en ollut aikaisemmin yleisissä kirjastoissa työskennellyt ollenkaan. Se oli sellainen,
se tuntui heti semmoiselta viihtyisältä paikalta.
Siellä oli mukava olla. Se oli se vaikutelma. Oli
mukavaa porukkaa ja ympäristö mukava. Hyvä
ilmapiiri. Kyllähän siellä oli jotakin parannet-
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tavaa, ainahan kun tulee uuteen paikkaan, niin
sitä panee merkille ja ajattelee, mutta en muista
yksityiskohtia. Tietysti olin hyvinkin kokematon
silloin.

Sivukirjastojen lakkauttaminen
Aluksi minä jouduin sellaisen hässäkän keskelle, kun oli sivukirjastojen lakkauttamisoperaatio meneillään, joka oli pantu alulle jo ennen
kuin minä tulin. Se jäi minun työkseni saattaa
loppuun. Se vei aika paljon. Enimmillään kunnassa oli 43 sivukirjastoa, osa oli jo lakkautettu
aiemmin. Lakkautusperusteena oli käyttöaste ja
se, oliko kovin lähellä muita kirjastoja. Kirjastolaki vuodelta 1986 liittyi lakkautuksiin myös. Se
vapautti kunnan järjestämään oman kirjastotoimintansa valtion holhouksesta vapaana. Valtion
holhous väheni, joten ne oli helpompi lakkauttaa. Totta kai lakkauttamiseen vaikuttivat myös
taloudelliset perusteet. Kirjastoautoja oli kaksi
ja ne pystyivät hoitamaan kirjastopalvelut pa-

remminkin kuin oli varaa pitää yllä niissä pienimmissä paikoissa. Eihän niissä voinut pitää
sellaista kokoelmaa, joka olisi ollut niin hyvä
ihmisille.

sä oli noin 9-11 asemaa. Taidettiin olla kunta,
jossa oli niitä eniten. Jotakin kertoo sekin, että
parhaimmillaan Päätalon uusia kirjoja ostettiin
43 kappaletta yhtä nimikettä.

Olin itse mukana kylillä. Kävin itse jokaisessa toimipisteessä silloin. Ei siinä mitään sellaista
kovin dramaattista jäänyt mieleen. Yleensähän
ne eivät pitäneet, mutta en muista, että suurempia protesteja olisi ollut. Vähän myöhemmin oli
Kivitaipaleen juttu. Kyläläiset otti ja piilotti kirjaston. Veivät kirjat pois jonnekin navettaan säilöön, että heiltähän ei kirjastoa viedä. Vaikka ei
sitä edes oltu suunniteltu lakkautettavaksi. Oli
vain suunniteltu, että väliaikaisesti tuodaan kirjat Saarenkylään ja sitten, kun löydetään paikka
niin ne tuuaan takaisin. Oli sovittu, että seuraavana päivänä tullaan hakemaan kirjat kirjastoautolla. Sitten, kun porukka meni, niin kirjasto
oli tyhjä, ja kukaan ei tiennyt, missä kirjaston
kirjat olivat. Kyläläiset olivat ne yön aikana jonnekin vintin ylisille vieneet. Lehdetkin kirjoittelivat siitä. Vuoden ajan olivat kirjat piilossa.
Kun löydettiin kaupan tila, melko kehno tila,
niin kirjat tuotiin takaisin. Kirjasto oli tärkeä
kyläläisille. Oli sinänsä positiivista, että kyläläiset osoittivat, kuinka tärkeä kirjasto heille oli,
mutta laitontahan se oli. Ei viititty pistää mitään
prosessia käyntiin ja ottaa poliisia mukaan. Eihän siinä nyt mitään mieltä ois ollut.

Muurolan uusi kirjasto, kirjastoauto ja Saarenkylän kirjaston remontit

Loput kyläkirjastot muutettiin lainausasemiksi. Kirjastonimitystä ei saanut käyttää, elleivät kirjastolain ehdot täyttyneet. Postihomma oli
kokonaan uutta. Kokoelmia siirrettiin posteihin,
joille maksettiin pieni summa niiden hoidosta.
Enää se ei onnistuisi. Se kokoelma, mikä vietiin
posteihin, oli aika pieni. Laitettiin sellaista, mitä
eniten kysyttiin: erä- ja sotakirjoja jne. Yhteen-

Muurolan uudesta kirjastosta oli puhuttu kauan.
Prosessi oli jo käynnistynyt ennen minun tuloani. Sitä oli yritetty budjettiin monta vuotta, ja se
oli pyörinyt valtion listoilla myös kauan. Jonain
vuonna sitten saatiin raha budjettiin.
Uushan on aina uus. Sehän oli mahtava. Oli
kaikkea hienoa. Oli hienot musiikkiosastot ja
hyvät tilat muutenkin kokoelmille. Se oli hyvä.
Kaikki oli uutta ja hienoa ja tarkoituksenmukaista. Näyttelytilaa tuli myös. Musiikkiosasto
oli melko hieno niin pienelle kylälle.
Uusi kirjastoauto tuli vuonna 1987 ja se korvasi vuonna 1972 hankitun kunnan ensimmäisen kirjastoauton. Uusi auto oli kokonaan eri
maailmasta. En tiedä, millainen vanhan auton
suunnitteluprosessi oli ollut, mutta tämän uuden
suunnitteluun henkilökunta osallistui aktiivisesti. Hyllytilaa oli enemmän, oli erillinen lastenosasto ja auto oli pitempi. Tekniikkaa ajatellen
kuljettajan kannalta työympäristö oli ihan toinen kuin vanhassa Sisussa. Se oli kaikin puolin
suuri harppaus eteenpäin.
Meillä oli Sodankylän auton kuljettajan
kanssa yhteistyötä, ja meidän suunnitelmat vaikuttivat suuresti kirjastoauton suunnitteluun
valtakunnallisesti, ei kaupunkiauton vaan maalaiskunnan teille ja etäisyyksille sopivan. Paljon
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tekivät yhteistyötä näiden kuntien kirjastoauton työntekijät. Jotkut tällaiset hyllyratkaisut
ja telineet, niin kyllähän ne tehtiin käyttöön
myös muille, kun Haverisen Timo ja Vuollin Niilo
suunnittelivat ne ensin meille. Lehtitelineet ja
kotelotelineet olivat ensimmäisiä meillä, kun pojat ne suunnittelivat ja sitte ne toteuttivat muihinkin autoihin niitä. Ja olihan suunnittelussa
mukana tytötkin. Se oli uraauurtava vaihe. Siinä
oli aika kova tiimi, kun oli Kittilän, Sodankylän
ja Rovaniemen maalaiskunnan kirjastoautohenkilökunta mukana. Siinä tuli omannäköisiä ratkaisuita maaseutuautoon. Oli erittäin tärkeää
ja hyödyllistä, että päästiin mukaan suunnitteluvaiheeseen. Siihen aikaan oli kaksi kirjastoautojen valmistajaa ja niillä tiukkaa kilpailua.
Kovastihan ne halusivat molemmat kehittää autojaan.
Kirjasto oli evakossa vuonna 2000 Nivavaaran
yläasteen kirjaston tiloissa. Siellä 30 prosenttia
aineistosta oli mukana. Loput olivat Meltauksen
koululla. Silloin uusittiin kirjaston katto. Vuodenvaihteessa muutettiin ja elokuussa tultiin
takaisin. Minulla oli remontin ajan työpiste Rovakadulla. Toisessa remontissa saatiin huomattavasti lisää tilaa, kun saatiin neuvolalta tilat,
joista tehtiin lasten ja nuorten osasto, ja siihen
katoksen kohdalle tehtiin lehtisali. Aiemmin
lasten ja nuorten osasto oli siinä, missä nykyisin
on musiikki ja videot. Uudelle osastolle oli kyllä
tarvetta. Tilat olivat liian pienet. Tietysti lapset
ja nuoret olivat tyytyväisiä isompaan osastoon.
Lehtisaliin saatiin myös näyttelytilaa, josta aluksi perittiin vuokraa.

Videohankinta ja lama
Vuonna 1989 alettiin hankkia vhs-elokuvia kokoelmiin. Yleistä keskustelua seurasin, kaikki
eivät pitäneet sitä tarpeellisena ollenkaan. Ei
meillä koskaan vastustettu niitä, päinvastoin.
Olimme aktiivisia ottamaan vastaan uusia juttuja. Olisi jäänyt varmasti vahvemmin mieleen,
jos olisi ollut toisin. Kai se oli itsestään selvää,
että se oli uusi aineistomuoto ja uusi tapa säilöä
tietoa ja kulttuuria. Sehän se tärkeintä kumminkin oli. Ei tarvinnut sen suurempia keskusteluita
käydä ite siitä, otetaanko vai eikö. Tietysti siinä
mielessä oli hankalaa löytää rahaa, että sitä varten ei saatu lisämäärärahoja vaan se piti ottaa
muusta määrärahasta, lähinnä kirjoista. Täytyy
sanoa, että siihen aikaan ne aineistomäärärahat
oli melko reilut. Se ei oikeastaan siinä vaiheessa
tuottanut ongelmia. Vasta myöhemmin, kun määrärahoja pienennettiin niin tuli ongelmia.
Minä tein elokuvavalinnan. Tiesin, että keskustelua tulee, että mitä on hankittu. Tarjonta
ei ollut suurta, eikä myyjiä ollut helppoa löytää.
Yritin valita kunnollista laatutavaraa. Lähinnä
kai klassikoita hankittiin, koska ne kiinnostavat jatkuvasti käyttäjiä ja katsojia. Kirjastoille
ei tarjottukaan yleensä mitään roskaa, koska
muutenkin kirjastolla oli tällaiset laatukriteerit.
Elokuvilla oli alusta asti melko hyvä menekki.
Ne kyllä kelpasivat. Vanhoja suomifilmejä hankittiin heti alusta alkaen, koska niissä on jonkinlainen tekijänoikeussopimus, joka ei rajoittanut
niiden käyttöä niin kovasti kuin monien muiden.
Sen takia kai niitä esitetään telkkarissakin jatkuvasti. Ja ne oli suosittuja kyllä. Ensimmäisenä
vuonna 40 elokuvaa lainattiin noin 400 kertaa.
Lama muutti melko paljon. Aineistomäärära-
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hoja vähennettiin ja se jäi päälle, ja niitä vähennettiin, vaikka ei olisi enää ollut tarvettakaan.
Lama-ajasta jäi se, että pittää aina vähentää.
Vaikka sen jälkeen tuli hyviäkin aikoja, niin piti
säästää. Kun määrärahat aluksi olivat olleet riittävät, niin ne menivät riittämättömiksi. Ei pystytty enää hankkimaan kaikkea, mikä ois kuulunut tuonkin kokoiseen laitokseen.
Toinen laman seuraus oli henkilökunnan
väheneminen. Sijaisia ei saanut palkata kesäloman, eikä muistaakseni sairaslomankaan ajaksi.
Sitä vähennettiin huomattavasti. Taisi siinä yksi
virkakin lakkautua Totonvaarasta. Sehän jäädytettiin. Henkilökunnan määrä jäi myös pysyvästi
alhaisemmalle tasolle. Pysyvästi väheni kaksi
virkaa.
Yritettiin pärjätä, ja aineistomääräraha pysyi
siedettävällä tasolla. Siinäkin keskityttiin hankkimaan enemmän näitä perinteisiä aineistoja eli
kirjoja. Uudempien aineistolajien tilaamista vähennettiin. Kappalemääriä rajoitettiin myös kirjoissa ja jätettiin pois päiväperhosaineistoa, jolla on hirveä kysyntä aluksi, ja josta tietää, että
se tulee hiipumaan. Ajateltiin, että niitä asiakkaat joutaa oottaa. Tämmöisiä minä ainakin itse
ajattelin ja minä vastasin aineiston valinnasta.
Totta kai niistä keskusteltiin kokouksissa ja
muutenkin. Kyläkirjastoille valitsemisesta luovuin. Kaikki niiden tilaukset keskitettiin pääkirjaston kautta, ja lopullisen päätöksen niistä teki
vastaava kirjastonhoitaja. Ehdotukset tuli kyllä
toimipisteiden kirjastovirkailijoilta tai vastaavilta ja niitä yleensä noudatettiin.

Aurora - Viiden kirjaston yhteinen atk-järjestemä
Lähteminen mukaan Auroraan oli suuri päätös.
Minä muistan, että minä olin alun alkaen sillä
kannalla, että näin se pitää toteuttaa, vaikka
Saarisen Heli pelkäsikin, etten minä haluaisin
siihen lähteä mukkaan. Mutta en minä koskaan
ollut sitä mieltä, ettei siihen kannattaisi lähteä.
Minusta tuntuu, että vastustusta sillä kyllä oli.
Osa meidänkin henkilökunnasta oli sitä mieltä,
ettei semmoiseen kannata lähteä mukkaan. Paremmin pärjätään omillamme. Minusta oli itsestään selvää, että siitä olisi hyötyä kaikille sen toteutuessa. Että saataisiin yhteinen rekisteri, se
oli suuri asia. Se helpottaisi toimintaa ja mahdollistaisi yhdet ja samat kortit koko järjestelmän
alueella. Yhteistyö kehittyi suuresti eteenpäin.
Se oli se lähtölaukaus. Ja totta kai halvemmaksihan se tulee tällainen kirjastojärjestelmä, kun
se toteutetaan useamman kunnan kesken kuin,
että jokainen kunta hankkisi omansa. Kunnan
päättäjiäkään ei tarvinnut kauheasti vakuutella.
Eivät ne, kun minä perustelin, niin sitä vastustaneet. Itse asiassa se oli helppoa saada nekin
mukaan.
Se olisi joka tapauksessa tullut eteen myöhemmin. Ei ois pärjätty yksin ja olisi pitänyt liittyä johonkin ja silloin se olisi tapahtunut huonommilla ehdoilla. Kun lähti perustajajäsenenä
mukaan, niin siitä oli kiistämätöntä etua. Sai
osallistua suunnitteluun ja perustajajäsenille,
niille jotka lähti heti mukaan, oli edulliset hinnat. Yhteistyö kuntien kanssa tiivistyi, ja sitten
tuli vuosittain uusia kuntia mukaan. Yhteistyö
siten laajeni.
Itse järjestelmää kehitettiin koko ajan. Siinä
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oli kyllä aluksi ongelmia tekniikassa. Muistan,
kun ei meinattu millään saada sopimaan laitteita yhteen. Tulostimet ja systeemit ja muut eivät
tahtoneet sopia yhteen. Oli tietoliikenteessäkin
häikkää, mutta ongelmat ratkaistiin pikku hiljaa, yksi kerrallaan. Autotkin saatiin liitetyksi
siihen. Mikrot oli autoissa, ja illalla sitten päivitettiin tapahtumat ja tiedot. Nykyisin ottavat
yhteyden puhelimella. Katvepaikkoja on välillä, mutta kyllä se toimii. Erilaisilla projekteilla
kehitettiin ja suunniteltiin yhteistyötä. Siinä oli
monennäköistä projektia käynnissä, joihin saatiin EU-rahaa.

Joulupukinkirjasto 1997
Joulupukin kirjasto oli Marja Salosensaaren
idea. Sehän tehtiin tosiaan joulupukin toimiston
torniin vuonna 1997 ja siellä asetettiin näytteille jouluaiheisia kirjoja. Siellä ihmiset kävi niitä
katsomassa. Siellä ei lainattu. Se oli matkailujuttu ja pikkuisen turha. Mainetta ja kunniaa,
mitä sillä maineella ja kunnialla tekee. Ei se
sitä kirjastoideaa edistä. Aineistoa sinne saatiin
hankkia ja tuli lahjoituksinakin joulukirjoja.
Ihan mukava yksityiskohta se oli, ja kyllähän
se ihan hyvältä näyttää tuollaisessa historiikissa. Hävikki oli niin suuri, että se lopetettiin
sen vuoksi. Henkilökuntana oli työllisyysvaroin
palkattu henkilö, mutta kun se oli vapaasti auki
myös silloin, kun siellä ei ollut henkilökuntaa,
niin se ei toiminut. Se on selvää, että ihmiset haluavat matkamuistoja.

Yleishallinto ja tilaaja-tuottaja-malli maalaiskunnassa
Kunnan yleisessä hallinnossa oli vähän turhan

usein kaikenlaisia hallinnollisia muutoksi, jotka
eivät olleet asiallisia. Meni hallinnollinen uudistaminen välillä itsetarkoitukseksi. Pitäisi keskittyä enemmän toimintaan kuin siihen hallintoon.
Milloin annettiin lisää valtuuksia ja milloin
otettiin pois. Se ei ollut kovin mukavaa. Joskus
ylitinkin toimivaltuuteni palkkaamalla henkilökuntaa, vaikka siihen ei olisi ollut valtuuksia.
Siitä sain sapiskaa kyllä. Kun niitä koko ajan
muutettiin, niin minä en ollut aina ihan varma,
mitkä valtuuteni juuri sillä hetkellä olivat, mitä
sai tehdä ja mitä ei.
Aluksi asioista päätti kirjastolautakunta, jossa toimin sihteerinä ja esittelijänä, sitten kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta. Oli mielenkiintoista toimia lautakunnan kanssa. Suurin asia
oli varmaan johtosäännön uudistaminen, ja sen
minä valmistelin itse. Yhteistyö toimi etupäässä hyvin. Lautakunnassa oli aktiivisia kirjaston
käyttäjiä. Kun tuli kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta, niin homma muuttui vähän etäisemmäksi, enkä ollut enää esittelijä. Koulutoimenjohtaja Kauko Tasala toimi siellä esittelijänä.
Kyllä kai se tilaaja-tuottajamalli jotenkin
toimi, mutta minä en oikeastaan vieläkään näe,
mitä tekemistä sillä on kirjastotoiminnan kanssa. Minä olen sitä mieltä, että se on joutavaa
byrokratiaa ja hallintoportaiden lisäämistä. Ei
siitä mitään etua, tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni, kirjastotoiminnan pyörittämiseen ole, eikä ollut. Maksatusperusteena meillä
oli laina. Jossain vaiheessa kritisoitiinkin aika
tavalla, mutta mehän itse määriteltiin, mitä laina sisältää ja se oli kaikki. Me ympättiin kaikki, mitä kirjastossa tehdään yhteen. Se oli yksi
kaunis syyskuun päivä, jolloin me kasattiin se
kokoon. Sitten alettiin vain miettiä, mitä me teh-
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dään ja mitä meidän pitää tehdä, jotta se lainaus
onnistuu, ja että asiakas tulee ja lainaa meiltä.
Edellisvuoden budjettiin laskettiin palkankorotukset ja indeksikorotukset, jos niitä sai tulla ja laskettiin, että jos me saadaan näin monta
lainaa, niin mikä on hinta, jolla saadaan rahat
palkkoihin ja aineistoon. Se oli sellaista näennäistä. Sitä vain leikittiin tilaaja-tuottaja-mallia.
Se raha kuitenkin oli siellä meillä. Se tiedettiin.
Ja joskus sama henkilö oli sekä tilaajana että
tuottajana. Se vain vaihtoi pallia välillä. Se oli
semmoista keinotekoista. Se ei itse asiassa sovellu tällaiseen työhön ja toimintaan minun mielestäni ollenkaan.
Kuntaliitoksesta oli puhuttu jo kauan. Osa
koki kuntaliitospaineet ahdistavina. Minusta
henkilökohtaisesti tuntui siltä, että se on välttämättömyys, sille ei maha mittään oli sitten mitä
mieltä tahansa. Siihen oli parasta sopeutua. Eikä
sillä vastustuksella olisi mitään merkitystä ollutkaan. Koska yhteinen kirjastojärjestelmä oli,
niin se ei siltä kannalta tuonut mitään hirveitä
mullistuksia kirjastoon. Sehän tietenkin oli suuri muutos, että tultiin kaupungin sivupisteeksi.
Muurolakin esimerkiksi, joka oli hyvin tarkka
itsenäisyydestään. Näin se minusta näytti, että
se oli väistämätöntä kehitystä. Minä lähdin pois
ennen kuin se toteutui se liitos.
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Lapponica - Pohjoisen
muisti
Aineistoa Lappi-osaston historiikkiin 1938–1983

Kotiseutukokoelmasta se alkoi
Rovaniemen kirjaston Lapponica-kokoelmalla
on juurensa kauppalankirjaston kotiseutukokoelmassa, jonka keräämisen kirjastonhoitaja
Matti Perunka, innokas kotiseutumies, aloitti
vuonna 1938. Kirjaston toimintakertomuksessa kokoelma mainitaan ensimmäisen kerran v.
1943. Perunka laajensi kokoelmaa vähitellen
niin, että se käsitti muutakin Lappia Jäämeren
rantoja myöten.
Saksalaiset sotajoukot tuhosivat Rovaniemen
kirjaston Lapin sodassa. Kun Rovaniemi evakuoitiin syyskuussa 1944, Perunka yritti pelastaa
edes kotiseutukokoelman toimittamalla arvokkaat kirjat Kemijoen yli lastenkotiin. Ounasvaaran rinteellä sijainnut lastenkoti säästyi tuholta silminnäkijöiden kertoman mukaan kuin
sattuman kauppaa. Silti vain yksi kirja, G. A.
Anderssonin Rovaniemen pitäjä vuodelta 1915,
saatiin Rovaniemen valtauksen jälkeisenä yönä
pelastettua palavasta kirjakasasta sen pihalta.
Osa kokoelmasta tuhoutui piittaamattomuuden
takia, kirjoja ”oli heitetty lumihankeen ja viety
kaatopaikalle”, muisteli Perunka sodan jälkeen.
Anderssonin kirjaa säilytetään edelleen Lappi-

Jukka Peltonen

osaston harvinaiskirjojen joukossa.
Kotiseutukokoelman tuhoutuminen oli Perungalle raskas paikka, josta hän toipui vain
vähitellen. Ensimmäiset tilastotiedot uudelleen
perustetun kokoelman (“Lappi-osastoksi” jo silloin sanotun) laajuudesta ovat peräisin vuodelta
1953. Kokoelmassa oli silloin 259 teosta, lähinnä
lahjoituksina saatuja kirjoja, kuten vanhoja kuvateoksia ja Paulaharjun tuotantoa. Kokoelma
oli sijoitettu käsikirjaston yhteyteen lasioviseen
kirjakaappiin, jonka Perunka oli tuonut ensimmäisiin sodanjälkeisiin kirjastotiloihin Ounasjoentiellä v. 1946.

Suuri hyppäys Eton alkukaudella
Matti Perungan kuoleman jälkeen Rovaniemen
ensimmäiseksi kirjastonjohtajaksi valittiin v.
1961 Jorma Etto. Eton virkakauden alku sattui
monella tapaa hedelmälliseen murrosvaiheeseen: Rovaniemestä oli juuri tullut kaupunki,
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ja vanha kauppalanvaltuusto oli viimeisessä
kokouksessaan hyväksynyt uuden kirjastotalon
rakentamisen. Sen suunnittelu annettiin Alvar
Aallon tehtäväksi. Huhtikuussa v. 1962 astui voimaan uusi kirjastolaki, joka teki mahdolliseksi
mm. maakuntakirjastojen perustamisen - alkaen
Pohjois-Suomesta, kuten toivottiin. Rovaniemellä maakuntakirjasto-oikeuksien saaminen edellytti koko kirjaston resurssien huomattavaa lisäämistä ja uuden kirjastotalon valmistumista.
Kirjastoon myönteisesti suhtautunut kaupungin
hallinto piti huolen siitä, että näin tapahtui. Rovaniemen kaupunginkirjastosta tuli maakuntakirjasto toisena Suomessa v. 1966 alussa.
Samoihin aikoihin osui Pohjoiskalotti-aatteen läpimurto ja sen kehittyminen käytännön
yhteistyöksi myös kulttuurin alalla. Jorma Etosta tuli yksi tämän yhteistyön tukipilareista ja
Rovaniemen kirjastosta keskeinen toimija kirjastojen kalottiyhteistyössä. Yhteistyön siirtyminen käytännön tasolle sinetöitiin Pohjoiskalotin
kulttuurineuvoston koolle kutsumassa kalotin
keskuskirjastojen kokouksessa Rovaniemellä lokakuussa v. 1963.
Lapponica-kokoelman kannalta näillä tapahtumilla oli ratkaiseva merkitys. Kokoelmaa
alettiin Jorma Eton toimesta heti 1960-luvun
alkuvuosina kehittää määrätietoisesti maakuntakokoelmaksi ja viimeistään vuodesta 1963 alkaen samalla Pohjoiskalotti-kokoelmaksi, jonka
aineiston keruualue laajeni käsittämään Suomen Lapin lisäksi Ruotsin ja Norjan pohjoisosat
sekä Kuolan niemimaan. Perusteena olivat kalottialueen luonnonolojen, historian ja talouden
yhtäläisyydet sekä alueen kielelliset vähemmistöt. Maantieteellisestihän Pohjoiskalotti muodosti selväpiirteisen kokonaisuuden.

Maakuntakirjaston tehtävänä oli Kirjastoasetuksen (268/1962, 6 § 3 mom.) mukaan mm.:
”...hankkia ja pitää varastossa mahdollisimman täydellinen kokoelma sen toiminta-aluetta koskevaa ja muuta siihen läheisesti liittyvää
kirjallisuutta.”
”1960-luvulla määrärahat olivat melko runsaat, koska tarkoitus oli kaupungin johdollakin
osoittaa Rovaniemen kelpaavan maakuntakirjastoksi. Kotiseutukokoelma oli yksi monista
edellytyksistä. Olin yhteydessä aktiivisesti
Helsingin antikvariaatteihin, joissa kävin ja
sain heiltä luetteloita. Tein hankintamatkoja
myös Tukholmaan, jonka antikvariaateista hankin kirjoja ja karttoja. - - - Myös Frankfurtin
messuilla ja sikäläisissä antikvariaateissa kävin hankintareissuilla. Luetteloita tuli useista
maista. - - -Maaherra, valtionpäivämies ja suuri
Pohjoiskalottiystävä Ragnar Lassinantti seurasi hankintojani tiiviisti ja antoi hyviä vihjeitä.
Kilpailijoitakin joskus oli, Kemijoki-yhtiö ehti
varata jonkun harvinaiskirjan tai -kartan ennen kuin minä ehdin käymään saapuneita luetteloita läpi.”

Näin kirjoitti Jorma Etto v. 2006 antikvaaristen
kirjojen ja karttojen hankinnasta Lappi-osastolle (kirje Pohjoiskalotin vanhat kartat -sivustolla). Eton aktiivisen hankintapolitiikan ansiosta
Lapponica-kokoelma sisältää laajan ja edustavan kokoelman vanhoja lapinkuvauksia ja muita harvinaiskirjoja. Myöhempien aikojen antikvaarisilla hinnoilla eivät tällaiset hankinnat
enää olisi mahdollisia kunnalliselle kirjastolle.

Kirjaston kolme tehtävää
Helmikuussa 1964 kirjastolautakunta ja Jorma
Etto määrittelivät kirjaston kehittämisen kolme
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tehtävää uudessa talossa. Kirjasto toimisi paitsi kaupunginkirjastona ja maakuntakirjastona
myös erikoiskirjastona, jollaisena Lappi-osastoa
jatkuvasti kartutettaisiin - erityisesti tutkijoita,
mutta myös kaikkia maakunnan oloista kiinnostuneita varten. Tavoitteena oli tieteellinen osasto, jonka kokoelmat olisivat käytettävissä paikan
päällä kirjastossa.
Ensimmäinen monistettu Lapponica-kokoelmaluettelo marraskuulta v. 1962 sisälsi 1200
nimekettä.
Vuonna 1963 aloitettiin monistettujen Lapponica-kirjallisuuden uutuusluetteloiden jakelu
kirjastoille, kouluille ja yksityisille tutkijoille.
Vuoden 1965 lopussa kokoelma käsitti jo 5141
teosta.
Uudessa kirjastotalossa Lappi-osastolle oli
Aallon suunnitelmissa varattu lainaussalista
pienin ”alaslaskettu lukusali” (lukusyvennys)
eli ns. pikkumonttu. Sieltä osasto siirrettiin jo
kevättalvella v. 1966 tilan epäkäytännöllisyyden
takia ja osittain tutkijoidenkin toivomuksesta
rauhallisempaan, mutta vähemmän houkuttelevaan varastotilaan, jota myöhemmin kutsuttiin
W-varastoksi. Sinne pääsi vain pyynnöstä, eikä
siellä ollut varsinaisia lukupaikkoja.
Tässä vaiheessa voi jo perustellusti puhua
Lappi-osastosta, jolla oli kokoelman lisäksi omaa
tieto- palvelua ja bibliografista toimintaa sekä
käsikirjaston kanssa yhteistä henkilökuntaa.
Tieteellinen osasto alkoi käytännössäkin rakentua, ja osastosta huolehtiminen siirtyi kirjastonjohtajalta yhä enemmän osastonhoitajalle.
Käsikirjaston ja tieteellisen osaston vt. osaston-

Lappi-osasto sijaitsi pitkään kellaritiloissa.

hoitajana 1.1.1966 aloittanut Salme Korhonen
vastasi osaston toiminnasta muutamin poikkeuksin vuoteen 1983 asti.

Kirjastoharjoittelijana ja kesätöissä rovaniemellä 1960-luvulla
Lyhyt muistelus
Puolen vuoden kirjastoharjoitteluni Rovaniemen kaupunginkirjastossa alkoi 15. lokakuuta v.
1964. Rovaniemelle kaksikymppisen pohjalaispojan toi viiden kesän Lapin reissuilla syntynyt
“lapin hulluus”, kirjastoalalle taas kiinnostus
monenlaiseen kirjallisuuteen. Rovaniemen kirjastossa nämä molemmat puolet yhdistyivät sopivasti, varsinkin kun kirjastonjohtajana oli Jorma Etto, kirjailija jonka ensimmäinen romaani
Merkkitulia oli tehnyt lukiolaispoikaan vaiku-
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tuksen.

Aaltoa käytäntöön

Rovaniemen kirjasto toimi silloin viimeisiä
aikojaan Varsitie 10 vanhassa kodikkaassa puutalossa, jossa oli uunilämmitys. Tilaa talossa oli
kaikkiaan 220 m2. Alakerrassa sijaitsivat aikuisten ja lasten lainausosastot ja pieni lehtienlukutila, yläkerrassa johtajan huone, iso toimistovarastotila sekä toisessa päässä käsikirjasto.
Työtodistus kertoo, että harjoittelija oli “harjoittelutarkoituksen mukaisesti” työskennellyt
eri osastoilla ja eri tehtävissä. Talon kiinnostavin
paikka oli ilman muuta toisen kerroksen käsikirjasto, jonka yksi nurkkaus oli varattu nopeasti
kasvavalle Lappi-kokoelmalle (“Lappi-osastolle“). Kokoelmaa hoiti sivutyönään käsikirjaston
osastonhoitaja, varhaisessa keski-iässä menehtynyt Ritva Ahvenainen - harjoittelijan “äiti”, josta vuotta myöhemmin tuli Lapin ensimmäinen
maakuntakirjastonhoitaja. Kirjaston toimistoa
taas hoiti suvereeniin tapaansa Eton oikea käsi,
18-vuotias Pirkko Puro, Kittilän lahja Rovaniemen kirjastolle. 20 vuotta myöhemmin Pirkon
monipuolista ammattitaitoa tarvittiin Lappiosastollakin, kun aloitettiin aineiston tallennus
tieteellisten kirjastojen Kati-tietokantaan.
Vakinaisen henkilökunnan määrä oli noussut
vuoden 1961 kahdesta työntekijästä kahdeksaan
vuoden 1965 alkupuolella. Lisäksi jämerä siivooja-talonmies Liisa Lantto piti huolta talon hyvinvoinnista. Henkilökunnan määrää kasvattamalla
oli varauduttu tulevaan muutokseen. Aineistorahojen lisäys useamman vuoden aikana teki mahdolliseksi kirjallisuuden (myös antikvaaristen
Lappi-kirjojen) hankkimisen “varastoon”, odottamaan muuttoa uuteen kirjastotaloon.
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Alvar Aallon suunnittelema kirjastotalo avattiin
yleisölle 7.12.1965. Muutos oli valtava, tilaa tuntui olevan rajattomasti, uusia aineistoja ja toimintamuotoja (kuten musiikkikirjasto, lukusali,
satuhuone, auditorio/näyttelytila, tutkijanhuoneet) otettiin käyttöön. Ensimmäisenä vuonna
lainaus nousi n. 50 %, lainaajien määrä yli kaksinkertaistui. Vuoden 1966 alussa Rovaniemi sai
maakuntakirjasto-oikeudet, ja näin Lappi-kokoelmasta tuli maakuntakokoelma (tieteelliseksi
osastoksikin nimitetty).
Aallon kirjastoarkkitehtuuria käytiin ihastelemassa lähempää ja kauempaa, kirjaston työntekijät saivat ennen kaikkea kokemuksia sen
soveltuvuudesta käytännön työhön. Henkilökunnan määrä oli äkkiä kaksinkertaistunut. Joukko
oli nuorta ja innokasta, mukana vain pari yli nelikymppistä.
Harjoittelija oli syksyllä aloittanut kirjastotutkinnon opiskelun Tampereella ja pääsi tutustumaan uuteen kirjastoon vasta seuraavan kesän
ja syksyn (samoin kuin kahden seuraavan kesän)
aikana kesätyöntekijänä ja kirjastonhoitajan
sijaisena. Järjestelytöitä riitti, ensimmäisenä
kesänä varsinkin lainausosaston alapuolisissa
varastotiloissa yhdessä kahden muun lomasijaisen, Marjut Matilaisen (myöh. Aikion) ja TaistoBertil Orsmaan kanssa. Lapin tutkimusseura oli
myös muuttanut kirjasto- taloon, ja sen laajan,
4000 teosta käsittäneen kirjaston järjestäminen
kellarivarastossa vaati paljon työtä. Lappi-osaston töihinkin oli välillä mahdollista osallistua,
esimerkiksi kirjoittamalla luettelo- korteille
Lapponica-asiasanaston ensimmäistä versiota
tai kokoamalla leikekirjoja.
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60-luvun kirjastokesät Rovaniemellä päättyivät elokuussa 1968. Siinä vaiheessa oli kirjastotutkinnon tutkielman aiheeksi kypsynyt
Pohjoiskalotin kirjastoyhteistyö, aihe johon oli
käytettävissä vain vähän kirjallisia lähteitä (lähinnä artikkeli- ja tilastoaineistoa), mutta sitä
enemmän ensi käden tietoa Jorma Eton hahmossa - hänessä kun henkilöityi kirjastojen kalottiyhteistyön ensimmäinen vuosikymmen Suomen
puolella.

1970-luku - Jatkuvaa kehitystä viihtyisässä
varastossa
Vuosikymmenen vaihtuminen 1970-luvuksi merkitsi Lappi-osastolle toiminnan huomattavaa
laajenemista ja toimintaedellytysten paranemista ja vakiintumista. Osasto avattiin yleisölle,
tilakysymys ratkaistiin pitkäksi aikaa, toiminta painottui entistä enemmän tietopalveluun,
bibliografiseen työhön ja julkaisutoimintaan ja
kansainväliset yhteydet lisääntyivät.

Kalottiyhteistyön käytäntöön saimme laajemmalla joukolla tuntumaa 21. elokuuta, kun
meitä matkasi neljä kirjastoihmistä Eton autolla
Luulajaan, Pohjoiskalotin kulttuurikonferenssin
kirjastojaoston kokoukseen. Jo matkalle lähtö
oli mieliin painuva, kun aamulla radiossa kerrottiin Tšekkoslovakian miehityksen dramaattisista
tapahtumista.

Kirjastolautakunta oli v. 1968 esittänyt kaupunginhallitukselle, että kasvava Lappi-kokoelma siirrettäisiin pois varastosta silloisen lintukokoelman (nykyisen Taidesalin) paikalle. Tämä
ehdotus raukesi, kun selvisi, että Lappia-talon
rakentaminen väliaikaisine museotiloineen siirtyisi 70-luvulle.
Sen sijaan Lappi-osastolle löydettiin v. 1969
uudet tilat lainausosaston alapuolisesta lähivarastosta (kooltaan n. 70 m2), joka kalustettiin
lukupaikkoineen toimintakertomuksen mukaan
“viihtyisäksi ja rauhalliseksi”. Tässä vaiheessa osastolla ”ei ollut vakinaisia aukiolotunteja,
vaan osastonhoitaja tai joku muu virkailija ohjasi sinne kulloinkin haluavan ja avusti häntä
kirjojen ja tietojen löytämisessä”. Vuoden 1971
alussa osasto oltiin vihdoin valmiita avaamaan
yleisön käyttöön, mikä siihen aikaan oli (ja on
edelleenkin) harvinaista maakuntakokoelmissa. Tosin henkilökunnan vähyyden vuoksi osastoa jouduttiin pitämään välillä kiinni. Tila oli
Lappi-osaston käytössä aina helmikuuhun 1996
asti (pieniä laajennuksia tehtiin ainakin vuosina
1971, 1985 ja 1990).

Tutkielma ja saman tien kirjastotutkinto
tulivat valmiiksi seuraavana keväänä. Työpaikkakin olisi ollut tarjolla, sillä Rovaniemen kirjastoa vaivasi krooninen kirjastonhoitajapula.
Kirjastonhoitaja- liitto päätti kuitenkin samaan
aikaan julistaa kirjaston virat hakusaartoon
huonon palkkauksen takia, ja Rovaniemelle vakinaisesti paluu siirtyi 14 vuodella.
Jorma Eton johtaman kirjaston nuorekas ja
edistyksellinen henki oli hyvä perintö, kun Etelä-Suomen kirjastoissa välillä törmäsi autoritaariseen ilmapiiriin ja rutiininomaiseen suhtautumiseen kirjaston kehittämiseen.
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Salme Korhonen aloitti virkavapauksiensa
jälkeen työn vakinaisena tieteellisen osaston
hoitajana 12.10.1970. Syyskuun alusta 1968 heinäkuun loppuun 1970 oli viransijaisena ollut
Laimi Kerkelä. Osastonhoitajan työtila siirrettiin Lappi-osaston uusiin tiloihin. Tieteellisen
osaston henkilökunnan tehtävistä poistettiin v.
1976 käsikirjaston ja sarjavaraston hoito, mikä
teki mahdolliseksi keskittyä paremmin Lappiosaston hoitamiseen. Vuonna 1978 Salmen virkanimike muutettiin Lappi-osaston osastonhoitajaksi. Kirjaston toimintakertomuksissa ei
ole eritelty kirjastoamanuenssien tehtäviä ja
osastoja, mutta vastaavasti tieteellisen osaston
amanuenssi muuttui vuodesta 1978 alkaen Lappi-osaston amanuenssiksi. Lappi-osastolla amanuensseista työskentelivät 1970-luvulla ainakin
Aune Jäykkä, Laura Petsalo, Ritva Puumalainen,
Alsike Apila-Airaksinen ja Hilkka Nieminen,
1980-luvun alkuvuosina Solveig Rajala ja Auli
Sipilä.

Määrätietoista kokoelmatyötä
Lappi-osastoa on usein luonnehdittu pieneksi
tieteelliseksi yleiskirjastoksi, joka käsittää Lappia ja Pohjoiskalottia koskevaa kirjallisuutta ja
muuta kirjastoaineistoa kaikilta aloilta. ”Kokoelman pitäminen ajan tasalla ja mahdollisimman tarkkaan kaikki Lappia koskevat julkaisut
sisältävänä on suurin ongelma”, totesi Salme
Korhonen osaston hankinnoista Kirjastolehden
kalottinumerossa v.1973.

av-aineistoa 1700, karttoja 2400 ja muuta aineistoa noin 100. Vuotuiset uutuushankinnat vaihtelivat 1960-luvun loppuvuosina 500 teoksen molemmin puolin. 1970-luvulla hankinnat ylittivät
usein tuhannen julkaisun määrän, huippuvuonna 1975 niitä oli lähes 1600. (Lukuihin sisältyvät
toimintakertomukset ja eripainokset.)
1960-luvun lopulla ja sen jälkeen kirjaston
aineistorahat eivät aina riittäneet kaikkiin tarpeellisiin hankintoihin. Eräänä vuonna kirjasto
Eton kertoman mukaan jopa uhkasi kirjojen
ostolakolla, ellei kaupunki peruisi määrärahasupistuksiaan. Lappi-osastolla rahojen riittämättömyys vaikutti lähinnä kalliimman aineiston
hankintoihin. Painopisteen siirtyminen ilmaiseksi saatavaan tai halpaan aineistoon vaikutti
siihen, että Lappi-osaston normaalihankintojen
aineistokulut eivät kohonneet kovin korkealle,
ja hankittujen teosten keskihinta jäi alhaiseksi.
Esimerkiksi v. 1976 tehdyn selvityksen mukaan
Lappi-osaston uudesta aineistosta 72 % saatiin
lahjoituksena.

Tutkimuskirjallisuutta ja harmaata aineistoa

Hankintatilastoista päätellen tässä onnistuttiin hyvin. Kokoelma käsitti v. 1970 noin 8000
teosta, kahdeksan vuotta myöhemmin määrä oli
kaksinkertainen eli noin 16 000. Vuonna 1981 kokoelmassa laskettiin olevan kirjoja noin 20 000,
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1970-luku oli erilaisten selvitysten, mietintöjen ja suunnitelmien kulta-aikaa, niitä laativat
lukemattomat paikalliset ja alueelliset organisaatiot. Oma- ja pienkustanteiden ensimmäinen
julkaisuaaltokin osui 70-luvulle. Harmaaksi kirjallisuudeksi ristittyä aineistoa tuli tai pyydettiin Lappi-osastolle monelta taholta, tosin kaikki
julkaisijat eivät oivaltaneet Lappi-osaston tapaisen erikoisosaston merkitystä tiedon levittäjänä.
Maakuntakokoelmillahan ei ollut vapaakappaleoikeutta, vaikka ne oli velvoitettu hankkimaan
kokoelmiinsa kaiken toiminta-aluettaan käsittelevän kirjallisuuden. Lapin kirjapainojen kans-
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sa kyllä pyrittiin vaihtelevalla menestyksellä
sopimaan vapaakappaletoimituksista.

luetteloitiin Lappi-osastolle.

Tutkimuskirjallisuus muodosti Lapponicakokoelman ytimen ja oli kokoelman käytetyintä
aineistoa. Sen hankkiminen oli monesti ongelmallista, painokset olivat pieniä, eivätkä julkaisijat aina muistaneet ottaa kirjastoja jakelulistoilleen. Tutkimusaineiston keskeiseen asemaan
liittyi artikkeliluetteloinnin aloittaminen v.
1972, myös takautuvasti. Lappiin liittyvä uusin
tutkimustieto ilmestyi usein juuri kausijulkaisuissa ja kokoomateoksissa. Vuosikymmenen
lopussa luetteloituja artikkeleita kertyi osastolla vuodessa jo lähes 2000, niistä osa kylläkin
sanoma- ja viikkolehdistä. Kulttuurin eri alojen
leikekirjoja alettiin koota 1960-luvulla Lapin
kirjastoista, pohjoisesta kirjallisuudesta, musiikista ja kuvataiteista, myöhemmin myös teatterista ja kulttuuritapahtumista. Leikekokoelmiin
kuului vielä suuri määrä asiasanan mukaan järjestettyjä leikepusseja sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleista.
Saamelaisaineisto ja -tietopalvelu koettiin
varhain tärkeäksi osaksi osaston toimintaa.
Käytännössä Lappi-osasto toimi saamelaisena
erikoiskirjastona Suomessa jo 1970-luvulla. Saamelaisaiheisia valikoimaluetteloita julkaistiin
vuosikymmenen alkupuolella kaksin kappalein.
1970- ja 1980-luvulla Lapin tutkimusseuran
kirjasto sijaitsi samoissa tiloissa kuin Lappiosasto. Tutkimusseura siirsi v. 1970 osittain luetteloimattoman kirjastonsa kaupunginkirjaston
hoidettavaksi ja kartutettavaksi erityiskokoelmana, tutkimusseuran saamien vaihtojulkaisujen pohjalta. Lappia koskeva osa kirjastosta

Lapponica-kokoelman hankintaperiaatteet
Rovaniemen kaupunginkirjaston - Lapin maakuntakirjaston vuoden 1975 toimintakertomuksesta on peräisin seuraava 70-luvulla yleisin
määritelmä Lappi-osaston hankintaperiaatteista:
”Maakuntakirjaston eräänä tehtävänä on hankkia ja pitää varastossa mahdollisimman täydellinen kokoelma sen toiminta-aluetta koskevaa
kirjallisuutta. Lappi-kokoelman kerääminen
tapahtuu laajemmassa mittakaavassa kuin kirjastoasetuksessa edellytetään. Sinne kerätään
Lapin läänin lisäksi myös Ruotsin ja Norjan
pohjoisosia sekä Kuolan niemimaata eli koko
pohjoiskalottialuetta käsittelevää kirjallisuutta. Kokoelmaan pyritään hankkimaan kaikki
saatavissa oleva materiaali: tieto- ja kaunokirjallisuus, viimeksi mainittu myös erikielisinä
käännöksinä, sanoma- ja aikakauslehdet, kartat sekä ns. pienpainatteet, kuten yhdistysten,
laitosten ja koulujen toimintakertomukset,
matkailumainokset yms. Painetun kirjallisuuden lisäksi kokoelmassa on mm. paikallisten kirjailijoiden käsikirjoituksia. Kirjastoon
tulevien aikakauslehtien ja sarjajulkaisujen
Lappia käsittelevät artikkelit kortistoidaan
Lappi-osastolle. Lappiaiheinen äänimateriaali, äänilevyt ja -nauhat sekä Lappia esittelevät
diasarjat säilytetään musiikkiosastolla.”

Lappi-osaston esitteessä vuodelta 1975 keruualueeseen on lisätty Huippuvuoret sekä arktinen alue yleensä (eli sitä käsittelevä yleisluontoinen kirjallisuus). Erikoisaiheina alueesta
riippumatta mainitaan saamenkielinen kirjallisuus, lestadiolaisuus ja joulu. Lapin läänin osalta pyrittiin suurempaan tarkkuuteen kuin muun
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alueen osalta.

Keskeinen osa Lappi-osaston käyttäjistä
koostui sekä suomalaisista että ulkomaisista
Lapin tutkijoista. Saamelaisiin liittyvät tutkimusaiheet korostuivat tässä joukossa. Vähitellen myös harrastajatutkijoiden ja ”tavallisten”
kirjastonkäyttäjien mielenkiinto osastoa kohtaan kasvoi. Lapin korkeakoulun perustaminen
v. 1979 ja muiden oppilaitosten kehittyminen
toi 1980-luvulle tultaessa uusia käyttäjiä Lappiosastollekin, sekä opettajia että tutkijoita ja
varsinkin opiskelijoita.

Vuosikymmenen lopulla hyväksyttiin valtakunnalliset ohjeet maakuntakirjastojen kotiseutukokoelmien keruuta varten. Niissä määriteltiin hankinnan yleiset periaatteet ja niiden
soveltaminen eri aineistolajeihin. Ohjeet ovat
edelleen pääpiirteissään käytössä Lappi-osastolla.

Tutkimuskäyttöön paikan päällä
1970-luvun toimintakertomuksissa Lappi-osaston käyttötarkoitus määritellään lyhyesti: ”Lappi-kokoelma on tarkoitettu lähinnä tutkijoita
varten ja kirjastossa käytettäväksi. Kaksoiskappaleita lainataan.”
70-luvulla osaston käyttö lisääntyi ja lainausperiaatteet joustivat, niin että tietokirjallisuuden ykkös- kappaleitakin voitiin lainata, jos kyseessä ei ollut erityisen arvokas teos. Kotimaiset
kirjat hankittiin yleensä kahtena kappaleena.
Niinpä vuosilainaus kymmenkertaistui vuodesta 1970 (141 lainaa) vuoteen 1980 (1322 lainaa
+ 149 kaukolainaa). Vastaavasti kävijämäärät
noin kolminkertaistuivat vuodesta 1973 vuoteen
1980.

1970-luvulla osastoa koskevissa lehtijutuissa
valiteltiin usein sitä, kuinka paikalliset ihmiset
eivät olleet ”löytäneet” Lappi-osastoa, vaikka
kokoelman maine oli levinnyt laajalti tutkijoiden keskuuteen ulkomaita myöten. Kirjastolehden kalottinumerossa v. 1973 Salme Korhonen
kertoo joskus käyneen niinkin, että ”ovelle asti
uskaltautunut peräytyy välittömästi huomattuaan, että sisällä on ainoastaan kirjoituskoneen
takana istuva kirjastonhoitaja; tyhjyys kammottaa”.
Seuraavina vuosina tilanne selvästi parani,
niinpä helmikuussa 1976 hän saattoi lehtihaastattelussa kuvata osaston käyttäjiä näin:
”Lappi-osaston pääasialliset käyttäjäryhmät
ovat tutkijat, opiskelijat ja koululaiset sekä
turistit. Yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia
tekevät tutkijat ovat suurin ryhmä, luonnontieteilijät käyttävät vähemmän Lappi-osaston
mahdollisuuksia. Opiskelijat laudatur-töineen
ja koululaiset esitelmineen ovat tärkeä käyttäjäjoukko. Tietoja etsivät myös mm. lääninhallituksen, maakuntaliiton ja seutukaavaliiton
tutkijat ja virkamiehet. Turistit ohjataan ja
he etsiytyvät Lappi-osastolle. --- Yleisimmin
kysymykset koskevat saamelaisia, myös nyky-

Tietopalvelu kehittyi 1970-luvulla yhä tärkeämmäksi osaksi osaston työtä. Tietoa haettiin
sekä paikan päällä sitä kysyville että vastattiin
muualta Suomesta tai monista muista maista
tulleisiin kyselyihin. Faktatiedon ja relevantin
kirjallisuuden etsimisen lisäksi laadittiin tarvittaessa kirjallisuus- luetteloita, toisinaan laajojakin.
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vun alku- puoliskolla toimintaansa tunnetuksi
kirjallisuusnäyttelyiden kautta. Rovaniemellä
pidettyjen laajojen näyttelyiden lisäksi osallistuttiin useihin valtakunnallisiin ja paikallisiin
juhlanäyttelyihin ja moniin kiertonäyttelyihin,
esim. erilaisissa saamelaiskulttuuritapahtumissa, Kirjailijakeskuksen tai Pohjola-Nordenin
kiertueilla, valtakunnallisilla kotiseutupäivillä
tai pohjalaisosakuntien tapahtumissa. Harstadiin lähetettiin kirjallisuutta suomalaisesta siirtolaisuudesta Pohjoiskalotilla, Haaparannalle
evakkokirjallisuutta ja Luulajaan kaupungin
350-vuotisjuhliin liittyviä kirjoja.

lappilaisia asioita tekoaltaineen ja matkailuun
liittyvine asioineen kysytään. Kysytäänpä tietä
lähimpään lapinkyläänkin.”

Vuosikymmenen lopulla alettiin vähitellen puhua Lappi-osastosta alueellisena tietokeskuksena tai aluetietopalveluna, joka kerää Pohjoiskalottia koskevaa aineistoa, Lapponicaa (Kirjaston
esite 1979). Kirjastolainsäädännössä alueellisen
tietopalvelun nostaminen säilytettävän kokoelman rinnalle tapahtui vuoden 1986 Kirjastoasetuksessa ja vain sen määrittely maakuntakirjaston tehtäväksi vuoden 1998 asetuksessa.

Tietoa maailmalle
Vuosien 1966–1973 kirjallisuuden osalta Lappiosasto oli mukana kalottikirjastojen yhteisessä
valikoimaluettelossa; vuosilta 1970–1975 julkaistiin yhdessä Lapin tutkimusseuran kanssa
vuosiluetteloa Lappia koskevista tutkimuksista,
vuosilta 1976–1978 vastaava luettelo koottiin
yhteistyössä Pohjois-Suomen tutkimuslaitoksen
kanssa. Liitteeseen 1 on listattu Lappi-osaston
julkaisut vuosilta 1966–1983, mm. erilaiset valikoimaluettelot ja bibliografiat, merkittävimpinä
Lapin kaunokirjallisuuden bibliografia 1900–
1974 (1975) ja Jätkä-kirjallisuusluettelo (1971).
Lapponica-uutuuksia -luettelo levisi 70-luvun
loppupuolella jo kuusi kertaa vuodessa 450 kappaleen painoksena kirjastoihin, kouluihin ja laitoksiin sekä kiinnostuneille yksityishenkilöille,
Suomen lisäksi varsinkin Pohjoismaihin, mutta
myös muualle. Vuodesta 1972 lähtien se sisälsi
myös artikkeliviitteitä.
Lapponica-uutuusluetteloiden laajan jakelun lisäksi Lappi-osasto teki erityisesti 1970-lu-

Tiedonhaun apuvälineenä Lappi-osastolla
käytettiin 1960-luvun puolivälistä alkaen omaa
asiasanastoa, johon koottiin yleisten asiasanojen lisäksi pohjoista erikoissanastoa. Sanasto
oli kortiston muodossa, joten siihen oli helppo
lisätä uusia hakusanoja. Kokoelman kasvaessa
lisääntyi kehittyneemmän sanaston tarve luetteloinnin ja tiedonhaun avuksi. Vuoden 1978
paikkeilla sanastoa alettiin kehittää tesaurustyyppiseksi, niin että se sisälsi termien väliset
viittaukset, rinnakkais- ja hierarkiasuhteet.
Tällaisen Lapponica-tesauruksen ensimmäinen
versio valmistui v. 1983, toinen, yleisiin suomalaisiin asiasanastoihin suhteutettu Lapponicasanasto julkaistiin v. 2000 Lapponica-tietopankki -projektin yhteydessä.

Kansainvälistä yhteistyötä 1970–1983
(Kirjastojen pohjoiskalottiyhteistyötä 1960-luvulla on esitelty laajasti tämän kirjoittajan kirjastoopin tutkielmassa vuodelta 1969.)
1960-luvun yhteistyöinnostus Pohjoiskalotilla
ja muutamien henkilöiden aktiivinen työ jätti
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1970-luvulle perinnöksi monipuolisen ja käytännönläheisen yhteistyömallin, joka jatkui 70-luvun alkupuoliskolla, mutta muuttui sen jälkeen
luonteeltaan passiiviseksi (Anneli Äyräs, 1979).
1980-luvun alussa tapahtunut sukupolvenvaihdos herätti kalottiyhteistyön uudestaan henkiin
entistä laajapohjaisempana ja sisällöltään monipuolisempana.
Merkittävä edistysaskel oli kirjastojen ensimmäinen pohjoiskalottikokous Kirkkoniemessä v. 1971. Sitä seurasivat kahden vuoden välein
Kiirunan ja Rovaniemen kokoukset. Kahdessa
ensimmäisessä oli mukana myös Murmanskin
aluekirjaston edustajia, Rovaniemellä järjestettiin samanaikaisesti viides Arktisten kirjastojen kollokvio. Nämä kokoukset olivat osanottajamääriltään suuria ja anniltaan ilmeisen
menestyksellisiä, mutta taloudellisesti raskaita
järjestäjille. Todennäköisesti tämän takia kalottikokousten sarja katkesi seitsemäksi vuodeksi
jatkuakseen Rovaniemellä v. 1982 ja Vesisaaressa vuotta myöhemmin. Lappi-osastolta näihin
kokouksiin, samoin kuin Cambridgen (1973),
Pariisin (1978) ja Tromssan (1982) kollokvioihin
osallistui Salme Korhonen. Hän esitteli näissä
kokouksissa Lappi-osaston toimintaa, luetteloita
ja atk-suunnitelmia. Niistä hän puhui myös vuoden 1982 kalottikokouksessa Rovaniemellä.
Lappi-osaston aineistoa oli edelleen mukana
kalottikirjallisuuden yhteisluettelossa, osaston
kirjanäyttelyjä lähetettiin naapurimaihinkin,
samoin Lapponica-uutuusluetteloa, kaukolainaus toimi ja Salme Korhonen työskenteli kolme
kuukautta virkailijavaihdossa Tromssan yliopiston kirjastossa v. 1977 – siinä esimerkkejä osaston mukanaolosta käytännön kalottiyhteistyössä.
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1980-luvun alku - Kohti kirjastoautomaatiota
Lapponica-tietokanta syntyy
Kirjastoautomaation eteneminen 1970-luvun
lopulla toi mukanaan ensimmäiset valtakunnalliset viitetietokannat, niistä merkittävimpänä
Tieteellisten kirjastojen atk-yksikön ylläpitämä
Kati-yhteistietokanta. Kati sisälsi alkuvaiheessa
sekä monografia- että artikkeliaineistoa, ja myös
Kansallisbibliografian viitetiedot olivat käytettävissä sen kautta.
Rovaniemen kirjastossa ja Lappi-osastolla
alettiin vuosikymmenen vaihteessa selvittää niitä mahdollisuuksia, mitä tietotekniikka antaisi
koko ajan kasvavan Lapponica-aineiston hallitsemiseen, sen käytön helpottamiseen ja hakumahdollisuuksien parantamiseen, sekä paikallisesti että muualla Suomessa ja Pohjoiskalotilla.
Kirjasto teki jo v. 1980 Lappi-projektille esityksen Lapponica-kokoelman automatisoinnista.
Ratkaisu löytyi kuitenkin Helsingin suunnasta,
tieteellisten kirjastojen atk-yhteistyöstä.
Heli Saarisen neuvottelutaitojen ansiosta
päästiin Opetusministeriön kanssa v. 1982 sopimukseen Lappi-osaston monografia- ja artikkeliviitteiden siirtämisestä eräajona omaksi
Lapponica-alatieto- kannaksi Kati-tietokantaan.
Käytännön valmistelut, koulutus ja testaukset
tehtiin seuraavan vuoden aikana. Vuoden 1984
alussa oltiin valmiit aloittamaan uuden Lapponican rekisteröinti kirjaston toisella MikroMikko 1:llä ja lähettämään ”korpulle” tallennettu
aineisto joka toinen kuukausi postitse Valtion
tietokonekeskukseen Espooseen, siellä liitettäväksi Katiin. Paluupostissa saatiin paperille
tulostettu uutuusluettelo erinomaisine hakemis-
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toineen ja lisäksi kerran vuodessa vuosiluettelokumulaatio. Sen sijaan tietokannan etäkäyttö
jäi vielä pitkään melko vähäiseksi hankalien ja
kalliiden yhteyksien takia.

tin vastaavana johtajana toimi Lea Karhumaa
(Lapin korkeakoulun kirjasto) ja projektityöntekijöinä Salme Korhonen (Lapin maakuntakirjasto) ja Ann-Britt Ylinen (atk-suunnittelu).

Rovaniemen kirjasto oli silloin ja kauan sen
jälkeenkin ainoa yleinen kirjasto, jonka tallentamaa aineistoa oli mukana tieteellisten kirjastojen bibliografisissa yhteistietokannoissa. Tähän vaikutti ennen kaikkea Lapponica-aineiston
erikoisuus ja tieteellisen osaston perinne. Lappiosastolla luetteloitiin paljon sellaisia julkaisuja
ja artikkeleita, joita ei sisältynyt muiden kirjastojen tietokantoihin, ja ne pyrittiin analysoimaan tavallista tarkemmin.

Hankkeen loppuraportissa todettiin, että yhteisestä pohjoisesta tietopalvelujärjestelmästä
olisi hyötyä kalottialueen tutkimukselle, se parantaisi tiedonkulkua ja edistäisi tieteidenvälisyyttä. Suurimmat ongelmat löytyivät atk-tekniseltä puolelta, kun eri maissa ja kirjastoissa oli
käytössä toisistaan poikkeavia atk-järjestelmiä.
Tästä syystä olemassa olevia tietokantoja tai
niistä poimittua aineistoa ei voitu suoraan yhdistää yhteiskäyttöiseksi tiedostoksi tai verkostoksi. Ratkaisuksi tarjottiin erillistä viitetietopankkia, johon tuleva aineisto käsiteltäisiin
nimenomaan sitä varten – joko jo olemassa olevilla laitteistoilla ja ohjelmistoilla jossakin yhteistyökirjastoista tai vaihtoehtoisesti useassa
eri paikassa eri ohjelmistoilla, mutta käyttäen
samaa formaattia ja yhdistämällä aineisto konversio-ohjelmien avulla yhdeksi tietopankiksi.

Yhtenä perusteena oli yhteistyö nuoren Lapin korkeakoulun kirjaston kanssa. Lappi-osasto
palveli laajoilla kokoelmillaan kasvavaa korkeakouluopiskelijoidenkin joukkoa, eikä korkeakoululla ollut tarvetta rakentaa alusta alkaen
omaa ”Lappi-osastoa”.

Pohjoinen tietopalvelu -projekti 1982 - 1983

Käytännön bibliografisen työn suhteen ehdotettiin, että kukin maa huolehtisi oman maansa
aineiston keräämisestä. Joka maassa olisi oma
keräys- ja tallennuskeskus ja yksi näistä toimisi yhteisen tietopankin vastaavana ja ohjaavana
pääkeskuksena. Se hoitaisi myös päärekisterin
ylläpidon ja yhteydet atk-keskukseen.

Laajakantoisesta yhteistyöhankkeesta oli kyse
samoihin aikoihin toteutetussa esitutkimuksessa, jossa haettiin uusia ratkaisuja kolmen kalottimaan pohjoisen tietopalvelun kehittämiseksi
tietotekniikan avulla. Tavoitteena oli sellaisen
yhteisen viitetietopankin perustaminen, joka
palvelisi sekä tutkijoita että muita tutkimustiedon tarvitsijoita Pohjoiskalotilla. Puoli vuotta
kestäneen projektin aloitteentekijänä oli Lapin
tutkimusseura yhdessä Rovaniemen kirjastojen
kanssa, ja sen rahoitti Nord-info. Projektin johtoryhmään kuului edustajia kymmenestä pohjoisesta korkeakoulu- ja keskuskirjastosta, projek-

Vuonna 1983 ei monellakaan Pohjoiskalotin
kirjastoista ollut käytettävissään riittäviä valmiuksia tai resursseja suuruusluokaltaan näin
merkittävän tutkimustietokannan rakentamiseksi, eikä hanke saanut jatkoa. Vain Rovaniemen kirjastot ilmoittivat olevansa halukkaita
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toimimaan maakohtaisena keskuksena edellyttäen, että tähän tarkoitukseen saataisiin erilliset varat ja henkilökuntaa.

kimusaineiston merkittävä osuus kokoelmassa,
tutkijoihin ja opiskelijoihin painottuva käyttäjäkunta ja käytön painopisteen säilyminen lukusalikäytössä, aineiston huolellinen analysointi,
bibliografinen työ (erityisesti artikkeliluettelointi) ja julkaisutoiminta (nykyisin verkossa),
kansainvälinen yhteistyö ja monikielisyys sekä
saamelainen erikoiskirjastotyö.

Ajatus yhteisestä tietopankista jäi kuitenkin
elämään ja pulpahti seuraavina vuosina aina silloin tällöin esiin. Konkreettista pohjaa yhteiselle
atk-tiedonhaulle rakennettiin Lapponica-tietokannan sekä Trondheimin yliopistonkirjastossa
v. 1981 aloitetun Norjan saamelaistietokannan
tallennustyössä.

Heli Saarinen luonnehti atk-aikaan siirryttäessä v. 1984 Lappi-osaston työn haasteita: ”Aluetta koskevaa tietoa suorastaan tulvii.
Aineiston rekisteröinti ja analysointi on erinomaisen suuri urakka, jossa tahdotaan jäädä
väkisinkin jälkeen ilmestyvästä materiaalista.
Myös relevantin aineiston seulonta tietovirrasta kysyy voimavaroja”. Internet-aika on tuonut
mukanaan uudet haasteet, mutta kokemus on
osoittanut Lappi-osastollakin, että työ palkitsee
tekijänsä.

Salme Korhosen pitkä ja ansiokas ura Lappiosastolla sen ensimmäisenä osastonhoitajana
päättyi tähän projektiin ja jatkui Helsingissä
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sekä
Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjastoissa.

Lopuksi
Rovaniemen kauppalan vaatimattomasta kotiseutukokoelmasta kasvoi vuosikymmenien
aikana yli 50 000 nimekkeen pohjoinen erikoiskokoelma. 1970-luvulla Lapponica kehittyi
lopullisesti Pohjoiskalotin kotiseutukokoelmasta myös aktiiviseksi aluetietopankiksi. Vuoteen
1984 siirryttäessä se oli sitä myös atk-merkityksessä.

Lappi-osaston keskeinen tehtävä on ollut ja
on edelleen toimia pohjoisen kotiseudun muistina ja samalla ajankohtaisen tiedon ja aineiston
tarjoajana. Näin se tukee kestävällä tavalla paikallista ja alueellista identiteettiä.

Toisin kuin maakuntakokoelmia yleensä Lappi-osastoa on aina kehitetty käyttökokoelmana,
ei kirjamuseona. Osaston avaaminen yleisölle
1970-luvun alussa oli johdonmukaista jatkoa tälle periaatteelle, samoin lainattavuuden lisääntyminen ja pitkät aukioloajat.
Tieteellisen osaston perintöä edustaa tut-
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Lapponicaa Lapponican
jälkeen
Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta yhtä lailla rakkaalla nimellä voi olla
monta lasta, käyttötapaa. Lapponica on
Rovaniemen kirjastossa ollut viimeiset 50
vuotta tällainen rakas nimitys.
Jo 1960-luvulla puhuttiin ainakin
Lapponica-kokoelmasta, Lapponica-luetteloista ja Lapponica-uutuuksista, joskus
Lapponica-kirjallisuudestakin, myöhemmin on kokoelman ja osaston nimiä sekoitettu keskenään taidokkaasti, käyttäjästä
ja tilanteesta riippuen. Halutessasi voit
käyttää pelkkää Lapponicaa, kuulija voi
sitten itse päätellä, mistä on kysymys.
Varsinkin kirjaston ulkopuoliset suosivat
vielä laajempaa nimiskaalaa, kuten Lappia- tai Lapponia-osastoa.
Uudempaa perua ovat vaikkapa Lapponica-tesaurus tai Lapponica-aineisto.
Atk:n vallattua Lappi-osaston saimme
tietysti uuden lapsukaisen, Lapponicatietokannan, joka syrjäytti Lapponicabibliografian. 1990-luvulla kesti kyllä jonkin aikaa, ennen kuin ymmärsi, mikä oli
se uusi Lapponica-tietokanta, joka ei ollut
se tuttu Tieteellisten kirjastojen atk-yksikön ylläpitämä Kati-Lapponica eikä edes
sitä seurannut Kansalliskirjaston Arto-
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Lapponica, vaan jotain kotikutoisempaa.
Vähitellen paljastui, että sillä tarkoitettiinkin Aurora-Lapponicaa, Aurora-kirjastojen tietokantaansa tallentamaa kotiseutuaineistoa. Harmillista vain oli, että sitä
Lapponicaa ei tiedonhaussa voinut rajata
omaksi kokonaisuudeksi.
Vasta Lapponica-tietopankki ratkaisi
tämän ongelman 2000-luvulla, meillä on
taas tietokanta, joka sisältää vain Lapponica-aineistoa. Ja totta kai sekin käsittää
muutaman alaosaston, kuten uudenlaisen Lapponica-tietokannan, Lapponicaasiantuntijoiden hoitaman Lapponica-tietopalvelun ja vielä teknisesti häikäisevän
Lapponica-uutuuksia -karusellin.
Maaliskuusta 1996 lähtien tärkein osa
Lappi-osaston toiminnasta on tapahtunut
Lapponica-salissa, jossa on annettu tilaa
myös Lapponica-kuvataiteelle ja Lapponica-yleisötilaisuuksille. Välillä voi keskittyä sisätöihin Lapponica-työhuoneessa
tai poiketa lakisääteiselle virkistäytymistauolle Lapponica-kahviossa.
Työn iloa kaikille Lappi-osastolaisille
Lapponica-maailmassa!

Jukka Peltosen haastattelu

Kansainvälisyyttä, tietokantoja, kokoelmatyötä
Lappi-osastolla vuosina
1983–1995
Jukka Peltonen toimi vuosina 1983–2008 Lappiosaston vastaavana kirjastonhoitajana.

Kansainvälistä Pohjoiskalotilla
Työni Lappi-osastolla alkoi elokuun lopulla 1983.
Heti ensimmäisenä työpäivänä noustiin bussiin
ja ajettiin koko päivä kalottikokoukseen Vesisaareen – en tainnut edes käydä uudessa työpaikassani sisällä ennen matkaa. Meitä oli kymmenkunta kirjastoihmistä Lapista, osa tuli matkan
varrelta kyytiin. Kokousta pidettiin kaksi päivää,
siellä puhuttiin paljon saamelaiskirjallisuudesta ja kirjastoista ja hyväksyttiin julkilausuma
tilanteen parantamiseksi. Toisena aamuna Helin (Saarinen) aiheena oli pohjoiskalottikirjallisuuden vieminen atk:lle Pohjoinen tietopalvelu
-projektin pohjalta, mutta en muista, että asiasta olisi konkreettisemmin keskusteltu. Kokous
jatkui illallisella myöhään yöhön. Mieleen on
jäänyt, kuinka Olav Beddari ja maaherra Aune
pitivät juhlapuheita vielä keskiyöllä ja taisivat
maljojakin nostella. Tunnelma oli norjalaiseen
tapaan oikein innostava. Juhlapuheiden vanhahtava retoriikka vain tuntui tulokkaan korvissa
kovasti vieraalta.

Jukka Peltonen

Siitä se alkoi, ja vähitellen Pohjoiskalotin
monet yhteiset piirteet ja etäisyyksien suhteellisuus alkoivat palautua mieleen ja konkretisoitua etelän vuosien jälkeen. 1980-luku
oli Pohjoiskalotti-kokouksissa aktiivista aikaa.
Kirjastoihmisillä niin Norjan, Ruotsin kuin Suomen ja Venäjän Lapissa oli kiinnostusta ja halua
järjestää tällaisia kokouksia, osallistua niihin ja
tavata kollegoita muista maista. Kokouksissa esiteltiin vireillä olevia hankkeita ja keskusteltiin
monista kirjastotyöhön liittyvistä asioista. Ainakin yhtä tärkeää oli tutustuminen samankaltaista työtä tekeviin ihmisiin, sehän tunnetusti
helpottaa käytännön yhteistyötä. Kynnys ottaa
yhteyttä ja kysellä mataloituu.
Aina näissä kokouksissa oli kiinnostavaa
kulttuuriohjelmaa,
kirjailijoita,
tutkijoita,
musiikkia. Etenkin ruotsalaiset ja norjalaiset
hallitsivat tämän puolen. 1990-luvun puolella
kokoukset rupesivat enemmän painottumaan
erilaisiin tietokanta- ja tietojärjestelmä- ja ver-
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kostoitumisasioihin. Niin ne muuttuivat ehkä
teknokraattisemmiksi sisällöltään, mutta kyllä
siellä kulttuuriohjelmaa oli edelleen.
1980-luvun viimeinen kalottikokous pidettiin
Murmanskissa lokakuussa 1989. Murmanskilaisia oli mukana jo 1970-luvun alun kokouksissa,
samoin kuin Torniossa vuonna 1987, kirjastonjohtaja ja pari muuta. Murmanskilaiset kutsuivat silloin kokouksen ensimmäisen kerran
Neuvostoliiton puolelle, ja se herätti kovasti
mielenkiintoa Pohjoismaissa. Olihan se glasnostin ja Gorbatšovin arktisen aloitteen aikaa.
Lapistakin lähti parikymmentä henkeä, samalla
linja-autolla ruotsalaisten kanssa.
Murmanskissa oli juuri perustettu ensimmäinen Kuolan saamelaisten yhdistys. Murmanskin kirjastolla oli yhteyksiä saamelaisia lähellä
oleviin tutkijoihin ja opettajiin, ja kirjasto ehdottikin varhaisessa vaiheessa, että kokouksen
yhtenä teemana olisivat saamelaiset ja saamelaisbibliografiat. He olivat kovasti kiinnostuneita kolmen pohjoismaan saamelaistietokantahankkeesta, Tornion kokouksen aikaan kun oli
sovittu sen alkuvaiheen tehtävistä. Kokouksessa
murmanskilaisten toivomukseen päästä mukaan
vastasi Anders Løøv Trondheimin yliopistonkirjastosta. Hän esitti omassa puheenvuorossaan
Murmanskin aluekirjastolle kutsun osallistua
bibliografiayhteistyöhön.
Silloin ei Lappi-osastolla vielä ollut saamelaiskirjastonhoitajaa, joten minä jouduin esittelemään saamelaista erikoiskirjastotoimintaa
ja bibliografista työtä Suomessa. En koskaan ole
kyllä puhunut niin suuressa salissa ja niin suurelle joukolle ja niin hitaasti kuin siellä. 60 poh-

joismaisen vieraan lisäksi paikalla oli lähes 400
Murmanskin alueen kirjastoihmistä. Meidän oli
käsketty puhua hyvin hitaasti, että tulkki pysyy
perässä. Siellä oli monimutkainen simultaanitulkkausjärjestelmä - ensin puhujan kielestä venäjäksi, sitten venäjästä pohjoismaisille kielille,
niille oli kaikille oma tulkkinsa. Ei ihme, kun
kohtuullisesti kirjastoslangia sisältäneen esitykseni jälkeen kysyin ruotsalaiselta kollegalta,
että miten puhe meni perille, hän vastasi, että
hyvin meni, hän ei ymmärtänyt mitään! Suomen
kielen tulkkina oli lappilaisille tuttu kulttuuripersoona Sven Lokka.
Kokouksen puitteet olivat mahtavat ja
ohjelma monipuolista, aiheet vaihtelivat perestroikasta arktisen ympäristön suojeluun
- kirjastojen kannalta. Toisen päivän kruunasi lämminhenkinen illanvietto Kuolan saamelaisyhdistyksen varapuheenjohtajan Nina
Afanasjevan kotona, pienessä asunnossa, jossa
meitä oli vieraana kymmenkunta saamelaiskirjastojen kanssa jollain lailla tekemisissä olevaa
ihmistä eri Pohjoismaista, mm. Suomen saamelaisvaltuuskunnan tuleva puheenjohtaja Pekka
Aikio. Seuraavana päivänä tehtiin vielä retki 180
kilometrin päähän Lovozeroon eli Luujärvelle,
kuolansaamelaisten ”pääkaupunkiin”, joka oli
hyvin mielenkiintoinen tutustumiskohde kirjastoineen, museoineen, kulttuuriohjelmineen ja
Seitajärvineen. Aikion Pekan ja Ruotsin saamelaiskirjastokonsulentin IngaBritt Blindhin kanssa matkustimme sinne norjalaisten bussissa, kun
arvelimme heidän olevan meille sopivaa matkaseuraa. Saimme siitä ansaitut suosionosoitukset.
Pohjoiskalottikokoukset ovat sen jälkeen
jatkuneet säännöllisesti vuoron perään kussakin neljässä maassa. 1990-luvun alkupuolella
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niitä pidettiin Tromssassa (1992), Övertorneålla (1993) ja Rovaniemellä (1995). Sen jälkeen
niitä on nimitetty Barentsin alueen kirjastokokouksiksi, kun mukaan on tullut uusia alueita
Venäjältä (Arkangelin alue, Komin ja Karjalan
tasavallat) ja Ruotsista (Västerbotten) sekä
Suomesta (Oulun lääni). Samalla kokouskieli on
muuttunut englanniksi ja perinteisestä simultaanitulkkauksesta pohjoismaisille kielille on
luovuttu.

Pohjoismainen saamelaistietokanta - ikuisuusprojekti
Pohjoiskalotin tietopankista puhuttiin kalottikokouksissa 1980-luvun alkupuoliskolla. Pohjoinen tietopalvelu -projekti (1982–1983) oli ehdottanut yhteistä tietokantaa, johon joka maan
oma bibliografinen keskus toimittaisi aineistonsa. Lappi-osastosta ja Lapponica-tietokannasta
oli jo tullut tällainen keskus Suomessa. Naapurimaiden kollegat olivat myötämielisiä, mutta
eihän niiltä resursseja löytynyt tähän tarkoitukseen, ja ennen kaikkea tietojärjestelmät olivat
niin erilaisia eri maissa.
Luulajan kokouksessa vuonna 1985 Heli ehdottikin, että pieni konkreettinen edistysaskel
voisi olla, jos kokeiltaisiin tietojenvaihtoa Norjan saamelaistietokannan kanssa ja testattaisiin
käytössä olleiden standardien yhteensopivuutta. Saamelaistietokannan tallennus oli aloitettu
Trondheimin yliopistonkirjastossa vuonna 1981
ja jo kolme vuotta myöhemmin norjalaiset julkaisivat ensimmäisen painetun bibliografian,
joka kattoi vuodet 1966–1980. Ehdotus sai vastakaikua ja johti paljon pitemmälle, kun tammikuussa 1987 jätettiin Trondheimin aloitteesta

Nordinfolle ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle kolmea maata edustavien kirjastojen yhteinen projektianomus, tavoitteena yhteispohjoismaisen saamelaisbibliografian kokoaminen
Norjan saamelaistietokantaan. Rahaa vuoden
projektiin myönnettiin 220 000 markkaa.
Tornion kalottikokouksessa v. 1987 oli ensimmäinen työpalaveri ja siinä vaiheessa jouduin
itse mukaan. Hankkeen vetäjänä oli Anders
Løøv Trondheimista, yliopistonkirjastonhoitaja ja historiantutkija, jolla itsellään oli eteläsaamelainen tausta, ja ruotsalaisen osapuolen
edustajana alkuvaiheen jälkeen saamelaiskirjastokonsulentti IngaBritt Blindh Uumajan lääninkirjastosta. Varsinainen projektivuosi oli
1988. Hankkeen päätavoitteeksi oli määritelty
sovittaa yhteen eri maiden (käytännössä Norjan
ja Suomen) saamelaistietokantojen käyttämät
atk-järjestelmät, kehittää yhteisiä työskentelytapoja sekä luoda yhteinen kontrolloitu asiasanasto ja luokitus ja kääntää ne eri kielille, myös
saameksi. Yhteisiä työkokouksia pidettiin Trondheimissa ja Uumajassa.
Pitkin vuotta selvittelimme Andersin ja
Trondheimin atk-ihmisten kanssa saamelaisaineiston käsittelyn yhtenäistämiseen, tiedonsiirtoon ja konvertointiin liittyviä kysymyksiä.
Kolmen kuukauden virkavapaalla käänsin Norjan saamelaistietokannassa käytettyjen asiasanojen kontrolloimattoman listauksen suomeksi.
Paljon lisätyötä aiheutti norjan kielen yksilöllisistä muodoista harvinaisen rikas terminologia,
se synnytti suuren määrän kysymyksiä ja ehdotuksiakin sanaston siivoamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Se oli oikea norjalaisen asiasanaston
tehokurssi, jälkeenpäin vaan on vaikea ymmärtää, miten se onnistui ennen sähköpostiaikaa!
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Anders käänsi sanaston alustavasti ruotsiksi ja
IngaBritt saameksi. Kokeiltiinpa Trondheimissa
saman asiasananerikielisten muotojen linkittämistä toisiinsa tiedonhaussa - tulos näytti lupaavalta, mutta jäi kesken. Lapponica-asiasanastoa
täydennettiin soveltuvin osin norjansaamelaisella terminologialla.
Vuoden lopulla oltiin niin pitkällä, että
saatoimme lähettää Lapponicasta ensin testiaineistoa, sitten vuosien 1988–1989 aineiston
Trondheimiin konvertoitavaksi. Lapponican saamelaisaineisto koko tietokanta-ajalta oli koodattu, luokitettu ja asiasanoitettu yhteisen saamelaistietokannan vaatimusten mukaan. Suomessa
julkaistusta saamelaisaineistosta ilmestyi pieni
vuosiluettelo vuosilta 1986 ja 1987 ja kuusivuotisbibliografia vuosilta 1984–1989, se käsitti jo
yli 1500 monografia- ja artikkeliviitettä.
Sitten kävi niin kuin monesti yhteisissä
hankkeissa, veto loppui kesken. Lapponican
konvertoinnin Katista Trondheimin käyttämään
Polydociin sanottiin olevan viittä vaille valmis,
kun Trondheimissa lopetettiin hankkeen tukeminen. Se vaatikin nyt liikaa resursseja, varsinkin kun ulkopuolinen rahoitus oli muuttunut
uhanalaiseksi. Atk-tuki suurin piirtein lakkasi ja
tietokannalle ruvettiin hakemaan uutta isäntää.
Työ Trondheimissa päättyi vuoden 1991 lopussa,
ilman että likipitäen valmista suomalaista tai
ruotsalaista aineistoa olisi liitetty tietokantaan.
Kesti joulukuuhun 1992 asti, ennen kuin Norjan kansalliskirjaston uusi suuri Ranan osasto
sai Norjan kulttuuriministeriöltä tehtäväkseen
jatkaa saamelaisbibliografiatyötä Norjassa. Valitettavasti saamelaistietokannan resursointi jäi

Mo i Ranassakin vaatimattomaksi alun toiveikkuuden jälkeen, käytännössä yhteen kirjastonhoitajaan ja tilapäiseen lisäapuun ja atk-tukeen.
Karasjoen saamelainen erikoiskirjasto on kyllä
osallistunut saamenkielisen kirjallisuuden rekisteröintiin.
Seuranneiden vuosien aikana on ollut useampikin yhteishanke, tietokantaohjelmat ovat
kehittyneet nopeasti ja seurustelevat keskenään
helpommin kuin ennen, mutta yhteinen saamelaistietokanta on resurssien puuttuessa jäänyt
syntymättä. Vasta verkkoajan portaalit, kuten
pohjoissuomalaisten Pohjanportti, ovat mahdollistaneet kolmen maan (jatkossa varmaan
neljännenkin) tietokantojen yhteishaun, mutta
sekään ei ole ratkaissut yhteisten käytäntöjen,
luokituksen ja monikielisen sanaston tarvetta
tiedonhaussa.

Grönlanti-kirjallisuuskeskus
Pohjola-Nordenin piirissä keskusteltiin 1980-luvun puolivälissä siitä, miten muidenkin pohjoismaisten kielialueiden kuin Ruotsin kirjallisuutta saataisiin paremmin tunnetuksi Suomessa.
Kehiteltiin tällainen kirjallisuuskeskus-systeemi kutakin maata varten ja tarjottiin sitä tietyille maakuntakirjastoille. Rovaniemen kirjastoa
olisi kiinnostanut vaikka Norjan kirjallisuus,
sitähän oli Lappi-osastolla runsaasti PohjoisNorjaa koskevaa. Norjan keskus oli kuitenkin
ehditty perustaa Espooseen. Pohjola-Norden
tarjosi meille Grönlantia, ja pienen pohdiskelun jälkeen vastasimme myöntävästi. Laajempaa
käyttäjäkuntaa kiinnostava Islanti oli luvattu
Kuopioon.

126

Jukka Peltonen - Kansainvälisyyttä, tietokantoja, kokoelmatyötä Lappi-osastolla vuosina 1983–1995

Grönlanti sinänsä sopi mainiosti Lappi-osaston pohjoiseen profiiliin, osastolla kun oli jo
1970-luvulta lähtien ollut kohtalaisesti eri tahoilta saatua tai hankittua arktista kirjallisuutta. Sijoituspaikaksi tulikin Lappi-osasto ja sinne
koottiin kaikki talosta löytyvä Grönlanti-aineisto. Kokoelman käytön kannalta ongelmallista oli
se, että naparetkikuvausten lisäksi Grönlantikirjoja ei ollut julkaistu suomeksi juuri ollenkaan. Kokoelma käsitti alkuvaiheessa n. 100 teosta, mutta kasvoi muutamassa vuodessa lähes
viisinkertaiseksi. Silloin kokoelmasta julkaistiin
Kati-Lapponicasta tulostettu luettelokin. Kokoelmasta ei aiheutunut paljonkaan kustannuksia,
Grönlannin keskuskirjastolta saatiin pian lähes
100 kirjan lahjoitus grönlanninkielistä ja kaksikielistä (grönlanti-tanska) kirjallisuutta. Nykyisin aineiston määrä lähentelee tuhatta, ja kokoelmaa on pyritty säännöllisesti kartuttamaan.
Lapponica-salissa kokoelmaan liitettiin vuonna
1996 myös Alaskan, Kanadan ja Siperian inuittialueita koskeva aineisto.
Vuoden 1988 helmikuusta lähtien Lapin maakuntakirjasto on epävirallisesti toiminut grönlantilaisen kirjallisuuden keskuksena Suomessa. Vielä samana keväänä saatiin vieraiksi kaksi
tunnettua grönlantilaista taiteilijaa, kuvataiteilija Aka Høegh ja hänen latvialaissyntyinen miehensä, kirjailija-valokuvaaja Ivars Silis. Siliksen
näyttely ja diaesitelmä käsittelivät Pyyntimiesten Grönlantia, Aka Høeghin grafiikkaa ja maalauksia taas oli esillä SYP:n näyttelyikkunoissa.
Muitakin Grönlanti-aiheisia tilaisuuksia ja näyttelyitä on vuosien varrella järjestetty.
Kesällä 1989 pääsimme tutustumismatkalle
Nuukiin, Grönlannin pääkaupunkiin, Grönlannin keskuskirjaston vieraaksi. Opetusministe-

Jukka Peltonen toimi pitkään Lappi-osaston kirjastonhoitajana
ja oli mukana kehittämässä kansainvälistä yhteistyötä.

riö oli siihen aikaan antelias tukemaan tällaisia
matkoja. Meitä lähti maakuntakirjastosta kaksi,
vs. kirjastotoimenjohtaja Kaarina Luodelahti ja
minä. Lisäksi mukaan tuli Sirkku Seppänen Pohjoismaisesta kieli- ja tiedotuskeskuksesta (myöhemmin Lapin lääninhallituksessa), vähän niin
kuin oppaaksi ja tulkiksi. Halvin mahdollinen
vaihtoehto oli viikon pakettimatka Kööpenhaminasta, ja se tarkoitti sitä, että meillä oli Nuukissa
ruhtinaallisesti aikaa tutustua kaupunkiin virallisen ohjelman jälkeen iltaisin ja viikonloppuna.
Nuuk oli 13 000 asukkaan arktinen kaupunki,
sinänsä oikein kiinnostava, kuin olisi ollut Varangin niemimaalla, mutta kyllä sen kaikki 50 nähtävyyttä tuli kierrettyä aika tarkkaan. Samalla
sai tuntumaa paikallisen elämän erikoislaatuun.
Hienoja luontoelämyksiä koimme iltaristeilyllä
Godthåbinvuonolla maailman vanhimpien ki-
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vilajikerrostumien keskellä – matkalla tuttuja
tapaamaan (poro on grönlanniksi ’tuttu’) − tai
vanhan sataman rannalla ihailemassa ohi lipuvia jäävuoria. Mannerjäätikölle emme päässeet,
se oli ”loppuunmyyty”, jouduimme ihailemaan
sen ääretöntä valkoisuutta vain lentokoneesta.
Varsinainen tutustumisohjelma oli hyvin
suunniteltu ja antoisa. Keskuskirjaston eli Nunatta Atuagaateqarfian ja sen laajan kansalliskokoelman Groenlandican lisäksi kävimme
Grönlannin kansallismuseossa ja yliopistolla,
kustantamossa ja oppimateriaalivirastossa, tapasimme itsehallinnon varaopetusjohtajan ja
tervehdimme kulttuurijohtajaa, runoilijaa joka
oli 1970-luvulla osallistunut Rovaniemellä arktiseen kirjailijakokoukseen ja tutustunut Jorma
Ettoon. Kaupungin ainoa kirjakauppa Atuagkat
yllätti tasollaan ja palvelukyvyllään. Siitä lähtien suurin osa Grönlanti-kokoelman ulkomaisista
kirjoista ja osa arktisesta kirjallisuudestakin on
hankittu sieltä. Jo monta vuotta on apuna voinut
käyttää sähköpostia ja heidän erinomaista verkkokirjakauppaansa.
Vuonna 1991 Grönlannin keskuskirjaston
johtajaksi valittiin ensimmäinen inuittikirjastonhoitaja Elisa Jeremiassen. Kutsuimme hänet saman tien viiden päivän vierailulle Rovaniemelle ja Lappiin. Kaksi päivää kierrätimme
Helin kanssa Elisaa Sodankylässä, Inarissa ja
Kittilässä tutustumassa kirjastoihin ja tapaamassa saamelaisia taiteilijoita ja kulttuurivaikuttajia, Matti Morottajasta Petteri Laitiin.
Myöhemmin 1990-luvulla Elisa kävi toisen kerran Rovaniemellä Etelä-Pohjoinen- konferenssissa. Rovaniemeltä on Grönlannissa käyty taas
2000-luvulla, kun saamelaiskirjaston- hoitaja
Irene Piippola osallistui pienten pohjoisten

kansojen kirjallisuusseminaariin Nuukissa. Yhteyksien ansiosta saatiin alulle pienimuotoista
julkaisuvaihtoa, mutta se on vähitellen hiipunut.

Arktinen yhteistyö
Arktisten kirjastojen kokouksia järjestettiin
vuodesta 1971 lähtien, ensin nimellä Northern
Libraries Colloquy, Rovaniemen kollokviosta
(1990) alkaen nimellä Polar Libraries Colloquy.
Kokouksia pidettiin aluksi joka vuosi, vuoden
1976 jälkeen joka toinen vuosi, vuorotellen
Euroopassa ja Amerikassa. Olin jo osallistunut
Luulajan (1986) ja Rovaniemen (1990) kollokvioihin, kun vuonna 1992 tuli mahdollisuus
matkustaa Columbuksessa, Ohiossa pidettyyn
konferenssiin. Meitä lähti viiden hengen porukka Rovaniemeltä, Arktisesta keskuksesta, yliopiston kirjastosta, meidän talosta Heli ja minä.
Ennen kollokviota kävimme neljän päivän tutustumismatkalla Alaskan kirjastoissa Fairbanksissa ja Anchoragessa keskustelemassa yhteistyön
mahdollisuuksista. Arktisten maiden yhteistyö
oli vuosikymmenen alussa harpannut uudelle
konkreettisemmalle tasolle, päänavaajana Rovaniemellä 1990-luvun alussa alkunsa saanut
ympäristöyhteistyö, jota kutsuttiin Rovaniemiprosessiksi. (Se johti vähitellen Arktisen neuvoston ja monien yhteistyöelimien perustamiseen.)
Vuonna 1989 perustettu Arktisen keskuksen tietopalvelu oli solminut yhteyksiä Alaskan yliopistonkirjastoon. He olivat kehitelleet
ajatuksen ns. Cold-yhteistyöstä, mikä tarkoitti
suomalaisen kylmän ilmanalan tutkimusaineiston entistä tarkempaa rekisteröintiä AK:n suunnittelemaan erityiseen Cold-tietokantaan. Cold
liitettäisiin osaksi pohjoisamerikkalaisten juuri
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valmiiksi saamaa PolarPac-nimistä cd-rom-tietokantaa. Cold tehtäisiin AK:n ja Lappi-osaston
yhteistyönä, sen pohjana olisivat Lapponicasta poimittu suomalainen tutkimuskirjallisuus
(myös artikkelit), jota täydennettäisiin Arktisen
keskuksen tutkijayhteyksien avulla. Lisäksi siihen pyrittäisiin saamaan mukaan Kuolan tiedekeskuksen tutkimustiivistelmiä.
Columbuksen kollokviossa Heli ja Kurpan
Liisa esittelivät tietokantahankettaan, minun
tehtävänä oli demonstroida Lapponican mikrotietokantaa kiinnostuneille kollegoille. Niitä riitti ihan mukavasti, sen sijaan esitellessä
tuli kylmä hiki englannin kielen kanssa – Pohjoiskalotilla kun oli riittänyt ruotsin ja norjan
taito. Alaskan keskusteluissa päästiin yliopistonkirjaston kanssa sopimukseen yhteistyöstä
Lapponican ottamiseksi mukaan alaskalaisten
ylläpitämään PolarPaciin. Se toteutuikin jo
seuraavana vuonna, ja Lapponica sisältyi myös
PolarPacin seuraaviin laitoksiin vuosina 1995
ja 1998, ainoana eurooppalaisena tietokantana,
joka sisälsi sekä monografioita että artikkeleita.
Lappi-osastolla jatkettiin työtä Cold-hankkeen eteen, hankittiin enemmän yleistä kylmätutkimusta ja koodattiin cold-aineisto AK:ta
varten. Hanke kuivui kuitenkin kokoon muutamassa vuodessa, oli atk-teknisiä ongelmia eikä
sille oikein löytynyt luontevaa paikkaa pohjoisten tietokantojen joukossa.

Kati-tietokanta ja siirtyminen atk-aikaan
Suunnitelmat Lapponican atk-aikaan siirtymiseksi olivat jo pitkällä elo-syyskuun vaihteessa
1983, kun tulin taloon. Käytännön valmistelut

ja järjestelmän testaus saatiin valmiiksi syksyn
aikana. Ennestään olin ollut tekemisissä pelkästään atk-lainausjärjestelmien kanssa, jotka
olivat nopeasti yleistyneet kuntien kirjastoissa
edellisinä vuosina. Nämä järjestelmät perustuivat aineiston minitietoihin, eikä niistä ollut paljon iloa tiedonhaussa. Rovaniemellä pidettiinkin järkevänä odottaa niin kauan, että saatiin
kunnon bibliografiset tietokannat.
Lappi-osastolle varsinkin se oli ehdoton edellytys. Osastollahan oli jo kauan tehty kunnianhimoista bibliografista työtä, mutta kun aineisto
jatkuvasti kasvoi, eivät manuaaliset systeemit
kortistoineen ja koneella kirjoitettuine ja monistettuine Lapponica-uutuusluetteloineen enää
tahtoneet riittää. Ainakin osaratkaisun näihin
ongelmiin tarjosi tieteellisten kirjastojen Katitietokanta, johon Lapponica oli hyväksytty alatietokannaksi edellisenä vuonna.
Syksyn 1983 aikana saimme Lappi-osastolla
tarvittavaa koulutusta ja opastusta Katin käyttämään Finmarc-bibliografiaformaattiin, käytännön tallennustyöhön MikroMikko ykkösellä ja
tietueiden siirtoon levykkeillä Valtion tietokonekeskukseen Espooseen – postitse. Vuoden 1984
alusta päästiin opittua sitten soveltamaan käytäntöön. Kirjaston omana tukihenkilönä meillä
oli Puron Pirkko, joka vaihtoi puoleksi vuodeksi
työpaikkansa Lappi-osaston amanuenssiksi.
Kati oli siihen aikaan Kansallisbibliografian
ja erikoisbibliografioiden yhteistietokanta ja
jo usean vuoden aikana kehittynyt tarkoitukseensa sopivaksi. Sen tiedonhakuominaisuudet
olivat kohtalaiset ja ennen kaikkea siitä voitiin
tulostaa paperille bibliografioiden ja luetteloi-
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den pohjat, sitä pidettiin 1980-luvulla hyvin tärkeänä. Näin tehtiin Lapponican osaltakin, kuusi
kertaa vuodessa saatiin postissa printit, niistä
sitten monistettiin noin 450 Lapponica-uutuusluetteloa levitettäväksi maailmalle. Huomattava
parannus aikaisempiin luetteloihin verrattuna
olivat kunnon hakemistot – henkilöhakemisto
ja yhdistetty asia-, paikan- ja yhteisönnimihakemisto. Olimme tosi tyytyväisiä näin hienoista ja
tiedonhakua helpottavista hakemistoista.
Iloa tuotti myös Lapponica-vuosiluettelo, johon oli koottu koko vuoden luetteloitu aineisto hakemistoineen ja liimattu se pahvikansiin.
Kansia koristi Mercatorin tunnettu pohjoisnapakeskinen arktisen alueen kartta. Vuosiluettelon
bibliografisena uutuutena oli saamenkielisten
kirjojen ja artikkeleiden aakkosellinen (vuosi)
luettelo, sitä oli jaossa myös eripainoksena vuosilta 1984–1988.
Tiedonhaku ”omasta” tietokannasta ei sitten ollutkaan kovin helppoa, ainakaan Rovaniemeltä käsin. Tilanne oli toinen Helsingissä ja
muissa parempien yhteyksien päässä olevissa
kirjastoissa. Olihan se aika nurinkurista, että
Lapponica-tietokanta sijaitsi fyysisesti Espoossa eikä paikanpäällä Rovaniemellä. Kirjastossa
oli silloin jo käytössä modeemiyhteys virkailijoiden tiedonhakua varten, mutta se ei kyllä ollut niitä kaikkein käytännöllisimpiä, eikä juuri
houkutellut tekemään hakuja. Sitä paitsi se ei
ollut mitään halpaa lystiä. Hakumahdollisuuksia
oli mainostettu myös Pohjoiskalotin lähimmille
yhteistyökirjastoille, kuten Luulajaan tai Tromssan museolle, mutta kyllä ne kommentit yleensä
olivat aika vaisuja. Haut eivät tahtoneet teknisesti onnistua. Uutuusluetteloille jäi siksi edelleen tärkeä rooli, samoin pahvikortistolle, jota

jouduttiin päivittämään 1990-luvulle asti, tosin
kortit voitiin tulostaa tietokoneelta Erkki Saarisen suunnitteleman ohjelman avulla.
Heli kehitteli niinä vuosina osuvan iskulauseen ”Lapponica kotiin”, hän käytti sitä
ensimmäisen kerran luultavasti Luulajan kalottikokouksessa 1985, samalla kun esitteli
Kati-Lapponicaa askeleena kohti Pohjoinen tietopalvelu -projektin ehdottamaa kansallista bibliografista keskusta. Uudessa Pohjoinen (yritys)
tietopalvelu-projektissa selvitettäisiin samalla
Lapin läänin sisäistä tietoliikenneverkkoa kirjastojen kannalta ja edellytyksiä Lapponican
saamiseksi Rovaniemen kaupungin koneille
Todellisuudessa kesti aina vuoteen 1992 asti,
ennen kuin tietokanta saatiin siirrettyä levykkeillä Katista Lappi-osaston tietokoneelle asiakaskäyttöön. Tämä ”mikro-Lapponica” sisälsi
koko siihen astisen Lapponica-tietokannan.
Kolme vuotta aikaisemmin oli julkaistu mikrokorttimuodossa Lapponican 5-vuotiskumulaatio
1984–1988, sitä jaettiin maksutta halukkaille
uutuusluettelon saajille.
Uuden Pallas-kirjastojärjestelmän käyttöönotto Aurora-kirjastoissa ratkaisi Lapponicaaineistonkin atk-tulevaisuuden, mutta lopetti
samalla painetut luettelot. Lappi-osaston monografiat alettiin luetteloida Pallakselle vuonna
1991 ja artikkelit vuonna 1995, kun Pallaksen
osakohdeformaatti valmistui. Atk-lainaus alkoi v.
1992. Viimeinen painettu Lapponica-vuosiluettelo koski vuotta 1990 ja uutuusluettelo artikkelien osalta vuotta 1994. Kati-tietokantaan vuosina
1984–1994 tallennettu Lapponica konvertoitiin
Pallakselle alkuvuodesta 1996. Kati lakkasi ole-
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masta vuodenvaihteessa 1994/1995. Lapponican
artikkelit vuodesta 1995 alkaen sisältyvät Kansalliskirjaston Arto-tietokantaan, sinne on konvertoitu myös Katin Lapponica-artikkeliviitteet.

Tyypillistä Lappi-osastolle oli ja on se, että
aineisto poikkeaa huomattavasti tavallisesta
yleisen kirjaston aineistosta. Populaarikirjallisuutta on suhteellisen pieni osa kokoelmasta.
Ehkä se on kasvanut viime vuosina. Kokoelmaan
hankitaan paljon paikallisia ja alueellisia pienja omakustanteita, olivat ne sitten kaunokirjallisuutta tai varsinkin nykyään henkilö- ja paikallishistoriaa tai lappilaista musiikkia. Näistä vain
osaa saa kirjakaupan kautta, julkaisijan tavoittaminen saattaa sitten olla työlästäkin. Oma lukunsa ovat toimintakertomukset, pienpainatteet
ja käsikirjoitukset. Sitten on tämä määrällisesti
suurin ryhmä, tutkimuskirjallisuus sekä julkishallinnon ja erilaisten yksityisten yhteisöjen
tuottama harmaa kirjallisuus - tutkimuksia, selvityksiä ja suunnitelmia, raportteja, mietintöjä
ja vastaavia julkaisuja. Ne myös ovat keskeisten
käyttäjäryhmien, tutkijoiden ja opiskelijoiden,
kannalta tärkeintä aineistoa.

Aineiston hankintaa ja valintaa 1980-luvulla
Maakuntakirjaston tehtävät määriteltiin ensimmäisen kerran 1960-luvun alussa. Kirjaston
piti mm. hankkia ja säilyttää mahdollisimman
täydellinen kokoelma sen toiminta-aluetta koskevaa ja muuta siihen läheisesti liittyvää kirjallisuutta. Rovaniemellä keruualue laajeni
luonnostaan käsittämään koko Pohjoiskalotin
ja vähitellen muitakin pohjoisia alueita. Lappiosastosta kehittyi pieni tieteellinen yleiskirjasto, johon hankittiin pohjoista kirjallisuutta ja
muuta kirjastoaineistoa kaikilta aloilta, tarkimmin Lapin lääniä koskevaa.
Hankinta oli hankala ja suuritöinen urakka,
se oli helppo todeta, kun tutustui lähemmin kokoelmaan ja osaston käytäntöihin. Työläintä oli
löytää ilmestyvien julkaisujen paljoudesta ne,
jotka liittyivät Suomen Lappiin tai muuhun Pohjoiskalottiin tai saada yleensä riittävästi tietoa
naapurimaiden uudesta kalottikirjallisuudesta
tai vaikkapa vähälevikkisistä saamelaisjulkaisuista. Valintapäätöksen tekeminen sinänsä oli
useimmiten yksinkertaista, laatukriteereitä ei
tarvinnut miettiä, kappalemääriä sen sijaan
aina välillä. Mutta miten ratkaista rajatapaukset, joita niitäkin riitti – ottaa vai olla ottamatta.
Mitä hankinnan apuvälineitä ja hankintatapoja oli käytettävissä aineiston tavoittamiseksi ja
saamiseksi Lappi-osastolle. Sähköposti ja internet tulivat avuksi vasta paljon myöhemmin.

131

Vuonna 1985 teimme tilastoa Lappi-osastolle
luetteloitujen kirjojen hankintatavasta. Puolen vuoden aikana hankittiin tai saatiin 563
julkaisua. Niistä 240 tuli vapaakappaleina, julkaisuvaihdon kautta tai muina automaattisina
toimituksina. Kirjakaupan tai vastaavan kautta
toimitettiin 206 teosta, suoraan julkaisijalta tilattiin 109 ja antikvariaatista 8 teosta. Hankinnoista noin 32 % oli kaupallisten kustantajien
julkaisemia, 11 % tutkimuskirjallisuutta, 53 %
erilaista harmaata aineistoa, 3 % omakustanteita ja 1 % käsikirjoituksia.
Suuri ero oli Suomessa julkaistun ja ulkomailla julkaistun aineiston välillä. Esimerkiksi
kaupallisten kustantajien osuus oli Lapin läänissä julkaistuista teoksista 1 %, muualla Pohjoiskalotilla julkaistuista 35 % ja Etelä-Suomessa

julkaistuista 42 %. Mitä kauemmas Lapista mentiin, sitä suurempi osuus aineistosta oli kaupallisten kustantajien julkaisemaa. Pohjoismaissa
julkaistu aineisto tilattiin yleensä suoraan näistä maista, julkaisijoilta tai muutamilta hyviksi
todetuilta kirjakaupoilta. Kirjat saatiin näin
halvemmalla ja nopeammin, tullin aiheuttamat
ongelmatkin helpottuivat vuosien mittaan.

Lappi-osasto vuonna 2010.

Hankinnan helpottamiseksi oli 1980-luvulla
mahdollista päästä monien lappilaisten julkaisijoiden ja tiedontuottajien kanssa sopimukseen
heidän julkaisujensa säännöllisestä toimittamisesta Lappi-osastolle. Muutamat Lapin kirjapainoista olivat valmiita toimittamaan yhden
kappaleen painamistaan julkaisuista maakuntakirjastolle. Lapin tutkimusseuran julkaisuvaihdon kautta saatiin jonkin verran lähinnä ulkomaisia kausijulkaisuja. Toimintakertomusten
säännöllisiä toimituksia kyseltiin kunnilta, kouluilta, yrityksiltä yms. Tilaukset tehtiin postitse
tai puhelimella.
Aluekokoelmalle tyypillisistä hankinnan
apuneuvoista oli käytössä suuri määrä julkaisijoiden ja erikoiskirjastojen luetteloita ja bibliografioita. Niiden lisäksi saatiin tietoja uusista
tai puuttuvista julkaisuista kirjojen lähdeluetteloista, antikvariaattiluetteloista sekä asiakkaiden ja alueen muiden kirjastojen antamista
vihjeistä. Kaikkein tärkeimpiä tiedonlähteitä
hankinnan kannalta olivat kuitenkin alueen sanoma- ja aikakauslehdet, varsinkin paikallisen
harmaan kirjallisuuden osalta, niin kuin Lappiosastolla on voitu vuosien varrella hyvin todeta.

Lapponica-sali toimii edelleen myos nayttelytilana.

1980-luvulla ei vielä toimittu verkkoympäristössä. Nykyään tieto uusista julkaisuista on
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enemmän hajallaan. Ennen esimerkiksi Valtion
painatuskeskuksen uutuusluetteloihin oli koottu kaikkien valtion laitosten julkaisut. Nyt vastaava tieto pitäisi hankkia seuraamalla suurta
joukkoa laitosten verkkosivuja. Toinen muutos
on se, että aikaisemmin saatiin paljon enemmän
vaihto- tai ilmaiskappaleita. Tulosvastuullisuus
on tehnyt lähes kaiken maksulliseksi.

Varastosta paraatipaikalle – lähemmäksi
käyttäjiä
Lähestyttäessä 1990-luvun puoliväliä kävi ilmeiseksi, että kohta 30-vuotias kirjastotalo kaipasi
pian perusteellisempaa remonttia. Alvar Aallon nimi tiedettiin sellaiseksi valtiksi, että sen
avulla piti olla mahdollista saada valtiolta rahaa
isompaankin korjaushankkeeseen ja samalla tilajärjestelyihin.
Heli oli jo pitkään puhunut tarpeesta saada
Lappi-osasto kellarista ihmisten ilmoille, siitä
kuinka niin tunnetun kokoelman tilat lainausosaston alapuolisessa varastossa olivat kirjastolle pieni häpeä. Yhtenä vaihtoehtona hän mainitsi ensimmäisen kerran julkisuudessa vuonna
1994 osaston siirtämisen talon näyttelysaliin,
kuitenkin niin että näyttelytoiminta jatkuisi
siellä jossain muodossa. Taidemuseon kanssa
hän kehitteli ajatuksen pohjoisen taiteen näyttelytilasta, jonka käytössä olisi ehkä vajaa puolet salista. Myös aulassa ja suunnitellussa kirjastokahvilassa olisi näyttelytiloja.
Siitä syntyi lyhyt, mutta kiivassanainen keskustelu paikallisessa lehdessä, kun muutama
taiteilija vastusti jyrkästi tällaista kulttuurivandalismia, ”maan parhaan taidenäyttelysalin”

tuhoamista. Kulttuuritoimen johtoryhmä esitti
yhtenä ison näyttelytilan vaihtoehtona entisiä
maakuntamuseon tiloja Lappia-talon kellarissa.
Lapin taiteilijaseuran puheenjohtajan mielestä
taas paljon parempi ratkaisu tilaongelmiin olisi
viedä Lappi-osasto moisiin kellaritiloihin, joita
hän ei kyllä sanonut tuntevansa.
Kirjastotalon remontti toteutui kolmessa osassa vuosina 1994–1996. Ensin korjattiin
kirjastosalin kattoikkunat, sitten uusittiin julkisivuelementit ja toteutettiin näyttelysalin
muutostyöt – ne tehtiin ”Aallon hengessä” eikä
rakenteisiin tarvinnut kajota – sekä Lappi-osaston siirto (helmikuussa 1996) ja lopuksi muut
tilajärjestelyt.
Suunnitteluvaiheessa käytiin keskusteluja
muistakin vaihtoehdoista Lappi-osaston sijoituspaikaksi. Näyttelysalin lisäksi selvitettiin tarkemmin osaston sijoittamista Lappia-talon puoleiseen päähän kirjastoa, mutta vaaka kallistui
aika pian näyttelysalin puolelle. Olihan se avara
ja edustava paikka, jossa monet olivat tottuneet
käymään vilkaisemassa näyttelyitä. Arvelimme,
että aina joku heistä tutustuisi Lappi-osastoonkin ja saisimme heistä uusia asiakkaita entisten
kanta-asiakasryhmien lisäksi. Ei ollut yllätys,
että osaston lainaus kasvoi viisinkertaiseksi ensimmäisen vuoden aikana.
Muutto merkitsi kokoelman jakamista yleisö- ja varastokokoelmaan. Salin alapuolelle rakennettiin runsaasti uusia varastotiloja, joista
pari riitti Lappi-osastollekin. Oli tietysti joitakin
tutkija-asiakkaita, jotka harmittelivat ”aarteiden” kätkemistä kellariin, mutta jos tietokanta,
vanha kortisto ja varastokirjoja juoksuttava vir-
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kailija eivät riittäneet, oli hätätilassa toki mahdollista päästä henkilökohtaisesti paikan päälle.
Toisaalta kokoelma jaettiin sillä periaatteella,
että avohyllyssä oli runsaasti ja monipuolisesti
myös vanhempaa kiinnostavaa ja tutustumisen
arvoista kirjallisuutta. Pohjoinen erikoiskokoelma -nimitys edellytti sekin monikielistä ja monikulttuurista valikoimaa.

Lopuksi
Loppusanoiksi en malta olla lainaamatta omaa
tekstiäni Kirjastoseuran julkaisemasta Kirjastotyön perusteet -kirjasta vuodelta 1987:
”Helle Kannila kirjoitti aikoinaan, että ’kotiseutukokoelman täydenteleminen on herkkua
keräilijä- taipumuksin varustetulle kirjastonhoitajalle, joka joskus ullakoiltakin penkoo
esiin loistavia saaliita’.

Vuoden Pohjola-kirjasto
Merkittävin huomionosoitus, minkä Rovaniemen kirjasto ja siinä mukana Lappi-osasto on
saanut, oli varmaan sen nimeäminen Vuoden
Pohjola -kirjastoksi Göteborgin Bok & Bibliotek
-messuilla vuonna 1988. Palkintoa perusteltiin
ennen kaikkea Lapin maakuntakirjaston vaikuttavilla pohjoismaisen kirjallisuuden kokoelmilla
(alkuperäiskielillä) ja Pohjoiskalotti-erikoiskokoelmalla, Grönlanti-kokoelmalla sekä kirjaston
aktiivisella yhteistyöllä muiden pohjoismaisten
kirjastojen kanssa ja kirjailijavierailujen järjestämisellä koko Pohjolasta.

Nykyään paikallis- tai aluekokoelman parissa
työskentelevä voi kokea työnsä mielekkääksi
ennen kaikkea siksi, että se pakottaa perehtymään tuota aluetta käsittelevään kirjallisuuteen
ja muuhun aineistoon, tavallista kiinteämmässä yhteistyössä sen tuottajien ja tarvitsijoiden
kanssa. Työssä joutuu näkemään aluetta koskevan tiedon aukot ja sirpaleisuuden, mutta ehkä
myös hahmottamaan sitä laajemmalta pohjalta kuin kirjastotyössä yleensä. Tässä työssä on
helppo tuntea oppivansa koko ajan uutta.”

”On fantastista, että kirjasto niin kaukana kiveliössä työskentelee määrätietoisesti solmiakseen suhteita muiden pohjoismaisten kirjastojen kanssa”, sanoi juryn edustaja Ove Stenroth.
Palkintona oli kunnian lisäksi rahaa 25 000
kruunua. Raha käytettiin kirjastolaisten yhteiseen opintomatkailuun Pohjoiskalotilla – Matarengin Pohjoiskalottikirjastossa, Kiirunan kaupungin- kirjastossa sekä Narvikin kaupungissa.
Matka tehtiin toukokuun puolivälissä 1989, kun
Kiirunassa satoi yöllä reilusti lunta, ja Narvikissa oli lämmin ja aurinkoinen kevätkesän sunnuntai.
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Kirjastorokkia 20 vuotta
– Paluu juurille
”Kirjastoon ei voi koskaan enää suhtautua samalla tavalla, kun on kerran kuullut siellä rockia
yöllä” kirjoittaa Pasi Pikkupeura Lapin Kansassa 17.2.1990 tiettävästi maailman ensimmäisen
Kirjastorokin tunnelmistaan. Kaupungin nuoriso otti tapahtuman heti omakseen, ja me musiikkikirjaston väki päätimme, että tästähän tulee
perinne! Tosin tuo ensimmäinen yöllinen rokkikonsertti ei ollut vielä nimeltään kirjastorokki,
vaan kirjaston talvisen Valoa yössä -tapahtuman
yhteydessä järjestetyt ”yöjamit” musiikkikirjastossa. Näitä yöjameja järjestettiin sitten parina
seuraavanakin vuonna, ja kasvaneesta kysynnästä innostuneena kesällä vuonna 1992 päätettiin
järjestää kirjaston pihalla kunnon festari, joka
sai sitten nimekseen KIRJASTOROKKI.

Seppo Nummen jalanjäljillä
Yleisten kirjastojen musiikkikirjastohistoria
Suomessa on huomattavasti lyhyempi kuin varsinainen kirjastohistoria. Ensimmäinen varsinainen kirjaston musiikkiosasto aloitti toimintansa
Tampereella Tammelan sivukirjastossa vuonna
1958. Jo sitä ennen oli Helsingin kirjastoissa
harjoitettu musiikkikirjastotoimintaa järjestämällä kirjastoissa musiikkiesitelmiä ja kirjastokonsertteja. Musiikkikirjastotoiminta siis
oikeastaan alkoi kirjastokonserteista, joten Kir-

Greenhouse AC vuonna 1997. Kuva: Lapin Kansan arkisto.

jastorokki on tavallaan ”paluuta juurille”. Myös
Rovaniemellä, kun musiikkikirjastotoiminta
aloitettiin uuden kirjastotalon ja uusien tilojen
myötä, järjestettiin konsertteja kirjaston aulassa 1960-luvulla. Paikalla olleet muistelevat, että
myös ”rockimpaa” musiikkia soittaneet orkesterit pääsivät esiintymään.
Suomalainen säveltäjä, runoilija ja monipuolinen kulttuurivaikuttaja Seppo Nummi
(1931–1981) on varmasti tärkein henkilö, joka
omalla persoonallisella tavallaan on ollut vaikuttamassa siihen, että meillä nykyään on kansainvälisestikin korkealle noteerattu musiikkikirjastotoiminta yleisissä kirjastoissa. Hän muun
muassa perusti vuonna 1955 Musiikkikirjastoseuran edistämään musiikkikirjastotoiminnan
käynnistämistä ja kiersi ympäri maata kirjas-
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toissa propagoimassa visioitaan.
Seppo Nummi halusi musiikkikirjastotoiminnan kautta tarjota kansalaisille tasavertaiset
mahdollisuudet musiikin – täsmennettäköön
tässä konserttimusiikin – harrastamiseen, ja hän
halusi tehdä ”laulavasta kansasta soittavan kansan”. Nummi käytti jopa termiä ”musiikkikirjastoideologia”, joka sisälsi muun muassa seuraavia tavoitteita:
• Musiikkikirjastoista on muodostettava kamarimusiikin tukikohtia, joiden avulla edistetään
kamarimusiikkiyhtyeiden syntymistä kontaktipalvelulla ja aineistoja tarjoamalla.

Swain estradilla. Kuva: Lapin Kansan arkisto.

• Musiikkikirjaston tulee edistää vähentyneen
soittotaidon elpymistä ja nuotinlukutaidon lisääntymistä.
• Musiikkikirjastojen tulee harjoittaa ”amatöörikasvatusta” eli tarjota mahdollisuus yhdistää musisoiva, tietopuolinen ja kuunteleva
musiikinharrastus tasapainoiseksi kokonaisuudeksi.
• Musiikkikirjastojen tulee auttaa luovien ja
esittävien muusikoiden ja musiikkiyleisön välille auenneen kuilun umpeenluomisessa.
• Musiikkikirjastojen tulee muodostua musiikkielämän ”lähdesuoniverkostoksi”, joka
toimittaa ravintoa organismin kaikkiin osiin.
(Musiikkikirjastotoiminnan käsikirja 1986,
23–24.)1

Vaikka

musiikkikirjastot

ovat

vakiintuneet

Ulkona on mukava olla. Kuva: Lapin Kansan arkisto.
1
Musiikkikirjastotoiminnan käsikirja 1986. Toim. Heikki Poroila. Helsinki: Kirjastopalvelu.
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osaksi kirjastotoimintaa, ja Seppo Nummen henkinen kasvatustehtävä on muuttunut enemmän
”asiakaslähtöiseksi” ajatteluksi musiikkikirjaston palvelujen tarjonnassa, voidaan Kirjastorokissa nähdä kuitenkin jotain samaa henkeä, jota
Nummi musiikkikirjastoideologiallaan tavoitteli. Kari Elorannan (Eloranta 2008, 38)2 mukaan
Seppo Nummi näki musiikkikirjaston palveluna, joka ”koetteli rajojaan”, joka nuottien ja
äänilevyjen hankkimisen ja lainaamisen lisäksi
toimisi ”verkoston solmukohtana” etsimällä ja
järjestämällä esiintymistilaisuuksia musiikkiamatööreille.
Kirjastorokki on myös esimerkki rajojen
laajentamisesta ja vaikkapa aineiston uusimuotoisesta käytöstä. Yhtenä motiivina soittotilaisuuksien järjestämiseen kirjaston tiloissa oli
nimittäin havainto, että rock-nuottien lainaus lisääntyi. Kun lainaajilta sitten tuli kysyttyä, että
miten he niitä nuotteja hyödyntävät, kävi ilmi,
että kaupungissa on lukematon määrä ”kellaribändejä”, joilla ei koskaan ole tilaisuutta päästä soittamaan yleisölle. Soittajat olivat yleensä
alaikäisiä, jolloin heillä ei ollut mitään mahdollisuutta edes tarjoutua soittamaan baareihin tai
muihin mahdollisiin keikkapaikkoihin.
Potentiaalisten rocktähtien tuhlausta, ajattelimme me musiikkikirjastossa. Kun samaan
aikaan saatoimme lainausluvuista ja kaupungin
alaikäisille tarkoitetusta konserttitarjonnasta
päätellä, että myös potentiaalista konserttiyleisöä varmasti riittäisi, rokkikonsertti-konsepti
olikin valmis. Mainittakoon, että pienintäkään
epäilystä siitä ei ollut, ettemmekö me kirjasto2
Eloranta, Kari 2008. Musiikki Suomen yleisissä kirjastoissa.
Teoksessa: Hiljaisuudesta nousi musiikki. Helsinki: Suomen
musiikkikirjastoyhdistys, 9–62.

Absoluuttinen nollapiste Kirjastorokissa vuonna 1994.
Kuva: Lapin Kansan arkisto.

tädit – tosin olihan meillä kyllä niitä erinomaisia
ja kannustavia rokkipoikiakin työvoimassa – kyseistä tapahtumaa kykenisi järjestämään. Esimerkiksi minkäänlaisia järjestyshäiriöitä emme
edes osanneet pelätä – eihän niitä ollut normaalistikaan musiikkikirjastossa ollut.
Mahdolliset ulkopuolisten ennakkoluulot
reviirin laajentamiselle eivät tulleet myöskään
mieleen. Aiemmin mainitussa Lapin Kansan kirjoituksessaan Pasi Pikkupeura kirjoitti myös:
Tuttu rakennus on yllättäen paljastanut uusia puolia itsestään. Ja vaikka päivänvalossa tuo
Aallon luomus näyttää yhä niin ylevältä, rauhoittavalta ja tasapainoiselta, tiedämme nyt, että sillä on myös salaperäinen yöpuolensa. Tämä tieto
ilahduttaa monia, joitakuita se järkyttää.
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Meille kirjastotädeille ei koskaan kukaan
järkytystään ilmaissut; eikö uskaltanut vai eikö
kehdannut! Sitä paitsi luulen, että emme olisi
kovinkaan paljon valituksista piitanneet, myönteistä palautetta tuli niin paljon nuorten, mutta
alusta lähtien myös heidän vanhempiensa keskuudesta.

Ei rahalla vaan rakkaudella

The Beatles, vas. Jukka Leinonen, Tuomas Talvensaari, Tommi
Liimatta. Kuva: Pirjo Tuomi.

Minikirjastorokki 17.4.2010 Reckless Musicians. Kuva: Liisa
Tastula.

Tapahtuman järjestämisessä oli alusta alkaen
kaksi pääperiaatetta: kaikki halukkaat pääsevät
soittamaan ja kustannukset pidetään minimissä. ”Ei rahalla vaan rakkaudella” kuten kirjoitin Lapin Kansan yleisön osastolla kiitellessäni
soittajia ja yleisöä yhden Kirjastorokin jälkeen.
Soitto-oikeus kaikille halukkaille taattiin sillä,
että minkäänlaista karsintaa ei tehty iän, sukupuolen, musiikkityylin tai -taidon perusteella.
Ilmoittautua piti kuitenkin etukäteen, ja sitten
kukin bändi vain nousi lavalle, tasapuolisuuden
takaamiseksi etukäteen arvotussa järjestyksessä. Soittoaikaa kullekin bändille varattiin 15–20
minuuttia. Bändien vaihtoa nopeutettiin sillä,
että lavalle varattiin valmiiksi yhteiseen käyttöön rummut ja mikrofonit. Juontajiakaan meillä ei koskaan ollut – soittolavan reunaan vain
vaihdettiin lappu, jossa luki bändin nimi.
Soittolaitteista aiheutui pieniä menoeriä,
kun maksoimme hiukan korvausta niille soittajille, jotka antoivat esimerkiksi rumpusettinsä
muidenkin käyttöön. Kustannuksia aiheutui
myös PA-laitteista, jotka jouduimme vuokraamaan, samoin miksaajalle maksoimme aina pienen palkan. Näistäkin kustannuksista yritimme
päästä muun muassa anomalla Suomen Kirjastosäätiöltä 25 000 markkaa apurahaa rumpujen
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ja äänentoistojärjestelmän hankkimiseen. Tämmöisiä hankintoja ei kuitenkaan katsottu kirjastolle sopiviksi eikä apurahaa myönnetty. Kustannuksia katettiin sitten muun muassa Käännän
Maijan suunnittelemalla ja painamalla Kirjastorokki-paidalla, jota myimme 40 markan hintaan.
Soittajille ei luonnollisestikaan maksettu
”keikkapalkkioita”, ja oma lukunsa Kirjastorokin historiassa ovatkin konsertteja edeltäneet
sämpylätalkoot, joihin oman panoksensa antoi
myös muu kirjaston väki. Jokainen soittaja sai
palkaksi kahvia ja sämpylän takahuoneessa,
jossa, mainittakoon sekin, toisin kuin yleensä
backstagella, Kirjastorokin jälkeen vain hyvin
harvoin tarvitsi keräillä tyhjiä pulloja soittajien
jäljiltä. Ensimmäisissä Kirjastorokeissa oli ehkä
tunnelman nostattajana otettu rohkaisuryyppyjä, mutta huomattavan nopeasti Kirjastorokissa
soittamisesta tuli sen verran vaativa suoritus,
että selvin päin soittamista ei tarvinnut edes
mitenkään korostaa. Kirjastorokki on luonnollisesti alaikäisille tarkoitettuna tapahtumana
päihteetön, mutta koskaan ei oikeastaan tästä
asiasta tarvinnut edes huomauttaa yleisöä tai
soittajia. Kirjastotädeillä järjestysmiehinä taisi
olla riittävä auktoriteetti jo pelkällä olemuksellaan. Poliisitkin sitä joskus muistaakseni meille
kävivät naureskelemassa. Se ei siis koskaan jännittänyt, säilyykö järjestys, mutta jännittävää oli
aina nähdä ja kuulla, minkälaiset bändit milloinkin lavalle nousivat!

20 vuotta ja satoja bändejä
Ensimmäinen rokkikonsertti musiikkikirjaston
tiloissa järjestettiin siis helmikuussa 1990 kirjaston 130-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyn Valoa

Kirjastorokin yleisöä vuodelta 1992. Kuva: Lapin Kansan
arkisto.

yössä -tapahtuman yhteydessä. Noita ”yöjameja” jatkettiin sitten Lainan päivän merkeissä ainakin vuosina 1991 ja 1992. Hiukan epävarmojen ”arkistotietojen” perusteella ”yöjameissa”
soittivat ainakin Jalla Jalla, Greenhouse, Duo
Jari Pulsa ja Marko Kantola, Nightingales, Blue
Ribbon, The Vävyt, Avanto, James W. Nelson, Parasta Lapsille, GND, Supperheads, The Arctic
Orchestra, Ambulance, Taulu. Mainittakoon,
että Taulu-yhtyeen laulusolistina toimi Hannu
Takkula, joten Kirjastorokista se on hänenkin
julkkisuransa alkanut. Myös Absoluuttinen Nollapiste soitti ensimmäisen kerran musiikkikirjastossa vuonna 1992 ja herätti heti erikoisilla
lauluillaan poikkeuksellista huomiota. Bändistä
tulikin Kirjastorokin ”vakioesiintyjä” ja kunniavieras. Pojat kävivät vuosikausia Kirjastorokissa
soittamassa aina, kun muilta kiireiltään ehtivät
ja muutenkin muistavat eri yhteyksissä korostaa
Kirjastorokin ainutlaatuisuutta. Onpa yhtyeen
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kokoelmalevykin ”omistettu Tuomen Pirjolle”
Kirjastorokin kunniaksi.

jaston tiloista talvinen Kirjastorokki on järjestetty Wiljamissa.

Kirjastorokki-nimi syntyi kesällä 1992, kun
päätettiin järjestää ulkoilmakonsertti kirjaston
pihalla. Tapahtumaan liittyi myös elokuva-esitys
konsertin jälkeen, ja kyse oli heti oikeastaan pienimuotoisesta yhden illan festarista. Soittamassa oli kymmenen bändiä. Enimmillään kirjaston
pihalla soitti muistaakseni 17 bändiä! Vuodesta
1992 alkaen Kirjastorokki pidettiin siis kaksi
kertaa vuodessa: talvella sisällä ja kesällä ulkona. Joskus on järjestetty myös ylimääräisiä
Kirjastorokkeja kuten vuonna 1994, kun haluttiin juhlistaa Jalla Jalla -yhtyeelle myönnettyä
kaupungin taidepalkintoa. Muutamana vuonna
1990-luvun lopulla Kirjastorokki järjestettiin
osana Down By The Kemijoki -festivaalia, jolloin siellä kävi myös vierailevia tähtiä – ainakin
Karkkiautomaatti ja Utsuri Horror Show – pääfestareilta.

Omat muistoni Kirjastorokista loppuvat vuoden 2000 helmikuussa Wiljamissa järjestetyn
Kirjastorokin haikeisiin tunnelmiin, mutta tapahtuma rovaniemeläisenä bändikatselmuksena
jatkaa tarinaansa. Kaksikymmentä vuotta, lähes
neljäkymmentä Kirjastorokkia ja satoja aloittelevia rokkibändejä kattaen kaikki mahdolliset
ja mahdottomat kevyen musiikin genret – siinä
yksi elämää suurempi kertomus, joka voidaan
aloittaa tavallisen tarinan tapaan ”olipa kerran
rohkeita ja ennakkoluulottomia kirjastotätejä
ja rokkipoikia, jotka reviiriä laajensivat ja samalla juurille palasivat”, mutta jota ei onneksi
tarvitse päättää ”sen pituinen se”!

Aluksi esiintymistilaisuus tarjottiin vain rovaniemeläisille, mutta vähitellen kyselyjä alkoi
tulla ympäri maakuntaa, ja bändejä tuli soittamaan 20 minuutin settinsä – useimmilla biisejä
ei pitempään olisi riittänytkään – ainakin Torniosta, Kemistä, Keminmaasta, Sodankylästä,
Kemijärveltä ja Ivalosta. Pojat olivat tietysti
alaikäisiä ja ajokortittomia, ja avuliaat isät toimivat autonkuljettajina ja roudareina. Kirjastorokin historian ensimmäinen tyttöbändikin,
Tshernobyl Sisters, tuli Kemijärveltä.
Musiikkikirjasto kävi vähitellen ahtaaksi ja
vuonna 1995 siirryttiin yläkerran näyttelysaliin
ja vuonna 1997 Illusia-ravintolaan. 1990-luvun
lopulta lähtien yleisömäärän kasvettua ulos kir-

Keikkavälitystä ja demokauppaa
Kirjastorokki poiki myös kaikenlaista oheistoimintaa musiikkikirjaston yhteyteen. Lappilaisten orkestereiden ja laulajien levytykset – myös
niin sanotut demo-äänitteet – on aina pyritty
hankkimaan musiikkikirjaston kokoelmiin.
Kirjastorokin myötä demojen tarjonta alkoikin kasvaa huomattavasti. Ajatus äänitteiden
myymisestä lähti siitä, että asiakkaat kyselivät,
mistä meillä lainattavissa olevia paikallisten
tekijöiden levyjä, varsinkin demoja, voisi ostaa.
Emme osanneet useinkaan neuvoa heitä, joten
rupesimme miettimään, että miksi emme voisi
ottaa niitä itse myyntiin. Vuodesta 1993 lähtien
musiikkikirjastossa onkin toiminut pienimuotoinen ”demokauppa”. Näinkin aloimme tukea paikallisia musiikintekijöitä.
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toiminto oli jonkinlaiseksi ohjelmatoimistoksi
ajautuminen. Musiikkia erilaisiin tilaisuuksiin
etsiskelevät alkoivat soitella musiikkikirjastoon
kyselläkseen bändien yhteystietoja, ja pian huomasimme harrastavamme myös pienimuotoista
keikkavälitystä. Teosto-ilmoituksiin ja muihin
tekijänoikeusasioihin liittyvät kysymykset tulivat Kirjastorokin myötä tutuiksi, ja myös niissä
asioissa meille alkoi tulla paljon kyselyjä.
Kirjastorokkeja järjestäessämme hyvin pian
kävi myös ilmi, että Rovaniemellä oli kova pula
bändien harjoitustiloista. Varmasti olisimme niitäkin tiloja tarjonneet, jos jostakin olisi vapaata
tilaa löytynyt, mutta siinä asiassa emme voineet
auttaa. Organisoimme kuitenkin Kirjastorokissa
8.1.1997 bändien harjoitustilojen puolesta adressikeräyksen. Adressi luovutettiin kulttuuri-,
koulu-, ja nuorisolautakunnan puheenjohtajille
ja virkamiehille, ja siinä toivottiin muun muassa
koulujen iltaisin vapaana olevia tiloja luovutettavaksi kyseiseen harjoitustilakäyttöön. Varsin
järkevä ehdotus näin jälkikäteenkin ajatellen.
Jonkinlaisen tilan nuoret saivatkin sitten ehkä
juuri adressikeräyksen seurauksena linja-autoasemalta käyttöönsä, ja muistelen, että ”Tilojen” avaintakin sitten myös säilytettiin musiikkikirjastossa.
Mainittakoon tässä pari muutakin ”oheistoimintaa”, jotka eivät sinänsä Kirjastorokkiin liity,
mutta jotka osoittavat Rovaniemen musiikkikirjastoväen ennakkoluulotonta ja luovaa suhtautumista työhön. CD-levyjen tullessa kirjastoon
1990-luvun alkupuolelta lähtien alkoi ilmetä
lainauksen ohi tapahtuvaa levyjen häviämistä.
Huolestuneena tästä epänormaalista ilmiöstä
päätimme pyytää asiakkaita apuun, ja panimme lainaustiskille adressin, jonka otsikkona oli
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Riukupastori! Wiljamin lavalla. Kuva: Jouni Mäkinen.

muistaakseni ”Kirjastosta varastaminen on kuin
kaverilta varastaisi!” Keräys sai suuren suosion
ja kaikki asiakkaat panivat siihen nimensä. Levyjen häviäminen väheni radikaalisti, ja saimme
jopa takaisin noita tiskin ohi lähteneitä levyjä joidenkin omatunto oli alkanut soimata, mikä oli
tarkoituskin! Toinen ”asennettamme” ilmaiseva
esimerkki olkoon se, kun joskus 1990-luvun puolivälissä päätimme asiakkaiden pyynnöstä alkaa
pitää musiikkikirjastoa auki myös sunnuntaisin.

”Lähdesuoniverkosto”
Kuten aiemmin Seppo Nummen musiikkikirjastoideologiasta kävi ilmi, hän halusi tehdä
musiikkikirjastoista
”lähdesuoniverkostoja”,
jotka ”toimittavat ravintoa organismin kaikkiin osiin”, ja joiden vaikutus heijastuisi koko
yhteisön musiikkielämään. Eräänlaisena mu-

Pirjo Tuomi

Jalla Jalla vuonna 1990. Kuva: Pasi Pikkupeura.

siikkiyhteisön lähdesuoniverkostona Rovaniemen musiikkikirjastoa voidaankin mielestäni
täysin perustellusti pitää. Kirjastorokki on yksi
näkyvä ja omaleimainen verkoston osa, mutta
musiikkikirjasto on aina ollut hyvä verkostoitumaan kaikkialle kaupungin musiikkielämään.
Musiikkiopisto opettajineen ja oppilaineen,
kaupunginorkesteri muusikoineen, kaupungin
koulujen musiikinopettajat, musiikkitapahtumien järjestäjät, kanttorit ja kapakkamuusikot
olivat ja ovat nuorison ohella musiikkikirjaston
vakiokävijöitä ja henkilökunnalle tuttuja. Musiikkikirjasto on aina ollut kohtauspaikka, johon
musiikin ammattilaiset ja amatöörit ovat yhtä
tervetulleita, ja jossa pyritään tasavertaisesti ottamaan huomioon kaikkien toiveet riippumatta
iästä, ammatista, musiikkimausta tai -taustoista.
Musiikkikirjaston aineistonhankinnassa ei
kuitenkaan lähdetty vain asiakkaiden toiveista,
vaan periaatteena on ollut, että ”tarjonta luo
kysyntää”. Kokoelmaa on rakennettu enemmän
marginaali- kuin mainstream-linjalla, jolloin
ajatuksena oli tarjota eri musiikin genreistä
ja lajeista äänitteitä, joita muualta varsinkaan
Rovaniemellä ei saanut. Tässä ajattelussa voi
joku nähdä Seppo Nummen kasvatushenkeäkin,
mutta pääasiassa palaute eräänlaisesta kokoelmalähtöisestä palvelupolitiikastamme oli ja on
tietääkseni edelleen myönteistä.

Hihina, vas. Mikko Jalonen, Jyrki Leskinen laulu, Tuomas Tolppi,
Janne Otra-aho rummut. Kirjastorokki 10.2.1995. Kuva: Pirjo
Tuomi.

Tänä päivänä äänitteiden lainaus musiikkikirjastoista teknisten välineiden ja kuuntelumahdollisuuksien kehityksen myötä vähenee,
mutta musiikkikirjastojen merkityksestä verkoston rakentajana ja rajojen rikkojana voisi tulla
entistä korostuneempi. ”Musiikkikirjasto goes
kapakka”, joka vie kokoelmaa tarjolle kirjaston
ulkopuolelle, ja ison veljen jalanjälkiä seuraava

142

Kirjastorokkia 20 vuotta - Paluu juurille

Minikirjastorokki ovat oivia esimerkkejä siitä
rohkeasta ja ennakkoluulottomasta tiestä, jolla
Rovaniemellä edelleen kuljetaan!
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Alsike Apila-Airaksisen haastattelu

Monitoiminaisena sekä
maalaiskunnan että kaupunginkirjastoissa
Alsike Apila-Airaksisen tuli töihin Rovaniemen
kaupunginkirjastoon vuonna 1974 kirjastoapulaiseksi. Vuosina 1977–1979 hän työskenteli
Pohjoisten kirjailijoiden yhdistyksen toiminnanjohtajana. Kirjastopätevyyden hankkimisen
jälkeen hän työskenteli sekä Rovaniemen kaupungissa että maalaiskunnassa vuosina 1979–
2003 ennen jäämistään eläkkeelle.

Töihin kirjastoon
Rovaniemelle muutimme, kun mieheni Erkin
työpaikaksi oli kolme vaihtoehtoa: Kuopio, Rovaniemi ja Turku. Me valitsimme Rovaniemen.
Siinä alussa, kun tulimme Rovaniemelle, olin
”vain” kotiäitinä. Sanoin eräälle ystävälleni, että
pääsisinköhän kirjastoon töihin, kun olin ahkera asiakas siellä. Ystäväni oli sitten Eton Eilalle kertonut puheistani. Aloitin kirjastossa niin,
että olin Eilan kanssa laitoskirjastossa lajittelemassa jotain. Siellä oli lastenkirjastossa joku
huone muuttamassa toiseen paikkaan ja olin
Eilan apuna. Huomasivat sitten, että kyllähän
tuo ainakin aakkoset osaa ja voisi tulla sinne kirjastopuolelle ottamaan ainakin palautuksia vastaan. Olin lainausosastolla varmaan kaksi vuotta
pelkästään iltavuoroissa tuntityöläisenä.

Alsike Apila-Airaksinen

Olin hirveän kateellinen, kun ihmiset pääsivät lomille ja toivoin, että minäkin joskus saisin
lomaa. Kun Saarisen Heli tuli maakuntakirjastonhoitajaksi, niin se sanoi, että kuuluuhan sinulle loma. Heli alkoi tutkia, kuinka kauan olin
ollut töissä ilman lomaa, ja niin sain hirveän pitkä loman. En tiennyt, että minulle kuuluu loma,
kun olin tällainen tilapäinen tuntityöläinen.
Myöhemmin hankin kirjastopätevyyden. Se
lähti ihan siitä, kun Oulun kesäyliopistoon tuli
mahdollisuus suorittaa approbatur, jolla sai silloin kirjastoapulaisen pätevyyden. Kävin suorittamassa sen ja jatkoin cumlaudeen asti. Suoritin
myös valtio-opin ja kansantieteen approt. Minulla oli kaikki se, mitä periaatteessa vaadittiin
kirjastonhoitajan tutkintoon, mutta kun en ollut
minkään yliopiston kirjoissa, anoin valtioneuvostolta erivapautta kirjastonhoitajan arvoon ja
sain sen pätevyyden.
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Aika pohjoisten kirjailijoiden toiminnanjohtajana
Pohjoisten kirjailijoiden yhdistys perustettiin
vuonna 1962. Reino Rinne tämän ajatuksen
heitti, hän tosin sitten myöhemmin alkoi vastarannan kiiskeksi. Se oli ihan ammattikirjailijoiden hommaa. Siinä olivat mukana Lauri Kaarto,
Rauni Kivilinna ja Jokisen Allan, tämmöisiä.
Yhdistyksen toiminnalle oli ihan vakava pohja.
Albumikin ilmestyi vuonna 1962. Pohjoiset kirjailijat -yhdistys oli kovasti kunnioitettu ja huomattu. Liittoon päin tehtiin kaikenlaisia ylettömiä esityksiä ja ne hermostuivat meihin sitten
kovasti. Tulivat ihan meitä kattomaan, että mitä
me olemme. Nämä asiat ovat kaikki esillä siinä
minun historiikkihommassani. Kirjastopuolelta
alkoi sitten tämä Kalottitoiminta. Se alkoi vähitellen. Kirjastoissa oli kirjailijoita töissä kirjastonhoitajina esimerkiksi Norjassa ja tällainen
kirjailijoidenkin yhteistoiminta alkoi luontevasti toimia siinä sivussa.
En ollut kauan toiminnanjohtajana, vain pari
vuotta. Siitäkin meni suurin osa siihen, että me
järjestimme ”Onko totta se, mitä kerrotaan” –
kokouksen. Olin tässä työssä vähän aikaa, mutta
aika työlästä se oli. Se oli sellainen homma, että
sai haukut pelkästä kääntymisestä. Teki mitä tahansa, niin aina oli joku tyytymätön.
Tuohon aikaan sen yhdistyksen työ oli paljolti arvostelupalvelua. Arvostelupalvelun pyörittämisessä oli oma hommansa, että sai jonkun
arvostelemaan niitä kirjoituksia. Vanhoja kirjoja oli kaikenlaisissa paikoissa, ja niitä yritettiin
myydä. Eri paikkakunnilla oli kirjoittajaryhmiä,
joihin pidettiin yhteyttä ja käytiin kertomassa
toiminnasta ja arvostelupalveluista. Olin tietysti

mukana valtakunnallisissa kokouksissa ja vierailuissa kirjoittajaryhmien luona. Kirjailijavieraita järjestettiin myös sinne, mihin heitä haluttiin, kirjastoihin ja muualle.
Arviointipalvelu oli suosittua. Harrastajat lähettivät paljon tekstejä. Esimerkiksi Oiva Arvola lähetteli niitä ja Jorma (Etto) arvosteli. Sitten
oli Timo Mukka, ja Jorma vastasi Timolle, että
pistä kustantajalle tekstejä, olikohan Gummerukselle? Nils Aslak Valkeapää lähetti tekstejä
kanssa. He olivat silloin tällaisia nousevia kirjailijoita. Tekstejä tuli aika runsaasti, alku oli
semmoista innostunutta aikaa. Aloitettiin sitten myös julkaisutoiminta. Siihen me tarvitsimme rahaa ja sitä saatiinkin taidetoimikunnalta.
Lehdissä oli kirjallisuussivuja, milloin missäkin
lehdessä, Lapin Kansassa, Kansan Tahdossa ja
Pohjolan Sanomissa. Välillä tuli kiistaa siitä,
mitä lehdissä sai julkaista. Lehdissä oli ihan kirjallisuusliitteitä, oli ihan vielä minunkin aikanani, taisi olla Lapin Kansassakin semmoinen, joka
ilmestyi kerran kuussa.
Jäseniä ei ollut paljon tietenkään. Yhdistyksessä oli kahdenlaisia jäseniä: harrastajajäseniä ja kirjailijajäseniä. Harrastajajäseniä
oli runsaamminkin, tästä oli kauheat kaplakat
aikanaan. Harrastajat olivat hyvin aktiivisia ja
he protestoivat silloin sitä, että vain kirjailijat
saivat kuulua yhdistykseen.
Taidetoimikunta oli syyllinen siihen, että
tämä alueellisena kirjailijakeskuksena olo siirtyi ensin Kemiin ja sieltä Ouluun. Taidetoimikunta antoi Oululle rahaa sen sijaan, että yhdistys olisi pysynyt Lapissa. Mikähän siinä oli
takana? Kirsti Vaattovaara oli silloin puheenjoh-
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tajana ja Kirsti ei osannut pitää puoliaan, enkä
osannut minäkään. Olimme kokouksessa Helsingissäkin Kirstin kanssa kuin paraskin edustusjoukkue. Samassa kokouksessa olivat muun
muassa kirjailija Oiva Arvola ja Anneli Pukema
sitä mieltä, että ei keskusta Rovaniemelle, vaan
jonnekin muualle. Ouluun se siirtyi. Se oli jotenkin niin kumma kuvio, että en ollenkaan ymmärtänyt, mikä siinä oli takana. Rahasta joutui aina
tappelemaan. Valto Maunula oli yhdistyksen viimeisenä puheenjohtajana.
Minulla oli toimisto kotonani suurimman
osan aikaa, kunnes se siirtyi siltojen lähelle ja
sieltä Viirinkankaalle. Siellähän oli tulipalo ja
kaikki paloi, kirjavarastot ja kaikki muukin.
Minä rupesin tekemään siitä historiikkia. Minulla oli paksu kansiollinen tavaraa, joka meni taidetoimikuntaan. Yhdistys odotti, että se antaisi
painattamisrahaa historiikkiin, mutta rahaa ei
saatu, ja koko juttu jäi kesken. Alkuperäinen
arkisto oli siis palanut, mutta minulle oli jäänyt
jotakin sivuja siitä, kopioita kirjeistä. Olen kyllä
ajatellut sitä, että johonkin ne pitää talteen saada, sillä siinä on semmoista historiaa, mitä ei ole
missään muualle tai onhan sitä, mutta se on niin
hajallaan Suomen kirjailijaliitossa ja ihmisillä
kirjeinä. Ei niitä löydä kukaan.

Kirjastotyötä kaupungissa – laitoskirjastoja,
tekniikkaa ja juhlia
Kirjastonhoitajaksi tultuani, työskentelin aluksi
lainaus- ja lastenosastolla. Minä olin lastenosastolla amanuenssina, Anneli Yli-Pietilän kanssa
siellä teimme töitä. Perustimme nukketeatteri Kuukkelin, joka toimi pitkän aikaa. Teimme
aluksi teatterinkin kanssa yhteistyötä, osana

teatteria, ihan kiertueitakin Lapissa. Oli paljon
katsojia, kyllähän lapset tulevat sellaista katsomaan. Teatterinjohtaja Kaija Siikalan aikana
esitettävänämme oli Valle Vaaveli, Timo Närhisalon aikana Sininen hännätön kettu ja Risto Veste
ohjasi Kirsti Palton Háhtes Ahkun ja Ahti Ahonen Uppo-Nallen. Uppo-Nalle oli niin kutsuttua
mustaa teatteria. Viimeiset eivät enää olleet kirjaston omia juttuja, vaan Kuukkeli oli silloin jo
oma nukketeatteriryhmänsä. Lastenosastolla oli
satutunteja ja julkaistiin lehteä, johon lapset
saivat itse kirjoittaa. Se oli kiva lehti. Sinne kirjoitettiin yllättävän aktiivisesti. Oli myös lasten
kirjoituskilpailuita.
Olin välillä töissä Rovaniemen maalaiskunnan kirjastossa ja palasin töihin kaupunginkirjastolle vuonna 1987. Tulin laitoskirjastonhoitajaksi. Silloin valmistui uusi sairaala. Voi, minä
rakastin olla siellä, se oli iso nätti huone ja uudet hyllyt ja kalusteet ja kaikki oli uutta. Se oli
sellainen tosi sympaattinen paikka. Minä surin,
kun se lakkautettiin sitten myöhemmin, olisiko
ollut viiden vuoden jälkeen. Se oli tosi kaunis
kirjasto, jossa oli isot ikkunat takapihalle, se ei
ollut mikään loukku. Sen kirjaston lakkauttaminen oli yksi niistä tyhmistä päätöksistä, mitä
kirjastoalalla on tehty. Sairaalaan jäi joka osaston päähän hyllyt, joissa oli aina kirjoja saatavana. En tiedä, onko niitäkään enää ja vaihtaako
kirjoja kukaan. Luultavasti siellä on jäljellä ne
kahdenkymmenen vuoden takaiset kirjat, mitä
niistä nykyisin on jäljellä.
Vanhainkodille saatiin uudet, vähän isommat
tilat, minulla on ainakin sellainen mielikuva.
Kairakarin Kaisu sitä hoiti. Ounasrinteelle saatiin myös isommat tilat ja se oli ihan hyvä. Kolpeneen laitoskirjasto oli samanlainen kuin se
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on aina ollut, jonkun muun tilan yhteydessä. Ne
laitoskirjastot, joissa oli henkilökuntaa, olivat
aktiivisessa käytössä.
Myöhemmissä muutoksissa laitoskirjastot
ja lähikirjastot kuuluivat kaikki minulle. Oikeastaan kaikki, mikä ei kuulunut pääkirjastoon,
kuului minulle. Korkalovaaran alueen kirjasto
oli aluksi koulussa ja niin oli Ounasrinnekin.
Myöhemmin ne saivat omat tilat. Siihen aikaan
sivukirjastojakin hoitivat kirjastonhoitajat. Sen
jälkeen, kun kirjastonhoitajien virkoja lakkautettiin, sivukirjastot siirtyivät virkailijoiden hoidettaviksi.
Vuosien myötä palautusruuhka lainausosastolla vain kasvoi kasvamistaan. Oli sekin pöhköä
hommaa. Se menetteli, kun oli pienemmät lainaukset, mutta ei enää sitten, kun rupesi olemaan
metrin palautuspinoja, joita ei ehditty palauttamaan. Ihmettelin aina sitä, että koulutetut kirjastonhoitajat ja -virkailijat lappoivat kirjoja ja
ottivat eräpäiväliuskoja pois. Minusta se oli niin
älytöntä. Yritin vuosikausia puhua, ettei tuolle
ongelmalle voi tehdä jotain. Kirjastonjohtaja
Heli Saarinen kyllä ymmärsi, että koulutetun
henkilökunnan käyttö palautuksiin oli haaskausta, mutta hän olisi lähtenyt suunnittelemaan
rakennusteknisiä muutoksia. Heli siirtyi virkavapaalle ja Jukka Ristiluoma tuli johtajan sijaiseksi − minä olin kieltäytynyt sijaisuudesta
ehdottomasti. Olin ollut Helin sijaisena aiemmin ja minusta oli ollut ihan kauheaa joutua
kaupungin hallituksen kokouksiin kertomaan,
miksi me tarvitaan rahaa siihen ja tähän. Minä
en ole mikään puhuja. Pelkäsin niitä kokouksia
ihan hirveästi. Onneksi Jari Jokela oli semmoinen, että kun hän näki, etten minä pärjää, niin
hän otti puheenvuoron. Jari Jokela oli silloinen

Rovaniemen kulttuuritoimenjohtaja. Ristiluoman Jukalle sain sitten sanottua, että onko tämä
palautusruuhka sinun mielestäsi järkevä asia.
Hän vastasi, että ei kyllä ole. Minä ajattelin, että
vahtimestarit voisivat hoitaa palautukset, kyllähän he sen pystyvät hoitamaan. Jukka jutteli
heidän kanssaan, ja siirsi koko palautusruljanssin heille. Rinki jäi pelkkään asiakaspalveluun.
Kun Heli tuli takaisin, niin alettiin heti taas
miettiä näitä kaikenmaailman kuljetushihnoja,
mutta näköjään siihen ei vieläkään ole mitään
keksitty.
Ennen atk-aika joku aina istui kameran
kanssa ja polki valokuvia niistä lainoista. Palautuspäässä otettiin vain numeroliuskat pois.
Oli myös yksi huone, jossa istui yksi virkailija,
Moilasen Onerva tarkastamassa myöhässä olevia
kirjoja. Kameralainauksen jälkeen tuli atk, joka
sai monet jäämään eläkkeelle.
Kun luettelointipuolelle tuli atk, niin se helpotti sitä kovasti. Ei tarvinnut luetteloida enää
kuin yhdessä paikassa, kun sitä ennen oli kirjoitettu koneella tai käsin kaikki kortit joka
osastolla. Ennen atk:n tuloa luettelointiin tulivat sellaiset kirjoituskoneet, ettei joka korttia
tarvinnut enää erikseen kirjoittaa. Kun kirjoitti kortin kerran, niin sen sai koneen muistiin ja
sieltä tulostettua niin monta kertaa kuin halusi,
sekin oli pieni edistysaskel. Pitkän aikaa myöhemminkin oli luettelointikortistossa kuitenkin
kaunokirjoituksella kirjoitettuja vanhoja kortteja.
Oli iso homma laittaa kaikki kirjat sitten
atk:lle ja rekisteriin. Olin lainausosastolla ja
tein siinä kyllä Kantolan Sinikan kanssa sellai-

148

Alsike Apila-Airaksinen - Monitoiminaisena sekä maalaiskunnan että kaupunginkirjastoissa

sen urotyön, kun sain kaikki varastossa olleet
kaunokirjat siirrettyä tietokantaan. Olin todella
ylpeä, kukaan muu ei ollut moksiskaan, kun laitoin viestin, että nyt on kaikki kaunokirjallisuus,
kansanrunous ja lyriikka rekisterissä varastoja
myöten.
Kirjastossa järjestettiin paljon myös erilaisia juhlia. Kirjaston 130-vuotisjuhlan yhteydessä järjestettiin yöjuhlat. Se oli muistorikas
ja hauska tapahtuma. Oli niitä myöhemminkin,
mutta ne eivät enää kestäneet koko yötä. Tässä
juhlassa oli kaikenlaisia esityksiä. Esimerkiksi
teatterilta tuli joku porukka laulaen kertomaan
seuraavasta näytelmästä, esittämään pätkiä,
musiikkia ja laulua ja kaikennäköistä. Se oli
ensimmäinen yöjuhla, ja kaikenlaiset tahot olivat innostuneet siitä. Tuli uusia yöjuhlia, mutta
mikään ei jatku samanlaisena. Se ensimmäinen
juhla oli riemukas!
Yhden yöjuhlan aikana me pukeuduimme
merirosvoiksi. Minullakin oli omien poikien vanha merirosvohattu, silmälappu ja viikset, musta
puku ja punainen vyö ja poikien miekka. Ihmiset
eivät tunnistaneet. Paikalle tuli yksi tyttö, jonka
kanssa olin työskennellyt laitoskirjastossa. Hänkään ei aluksi tunnistanut, vaan kysyi, että ootko sinä Alsike ja sai naurukohtauksen. Kyllä me
järjestimme kaikenlaisia muitakin juhlia. Siinä,
kun niitä järjestettiin, niin henkilökuntakin tuli
eri tavalla tutuksi, ei vain työn kautta. Se oli luovaa siinäkin suhteessa.

Rovaniemen maalaiskunnan kyläkirjastojen
lakkauttaminen ja yhteistyö kirjastolautakunnan kanssa
Rovaniemen maalaiskunnan puolella olin aluksi
osastonjohtajana lainausosastolla. Yli-Pietilän
Anneli oli silloin kirjaston johtajana ja ampaisi
sitten lääninhallitukseen, ja niin minä jouduin
hänen sijaisekseen kirjastonjohtajaksi. Se oli
kyllä ihan kauheaa! Maalaiskunnassa lakkautettiin sivukirjastoja. Niitä olikin älytön määrä
kylillä. Kun niitä ruvettiin lakkauttamaan, jouduin niissä kylissä kiertämään kunnan ihmisten
kanssa ja selittämään, miksi lopetetaan ja miksi
ei ole rahaa, ja kyllä kyläläiset tosiaan melkein
hirttivät meidät. Meidän kirjastoja ei viiä! Kaikki palvelut katoaa! No onhan se selvä, että ihmiset olivat suutuksissaan. Itsekin olin mielessäni
sitä mieltä, että ei niitä kirjastoja kyllä saisi lakkauttaa, mutta päätökset oli jo tehty ennen minun aikaani. Ne maalaiskunnan kirjastot olivat
kyllä välillä semmoisia murjuja, mutta toisaalta
joissakin kylissä oli ihan kunnon kirjastot, eivät
ne isoja tietenkään olleet eivätkä ihan kirjastotyyppisiä, mutta olivat kuitenkin hyvin hoidettuja ja niissä oli hyviä kirjoja. Oli vähän harmi,
että ne lakkautettiin.
Kyläkirjastot sijaitsivat melkein aina koulujen yhteydessä. Usein niillä oli oma huone. Se
oli sellaista leppoisaa toimintaa. Esimerkiksi
Vikajärvellä tarvittiin lisää tilaa kirjoille ja
meillä kotona oli tyhjä kaappi, joka sitten vain
siirrettiin sinne ilman mitään papereita tai
maksuja. Se oli vähän sellaista talkootoimintaa.
Lakkautetuista kirjastoista osa siirtyi posteihin,
ja kaikkiin paikkoihin tuli kirjastoautopysäkit.
Kun mentiin tyhjentämään kirjastoja, niin ne
olivat samalla retkipäiviä. Oli evästä matkassa,
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ja vaikka lakkautukset olivat ikäviä, niin niillä tyhjennysreissuilla oli ihan mukavia hetkiä.
Parhaat kirjat otettiin talteen ja loput myytiin
tai revittiin, sillä oli myös aika, jolloin ei saanut
myydä poistokirjoja.
Kirjastolautakunnan kokoukset pidettiin silloisen Rovaniemen maalaiskunnan kunnantalossa siinä kaupunginkirjastoa vastapäätä. Siellä
kävi ilmi, että jäsenenä oli pari ihmistä, jotka
eivät olleet koskaan elämänsä päivinä käyneet
kirjastossa. Minä järkkäsin seuraavat kokoukset
sen jälkeen aina kirjastossa. Sitten he pällistelivät, että voi hyvänen aika, tämähän on hieno
paikka. Oli kummallista, että miten sellaisia ihmisiä oli valittu lautakuntaan, jotka eivät tienneet yhtään mitään kirjastosta. Samoin kerran,
kun me tulimme kirjastolta päin, ja siinä oli
niitä kunnan tekniikan miehiä, joilta oli uusi rakennuslaki hukassa, ja sanoin niille, että tulkaa
kirjastoon. He olivat ihan ihmeissään, että onko
kirjastossa sellaisia. Tulkaa nyt katsomaan! Kyllä se aika hämärä kuva kirjastosta oli ja on varmaan vieläkin monella, että mitä kaikkea siellä
on.
Yhteistyö kirjastolautakunnan kanssa maalaiskunnassa toimi hyvin. Ihan mukava lautakunta, mutta se tosiaan, että jotkut eivät tienneet
mitään koko asiasta. Lautakunnalla oli hirveän
hyvä puheenjohtaja Karisen Pirkko, hänen kanssaan sujui tosi hyvin. Pirkko kävi minun kanssa
niitä lakkautettavia sivukirjastoja katsomassa.
Se oli kiinnostunut ja aktiivinen puheenjohtaja,
tosi hyvä. Meillä tuli ihan ystävyyssuhde Pirkon
kanssa.

150

Salla Erho

Kirjallisuuteen koukuttamassa - Lastenkirjastotyön
ihanuutta
koko kirjaston toiminnassa.

Salla Erho, kirjastoamanuenssi, Lapin maakuntakirjasto, lasten- ja nuortenosasto
Tiistai 24.10.2006: Aamukuudelta postilaatikolla
en ilahtunut tuulesta, joka paiskoi lunta ympärilläni. Puolen tunnin kuluttua liittyisin kohtalotovereideni seuraan. Edessä oli kirjavinkkausryhmän
isku Itä-Lappiin: kolme päivää Sallan, Pelkosenniemen ja Kemijärven kouluilla. Olo oli sekopäinen
kuten aina ennen vinkkausta. Pään sisällä juoksenteli eksyneitä fiktiohahmoja vailla nimiä, luonnetta tai alkuperää. Minunko muka pitäisi muistaa
keitä he olivat…1
Miten voisi kuvata lastenkirjastotyötä? Se on
rakasta ja raskasta. Se rönsyilee kuin Borgesin
romaanit mitä moninaisempiin suuntiin niin,
että toisinaan hengästyttää. Se on työtä, jossa
voi löytää itsensä mitä hämmästyttävimmistä ja
palkitsevimmista tilanteista, mikäli antaa niille
mahdollisuuden. Rovaniemen kirjastossa näitä
mahdollisuuksia on ollut: maaperä kokeiluille
ja uusille ideoille on perinteisesti ollut suotuisa
1
Kursiivilla kirjoitetut tekstit ovat päiväkirjamerkintöjä ItäLapista 24.-26.10.2006, jonne teimme kirjavinkkausreissun.
Matkalla olivat kirjastonhoitajat Marja-Leena (Malla) Raatikainen, Helena Kokko ja allekirjoittanut. Kirjavinkkausreissuja maakuntaan on tehty 2000-luvulla useampia. Ensimmäinen reissu tehtiin Muonioon ja Enontekiölle keväällä 2004.
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Lastenkirjastotyöllä on kirjastossamme pitkät perinteet. Satutunnit ovat kuuluneet ohjelmistoon jo 1960-luvulla, ja elokuvakerhotoimintaa eri ikäisille muodossa tai toisessa on ollut
tarjolla 1970-luvulta alkaen. Lapin ensimmäisen
nukketeatterin perustanut Annikki Setälä toi
nukketeatterikerhon kirjastoon 1969. Annaliisa
Paakkasen taidepaja toimi kirjastossa 1970-luvun alkupuolella.
Perinteet ovat kantaneet
nykypäivään saakka. Keväisin ja syksyisin voi
edelleen osallistua satutunneille eri kirjastopisteissä. Lasten elokuvakerho Minikino esittää
elokuvia alle kouluikäisille vuosittain kaamoksen aikaan. Myös nukketeatteria on tarjolla
säännöllisen epäsäännöllisesti. Nykyisin yhteistyökumppanina on Lapin nukketeatteriyhdistys
ry. ja onpa joku henkilökunnastakin rohjennut
ajoittain heittäytyä esiintyväksi taiteilijaksi.
Pajatoimintakaan ei ole tyystin loppunut. Vuosituhannen alkupuolella kirjastossa toimi sanataidekerho Tarinakellari. Sarjakuvapajoihin ja askartelupajoihin on ollut mahdollisuus osallistua
erilaisten tapahtuminen yhteydessä.
Monenlaisia tapahtumia ja tempauksia sekä
seminaareja onkin vuosikymmenten kuluessa

Salla Erho

järjestetty lasten- ja nuortenkirjallisuuden inspiroimana: lastenkirjaviikkoja, lukutaitokampanjaa, näyttelyitä, juhlia, kirjoituskilpailuja,
lukuviikkoa, kirjailijavierailuja… Monet tapahtumat ja tempaukset on toteutettu yhteistyössä
muiden lastenkulttuuritoimijoiden kanssa. Verkostoituminen ja hakeutuminen ulospäin onkin
olennainen osa työtämme, ja hyvät kumppanit
ovat kullanarvoinen asia. Uudella vuosituhannella lasten- ja nuortenkirjastotyö on yhä pontevammin hakeutunut ulos kirjastosta, näin myös
Rovaniemellä. Useimmiten lastenkirjastoväki
poistuu kirjaston tiloista kirjavinkkaamaan...

Erikoiskirjastonhoitaja Marja-Leena Raatikainen ja kirjastoamanuenssi Salla Erho vinkkausreissulla.

Sovittuna aikana Raatikaisten sininen Toyota
kaarsi kirjaston pihaan – iskuryhmämme oli koossa. Kertasimme tosiasiat: kukaan ei ollut valmistautunut riittävästi, matkassamme oli täysin vääränlaisia kirjoja, kaikki tulisi menemään huonosti,
mutta mukava oli lähteä! Kännykän piippaus varmisti ryhmämme taiteellisen jaoston olevan matkassa. Peltosen Leilan Matkalaukkuteatteri kiisi
jo Napapiirillä. Pian mekin hylkäsimme kotikaupunkimme lumimyräkän ja ajelimme kohti Sallaa
selkeässä säässä.

Kirjavinkkaus on ihanan ahdistuksen herättämistä

Vinkkaukseen tarvitaan paljon kirjoja! Kuvassa erikoiskirjastonhoitajat Helena Kokko ja Marja-Leena Raatikainen.

Rakastan kirjoja ja lukemista - mutta millä ihmeellä tämän rakkauden saisi välitettyä myös
muille? Tämä yksinkertainen kysymys on yksi
lastenkirjastotyön
peruskysymyksistä. Hyllymme pursuilevat toinen toistaan ihanampia
teoksia, ja uusia oivallisia kirjoja ilmestyy koko
ajan, onhan lasten- ja nuortenkirjallisuuden
uutuustarjonta ja myös uusintapainosten julkaiseminen kasvanut huimasti parin viime vuo-
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sikymmenen aikana. Koska tarjonta kasvaa, on
täysistä kirjahyllyistä yhä vaikeampaa tehdä
löytöjä. Lisäksi sekä aikuisia että lapsia vaivaa
aikakautemme vitsaus: ajanpuute. Kirjalöytöjen
tekemiseen ei välttämättä löydy enää aikaa.
Onneksi kirjastot eivät ole jääneet lepäämään laakereillaan, vaan lukuharrastuksen edistämiseen on keksitty keinoja. Yksi keinoista on
kirjavinkkaus. Kirjavinkkaus nykymuodossaan
rantautui maahamme Ruotsista 1990-luvulla.
Opettajat ja kirjastoammattilaiset ovat toki
pyrkineet suosittelemaan kirjoja aiemminkin,
mutta kirjavinkkauksen myötä kirjasta kertominen on muuttunut esittelystä elämykseksi.
Kirjavinkkauksen toi Suomeen kirjastonhoitaja
Marja-Leena Mäkelä. Toistakymmentä vuotta
hän on kiertänyt kouluilla vinkkaamassa ja kouluttanut uusia kirjavinkkareita tien päälle. Hän
on myös tehnyt Kirjavinkkarikirjan, joka sisältää käytännön ohjeita aloittelevillevinkkareille.
Mäkelä kuvaa kirjavinkkausta oivaltavasti:
Kirjavinkkaus on ilosanoman levittämistä kirjasta, se on lukemaan innostamista, julistamista ja houkuttamista, saarnaamista ja viettelemistä, maanittelemista ja paasaamista. Se on
olemista kirjan asialla, kirjan tekemistä eläväksi ja kiinnostavaksi. Kirjavinkkaus on ihanan ahdistuksen herättämistä. Kirjavinkkaus
muistuttaa kertomusta: tarkoitus on saada kuulijat innostumaan niin, että he tahtovat lukea
itse kirjan loppuun. Kirjavinkkaus ei ole kirjaarvostelu, kirjaselostus eikä kirja-analyysi. Sen
merkitys on paljon syvemmällä: kirjan avautuminen lukijalle. Että lukija, lapsi tai aikuinen,
oivaltaisi, miten valtavan kiva kaveri ja hyvä
ystävä kirja voi olla. Kirjavinkkauksen merkitys syvenee yhä, kun ajattelemme, mitä kirja
todella on: tärkein osa kieltämme, kulttuuriamme ja historiaamme. (Mäkelä 1995: 7-8)

Kirjavinkkaus on siis kirjojen avaamista lukijalle kertomalla niistä. Kirjavinkkausta voi
tehdä kuka tahansa, jolla on palava halu olla
kirjan asialla. Rovaniemellä otimme ensimmäiset kirjavinkkausaskeleet vuosituhannen alussa.
Nyt vinkkaminen on yksi keskeisimpiä toimintamuotojamme.
Käytännössä aloite kirjavinkkaukseen tulee
usein koululta. Yleensä opettaja on kuullut kirjastomme kirjavinkkareista kollegoilta tai hän
on löytänyt tiedon kirjaston nettisivuilta. Opettaja ottaa yhteyttä ja käymme läpi luokan perustiedot. Vinkkari haluaa tietää luokka-asteen,
luokan koon, mitä luokka on kenties aiemmin lukenut ja mahdolliset erityistoiveet. Vinkkaus voi
olla suunnattu yleisesti tietylle luokka-asteelle
tai se voi keskittyä esim. johonkin kirjallisuuden
genreen tai aikakauteen. Vinkkarit ovat yksilöllisiä, itse pyrin ottamaan vinkkauspakettiin romaanien lisäksi aina myös runoteoksia sekä tietokirjallisuutta. Saavumme luokkaan sovittuna
ajankohtana. Yleensä kirjavinkkaukseen menee
koko oppitunti, ellei toisin ole sovittu. Mukanani
raahaamme kirjakasseja – ja kirjojen ilosanoman julistaminen voi alkaa.

Kirjaston ja koulun yhteistyötä
Samaan aikaan toisaalla Malla eteni kohti Kelloselkää toivoen koulun löytyvän ennen eksymistä
Venäjän rajan väärälle puolelle. Reitti osoittautui
helpoksi, ja Malla kirjoineen kaarsi koulun pihaan. Ensimmäisenä vuorossa olivat pikkuiset 0-2
luokkalaiset, jotka vaikuttivat oudon pelokkailta.
Kunnes yksi rohkaisi mielensä ja kysyi: ”Tulitko sie
piikittään meitä?” Koululle odotettiin samana päivänä terveydenhoitajaa!! Malla kertoi laatikkojen-
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sa olevan täynnä piikkejä – nimittäin kirjapiikkejä. Näin alkoi Kelloselän koulun kolmenkymmenen
oppilaan altistaminen kirjalliselle kulttuurille.
Lasten ja nuorten kirjastotyössä koulu on
luonteva yhteistyökumppani. Toimintamme tavoitteet ovat ainakin joiltakin osin yhteiset:
pyrimme kehittämään ja vahvistamaan lasten
ja nuorten lukuharrastusta sekä tiedonhallintataitoja. Kirjaston näkökulmasta voisimme
tarjota palvelujamme tukemaan mitä tahansa
oppiainetta. Koulun näkökulma taas rajoittuu
monesti kirjaston hyödyntämiseen äidinkielen
ja kirjallisuuden opetuksessa. Näkökulmaeroista huolimatta kirjaston ja koulun yhteistyöhön
kannattaa panostaa. Koulun kautta saatamme
onnistua koukuttamaan myös ei-käyttäjiä kirjaston tarjoamien palveluiden pariin. Kirjastoa
käyttävät useimmiten ne lapset ja nuoret, jotka
jo harrastavat lukemista. Koulun kautta tavoitamme kokonaiset ikäluokat.
Rovaniemellä oman haasteensa koululaisten
tavoittamiseen asettavat välimatkat. Kunta on
laaja, eivätkä kaikki koulut sijaitse kirjaston läheisyydessä. Vaikka kirjastoauto palvelee kylien
kouluja, ei kirjavinkkaukseen tai syvälliseen tiedonhallintataitojen opetukseen jää pysäkeillä
välttämättä aikaa. Niinpä kiinteiden kirjastojen
lastenkirjastoväki on pyrkinyt tarvittaessa ja
resurssien mukaan vierailemaan kyläkouluissa.
Kyläkouluihin on kohdennettu myös kaksi hanketta: Lupa lukea I ja II, joiden aikana tarjottiin
systemaattista kirjavinkkausta sekä sanataidepajoja kaikille kyläkouluille. Hankkeiden tiimoilta saimme myös kirjailjavieraan. Kirjailija
Sari Peltoniemen vieraillessa Rovaniemellä syksyllä 2009 kokeiltiin ensimmäisen kerran etäopetusvälineiden mahdollisuuksia, kun vierailu

Saaren koululta siirtyi etäopetusvälinein kahdelle kyläkoululle.
Kirjavinkkaushankkeita on tehty myös keskustassa sijaitsevien koulujen kanssa. Lukuvuonna 2002-2003 toteutettiin maakuntakirjaston, kolmen Rovaniemen koulun ja Lapin läänin
taidetoimikunnan yhteistyönä laaja tietokirjavinkkausprojekti, jonka tavoitteena oli lasten
lukuhalun herättäminen tietokirjallisuuden
keinoin. Projektiin osallistui koulujen vuosiluokat 5 ja 6, koska projektin katsottiin olevan vaivattomasti toteuttettavissa kokonaisopetuksen
puitteissa. Projektin aiheeksi valikoitui historia.
Kirjastonhoitajat kokosivat historiallisista aikakausista kirjavinkkipaketteja, jotka sisälsivät
tietokirjallisuuden ohella myös aiheeseen liittyviä satuja, historiallisia romaaneja ja kuvakirjoja. Opiskeltavat aiheet vaihtelivat kouluittain ja
luokittain: antiikin Kreikka, muinainen Egypti,
rautakausi ja keskiaika tuli esitellyksi luokissa. Oppilaat vierailivat myös kirjastossa tutustumassa kirjastorakennukseen, kirjastotyöhön
sekä kirjaston tietokantoihin.
Vinkkauksen jälkeen oppilaat hyödynsivät
esiteltyä kirjallisuutta opiskelussa ja työstivät
teosten pohjalta erilaisia tekstejä esitelmistä
tarinoihin ja kertomuksiin. Sen jälkeen luokissa toteutettiin varjoteatterityöpajat nukketeatterin läänintaiteilijan varjoteatterityöpajat.
Oppilaat työstivät omien tekstiensä pohjalta
varjoteatteriesitykset, jotka esitettiin lopulta
päätösjuhlassa kulttuuritalo Wiljamissa. Projektiin liittyi myös kirjailija- ja kuvittajavierailuja
sekä oppilaiden työstämä näyttely, joka kiersi Rovaniemen kirjastoissa projektin jälkeen.
(Kokko 2003: 3)
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Kouluyhteistyö kannattaa, sillä parhaimmillaan sieltä voi löytyä kullanarvoinen kumppani.
Mutta kommelluksilta ja väärinkäsityksiltäkään
ei aina voida välttyä…
Iltapäivästä saimme puhelun, joka mykisti. Tiina
Heinänen Pelkosenniemen kirjastosta soitti saaneensa tiedon, että seuraavan päivän vinkkaukset alakoululla (1-6 lk) oli peruttu. Oppilailla oli
kuulemma kuljetus Kemijärven uimahalliin. Siis
UIMAHALLIIN!!! Tästä motivoituneina laiskottelimme loppupäivän ja jäimme odottelemaan minkälaisia yllätyksiä keskiviikko toisi tulleessaan.

Tavoitteena kiinnostus sanataiteeseen
Nuorten lukuharrastukseen sitoutumisen yhteys
lukutaitoon on voimakas. Tutkimusten mukaan
vahva sitoutuminen lukuharrastukseen puolittaa riskin kuulua heikkojen lukijoiden ryhmään.
Lukuharrastus siis kehittää lukutaitoa, mutta lukemisen paradoksi aiheutuu siitä, että heikko lukutaito ei puolestaan houkuttele harrastamaan
lukemista. Motivointikeinot ovat kullanarvoisia,
jotta heikommatkin lukijat saadaan innostumaan lukemisesta.
Lukutaidon käsite on kokenut muodonmuutoksen Jukolan veljesten ajoista. Lukutaito ei
merkitse enää vain lapsuuden ja kouluopetuksen tuottamaa perustaitoa. Nykyisin lukutaitoa
tarkastellaan koko eliniän kehittyvänä yksilön
oppimisen ja henkisen kasvun, työnteon ja aktiivisen kansalaisuuden avaintaitona. (Linnakylä 2005: 27.) Tietoyhteiskunnassa lukutaito
on laajentunut suorasanaisen painetun tekstin
lukemisesta uusiin ulottuvuuksiin. Silti kaunokirjallisuuden lukemiselle on jäätävä aikaa.

Kirjastoamanuenssi Salla Erho vinkkaamassa. Kuva: Marjo
Perälä.

Kaunokirjallisuuden lukeminen antaa nuorelle
monia mahdollisuuksia ajattelun, tunne-elämän
ja maailmankuvan rakentumiseen. Se tukee yksilön persoonallista kasvua ja siirtää kulttuuritraditiota eteenpäin.
Rovaniemen kirjastossa olemme lasten- ja
nuortenosastolla määritelleet työmme tavoitteita seuraavasti:
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Tärkeimpänä tavoitteena on herättää ja kannustaa lasten ja nuorten kiinnostusta sanataiteeseen virikkeitä antamalla. Tavoitteena
on tarjota lapsille ja nuorille laadukasta, monipuolista ja ikäkauteen soveltuvaa aineistoa,
jota nostetaan esille mm. näyttelyiden, satutuntien ja vinkkausten keinoin. Tavoitteena
on tukea lapsen ja nuoren tiedonhallintataitojen kehittymistä: tutustuttaa lapsia ja nuoria
kirjaston palveluihin, tarjota eri ikäryhmille
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soveltuvaa kirjastonkäytön ja tiedonhallintataitojen opetusta yhteistyössä opettajien ja
koulujen kanssa, järjestää ja merkitä kirjastoaineisto siten, että lapset ja nuoret löytäisivät
etsimänsä tiedon mahdollisimman helposti.
Tukea äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta
tarjoamalla eri ikäisille soveltuava kirjallisuutta kirjasarjoina koulujen käyttöön. Kehittää ja
ylläpitää yhteistyötä eri lasten- ja nuortenkulttuuritoimijoiden kanssa.

Satutunnilla. Kuva: Timo Lindholm

Prinssejä ja prinsessoita satuhuoneen naamiaisissa vuonna
2010. Kuva: Salla Erho.

Laatimamme tavoitteet ovat varmasti vajavaiset,
mutta osoittavat lasten ja nuorten kirjastotyön
erityisyyttä. Jotta pystymme herättämään kiinnostusta sanataiteeseen, meidän on oltava aidosti kiinnostuneita lapsista ja nuorista ja heidän
maailmastaan. Onnistuneiden kirjavinkkausten
edellytys on taju siitä, minkätyyppinen materiaali koukuttaisi kuulijat parhaiten. Asiakaspalvelussa vaahtosammuttimen kokoisen asiakkaan
tiedontarve on otettava yhtä tosissaan kuin aikuisenkin. Eikä meidän pidä koskaan väheksyä
nuorta, joka haluaa lukea ”mahdollisimman
ohuen kirjan”. Ties minkä lumipallovaikutuksen
saakaan aikaan, mikäli onnistumme poimimaan
hyllystä teoksen, joka sattuukin koskettamaan
lukijaansa. Parhaita hetkiä ovatkin juuri ne, jolloin huomamme kirjallisuuskoukun napanneen.
Niihin hetkiin pyrimme.
Itä-Lapin kirjavinkkausreissu läheni loppuaan.
Kirsti henkilökuntineen kestitsi meitä vielä kahvilla, teellä ja pullalla. Saimme kuulla, että Matkalaukkuteatterin aamuisissa esityksissä oli ollut
paljon yleisöä ja työpajakin oli sujunut hienosti.
Leila oli jo matkalla kotiin. Maakuntakirjaston
iskuryhmä oli myös saavuttanut tavoitteensa – 21
ryhmää, noin 350 lasta opettajineen. Olimme puolikuolleita väsymyksestä ja aivan vakuuttuneita
siitä, että vinkkaukset saisivat nyt riittää. Kun
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olimme ajaneet kymmenisen kilometriä Rovaniemen suuntaan takapenkiltä kuului: ”Millaistakohan Posion suunnassa olis käydä vinkkaamassa?”.
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Onerva Moilasen haastattelu

Rovaniemen kirjaston pitkäaikaisin työntekijä
Onerva Moilanen aloitti työnsä parakkikirjastossa Ounasjoentiellä vuonna 1950, jolloin pitkän keskustelun jälkeen oli päätetty palkata
kirjastonhoitajalle apulainen kirjaston ylläpitoon. Hän sai vuonna 1980 kultaisen ansiomerkin tunnustukseksi 30-vuotisesta toiminnasta
Rovaniemen kauppalan- ja kaupunginkirjaston
palveluksesta. Hän ehti työuransa aikana toimia
kaikkiaan neljässä eri kirjastorakennuksessa ja
neljän johtajan alaisuudessa ennen jäämistään
eläkkeellä vuonna 1992.

Perungan aika
En minä varsinaisesti silloin, kun tulin tänne,
niin kaupunkia tuntenut. Kävin oppikouluni
Keski-Pohjanmaalla ja tulin tänne, kun minä
näin lehdessä tuollaisen ilmoituksen, niin ajattelin tulla kokeilemaan vähäksi aikaa. Minulla
oli täällä naimisissa yksi sisko ja minä ajattelin,
että tänne olisi helppo tulla. Minä kerkesin oikein tykästyä tähän paikkakuntaan.
Yhteistyö Matti Perungan ja kirjastolautakunnan kanssa sujui erittäin hyvin. Sehän oli
tämä Perunka sellainen, että se heti ymmärsi
minunkin arvoni. Hän oli sellainen, että meillä
työparina meni paremmin kuin koskaan. Siitä
ajasta jäi oikein mukava kuva. Perunka oli hy-
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vin sympaattinen ja hyvin viisas. Vaikka hänellä
oli rajoitettu terveys, niin hän oli kuitenkin niin
ihmisystävällinen, älykäs ja huumorintajuinen.
Vuodet ovat kaikkiaan menneet mukavasti. Minulla jäi siitä Perungan ajasta, sehän oli melkein
puolet, sellainen mukava ja miellyttävä muisto,
ei ollut mitään sellaista negatiivista. Oli aina
mukava työhön mennä.
Aamulla ensiksi oli silloin, kun minäkin olin
lainauksessa, oli neljä tuntia töitä ja sitten oli
päivävapaa ja illalla oli sitten töitä kolmesta seitsämään asti. Siinä oli semmoinen tauko välillä.
Aamulla tehtiin ihan normaaleita asioita, hyllytettiin kirjat, tutkittiin näitä palauttamattomia
kirjoja, uusiin kirjoihin kirjoitettiin kortteja ja
kaikkea tuommosta. Aikaa meni paljon tilaston
tekemiseen. Vaikka ne kirjat oli hyllyyn saatu,
niin se tilasto piti tehdä ja sitten kattoa niitä,
jotka olivat yli menneet, että mitä niille voisi
tehä. Siinä meni kyllä päivä. Sitten kun kolmelta
tuli takaisin töihin, niin oven takana oli lapsia
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vaikka kuinka paljon, ja sitä kesti sitten siihen
seitsämään asti. Aikaihmisiä oli myös. Lapsethan on aina tykänneet kirjastosta, ja ne sai kyllä
aika vapaasti olla. Välillä piti käydä niitä hyllyjä
järjestämässä, kun ne olivat lappaneet kirjoja
kaikille pöydille. Lasten annettiin vapaasti olla
ja myöhemmin laitettiin ne kirjat takaisin hyllyihin. Ei menty häiritsemään kesken kaiken.
Ei pitänyt erikseen sanoa hiljaisuudesta. Kyllä
ne ihmiset osasivat käyttäytyä. Ei sitä tarvinnut
sanoa lapsillekaan. Ne jotenkin kunnioitti. Se
kunnioitus oli tärkeää. Lapsetkin olivat oikein
tyytyväisiä, kun saivat olla.

Neljässä kirjastossa
Silloin, kun minä tulin sinne Ounasjoentielle,
niin minä olin koko ajan lainauksessa. Perunka meni omaan huoneeseensa luetteloimaan ja
kaikkea. Ounasjoentiellä oli semmoinen pitkänomainen parakki. Sisältä se oli oikein viihtyisä.
Nehän kuitenkin laitettiin ne parakitkin. Ei ne
olleet latoja! Siellä oli lainauspöytä ja sitten
opintolukusali, jossa oli pöydät ja tuolit, joilla
istuttiin ja luettiin. Sitten oli Perungan huone ja
oli hyllykköjä ja teline, jossa suositeltiin kirjoja.
Osuuspankin talo Pekankadulla oli jo parempi. Siinä oli lähellä kahvila. Tämä Irja Vanhatapio piti sitä. Hän kävi kirjastossa paljon, ja me
käytiin kahvilla siinä. Hänellä oli kahvilähettejä. Ihmiset soittivat, että tuoda kahvia vaikka
Kemiyhtiön taloon ja sillä oli siskoja, ja ne veivät ne kahvit sinne pyörällä tai noin. Ne olivat
kahvilähettejä.
Varsitiellä se kaunis puutalo laitettiin kirjaston käyttöön ja aluksi se oli pieni, mutta kun

saatiin lisää tilaa, niin siellä oli opintolukusalit
ja henkilökuntakahviot ja kaikki. Varsitiellä oli
kukkia ja se oli sellainen pitkänomainen rakennus ja siellä oli lasten tila, jossa oli pöytä ja tuoleja. Kukat teki sen kodikkaaksi. Me lähetettiin
kaikki vanhat sanomalehdet ja saatiin vastapalveluksena kukkia kirjastoon. Kukkakaupasta
taidettiin kysyä, kävisikö sellainen yhteistyö
meille. Ja niin saatiin sellainen sopimus. Kun oli
matalia ne ikkunat, niin niihin sai näitä kukkia
laitettua. Meillä oli kukkia myös matalilla pöydillä ja vähän korkeampi tiski, josta lainattiin.
Täällä kävi myös paljon ryhmiä, joita minä opastin. Oltiin siinäkin Perungan kanssa kaksin. Siinä oli laitettu lainausosasto, kirjastonhoitajan
huone, opintolukusali ja lasten nurkkaus. Nuorisotoimisto oli aluksi samoissa tiloissa yläkerrassa. Sen kanssa tehtiin yhteistyötä, mutta sitten
se muutti. Pekankadulla ei niin paljon niitä kuvia otettu, mutta sitten tässä Varsitiellä kävi se
Matti Saanio ottamassa kuvia kovasti.
Minä olin jatkuvasti lainauksessa. Eräs poika
kävi kovasti kirjastossa ja se usein tuli juttelemaan asioista siihen lainaustiskille. Se oli niin
kiinnostunut kaikesta. Ja minä niin hymyilin,
kun se kyseli aina. Ja sitten tämä Aimo A. Tuomi monesti soitti jonkun runonpätkän kanssa
ja kysyi, miten se loppuu. Mikä runo tämä on,
mistä tämä pätkä on? Siinäpä kysymys. No minä
sitten sanoin, että minä katson tätä, ja eiköhän
se selviä. Minä sitten lähdin ja tutkin niitä runokirjoja ja sitten osasin sanoa sen. Juu, niin se onkin se! Tuomi vastasi. Siinä oli jo vähän liikaakin
vaadittu. Kyllä minäkin vähän mietin, mutta kun
se Aimo A. Tuomi kävi niin paljon kirjastossa,
ja me aina keskusteltiin, niin se jotenkin oletti,
että kyllä se tuon tietää. Ja niin minä menin ja
katsoin runoista ja löysin. Oli hyvää palvelua!
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Varsitiellä, kun oli se puutalo, siinä kirjaston
edessä oli sitten kaunis puisto. Se oli iso puisto.
Siinä oli kukkia ja puita ja nurmikkoa ja tuoleja.
Aivan kirjaston vieressä oli Bengt Lissegårdhin
patsas Aseveliketju suihkulähteineen. Ihmiset,
kun menivät sivu siitä, niin ne istuivat ja lukivat
siinä kirjaa ja kävivät kirjastossa. Sehän oli viihtyisä paikka. Nyt siitä ei ole mitään varsinaista,
mutta silloin se oli varsinainen keidas. Teatteri
oli toisella laidalla ensin sellaisessa puutalossa.
Ensin korjattiin kaikki tiet ja sitten päätettiin
laittaa kirjasto ja sitten tuli teatteria ja kaikenlaista.
Kirjastohan oli Ounasjoentiellä, Pekankadulla ja Varsitiellä ja nyt tässä. Minä olin aina joka
paikkaan muuttamassa, ja silloin ei ollut kuin
yksi virkailija johtajan lisäksi. Minä jouduin
kaikki kirjat laittamaan paikoilleen luokkien
mukaan ja sillä tavalla, mutta sehän kävi kyllä
oikein mukavasti, kun laatikkoihin pantiin aina.
Ja sitten piti aina vähän katsoa ennen purkamista, että ne sopivat siihen.
Yleensä, kun ihmiset kävivät kirjastossa, niin
ne lukivat lehtiä, ja meillekin tuli tässä Varsitiellä jo BBC:ltä lehtiä. Suosituimpia lehtiä olivat
paikallislehdet Rovaniemi ja Lapin Kansa ja niitä otettiin rajallisesti muualtakin. Ja sitten oli jo
siellä Ounasjoentiellä se lautapeli shakki. Itsekin hämmästelin, kun ihmiset pelasivat shakkia
kirjastossa. Minusta oli mukavaa, että jo silloin
oli virikkeitä asiakkaille. Ei siellä kovin montaa peliä ollut mutta näitä klassikoita, shakki ja
tammi. Kirjoja oli rajoitetusti kappalemääriä.
Useimmiten oli vain yksi, mutta kyllä nyt joskus
oli kaksikin. Ja sittenhän siellä jo Perungan aikanakin kerättiin tätä Lappi-osastoa.
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Uudessa Alvar Aallon suunnittelemassa kirjastotalossa
Tämä rakennushomma kävi niin, että ensin
tehtiin tärkeimmät tiet ja sitten kirjasto. Ja oli
semmoinen kokous, jossa päätettiin, että rakennetaan semmoinen kirjasto, joka olisi kaunis, ja
pyydettäisiin arkkitehti Aaltoa suunnittelemaan
se. Silloin oli sitä juhlayleisöä, ja Perungan Matti meni puhumaan siihen pönttöön ja aloitti, että
voi hyvät ihmiset. Hän oli koko sydämestään
iloinen, että uusi kirjasto saataisiin, kun oli kierretty koko kaupunki parakeissa ja väliaikaistiloissa. Kirjasto oli valmistuessaan aika erilainen
kuin muut rakennukset sen ympäristössä. Sittenhän tuli se teatteri, joka aiemmin oli puutalossa.
Kyllä siihen reissaamiseen oli kyllästynytkin,
ei sitä enää ihmeenä pitänyt, jos tuli vähän isompikin talo. Ja kyllä siitä puhuttiinkin, että nyt se
rakennetaan, ja arkkitehteja kävi kovasti. Kun
se valmistui, niin Aalto kävi itse katsomassa sen
läpi. Kyllä silloin, kun viimein muutettiin, niin
olivat kaikki lamput paikoillaan ja talo valmis.
Kun tultiin tähän taloon, niin vastahan se työ
alkoi. Piti käydä ne kirjat läpi. Pareittain laitettiin kirjoja hyllyyn. Kun ne montut oli saatu
laitettua, niin uusi kirjastonjohtaja Jorma Etto
tuli ja sanoi, että teidän pitää tuo keskimonttu
tyhjentää ja siirtää. Me hämmästyttiin, että tämähän on laitettu. Niin ei, siirretään ne tuonne,
Jorma sanoi. Minä ajattelin että voihan nenä,
kun toiset ovat työskennelleet ja laittaneet jo
valmiiksi. Mutta sehän on semmoista, kun tulee
iso talo, niin eihän sitä osaa heti tietää, miten
pitää laittaa. Sitten laitettiin sillä voimavaralla,
mitä oli ja saatiin se kaikki kuntoon, mutta menihän siinä aikaa.

Kun lähettiin ensin näitä kirjoja viemään,
niin sekin Varsitien kirjasto oli täynnä ja sitten
olivat varastot täynnä, kun kerättiin niitä Lappiosaston kirjojakin. Ja kun useampia kappaleitakin oli, niin meillä oli kirjoja joka paikassa. Ei
ollut tyhjät hyllyt, kaikkialla oli kirjoja! Ja silloin ihmiset lainasivat kovasti kirjoja varsinkin
tästä uudesta kirjastosta. Silloin oli ihan ovelle
asti jonot. Ennen kuin tuli nämä netit ja muut.

Kirjastotyötä ja -tekniikkaa
Se oli kamera, kun uusi talo valmistui. Niillä oli
siinä ne kortit. Nehän meni mikrofilmeille ja
niitähän täytyi sitten tarkistaa niitä mikrofilmejä aina välillä. Aluksi laitettiin vain, mikä oli
ensimmäinen ja viimeinen numero, mutta kun
minä kävin siellä Helsingissä IBM:n kurssin niin
opin, että miten ne listat piti tehdä. Kyllähän siinä oli työtä vertailla niitä listoja, ja kovasti se
mikrofilmien luku kävi silmille.
Ei se kaukana ollut silloin, kun kirjoitettiin
koneella niitä kortteja, että se tuli atk. Sen jälkeenhän minä jäin aika pian eläkkeelle. Paljon
koneella kirjoitin, niin se tuntui. Näyttö heijasti pöydästä, nythän se on paljon parempi. Tein
kortteja aamusta iltaan, niin täytyy sanoa, että
oli hyvä kunto.
Ennen vanhaan oli sellaisia kuitteja, joita annettiin lainaajalle, että sakot maksaa, kun se oli
meidän määräys. Mutta minä myös kävin, kun oli
jäänyt sellainen nippu, niin ainakin kysymässä
myöhässä olevia kirjoja. Monet olivat hyvin ystävällisiä ja etsivät kirjat minulle. Eihän me silloin
tykätty, jos oli joku arvokkaampi kirja myöhässä. Silloin oli vain yksi kirja tai korkeintaan kak-

si kappaletta joitakin kirjoja kokoelmassa. Se
oli tärkeä se kirja.
Oli hevosista kiinnostunut tyttö, niin se oli
leikannut sellaisesta isosta kirjasta kaikki hevosenkuvat. Minä huomasin sen sitten ja kävin
katsomassa ja soitin sen äitille, että tietääkö se
siitä. Ei hän tiedä, mutta se meni kattomaan,
että siellä oli kuvia tytön huoneen seinillä. Ja
sitten oli semmoinen nuori mies, jolla oli paljon
kirjoja myöhässä, mutta sekin toi ne takaisin ja
oli ihan kiva. Asia oli sillä selvä. Kun soitti, niin
aina sovittiin. Ei siinä alettu tappeleen. Ja harvapa se niitä nyt sillä lailla omaksi halusi, mutta ne saattoivat unohtua. Olihan siinä joskus se
nainen, jolla oli aina kirjat karhunnassa. Minä
puhuttelin sitä ja sanoin, että pitää käydä uusimassa, niin ei tule turhanpäiväisiä karhuja. Puhumallahan niitä hoidettiin.
Minä tein tilastot sivukirjastoista. Kävin
kauppaopistossa sen tilastokurssin niin opin vielä yhdistämään ne. Se oli todella tarkkaa työtä.
Kun jotakin pientä tuli, niin se ei toiminutkaan.
Kun se ohjelma tuli, niin minun ei tarvinnut
kuin yhdestä napista painaa ja kaikki tilastot
tuli kerralla. Nythän se on helppo, kun tiedot
ovat tietokoneessa. Kun kävin siellä Helsingissä
niillä kursseilla, niin kaikki ne asiat tulivat selväksi. Mutta kyllä minä kauhistelin sitä IBM:n
salia, jossa oli niitä isoja koneita ja kaikkialta
Suomesta tuli tietoja. Ihan hyvin se kuitenkin
pelasi.
Kirjat hankittiin kirjakaupasta. Täällähän
oli se Kirpa. Me tehtiin tilauksia ja sieltähän
niitä sai. Jos oli jotain sellaista vaikeampaa hankittavaa tai jota oli vähemmän tarjolla, jonka
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kirjasto halusi, niin kyllä ne kirjakaupat silloin
auttoivat. Se rouva, joka piti Kirpaa, oli sellainen kirjaston hyvä yhteistyökumppani. Sinne
soitettiin ja hän tilasi.

kirjastokokouksissa ympäri Suomea, niin kaupunki antoi aina rahaa. Sitten kun Ettokin tuli,
niin hän ja minä kävimme yhtä aikaakin joissakin kokouksissa.

Piti lukea, kun oli kirjastossa töissä. Minä
melkein yhtä mittaa luin kirjoja. Varsitiellä, jossa aluksi oli vain tämä alakerta käytössä, mutta myöhemmin yläkertakin, oli tilat nuorisolle.
Siellä oli yksi nuoriso-ohjaaja. Hän aina muistaa
sitä, että minä luin paljon kirjoja. Se kysyi aina,
että minkälainen joku kirja oli, ja sitä piti osata
sanoa, minkälainen se oli. Monenlaista pyytäjää
sitä oli. Piti perehtyä aineistoon. Ainahan minä
olen ollut kiinnostunutkin lukemaan uusia ja
mielenkiintoisia kirjoja. Varsitiellä oli yksi kirja, joka kiellettiinkin ja se piti poistaa. Se oli
Myklen kirja. Se ei kerennyt kauan olla, kun
se haettiin pois poliisilaitokselle. Ei sitä saanut
kaikkea kirjoittaa eikä kirjastoonkaan ottaa!

Kirjasto oli vähän niin kuin sellainen keskus. Ihmiset kävivät kirjastossa siihen aikaan
paljon. Sinne tuli lehtiä ja siellä oli muutamia
lautapelejä. Ihmiset lukivat kirjastossa. Siellä
oli lastenosasto ja opintolukusali. Kirjasto oli
kovin kysytty, koska sitä muuta viestintää, mitä
nykyään on, ei ollut silloin. Se oli oikein miellyttävää, että ihmiset olivat kiinnostuneita ja kävivät asiakkaina.

Kirjastossa oli satutunteja. Jopa Sundqvistin rouva, sen kuuluisan metsäneuvoksen vaimo,
hän oli sellainen kirjallinen ihminen, niin hän
kävi joskus lukemassa satuja. Hän kävi kirjastossa ahkerasti ja ehdotti sitä itse. Hän oli sellainen herkkä, hieno ihminen. Siellä kävi paljon
lapsia. Kyllä minäkin luin kirjoja lapsille.
Ihmiset ovat aina osanneet kysyä. Perunkakin oli välillä sairaslomalla ja minä olin yksin,
mutta kun ihmiset soittivat, jopa kaupunginjohtaja, että jonkun vieraan tiedot pitäisi katsoa,
niin Perunka ohjasi ihmiset vain kirjastoon. Kyllä Onerva osaa! Ja niin minä etsin niitä kirjoja,
ja lähetti kävi hakemassa. Ei siitä moitteitakaan
tullut! Kaupungin virkamiehet käyttivät ja arvostivat kirjastoa. Ja kun minäkin kävin siellä

Vieraita uudessa kirjastossa
Alvar Aalto kävi usein kirjastossa. Kun minä
olin lainausosastolla, niin hän kävi juttelemassa minun kanssa. Hän oli oikein ystävällinen ja
mukava ja halusi tietää, mitä ihmiset tykkäsivät
kirjastosta. Minä kyllä kerroin kaikki ja sanoin,
että ne ovat ihastuneita, ja että se on kaunis. Ja
että ulkomaiset sanovat, että beautiful ja wonderful. Ne yksityiskohdathan sen teki. Hän tuntui olevan hyvin tyytyväinen siihen. Kyllä minä
hänellä sanoin, että ilmasto on huono ja hän vastasi siihen, että se ei kuulu hänelle. Se on teknistä puolta, ja että se on muuallakin niin. Oli
ilo ja kunnia minun tavata tämä arkkitehti Alver
Aalto, kun hän täällä kävi. Ei sitä moni ole niin
nähnyt. Se oli sellainen herrasmies.
Ihastelemassa kirjastoa on käynyt mm. Persian shaahitar Farah Diba. Shaahi ja shaahitar
olivat vierailulla kaupungissa. Shaahitar oli halunnut käydä tutustumassa Alvar Aallon tuotantoon ja arkkitehtuuriin, jota hän oli itsekin opis-
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kellut aikanaan. Minä muistan, kun hän katseli,
niin tarkkaan kaikkia yksityiskohtia, ikkunoita
ja kaikkea. Hän oli niin kaunis ja tuntui olevan
niin tietoinen siitä arkkitehtuurista. Siihen aikaan kävi paljon Rovaniemellä vierailijoita.
Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa kävi kirjastossa
seurueineen, samoin Lennart Meri. Lehtimiehet
olivat kiinnostuneita kirjastosta. Kyllä kirjasto
on aina ollut tapetilla. Vähemmän enää nyt nykyaikana.
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Huumorintajua ja ihmisläheisyyttä
Sinikka Alaruikka työskenteli Muurolan kyläkirjastossa ja Totonvaaran laitoskirjastossa 1970-luvulta aina vuoteen 1996 asti.
Sinikka Alaruikka

Pienessä ja idyllisessä Muurolan kirjastossa
Ennen kun tulin kirjastoon töihin, en paljon
käyttänyt kirjastoa. Olin talossa miniänä ja mulla oli voimakastahtoinen anoppi. Se oli suorastaan kevytmielistä, jos oli ja luki. Oli niin paljon
kaikkia muita töitä. Kirjastoon päädyin töihin,
kun elämäntilanne oli semmonen, että jäin leskeksi ja minulla oli viis pientä lasta, niin piti
saada ammatti. Siitä se vaan lähti. Tulin aluksi
töihin Muurolaan. Kun kävin kirjastokurssia,
niin piti harjoitella ja olin kaupunginkirjastossa. Taisin olla hanttimiehenä töissä ennen kuin
kävin kirjastokurssit.
Muurolassa tein ihan sellaista tavallista työtä, mitä kirjastoissa tehdään: lainattiin ja otettiin vastaan lainat ja hyllytettiin. Luettelointiahan ei tehty, ne tehtiin pääkirjastossa. Kirjat
päällystettiin ja leimattiin ja niihin laitettiin
taskut ja tehtiin Detroit-kortit ja numero pantiin
myös. Silloin oli paljon sellaista työtä, mitä ei
enää tehdä.
Ja se oli jännä, kun minä olin ihan kuuluisa

siitä numeromuistista, vaikka se on nyt huonontunut, niin minä opin muistamaan nuo ihmisten
lainausnumerot. Oli eräs asiakas, joka oli kova
lainaamaan, ja se tuli ja pani kirjat siihen ja rupesi hakemaan, että missähän se kortti on. Minä
sanoin, että ei tartte, minä muistan sen. Sehän
on 1804, mikä on helppo muistaa, kun se on Runebergin syntymävuosi. Muistan vieläkin joitakin lainaajanumeroita, jotka olivat helppoja
muistaa. Minä innostuin vitsailemaan, kun eräs
asiakas ihmetteli, että miten minä muistan hänen numeronsa, kun hän ei itekään muista. Minä
sanoin, että onhan se nyt helppo muistaa, kun
silloinhan roomalaiskatolinen ja ortodoksinen
kirkko erosivat toisistaan! Seku yritin vaan näytellä parempaa kuin on.
Kirjasto johon tulin töihin oli pieni, idyllinen
paikka, hyllyjä täynnä tietenkin ja pari pöytää
ja tuoleja, joissa asiakkaat luki. Hyllyttäminen
oli mainiota. Siellähän oli tietysti ahtaat paikat,
niin oli pakko aina hipaista asiakasta hyllyttä-
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essä. Kerrankin joku mieshenkilö hermostui siihen aivan ja vaihtoi paikkaa. Oli pakko koskettaa, kun oli niin pienet tilat.
Kirjasto sijaitsi Muurolan yläasteen yläkerrassa, toisessa kerroksessa. Oppilaat teki meille
vähäsen jekkua ja sulkivat alaoven ja asiakkaat
ei päässy sissään. Ja Liisa (entinen Muurolan
kirjastonhoitaja Liisa Karvo) nauraa vieläkin,
kun minähän puhuttelin sitten ihmisiä numeroilla. Minä Liisalle selvitin, kun olin yksin siellä,
että kuului kauhea ryskytys, ja kun menin kattomaan, niin ovi lukossa ja numero 600 ryskytti
siellä. Monesti kävi sillä lailla, että kun alettiin
ihmetellä, että miksei tuu asiakkaita, niin ovi oli
lukossa. Ihan mukavaa aikaa oli sekin.
Kirjasto oli joka ilta auki seitsämään asti.
Kirjastossa kävi paljon väkeä, kun sairaalassa oli
niin paljon työntekijöitä. Kävihän niitä koululaisiakin. Luokilla oli oikein kirjastovuorot, että ne
saivat rauhassa kattoa. Aamullakin ennen kuin
kirjasto aukesi, niin heille oli opettajat järjestänyt vuorot ja ne tulivat opettajan kanssa sinne.
Välitunneillakin saattoivat käydä. Ei siellä pystynyt järjestämään mitään erityistä toimintaa
lapsille. Tilana oli vain se yksi luokkahuone, ei
siellä sen kummempaa ollut. Ahastahan siellä
oli kerta kaikkiaan.
Paljon oli sellaista, että soitettiin ja kysyttiin, että onko teillä sitä ja sitä kirjaa ja pyydettiin kaupunkiin. Semmoinen kirja oli kuin Nienstedt: Ihmisen anatomia ja fysiologia. Sitten kun
meillä tuli uusi kirjastonhoitaja vähäksi aikaa,
niin hänellä oli kauhea poistovimma, ja hän poisti satoja kirjoja, ja senkin laittoi menemään. Se
oli nimittäin sellainen kirja, että kaupungista ja

vaikka mistä soitettiin, ja auto kävi sitten hakemassa. Ja se oli hirveää, kun siitä ei saanu uusintapainosta ja se oli sairaanhoito-oppilaitoksessa
tenttikirjana. Minä en olis poistanut mittään!

Huumorintajua sairaalakirjastossa
Kirjasto sijaitsi pienessä tilassa kellarissa. Ihan
viihtyisä se oli: kokolattiamatto ja hyllyjä joka
puolella. Seinät olivat rapatut ja kokolattiamatto oli tumman sininen. Siellä oli kaksi tasoa ja
se oli värikäs. Se oli hirveen kiva kirjasto, kuin
karamelli. Kirjasto on edelleen samassa tilassa,
mutta se on auki vain kaksi tuntia viikossa.
Siellä ihmisen persoona vaikutti siihen, miten asiakkaat häneen suhtautuivat. Kun minä
olin siellä, niin mulla ei ollut ikinä minkäänlaista vaikeutta. Minulle oli luonnollista suhtautua
potilaisiin tasaveroisesti, eikä kattoa ylempää,
tietenkään. Ei ollut ikinä sellaista, että kukkaan
ois häirinny. Kirjasto oli tarkoitettu kaikille ja
kaikki saivat siellä olla.
Ei siinä tullut mieleenkään, että olisi loukkaantunut mistään, mitä potilaat sanoivat. Ei
toki. Pahhaa oloaan ne vaan purki. Ei minua
ollenkaan vaivannut. Jos normaali ihminen olisi sanonut, niin se olis ollut ihan toista, mutta
kyllähän minä ymmärsin, että ne on sairaita, ja
että niillä on paha olla. Ja sitten ne oli toisaalta
hyvin älykkäitä. Eihän se sitä tarkoita, että mieli on sairas. Olihan siellä maistereita ja vaikka
mitä älykkäitä ihmisiä, taiteilijoita ja kaikkia.
Mua vaan aina nauratti.
Me käytiin siellä osastoilla kirjakärryjen
kanssa säännöllisesti. Kakkososasto oli sellainen
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huono osasto, jossa oli hirveän paljon sellaisia
potilaita, jotka eli ihan omassa maailmassaan.
Sinnekin oli kirjastokäynnit laitettu, ja me käytiin säännöllisesti. Vietiin ja tarjottiin kirjoja.
Osastoille vietiin kirjoja joka päivä aamusta.
Ihan kaikilla osastoilla ei käyty. Silloinhan niitä
oli niin paljon, että oli osasto 17, joka oli toisessa rakennuksessa. Ei käyty kuin yhdessä rakennuksessa. Kirjasto oli auki kello 12–15. Siellä
oli ihan tavallinen kokoelma. Aina tilattiin, kun
tuli ne luettelot ja laitettiin tilauslistat pääkirjastoon. Sai itse valita, mitä halusi kokoelmaan.
Tietysti se oli määrätyn budjetin sisällä kaikki
hankittava.
Minä muistelen, että silloin, kun minä menin
sairaalaan töihin, niin siellä oli noin 650 sairaansijaa ja henkilökuntaa vähän yli 300. Sitten oli
vielä se alkoholistien huoltola siellä alhaalla,
jossa oli 40 sairaansijaa.

Lukemista Rautiosaaressa
Rautiosaaren vanhainkodissa oli rinnakkaiskirjasto. Kirjasto oli sellainen pieni lasikoppi, joka
oli erotettu siitä aulasta. Siellä oli niin kuin akvaariossa. Siellä oli oma kirjakokoelma ja jos
joku kysyi jotain harvinaisempaa, niin sitten
vietiin muualta. Siellä minä luin niille vanhuksille aina. Se kuului siihen ohjelmaan. Rautiosaaressa käytiin kerran viikossa. Piti ite haalia
ne mummut siihen koolle. Sitten kun sai kaikki
haettua, niin jo toisesta päästä purkautui! Minä
luin Juhani Ahon Rautatietä ja Lastuja tietenkin. Ei mitään kovin paksua kirjaa, sillä ei ne
jaksaneet sellaista kuunnella. Enemmän tällaisia kertomuksen tapaisia, novelleja. Joku joskus
harvoin toivoi jotain. Oli siellä vuodeosastolla

sellainen potilas, joka ite luki ja jolle piti viiä
kirjoja. Hän sanoi aina, mitä hän haluaa. Hän oli
erikoistapaus.

Muistoja kirjastotyöstä
Lempityötä kirjastossa olivat järjestelytyöt ja
asiakaspalvelu. Tärkeintä työssä oli se ihmisläheisyys, sitähän moni kaipaa. Ja varsinkin
vanhat ihmiset, että saa jutella virkailijoitten
kanssa. Kyllähän se asiakaspalvelu oli mielenkiintoista. Minä pyrin aina leikkimään terapeuttia. Aina kun siellä kävi potilaita, niin minä yritin jutella. Ne oli niin älykkäitä. Yksikin potilas
sanoi, kun vanhat ihmiset ei ymmärrä nuoria,
että vanhan ihmisen on helpompi ymmärtää
nuoria, kun nuoren vanhoja, koska kaikki ovat
olleet nuoria. Eikö oo viisaasti ajateltu. Kyllä
minä tykkäsin itekin olla siellä laitoskirjastossa
töissä. Ehdottomasti. Siellä kyllä huumorintajua
tarvittiin!
Tuolla laitoskirjastossa se ei ollut sellaista
kirjastotyötä sinänsä vaan se oli ihmisten kohtaamista. Siellä ei niinkään kirjastonhoidollisia
taitoja kysytä niin paljon kuin sitä, että tulee
toimeen ihmisten kanssa. Piti olla luonteva. Ei
sääliä eikä… vaan olla luonteva ja ystävällinen
tietenkin niin kuin aina pitää olla. Kyllä minä
tykkäsin siellä olla. En minä siellä koskaan pelännyt. En vissiin ymmärtänyt pelätä. Jos nyt
menisin, niin varmaan ymmärtäisin. Minä tulin
joittenkin kanssa ihan kavereiksi. Kun kaupungilla nähdään, niin morjestetaan.
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Ensimmäisen kosketuksen Rovaniemen kirjastolaitokseen sain Alakorkalon kansakoulussa, joka
sotien jälkeen toimi Niskan Arvidin entisessä
nahkurinverstaassa. Luokkahuoneessa oli noin
metrin levyinen, vajaat kaksi metriä korkea ja
pari vaaksaa syvä kaappi, jonka etuoven opettaja Eevi Kutila nosti joskus paikoiltaan. Kaapista
paljastui kirjojen selkiä ja oven sisäpuolelta kirjaluettelo. Joskus kaapin sisältöä täydennettiin,
koska kerran opettaja otti minut muka ”asiantuntijaksi” hankkiessaan muutamia uusia kirjoja Kirpasta.
En kykene enää tarkemmin muistamaan,
mitä tuosta kirjavalikoimasta luin. Pekka Töpöhännistä en pitänyt. Pekan kavereitten ilkeys oli
minulle vastenmielistä, ja lisäsyynä saattoi olla
sekin, että ruotsalaisen Gösta Knutssonin kuvailema kaupunkiympäristö oli minulle vieras.
Kuusamolaisen kirjailijan ja kansaedustajan
Kaarlo Hännisen nuorisokirja Jäämeren sankari
tutustutti minut kuusamolaisten harjoittamaan
jäämerenkalastukseen Muurmannin rannikolla
1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Maailmankirjallisuuteen tutustuminen alkoi lyhennetyllä
versiolla Daniel Defoen Robinson Crusoesta. Leveine selkineen ylpeilivät kaapissa rinnakkain
amerikkalaisen Lew Wallacen Ben Hur ja puolalaisen Nobel-kirjailijan Henryk Siekewiczin
Quo vadis?, mutta niihin tuskin uskalsin tarttua.
Luin myös joitakin amerikkalaisen Edgar Rice

Burroughsin Tarzan-sarjoja. Myöhemmin opettaja kielsi niitten lainaamisen, kun muuan poika
tappoi Rovaniemellä naispuolisen pirssikuskin,
ja pojan väitettiin lukeneen Tarzan-kirjoja.
Seuraava muistikuva kirjastosta on 1950-luvun alkupuolelta. Luokkatoverin houkuttelemana poikkesin linja-autoa odotellessa kauppalan
kirjastoon, joka sijaitsi Pekankadun varressa.
Ihmettelin kirjojen määrää. Yhteenkään en uskaltanut kajota, kun en tiennyt, millä tavalla kirjastossa tuli käyttäytyä. (Onneksi vaimoni opasti
seuraavan sukupolven käyttämään kirjaston rikkauksia jo paljon varhemmin.) Toista kertaa en
oppikouluaikana varmaan kirjastoon poikennut.
Meni pari vuosikymmentä, ennen kuin kirjaston merkitys alkoi valjeta minulle. Silloinkin
se tapahtui perinteisestä kirjastosta poikkeavalla tavalla – aloin pyörittää mikrofilmejä kirjaston koneissa.
Kiinnostuin 1970-luvun lopulla siitä, mistä
aineksista minut oli tehty. Vielä siihen aikaan
sai selata kirkonkirjoja seurakuntien arkistohuoneissa. Rovaniemen seurakunnan arkistoissa
pääsi 1700-luvun alkuvuosiin saakka. Mutta kun
isäni oli Yli-Iistä, hänen esivanhempiensa tietojen hankinta oli hankalampaa. Päästyäni Iin
seurakunnan arkistossa taaksepäin 1800-luvun
puoliväliin saatoin jatkaa oman kirjaston tut-
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kirjastomme, jonka Lappi-osastolla oli melko
kattava valikoima, osin myös muilla kielillä kuin
suomeksi. Niitä kääntelemällä ja myös Terttu
Rastaan avulla kokosin Rovaniemen kuvauksia
isostavihasta yliopistoaikaan. Ilokseni Kustannusyhtiö Pohjoinen innostui kustantamaan sen
painamisen vuonna 1995.
Mikrofilmien lukemista jatkoin kirjoittaessani kotikyläni historian. Vanhojen sanomalehtien
tiedot olivat siinä tärkeänä lähteenä, kuten myöhemmin muissakin kirjallisissa töissäni. Suurta
apua sain kirjastoltamme myös Pallaksen kansallispuiston ja Pallaksen hotellin 60-vuotisuuden kunniaksi toimittamaani Pallas-Ounas -kirjaan.

Mikrofilmien lukulaite.
Kuva Matti Saanio.

kijahuoneissa. Kiitos siitä kuuluu mormoneille,
jotka olivat mikrofilmanneet kaikkien Suomen
seurakuntien kirkonkirjat niitten aloitusajasta 1860-luvulle saakka. Kirjasto tilasi heidän
filmeistään otettuja kopioita minulle kaukolainoiksi. Tällä hetkellä monien seurakuntien
tietoja voi tutkia netistä kotona, osin myös niin
selväkielisiksi tulkittuina, että edes vanhoja kirjaimistoja ja pappien käsialoja ei tarvitse opetella.
Seuraavaan mittavaan kirjaston käyttöön innostuin 1990-luvun puolivälissä, kun rakennushallinnon lopettamisen myötä jäin työttömäksi.
Jo kouluaikainen ystäväni Seppo-Heikki Salonen herätti kysymyksen siitä, voisiko joku koota
yhteen Rovanientä eri aikoina kuvailleet tekstit.
Otin haasteen vastaan. Omasta kirjastosta löytyivät Totot ja muitakin julkaisuja. Niiden lisäksi luonnollisin yhteistyökumppani oli tietysti

Kun johonkin hommaan pääsee alkuun, niin
sitä jatkaa mielellään. Yhteistyötä kirjastomme
kanssa jatkoin keräämällä Rovaniemen kuvauksia vastaavaa koostetta koko Lapista. Erno Paasilinna oli tehnyt jo suurtyön kolmella Lappia
koskella kokoelmallaan: Tunturit puhuvat, Laaja
Lapinmaa ja Tuntureilta ja metsistä, sekä arktista aluetta laajemminkin kuvailevalla Kaukaisella pohjolalla. Kirjastomme Lappi-osaston läpikäyminen osoitti, että läheskään kaikki arvokas
ei ollut mahtunut Paasilinnan kokoelmiin. Osin
kääntäen kokosin aineiston, josta käytin työnimeä Jokien ja jänkien maa. Se oli niin laaja ja
aika muuttunut, että kustantajan löytäminen ei
onnistunut. Myöhemmin Seppo J. Partanen, joka
oli Suomen matkailuliiton konkurssin myötä
siirtynyt Editan palvelukseen, sattui tiedustelemaan mahdollista aineistoa. Kovalla kädellä karsien sain tulokseksi Aikain muistot, jonka Edita julkaisi 2000. Sen kuvituksessa kirjastomme
Lappi-osasto oli aivan ratkaisevassa asemassa,
muun muassa englantilaisen Arthur de Capell-
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Brookin loistavien Lapin kuvien ansiosta.
Vasta eläkkeellä ollessa olen ruvennut tutustumaan kirjastomme tarjoamaan kaunokirjallisuuteen. Se on avannut suuresti rikastuttavan
näkökulman moniin kulttuureihin. Monet kirjat
olen lainannut ja lukenut valmistautuessani saamaan mahdollisimman paljon niiltä matkoilta,
joita minulla on ollut tilaisuus tehdä ulkomaille.
Vielä paremman taustoituksen kuin matkaoppaat ja matkakirjat on tarjonnut se kaunokirjallinen valikoima, joka kirjastossamme on ollut
tarjolla jokaisesta matkakohteestani ja joka kirjaston erinomaisen tietojärjestelmän ja joskus
myös kirjastovirkailijoitten avulla on ollut helposti löydettävissä.
Lääninhallituksessa työskentelyni aikana
sain olla paljon tekemisissä Norrbottenin maaherran Ragnar Lassinantin kanssa. Hänen laaja kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemuksensa
ja ennen kaikkea sen osoittaminen, että kestävä kehitys voidaan rakentaa vain alueen oman
kulttuurin pohjalle, sai minut aloittamaan Pohjoiskalottia koskevan kirjallisuuden keräilyn.
Työnantajani vaihduttuakin se on ollut minulle
mieluisa ja antoisa harrastus. Ajan kuluessa hyllyihin on kertynyt kirjoja siinä määrin, että ne
alkavat notkua. Olen joittenkin kirjojen osalta
joutunut miettimään, löytyisikö niille joku tarkoituksenmukaisempi paikka. Ilokseni kirjastomme on ollut halukas tarjoamaan niille hyvän
kodin, jossa ne voivat palvella paljon useampia
asioista kiinnostuneita kuin minun omassa hyllyssäni.
Olen ilokseni saanut myös kuunnella monia
hyviä luentoja kirjastossamme ja myös pitää
muutaman. Luentopyynnöt ovat olleet terve-
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tulleita antaessaan motivaation paneutua joihinkin kotiseutuni erityispiirteisiin tavallista
perusteellisemmin. Tässä suhteessa erityisen
antoisaksi on osoittautunut se G.A. Anderssonin
kirjoittama Rovaniemen historia, jonka joku pelasti Rovaniemen hävityksen jälkeen kirjaston
kytevistä raunioista. Myös Olof Treskin kartat
ovat poikkeuksellisen arvokkaat, koska ne kuvaavat 1640-luvun Peräpohjolaa ja Tornion ja
Kemin Lappeja paremmin kuin mitkään vielä
toista sataa vuotta nuoremmatkaan kartat.
Kun sain 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa
näköalapaikalta seurata Rovaniemen kaupungin toimintaa, totesin kirjaston erityisaseman
kaupungin palvelulaitoksista: se oli parhaiten
johdettu, määrätietoisimmin kehitetty ja tehokkaimmin toimiva. Kiitos sen johtajille ja koko
henkilökunnalle!

Vesa Puuronen

Saamelaiset ja saamelaisuus Rovaniemen seudulla
Vesa Puuronen
Itä-Suomen yliopisto
vesa.puuronen@uef.fi

Rovaniemen seudun esihistoriaa
Rovaniemen seudun esihistoria alkaa jääkauden
loppumisen jälkeen noin 10 000 vuotta sitten.
Jääkauden jälkeen suurin osa alueesta oli kuitenkin veden alla noin kahdentuhannen vuoden
ajan. Vedestä maa nousi vähitellen 8000–5000
vuotta sitten jään painaman maankuoren noustessa. Myös Tanskan salmien avautuminen 8000
vuotta sitten laski vedenpintaa. Jääkauden aikana jää oli paksuinta (n. 3 km) Perämeren alueella. Maa nousi 9100–8300 vuotta sitten Rovaniemen seudulla 10 metriä sadassa vuodessa eli
yli kymmenen kertaa nopeammin kuin nykyään.
Tällä hetkelläkin maa jatkaa hidasta nousemista. Sadassa vuodessa maa nousee Rovaniemen
seudulla noin 70 cm. Kaikkiaan maa on noussut
jääkauden jälkeen (10000 vuoden aikana) Rovaniemen seudulla noin 200 m. Rovaniemen keskikaupungin alueen on arveltu vapautuneen vedestä (Litorina merestä) alle 7000 vuotta sitten,
(Matti Saarnisto 1996, 22, Kotivuori – Torninen
1992, 3).
Rovaniemen seudun ensimmäiset asukkaat

tulivat todennäköisesti kuivaa maata myöten
pohjoisesta ja idästä. Aikana, jolloin nykyisen
Rovaniemen keskusta oli vapautumassa vedestä, ihmisiä asui esimerkiksi Vanttauskosken
Alajärvellä (noin. 53 kilometriä Rovaniemeltä
itään), joka oli tuolloin meren rannikkoa. Alajärven tuolloiset asukkaat elivät metsästyksellä
ja kalastuksella, he metsästivät muun muassa
hylkeitä. Asukkaat muuttivat pois seuratessaan
pakenevaa merta, koska hylje oli keskeinen
saaliseläin, mutta joitakin asukkaita todennäköisesti jäi myös jokivarteen metsästämään ja
pyytämään nousevaa lohta sekä muuta kalaa
järvistä. Tuohon aikaankin joet ja muut vesistöt
olivat tärkeimpiä kulkureittejä, joten asutuksen
keskittyi niiden äärelle siitäkin syystä.
Kemijoen rannan varhaisimpien asukkaiden
asumuksista ja elintavoista on saatu toistaiseksi niukahkosti tietoja, mutta vastaavanlaista
asutuksen kehitystä on seurattu arkeologisin
kaivauksin Iijoki-varressa, jossa Yli-Iin kylän
läheisyydessä sijaitsevan Kierikin alueen kaivauksissa on paljastunut viiden - seitsemäntuhannen vuoden ikäinen kulttuuri. Kulttuurin
asukkaat elivät kylissä, joissa oli lukuisia taloja,
talojen sijoituksen ja koon perusteella voidaan
jopa puhua rivitaloista (Kierikissä on ennallistettu kivikauden kylä ja siellä suoritetaan joka
kesä arkeologisia kaivauksia, joihin yleisökin
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voi osallistua, ks. http://www.kierikki.fi/sivu/fi/
kivikausi/). Kuten Kemijokivarressa myös Iijokivarren asukkaiden talous perustui kalastukseen
ja hylkeenpyyntiin. Elinkeinot olivat niin tuottoisia, että asukkaat pystyivät käymään laajaa
ulkomaan kauppaa nykyisten Venäjän, Ruotsin,
Norjan, Liettuan ja Latvian valtioiden alueilla
eläneiden kulttuurien kanssa. Myös Rovaniemen
seudun arkeologisissa kaivauksissa on löydetty
muun muassa meripihkakoruja, joten olettaa sopii, että jo tuona aikana alueen asukkailla oli yhteyksiä Pohjois-Euroopan ja Venäjän eri alueille.
Meripihka oli tuohon aikaan arvostettu korujen
materiaali, lisäksi meripihkalla arveltiin olleen
jonkinlaisia parantavia tai salaperäisiä vaikutuksia. Esimerkiksi se, että meripihkan hankaaminen synnyttää staattista sähköä, on ilmeisesti
syynä siihen, että se nimitettiin elektraksi muinaisessa Roomassa. Elektra taas on sana, josta
on johdettu nykyisen kulttuurin elektroniikkaan liittyvät käsitteet.
Kierikkiläisten kiviaseiden, keramiikan ja
niin edelleen mallit ja osittain myös raaka-aineet
olivat peräisin Venäjältä, Norjan Kölivuoristosta
ja Ruotsin alueilta. Kierikkiläisten on todettu
asuneen kylässään vakituisesti ympärivuoden,
mitä todistavat mm. kylän asumusten lähettyviltä löytyneet laajat ja varsin kehittyneet kalanpyydykset sekä runsaat kvartsi-iskos- sekä meripihkaesineiden kappaleet ja eri aikakausilta
peräisin olevien savi-astioiden kappaleet. Kesän
2010 kaivauksissa alueelta tehtiin lähes tuhat
löydöstä, joista ehkä tärkein oli ensimmäinen
Suomesta löydetty kivikautinen punamultahauta. Kesän 2007 löydöksistä eniten kansainvälistä
huomiota herätti purupihkan kappale, kivikauden purukumi, jota on löydetty myös Rovaniemen seudulta ja muualtakin Lapista.

Kemijokivarressa asutus siirtyi kohti nykyisen Kemin seutuja sitä mukaa kun Kemijoen
suisto siirtyi maannouseman seurauksena. Rovaniemen seudun kehitykseen, asutukseen ja
elämään kivikaudella vaikutti se, että alueelle
muodostui niin sanottu Kolpeneen muinaisjärvi,
jonka aiheutti maakynnys Valajaskosken yläpuolella. Joen pinta oli kynnyksen alapuolella jopa
kaksikymmentä metriä järven pintaa alempana.
Muinaisjärvi hävisi, kun joki kulutti kynnyksen
pois (Saaristo mt., 26-27)
Historiantutkimuksissa on esitetty erilaisia
teorioita siitä, mitä näille Rovaniemen seudun,
kuten myös Iijokiseudun, varhaisille asukkaille tapahtui. On esitetty, että jossakin vaiheessa
tämä väestö hävisi, mikä arvelu perustuu siihen,
että arkeologisten löytöjen määrä on vähäinen
melko pitkältä ajanjaksolta. Toisaalta on esitetty, että asutus säilyi, mutta elinkeinojen muuttuessa sellaisia pitkäaikaisia ja pysyviä asuinpaikkoja kuten esimerkiksi Kierikki ei enää
syntynyt. Voi olla myös niin, että kulttuureissa
siirryttiin käyttämään aikaisempaa suuremmassa määrin orgaanisia materiaaleja ja metalleja
(kiven sijasta). Puusta, luusta, nahkasta, puiden
kuiduista ja niin edelleen valmistetut esineet
ovat aikojen saatossa hävinneet, joten arkeologisia löytöjä ei siksi ole löytynyt. Arkeologian
ongelma on se, että löytöjen puute tulkitaan
myös ihmisten puuttumiseksi. Itse olisin valmis
kannattamaan teoriaa, jonka mukaan nuo varhaisimmat Rovaniemen seudun asukkaat eivät
hävinneet mihinkään, vaan jatkoivat elämäänsä Kemijokivarressa. Joki- ja järvikalastus sekä
metsästys tuottivat niin hyvin, että väestö pysyi
hengissä, mutta muun muassa sääolojen vaihtelut, terveydelliset olot ja suhteellisen alkeellinen teknologia estivät väestön kasvun. Väestön
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käyttämät asumukset, työkalut, pyyntivälineet,
asusteet ja muut tarvekalut tehtiin materiaaleista, jotka ovat hajonneet maaksi, jolloin asumusten löytäminen on vaikeaa. Lapissa ei ole
myöskään tehty laajamittaisia ja pitkäaikaisia
kaivauksia esimerkiksi Kierikin tapaan. Maaperässä mahdollisesti säilyneet merkit muinaisista
asukkaista ovat vielä löytämättä.

Saamelaiset Suomen alueella
Suomen väestö on useimpien nykytulkintojen
mukaan muodostunut vähitellen, tuhansien vuosien kuluessa jääkauden jälkeen alueelle siirtyneiden ihmisten ja myöhemmin tapahtuneiden
muuttoliikkeiden seurauksena. Tästä antavat
viitteitä niin arkeologia, kielentutkimus kuin
myös perimäntutkimus.

Saamelaisuuden synty
Saamelaisten alkuperästä on olemassa useita
oletuksia. Joidenkin tutkijoiden mukaan saamelaiset voivat polveutuvat niin sanotun Komsan
kulttuurin jäsenistä, jotka ovat ehkä eläneet
Norjan pohjoisrannikolla myös jääkausien välisenä aikana. Kielentutkimuksen perusteella
saamelaisuuden arvellaan muodostuneen noin
4000 vuotta sitten, jolloin suomalainen ja saamelainen kantakieli erosivat toisistaan. Saamelaiset asuttivat tuolloin lähes koko Suomen
aluetta, mikä on voitu osoittaa nimistötutkimuksella. Saamenkielisiä tai saamenkielen sanoista
johdettavissa olevia nimiä esiintyy koko maassa,
eteläisintä osaa myöten. Myös eri paikoilta kerätty muistitieto vahvistaa tämän asian. Myös
Rovaniemen seudulta löytyy runsaasti saamenkielisiä paikannimiä, joihin palaan myöhemmin.

Suomen asustusteoriat
Suomalaiset ovat eläneet saamelaisten kanssa
jo vuosituhansien ajan. Saamelaiset on kuitenkin ohitettu Suomen historiankirjoituksessa ja
oppilaitosten historianopetuksessa useimmiten
hyvin vähäisellä huomiolla1. Esimerkiksi varsin tuoreen, lukioiden oppikirjana käytettävän
teoksen Forum, Suomen historian käännekohtia (Kohi – Palo – Päivärinta – Vihervä 2006) luvussa, jossa kuvataan suomalaisuuden syntyä,
fennomaniaa ja muita 1800-luvun keskeisiä
kansallisuuteen ja etnisyyteen liittyviä aatesuuntauksia ja kehityskulkuja, ei mainita saamelaisia lainkaan, ikään kuin heitä ei olisi ollut
olemassakaan. Puhuttaessa Suomen kielitilanteesta mainitaan ainoastaan suomen- ja ruotsinkielten välinen taistelu. Pitkään 1960-luvulla
ja 1970-luvuilla lukioissa käytetyssä teoksessa
Suomen historia lukioluokkia varten (Vehvilä
– Castren 1972) mainitaan lappalaiset Suomen
varhaisina asukkaina, joiden oletetaan saapuneen Suomeen pronssikaudella 1500–500 eaa.
Suomalaisten asuttaessa Suomenniemeä lappalaisten oletetaan vetäytyneen vähitellen yhä
pohjoisemmaksi nykyisille asuinsijoilleen (mt.
14, 20). Yksi syy siihen, että saamelaisten osuus
Suomen historian kirjoituksessa on ollut varsin
pieni, lienee se, että historiankirjoitus perustuu
asiakirjoihin, joita paimentolaisilta, metsästäjiltä ja kalastajilta ei ole jäänyt. Vaikka saamelaisista on mainintoja vanhoissakin asiakirjoissa,
näihin mainintoihin ei ole oppikirjoissa kiinnitetty juurikaan huomiota.
1
Tämä käsitys perustuu siihen, että olen itse opiskellut keskikoulussa 1968–1973 ja lukiossa 1973–1977. Suomen historiaa
ryhdyin opiskelemaan yliopistotasolla vuonna 1979. Suoritin
Suomen historian laudatur-arvosanan vuonna 1987. Lisäksi
olen tarkastellut muutamia lukioissa 1970 ja 2000-luvuilta
käytettyjä oppikirjoja.
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Viime vuosina on keskusteltu suomalaisten
ja saamelaisten välisten suhteiden historiasta.
Pääpiirteissään voidaan erottaa neljä erilaista
teoriaa suomalaisten ja saamelaisten suhteiden
kehityksestä. Varhaisin teoria lienee ”vanha
asutusteoria”, jota esimerkiksi edellä mainittu
Vehvilä – Castrenin oppikirja edustaa. Teorian
mukaan suomalaiset muuttivat aikoinaan Suomenlahden yli ja Karjalan kannaksen kautta
maahan, jossa asui harvakseltaan kierteleviä
metsästäjä-kalastajia eli saamelaisia. Nämä varhaisimmat asukkaat väistyivät etenevän suomalaisen uudisasutuksen tieltä rauhanomaisesti
yhä kauemmas pohjoiseen seuduille, jossa nykyään asuvat2. Matti Huurteen mukaan (Huurre 2001, 262–263) kivikauden lopulla maahan
muutti Suomenlahden yli vasarakirveskansaksi
kutsuttua väestöä, joka asettui asumaan eteläja lounaisrannikolle. Aluksi uusi väestö eli eristäytyneenä alkuperäisväestöstä, mutta sulautui
myöhemmin sen kanssa yhteen.
”Uusi asutusteoria”, jota muun muassa Matti
Enbuske (2008) on tuonut esille, lähtee samantapaisesta lähtötilanteesta kuin vanha asutusteoria. Kuitenkin sen sijaan, että olettaisi saamelaisten vetäytyneen pois suomalaisten tieltä
Enbuske olettaa ja osoittaa asiakirjojen avulla,
että suuri osa ainakin Kemin Lapissa ja Enontekiöllä 1500-luvulta 1900-luvun alkuun asuneista
saamelaisista jäi asuinsijoilleen, talonpoikaistui
ja suomalaistui. Enbusken mukaan Lapin asutus
”… kumpusi historiallisten saamelaisten sisäisenä liikkeenä.” Lappiin ei hänen mukaansa tullut
paljoakaan asuttajia, ja jos tuli, he tulivat naa2

Se, että tällä teorialla on edelleenkin kannattajansa ilmenee
esimerkiksi Helsingin yliopiston Pohjoismaiden ja Suomen
historian professorin Markku Kuisman (2009) tuoreesta taloushistorian esityksestä (mt., 16–17).

puripitäjistä. Enbuske esittää myös, että Kemin
Lapissa ja Enontekiöllä valtio (kruunu) ei vienyt
alkuperäisasukkaiden maita, vaan ne säilyivät
vanhojen asukkaiden (Lapin sukujen) hallinnassa. Näin Lapin asutusta ei Enbusken mielestä
voi ”…verrata esimerkiksi Amerikan mantereen
siirtomaahallintaan ja eurooppalaisten pioneerihenkiseen asutustoimintaan…” (Enbuske mt.,
495–496).
Kolonialismiteorian
näkökulmasta
saamelaisten ja suomalaisten välisten suhteiden
kehitys rinnastuu muiden valloittaja- tai asuttajakansojen ja alkuperäiskansojen välisiin
suhteisiin. Parhaita esimerkkejä ovat Etelä- ja
Pohjois-Amerikan ja Australian eurooppalaisten
asuttajien (valloittajien) ja alkuperäiskansojen
väliset suhteet. Myös Ruotsin, Norjan ja Venäjän
alueilla tapahtumat ovat edenneet suunnilleen
samalla tavalla kuin Suomen alueella. Kun Suomi oli noin 650 vuotta Ruotsin osa, sen alueella
noudatettiin politiikkaa, joka heijasteli monessa
suhteessa suurvalta-asemaa havitelleen, lukuisia sotia käyneen ja merentakaisia siirtokuntia
perustaneen kuningasvallan tavoitteita. Tämä
politiikka ei ollut oleellisesti humaanimpaa tai
vähemmän alistavaa kuin muidenkaan siirtomaavaltojen politiikka3.
Keskeinen elementti Ruotsin kuningaskunnan saamelaispolitiikassa oli pyrkimys suomalaistaa tai ruotsalaistaa saamelaiset muuttamalla heidät talonpojiksi. Tätä politiikkaa voidaan
nimittää kulttuuriseksi kansanmurhaksi4. Saa3
Pakkokeinoihin ja väkivaltaan saamelaisten alistamisen välineinä viitataan toisinaan historiantutkimuksissa (Kuisma
2009, 25)
4
Kulttuurisen kansanmurhan politiikka jatkuu Suomessa
edelleenkin. Tätä politiikkaa toteutetaan elinkeinopoliittisilla
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melaisten suomalaistamiseen vaikutti merkittävästi kuningas Kaarle XII:n 1600-luvun lopulla
antama määräys ampua Pohjanmaalla kaikki
villit peurat ja kesypeurat eli porot, mikä rinnastuu puhveleiden ampumiseen Amerikassa
1800-luvulla5. Peurojen ja porojen ampuminen
johti siihen, että saamelaisten metsästykseen
ja paimentolaisuuteen perustuvalta taloudelta
romahti pohja. Metsästyskulttuurin perustaa
murensi myös 1700-luvun alun päätös, jonka mukaan majava, joka oli keskeinen turkiseläin, jolla saamelaiset maksoivat verojaan, määriteltiin
vahinkoeläimeksi. Nykyisen Pohjanmaan ja Savon alueilla asuneet saamelaiset joko väistyivät
yhä pohjoisemmaksi, jossa oli vielä mahdollista
elää entisten elinkeinojen turvin tai muuttuivat
maata viljeleviksi ja karjaa hoitaviksi talonpojiksi.
Neljännessä teoriassa yhdistyvät uusimman
arkeologisen ja kielitieteellisen tutkimuksen
sekä asutushistorian tutkimuksen tulokset. Tätä
teoriaa Veli-Pekka Lehtola (Lehtola 1997, 20–22)
on kutsunut jatkuvuusteoriaksi. Lappi, jonka
pohjoisosa on saamelaisten nykyinen kotiseutualue, on ollut asuttuna arkeologisten löytöjen
perusteella jo lähes 10 000 vuoden ajan. Vanhimmat arkeologiset löydöt ovat peräisin Lapin pohjoisosasta, Jäämeren rannikolta ja Jäämereen
toimenpiteillä ja lainsäädännöllä, jotka murtavat perinteisen
saamelaiskulttuurin aineellista perustaa sekä suoranaisilla
kulttuuripoliittisilla toimilla, joiden seurauksena esimerkiksi
saamenkielet ovat vakavasti vaarantuneet. Historioitsija Matti Enbuske kiistää kolonialismiteorian arvon suomalaisten ja
saamelaisten välisen suhteen kehityksen tutkimuksessa. Enbusken mielestä kolonialismiteoria johtaa epähistoriallisiin
tulkintoihin asutushistoriasta, mutta vastaa nyky-yhteiskunnan arvoja ja tavoitteita. (mt., 496).
5
Suomen poronhoitoa tutkineen J. Juhani Kortesalmen mukaan tämä perimätieto ei ole uskottava (Kortesalmi 2007, 62).

laskevien jokien varsilta. Joidenkin viimeaikaisten tulkintojen mukaan saamelaiset ovat niin
sanotun Komsan kulttuurin jäsenten perillisiä.
Komsan kulttuuri säilyi Norjan pohjoisrannikolla ehkä myös jääkausien välisenä aikana (Saamelaiset – historiaa 2010). Kielentutkimuksen
perusteella saamelaisuuden arvellaan muodostuneen noin 4000 vuotta sitten, jolloin ns. suomalainen ja saamelainen kantakieli erosivat toisistaan. (Lehtola 1997, 9, ks. myös Huurre 2001,
260–266).
Aikaisemmin historiantutkimuksessa ja kouluopetuksessa vallalla ollut käsitys, että suomalaiset muuttivat Suomeen etelästä Suomenlahden yli ja kaakosta pitkin Karjalan kannasta, ja
että he tulivat maahan, joka oli enimmäkseen
tyhjä tai jossa asui vain joitakin vaeltelevia saamelaisia, on ilmeisesti hyvin yksinkertaistettu ja
pääosin väärä. Jääkauden jälkeen Suomea asutti
kansa, joka tuli jään sulaessa kaakosta, idästä
ja pohjoisesta. Tämän kansan keskuudessa tapahtui vuosituhansien kuluessa kulttuurista ja
elinkeinojen eriytymistä, mikä johti suomen- ja
saamenkielien syntymiseen. Suomen ja saamen
kantamuotoja puhuneet ihmiset olivat jatkuvasti kanssakäymisessä keskenään ja ymmärsivät
toisiaan varsin hyvin. Elinkeinojen eriytyminen
yhtäältä maanviljelykseen ja karjanhoitoon ja
toisaalta kalastukseen ja metsästykseen johti
myös kielten kasvavaan eriytymiseen. Eri vaiheissa Suomeen myös muutti eri suunnilta erityisesti Etelä-Suomen rannikkoalueille pienehköjä
väestöryhmiä, jotka sulautuivat kantaväestöön.
Näin muodostui kansa, jota nykyään kutsutaan
suomalaisiksi. Voi ajatella, että suomalaiset ovat
indoeurooppalaistuneita saamelaisia (Lehtola
mt., 20–21).
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Arkeologisten ja kielitieteellisten tutkimusten perusteella suomalaiset ja saamelaiset ovat
samaa kansaa, joka on kuitenkin historian kuluessa eriytynyt elinkeinojen, kielen ja kulttuurin suhteen. Suomen eteläosista lähtien, jossa
ensimmäisenä omaksuttiin maanviljelys, on tapahtunut vähittäistä kulttuurista assimilaatiota, jonka tuloksena saamelaisväestö on suomalaistunut jättäen jälkeensä nimistöä ja jossakin
määrin geenejään (Savontaus 2000, 22)6. Suomen
jouduttua Ruotsin vallan alaisuuteen, uusi valta
voimisti Suomea asuttaneen kansan eriytymistä.
Ruotsi loi Suomen alueelle vähitellen hallinnon,
jota hoiti ruotsinkielinen sivistyneistö. Virkamiehistö tuli joko suoraan emämaasta Ruotsista tai koostui paikallisesta koulutetusta väestä.
Ruotsin vallan aikana talouden perustana vahvistui maatalous, jonka piiriin pyrittiin saamaan
koko väestö. Saamelaiset, joiden elämä perustui
toisenlaiseen talousmuotoon, otettiin voimakkaamman ja tietoisemman politiikan kohteeksi,
jota toteutettiin osittain pakkokeinoin.
Nämä neljä teoriaa saamelaisten ja suomalaisten suhteiden kehityksestä eivät välttämättä
ole toisiaan poissulkevia, vaan niitä voi käyttää
ajallisesti rinnakkaisina tai peräkkäisinä. On
mahdollista, että jatkuvuusteoria on erityisen
hyödyllinen kuvattaessa Suomen asutuksen var6
Marja-Liisa Savontauksen (2000) mukaan DNA-tutkimuksissa on löydetty ns. saamelaismotiivi, kolmen emäksen yhdistelmä, jota ei esiinny millään muulla tutkitulla väestöllä paitsi
muutamissa suomalais- ja karjalaisnäytteissä. Tämä täysin
omintakeinen yhdistelmä osoittaa, että osalla saamelaisista on
yhteinen alkuperä ja sen lisäksi se osoittanee, että suomalaisja karjalaisväestöllä on ollut tiivistä kanssakäymistä saamelaisten kanssa. Mielenkiintoista on myös se, että saamelaismotiivi on vain noin 30 % saamelaisista, joten tästä näkökulmasta
saamelaisuus ei ole ensisijaisesti geneettinen vaan kulttuurinen ilmiö. Myös Lehtola (1997, 20) toteaa, että saamelaiset eivät ole geneettisesti erityisen yhtenäinen kansa.

haisimpia vaiheita, jotka alkavat noin 8000 eaa.
ja jatkuvat pronssikauden ja rautakauden taitekohtaan, eli noin vuoteen 500 eaa. saakka. Tänä
aikana Suomessa jatkui jääkauden jälkeen alkanut asutus. Tänä aikana oli myös pysyvää asutusta. Esimerkiksi Iijokilaakson Kierikin kaivauksissa on löytynyt laaja kivikautinen kylä, joka
oli suunnilleen samoilla sijoillaan ainakin 2000
vuoden ajan 5000–3000 eaa. Nämä kalastuksella ja hylkeenpyynnillä eläneet ja vaurastuneet
muinaisasukkaat lienevät sekä saamelaisten
että suomalaisten esi-isiä.
Maatalouden myötä Etelä-Suomeen syntyi
kiinteää maatalousasutusta, ja saamen- ja suomenkielet eriytyivät toisistaan. Maatalous antoi
ainakin etelässä turvatun toimeentulon, kun
taas pohjoisemmassa jatkui erätalous. On todennäköistä, että Enbusken kuvaamaa saamelaisten
talonpoikaistumista tapahtui etelässäkin. Maatalousväestö lisääntyi vähitellen, ja viimeistään
1100-luvulta tapahtunut Suomen liittäminen katolisen kirkon ja Ruotsin - tuolloin vielä melko
heikkojen - valtiaiden alueisiin, johti vähitellen
tilanteeseen, jossa kruunun tarjoamien veroetujen, sotaväenottojen ja liikaväestön paineen
sekä turkisten ja muiden tuotteiden kysynnän
vuoksi rintamailta virtasi uusia asukkaita saamelaisten asuttamiin erämaihin. Syntyi konfliktejakin uskonnollisen pakkokäännytyksen ja
maa-alueiden sekä vesistöjen käyttöoikeuksien
vuoksi, mutta tulijoilla oli lukumääräinen ylivoima ja lisäksi tukenaan viime kädessä aseellisia
kruunun joukkoja. On helppo ymmärtää, että
saamelaiset antoivat periksi ylivoiman edessä.
Näin on tapahtunut muuallakin maailmassa,
missä ylivoimainen tunkeutuja on kohdannut
alkuperäiskansan, esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä. Se, että Enbuske ei havaitse

178

Saamelaiset ja saamelaisuus Rovaniemen seudulla

1500- ja 1900-lukujen välisenä aikana Enontekiöllä ja Kemin Lapissa kolonialismia, kertoo
ehkä enemmänkin siitä, että tuohon mennessä
jo ehkä tuhansia vuosia kolonialisoinnin kohteena olleet saamelaiset olivat oppineet antamaan
periksi ja talonpoikaistuneet, kuin siitä, että kolonialismia ei olisi Suomessa koskaan ollutkaan.
Vaikka väkivaltaista ja pakkokeinoin toteutettua kolonialismia ei ilmeisesti tuohon aikaan
laajassa mitassa esiintynyt alueilla, joita Enbuske tutki, kehityksen tulos oli kuitenkin se, että
saamelaiset menettivät kielensä ja kulttuurinsa
sekä elinkeinojensa perustan.
Ruotsin vallan lakkaaminen vuonna 1809 ja
Suomen siirtyminen Venäjän vallan alaisuuteen
ei välittömästi muuttanut saamelaisten ja suomalaisten välisiä suhteita tai saamelaisten oloja,
mutta johti myöhemmin merkittäviin muutoksiin, jotka heikensivät saamelaisten keskeisten
elinkeinojen, erityisesti poronhoidon harjoittamismahdollisuuksia. Suurimmat muutokset tässä suhteessa tapahtuivat 1800-luvun puolivälin
jälkeen, jolloin pohjoisessa suljettiin valtioiden
rajat. Suomen saamelaiset erotettiin tuolloin –
ainakin periaatteessa – muissa pohjoismaissa
elävistä sukulaisistaan. Myös paimentolaisuuteen liittynyt kierto talvi- ja kesälaitumien välillä vaikeutui tai estyi kokonaan.
Suomessa saamelaisten asemaan vaikutti
1800-luvulla ehkä eniten kansakunnan rakentamisprojekti, jossa saamelaiset määrittyivät
toiseksi. Suomalaisen, 1800-luvun puolivälissä
kehittyneen nationalismin, fennomanian, kannattajat tulkitsivat suomalaiset historialliseksi ja saamelaiset historiattomaksi kansaksi.
1800-luvun suomalaisen, suomenmielisen sivistyneistön piirissä, joka oli saanut oppinsa suu-

relta osin ruotsalaisissa ja venäläisissä oppilaitoksissa, yleinen käsitys oli, että saamelaiset
ovat paitsi historiaton myös kulttuuriton kansa,
joka oli häviämässä. Samantapainen modernin
kansakunnan rakentamisprosessi oli käynnissä
1800-luvulla myös Norjassa sekä Ruotsissa.
Suomalainen nationalismi korosti Suomen
kielen merkitystä, yhteistä historiaa ja kulttuuria kansakunnan välttämättöminä edellytyksinä. Kansakunnan rakentamisprosessin
aikana kaikki etniset vähemmistöt pyrittiin sulauttamaan osaksi Suomen kansaa ja luomaan
yhtenäiskulttuuri. (Pulma 2005, 457). Saamelaisten kannalta katsottuna 1800-luku merkitsi
jo vuosisatoja aiemmin alkaneen kulttuurisen
ja taloudellisen assimilaation jatkumista ja syventymistä. Saamelaisuus, saamenkieli ja kulttuuri sekä elinkeinot säilyivät kuitenkin melko
elinvoimaisina 1900-luvun puoliväliin saakka.
Saamelaiskulttuurin elinvoimaisuuden säilymisen takeena oli mahdollisuus elää poronhoidolla, kalastuksella ja metsästyksellä, ja toisaalta
se, että kulttuurisen assimilaation voimakkain
väline, koululaitos, ei ennen 1940-lukua ollut
vielä levinnyt kaikkialle Saamenmaahan. Suomalaisten, erityisesti virkamiehistön ja papiston
asenne saamelaisiin oli kuitenkin kaiken aikaa
siirtomaaherran asenne, joka oli omaksuttu jo
Ruotsin ja Venäjän vallan aikana ja joka vieläkin pilkahtelee esimerkiksi Metsähallituksen,
Maa- ja metsätalousministeriön, energiayhtiöiden ja suomalaisturistien sekä matkailuyrittäjien puheissa ja teoissa7.
7
Papiston tehtävänä oli hävittää saamelaisten alkuperäinen uskonto, siihen liittyvät tavat, kulttipaikat, esineet jne.
Tämä tapahtuikin varsin tehokkaasti valtiovallan tukemana,
sillä valtio katsoi saavansa oikeuden verottaa käännytettyjä
asukkaita. Lehtolan mukaan perinteisen uskonnon viimeiset
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1939 Niila Hirvasvuopio (Hirvas-Äijä) Rovaniemen markkinoilla 1936. Kuva: Saamelaismuseo Siida.

Poroparlamentti Rovaniemellä vuonna 1954. Kuvassa Erkki
Holmberg, Juhanin Matti Jomppanen, Kaapin Jouni ja Uutelan
Uula. Kuva Saamelaismuseo Siida.

Aikaisemmin oli vallalla käsitys, että suomalaiset muuttivat Suomeen Suomenlahden yli
ja pitkin Karjalan kannasta ja että he tulivat
maahan, joka oli enimmäkseen tyhjä tai jossa
asui vain joitakin vaeltelevia saamelaisia. Tämä
käsitys on ilmeisesti kuitenkin hyvin yksinkertaistettu, sillä, kuten edellä jo todettiin, Suomea
asutti jääkauden jälkeen ihmisiä, jotka olivat
tulleet idästä ja pohjoisesta. Tämän kansan keskuudessa tapahtui vuosisatojen ja tuhansien
aikana kulttuurista ja myös elinkeinojen eriytymistä, joka johti suomen- ja saamenkielien
syntymiseen. Maatalouteen siirtyneillä alueilla otettiin käyttöön maanviljelykseen liittyviä
uusia sanoja, joita lainattiin naapureilta, jotka
olivat siirtyneet maatalouteen aiemmin. Saamelaiset ja suomalaiset ovat siis tämän tulkinnan
mukaan alkuperältään samaa kansaa. Toisaalta
kuitenkin, kun on tehty väestön tasoisia tutkimuksia perimästä, on huomattu, että suomalaisilla on enemmän tiettyjä esimerkiksi tautiperimään liittyviä ominaisuuksia kuin saamelaisilla.
Perimäntutkimus on jättänyt avoimeksi kysymyksen saamelaisten alkuperästä, mutta osalla
saamelaisväestöstä on perimässään ominaisuuksia, jotka viittaavat sekä läntisiin että itäisiin
esivanhempiin kuten suomalaisillakin.

shamaanit hävisivät Lapista 1800-luvun alkuun tultaessa ja
viimeistään 1900-luvun alussa saamelaisten uskomusten ja uskonnon harjoittamisen katsotaan kadonneen kokonaan. Tosin
vielä tänäkin päivänä saamelaisten kotiseutualueella ja sen
eteläpuolella on säilynyt merkkejä vanhoista uskomuksista
niin materiaalisina esineinä kuin kansan uskomuksinakin.
Lapissa liikkuu edelleenkin kertomuksia erikoisen taitavista
parantajista. Kirkon merkitys oli suuri saamelaisten suomalaistamisessa, aikalaistodistuksen mukaan suomenkielinen
hartauskirjallisuus nopeutti uudisasukkaiksi ryhtyneiden saamelaisten suomalaistumista. (Fellman 1906 336–337 Lähteenmäen 2004, 288 mukaan, vrt. Harle – Moisio 2000, 131-132,
Lehtola mt., 28–30).
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Veli-Pekka Lehtola (1997, 20) toteaa ”Saamelaiset, historia, yhteiskunta, taide” teoksessa,
että saamelaiset eivät ole geneettisesti erityisen
yhtenäinen kansa. Saman asian toteaa epäsuorasti myös Marja-Liisa Savontaus artikkelissaan
Saamelaisten geneettiset juuret (2000, 22) teoksessa Beaivvi Mánát. Savontauksen mukaan erityinen geneettinen ”saamelaismotiivi” löytyi 30
% saamelaisista, lisäksi sitä löytyi myös muutamista suomalais- ja karjalaisnäytteissä (eli po.
piirrettä ei löytynyt 70 % saamelaisia). Edellä
sanotun perusteella voi olettaa, että suomalaiset
ja saamelaiset todellakin ovat alun perin samaa
kansaa, joka on kulttuurisesti ja kieleltään jakautunut kahteen pääryhmään. Saamelaisilla
voi olla perimässään myös muistoja Komsan
kulttuurin ihmisiltä, mikä voisi selittää edellä
mainitun geneettisen saamelaismotiivin. Saamelaisten ja suomalaisten välinen ero on siis etupäässä kulttuurinen ja kielellinen.

Saamelaiset Rovaniemen historioissa
Rovaniemen seudulta tunnetaan kaikkiaan 250
kivikautista asuinpaikkaa (ks. Kotivuori - Torvinen 1992, 13). Rovaniemen alueen historiaa
koskevissa teoksissa saamelaisten todetaan asuneen seudulla jo esihistoriallisena aika eli ennen
1500-lukua. Saamelaisten osuus alueen elämässä on kuitenkin kaikissa uudempaa, historiallista aikaa käsittelevissä tutkimuksissa ohitettu
melko vähällä, mikä johtuu siitä, että historiankirjoitukselle historia ilmenee lähdejälkinä eli
kirjoitettuina asiakirjoina. Rovaniemen seudun
elämää kuvaavia asiakirjoja on jossakin määrin
olemassa 1500-luvulta lähtien mutta niissä ei
ilmeisesti ole saamelaisista monia mainintoja,
mikä selittää sen, että heidän osuutensa on jää-
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nyt myös tutkimuksissa väheiseksi.
Pohjoisia erämaita asuttivat nimistötutkimuksen perusteella jo kivikauden lopulla ja
varhaisella rautakaudella hämäläiset ja myöhemmin karjalaiset, mistä todistavat hämäläisja karjalaisperäiset paikannimet. Nämä uudet
asukkaat asuivat rinnan alueella jo aikaisemmin
asuneiden saamelaisten kanssa. Rovaniemen
seudulla, kuten ylempänäkin Lapissa alueella
asuneet saamelaisperheet omaksuivat todennäköisesti talonpoikaisen elämänmuodon ja suomalaistuivat. He muuttivat nimensä, kielensä ja
elinkeinonsa.
Norjassa on Tröndelagin alueella tutkittu
paikallisten norjalaisina itseään pitäneiden talonpoikaissukujen historiaa ja havaittu, että
suurella osalla niistä on saamelaiset sukujuuret,
jotka on aikojen saatossa unohdettu. Rovaniemen seudulla ei ole tehty vastaavanlaista systemaattista tutkimusta.
Saamelaisten suomalaistuminen ei tapahtunut välttämättä kaikilta osin vapaaehtoisesti,
vaan siihen vaikutti kruunun asutuspolitiikka
ja pakkokeinot sekä väkivalta, joita käytettiin
mm. saamelaisten käännyttämisessä ja perinteisen uskonnon tuhoamisessa

Saamelaisten asuinpaikkoja ja nimistöä Rovaniemen seudulla
Vuonna 1992 julkaistun ”Rovaniemen seudun
kiinteät muinaisjäännökset” (Kotivuori - Torvinen 1992) teoksen mukaan alueelta on löytynyt
kaksitoista lappalaisten asuinpaikkaa ja kaksi
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paikkaa, jossa on lappalaisten hautoja. Näitä
löytöjä on tehty seuraavissa paikoissa: Jokkavaara, Sierijärvi, Kontojärvi, Autti, Pirttilampi
(Rovaniemi), Nivankylä, Olkkajärvi, Norvajärvi,
Niskanperä, Valajainen, Suopajärvi ja Perunkajärvi. Saamelaisten eränkäynnistä todistavat viidestäkymmenestä eri paikasta löydetyt
peuranpyynnissä käytetyt pyyntikuopat (mt.,
12–13). Jos oletetaan, että kaikki kivikautiset
asuinpaikat ovat tuolloisen kantakansan, josta
saamelaiset ja suomalaiset vähitellen eriytyivät
kulttuurisesti, asuttamia, voidaan saamelaisten
tai heidän esi-isiensä asuinpaikkalöytöjen määrää vastaavasti nostaa.
Jouko Vahtola on tutkinut Rovaniemen alueen nimistöä ja löytänyt paikannimistä varsin
paljon suoraan nykyisiin saamenkielisiin sanoihin perustuvia sanoja tai saamenkielisten sanojen johdannaisia. (Vahtola Jouko 1996). Seuraavassa on luettelo näistä nimistä, sekä Vahtolan
niille antamat selitykset.
Aalionkorva, Lohiniva, virtapaikka Ounasjoessa,
saamen aale; ulkoneva kallio
Aapiskoski, Tapio, koski Ounasjoessa, ahpe; suuri suo
Auttijoki, -köngäs, avdsi; rotko
Ellivaara, Patokoski, Jielle, kalankuivuuteline
Enivaara, Muurola, jene, iso
Jauvinoja, Olkkavaara, njavve, niva, virtapaikka
joessa
Jokkavaara, Korkalo (Oikarainen), johkka, vaaranlaki
Jompionniemi, Muurola, tjoampe, kaari
Juomujoki, -lampi, -kivalo, juopmu, suolaheinä,
juomas, talviverkko
Juotaskoski, -joki, järvi, niemi, -vaara, tjuoutja,
siika

Kaattaskoski, -järvi, Muurola, gaawdas, kaareva
Kampsajärvi, -joki, -vaara, kamsa, verestä ja jauhoista tehty ruoka
Kierivaara, Sinettä, Nampa, kiere, huippu, ylin
osa
Kolpeneenharju, Rovaniemi, kolpan; kuiva harju
Kolvajärvi, Muurola, kolva, veneenpohja ulkopuolelta
Kulmunkijärvi, -vaara, gulbme, kulma
Kuolajoki, kuolle, kala
Leipeenjoki, Jaatila, leipe, leppä
Meltausjoki, järvi, smiltje, rinne, mäki, epätasainen maa
Molkojärvi, -joki, -lampi, -köngäs, moalhke, molke, mutka, koukku, sarvi
Namalikkokivalo, -järvi, -lampi, Namalikko, Pekkala, Patokoski, njoammel, jänís
Narkausniemi, -järvi, -joki, njarka, niemi
Niesijoki, niesse, loka, kura
Oitojoki, selkä, järvi, Sonka, oito, autio
Olkkajärvi, vaara, -koski, oalke, olka, akseli
Perunkajärvi, -joki,-vaara,-selkä, peurahk, majava
Pisajärvi, passe, pyhä
Poksamojärvi, Meltaus, pokses, poksa, haara
Raudanjoki, rauta, ruoko
Reutuvaara, -joki, -lampi, reutu, urosporo
Sarrio, -lampi, -suvanto, Patokoski, Rovaniemi,
sarre, mustikka
Sattajärvi, -perä, -joki,-vaara Vanttausjärvi, satte, hiekka
Sialmojärvi, -vaara,-koski, Yli-Nampa, sjielma,
kynnys, matala harju
Suopajärvi, suohpas, peurojen kulkureitin pullonkaula
Tollovaara, -lampi,-suvanto, Nampa, tollo, tuli
Vanttauskoski, -joki, -järvi, -niemi, -saari, vandset, kulkea
Vuoskujärvi,-lampi, -oja, -selkä, Vanttausjärvi,
Viiri, vuosku, ahven
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Näiden nimien lisäksi seudulta löytyy paljon
muitakin paikannimiä, joita ei voi johtaa nykyisistä kielistä, mikä voi johtua siitä, että nimet
antaneet esihistoriallisen ajan saamelaisasukkaat ovat puhuneet kieltä, joka on kielenä kokonaan hävinnyt. Tällaiseksi hyvä ehdokas on kieli,
jota viimeksi puhuivat Kemin Sompion metsäsaamelaiset. Metsäsaamenkielestä on olemassa
joitakin varhaisia tallenteita ja Ylä-Lapin alueella on kerätty kieleen perustuvia paikannimiä.
Rovaniemen seudun merkitykseltään tuntemattomien paikannimien kielitieteellinen tutkimus
on vielä tekemättä.

Saamelaisuus nyky-Rovaniemellä

Mielenosoitus vuonna 2008. Kuva: Lapin Kansan arkisto.

Tällä hetkellä saamelaisia asuu Rovaniemellä
muutamia satoja. Seudun saamelaiset ovat toimineet yhteistyössä. Saamelaistoiminta alkoi
saamelaisen etnisen heräämisen jälkeen, mikä
tapahtui 1960-luvulta. Rovaniemellä toimii saamelaisyhdistys Mii (Me). Mii on muun muassa
edesauttanut saamelaisten keskinäistä yhteydenpitoa, järjestänyt juhlia ja muita saamelaisten identiteettiä ja kulttuuria vahvistavia
tapahtumia. Mii on pyrkinyt saamaan saamelaislapsille omakielisen päivähoidon ja kouluopetusta saamenkielellä. Saamelaisyhdistyksen
aktiivien mukaan monien, lakisäätöistenkin oikeuksien ja palveluiden saaminen Rovaniemellä
on ollut vaikeaa. Myös vähemmistövaltuutettu
on joutunut kiinnittämään huomiota siihen, että
Rovaniemen kaupunki ei ole järjestänyt saamelaislasten päivähoitoa lain edellyttämällä tavalla.

voi hyväksyä. Esimerkiksi 1990-luvun lopulla ja
vuonna 2008 saamelaisnuoret järjestivät mielenosoituksen saamenpukujen väärää ja loukkaavaa kaupallista käyttöä vastaan. Saamelaiskulttuuria, pukujen värejä ja saamelaisten tapoja
on suomalaisten toimesta kaupallistettu tavalla,
joka eksotisoi saamelaiset ja suuntaa huomion
pois monista keskeisistä saamelaisten kohtaamista ongelmista muun muassa koululaitoksessa tai sosiaalipalveluissa. Saamelaisten 19. konferenssi järjestettiin Rovaniemellä 27.–30.10
vuonna 2008. Konferenssin teemana oli kulttuuriperintö. Konferenssissa keskusteltiin muun
muassa henkiseen perintöön liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä sekä markkinatalouden
vaikutuksesta saamelaiskulttuuriin.

Saamelaisuus näkyy Rovaniemen seudulla
sellaisillakin tavoilla, joita saamelaiset eivät
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Tulevaisuus

Kirjallisuus

Saamelaisuus on ollut osa Rovaniemen seudun
elämää jo vuosituhansien ajan. Saamelaisuuden
pitämiseksi elinvoimaisena alueella on saamenkielen ja -kulttuurin asemaa vahvistettava kouluissa lähtien peruskoulusta ja päätyen yliopistoon. Lapin yliopiston tulisi viestinnässään ottaa
käyttöön saamenkieli suomenkielen rinnalle.
Myös saamenkielen ja -kulttuurin opiskelumahdollisuuksia tulisi kaikilla tasoilla parantaa.
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1990–2010 Suomen saamelainen erikoiskirjasto
20 vuotta
Saamelaiskirjasto.

Suomen saamelainen erikoiskirjasto toimii Lapin maakuntakirjaston yhteydessä
Lappi-osastolla, osana kirjaston pohjoista
erikoiskirjastotoimintaa. Erikoiskirjaston
tehtävänä on palvella kaikkia saamen
kielestä ja kulttuurista kiinnostuneita ihmisiä. Tässä tarkoituksessa saamelainen
erikoiskirjasto:
- Ylläpitää yhtä Pohjoismaiden laajinta
saamelaiskokoelmaa.
- Hankkii ja jakaa tietoa saamelaisista
ja saamelaisuudesta.
- Toimii yhteistyössä Kansalliskirjaston
kanssa Suomessa ilmestyvän saamelaisaineiston osalta.
- Vastaa yhteispohjoismaisen saamelaisbibliografian eli saamelaisen
aineistoluettelon ylläpidosta Suomen
osalta.
- Ylläpitää ja toimittaa saamelaisaiheisia verkkosivuja.
- Osallistuu toimialuettaan koskeviin
yhteistyöhankkeisiin.

Saamelainen erikoiskirjasto toimii
osana neljän valtakunnan alueelle levittäytyvää Saamenmaan kirjastoverkkoa.
Erikoiskirjasto tukee Lapin kunnankirjastojen saamelaiskokoelmien toimintaa.
Se on saamenkielisen ja saamelaisaiheisen kirjastoaineiston ja kirjastotyön
keskeinen toimija Suomessa. Kirjasto on
mukana myös valtakunnallisessa Kysy
kirjastonhoitajalta -palvelussa Lapin kirjastojen ja museoiden ylläpitämän Lapponica-tietopalvelun kautta.
Saamelaisjulkaisuja voi etsiä osoitteista:
Lapponica-haku: http://www.lapponica.net
(Lapponica-aineistotietokanta ja verkkotietopalvelu)
Pohjanportti-portaali: http://www.pohjanportti.fi (Pohjoismaisen saamelaisaineiston yhteishaku)

Saamelaisessa erikoiskirjastossa työskentelee yksi kokopäiväinen kirjastonhoitaja. Häneltä edellytetään saamen kielen
taitoa.

Lapin kunnankirjastojen aineistohaku:
http://www.lapinkirjasto.fi (Lapin kunnankirjastojen ja museokirjastojen yhteinen aineistohaku)
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Sámit ja sápmelašvuohta
Roavvenjárgga guovllus
Vesa Puuronen
Itä-Suomen yliopisto
vesa.puuronen@uef.fi

Roavvenjárgga guovllu ovdahistorjá
Roavvenjárgga guovllu ovdahistorjá álgá jiekŋaáiggi
nohkama maŋŋá sullii 10 000 jagi dassái. Jiekŋaáiggi
maŋŋá eanaš oassi guovllus lei goittotge čázi vuolde sullii guokteduhát jagi. Čázi vuolde eana ihtigođii
8000-5000 jagi dassái, go jieŋa deaddin eanagarra loktanišgođii. Maiddái Dánmárkku nuriid rahpaseapmi 8000 jagi dassái luittii čáhcegierraga.
Jiekŋaáiggi áigge jiekŋa lei buot assámus (s. 3 km)
Mearrabađa guovllus. Eana loktanii 9100-8300 jagi
dassái Roavvenjárgga guovllus 10 metriä čuođi jagis dahjege badjel logi geardde johtileappot go dán
áigge. Dálge eana loktana gulul. Čuođi jagis eana
loktana Roavvenjárgga guovllus sullii 70 cm. Buot
buohkanassii eana lea loktanan jiekŋaáiggi maŋŋá
(10 000 jagis) Roavvenjárgga guovllus sullii 200 m.
Roavvenjárgga gávpoga dálá guovddáža árvalit ihtán čázi vuolde (Litorina meara vuolde) váile 7000
jagi dassái (Matti Saarnisto 1996, 22, Kotivuori –
Torninen 1992, 3).
Roavvenjárgga guovllu vuosttas ássit bohte várra goike eatnama mielde davil ja nuorttil. Dát dáhpáhuvai daid áiggiid, go dálá Roavvenjárgga guovddáš

lei ihtimin čázi vuolde. Dalle ássojuvvui ovdamearkka dihte Vanttauskoski Alajärvis (sullii 53 kilomehtera Roavvenjárggas nuorttas), mii lei duon áigge meara riddu. Alajärvi dalá ássit elle meahccebivdduin
ja guolástusain, ja sii bivde earret eará njurjuid. Go
mearragáddi geassádišgođii, de olbmot čuvvo mielde. Njuorjju lei oainnat mávssolaš sálašealli. Muhtun ássit goittotge várra báhce maiddái johkagáttiide
bivdit meahci ja goarŋgu luosaid sihke eará guliid
jávrriin. Dallege jogat ja eará čázádagat ledje deháleamos johtolagat, ja nuba olbmot ásaiduvve daid
birrasiidda dánge siva dihte.
Giemajoga gáttiid áramus ássiid viesuin ja
eallinvugiin dihttojuvvo dássážii viehka uhccán.
Sullasaš ássandoaimmat leat goittotge čuvvojuvvon
arkeologalaš roggamiiguin Iijoki siste, gos Kierikki roggamiin Yli-Ii gili lahkosiin lea gávdnon viđačiežaduhát jagi boares kultuvra. Kierikki ássit elle
giliin, main ledje moanat visttit. Olbmot ásse juogalágan ráidodáluin (Kierikkis lea ovddeštuvvon
geađgeáiggi gilli ja doppe dahkkojuvvojit juohke
gease arkeologalaš roggamat, maidda dábálaš
olbmotge besset oassálastit, gč. http://www.kierikki.fi/sivu/fi/geađgeáigi/). Iijoki gáttiid ássit ožžo
áigáiboađuset guolástusas ja njuorjjobivddus, ja
ná lei dilli maiddái dain olbmuin, geat ásse Giemajoga siste. Dát ealáhusat gánnáhedje nu bures
ahte olbmot sáhtte jođihit viiddis olgoriikkagávppi
dalá Ruoššas, Ruoŧas, Norggas, Lietuvas ja Lát-
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vias ássan olbmuiguin. Maiddái Roavvenjárgga
guovllu arkeologalaš roggamiin leat gávdnojuvvon
earret eará mearragáhččečiŋat, ja nuba várra guovllu dalá ássiin ledje oktavuođat Davvi-Eurohpái ja
Ruššii. Mearragáhčči lei duon áigge árvvusadnojuvvon čikŋamateriála, ja dasa lassin mearragáhčis
árvaledje gávdnot juogalágan buorideaddji dahje
čiegus váikkuhusaid. Mearragáhči ruvven dagaha
statihkalaš šleađgga ja várra danin dan gohčodedje
dološ Romas elektran. Elektra-sánis leat surggiidahtton min dálá kultuvrii gullevaš, elektronihkkii
guoskevaš doahpagat.
Kierikkilaččaid geađgevearjjuid, keramihka ja
eará neavvuid mállet ja muhtumassii maiddái materiálat bohte Ruoššas, Norgga Giellasis ja Ruoŧa bealde. Kierikkilaččaid dihtet ássan giliineaset fásta birra
jagi. Dás duođaštit earret eará gili viesuid lahkosiin
gávdnon viiddis bivdosajit ja viehka guhkás ovdánan
guollebivdosat sihke valljugas kvárcaválmmaštanja mearragáhččedávvirbázahusat sihke láirálihttebázahusat. Geasi 2010 roggamiin dahkkojuvvojedje
lagabui duhát gávdnosa, main várra deháleamos
lei vuosttas geađgeáiggi áigásaš, Suomas gávdnojuvvon ruksesmuoldahávdi. Geasi 2007 gávdnosiin
eanemus riikkaidgaskasaš fuopmášumi bohciidahtii
suoskangáhči stuhkka, geađgeáiggi suoskangumme. Dákkár suoskangummet leat gávdnojuvvon
maiddái Roavvenjárgga guovllus ja eará sajisge
Lappis.
Giemajoga siste orohagat levve dálá Giema guvlui dađe mielde go Giemajoga njálmmádat geassádii eanaloktaneami dihte. Roavvenjárgga guovllu
ovdáneapmái, ásaiduhttimii ja eallimii geađgeáiggis
váikkuhii dat, ahte guvlui riegádii nu gohčoduvvon
Kolpene dološjávri, man dagahii eanaceahkki Valajaskoski bajábealde. Joga čáhcedássi dán ceahki
vuolábealde lei juoba guoktelot mehtera vuollelis go

jávrri čáhcedássi. Dološjávri jávkkai, go johka borai
eret dán ceahki (Saaristo mt., 26-27)
Historjjádutkamušain leat árvaluvvon sierralágan teoriijat das, mii dáidda Roavvenjárgga ja Iijoki guovllu áramus ássiide dáhpáhuvai. Lea navdojuvvon ahte goas nu dát olbmot jávke, ja ná árvalit
danin go arkeologalaš gávdnosat leat gávdnon nu
uhccán viehka guhkes áiggi sisa. Nuppe dáfus lea
árvaluvvon ahte dáin guovlluin ássojuvvui ainge,
muhto ealáhusaid rievddadettiin eai šat riegádan
Kierikki láhkásaš guhkálaš ja bissovaš orohagat. Sáhttá leat maiddái nu, ahte dáin kultuvrrain
geavahišgohte eanet ja eanet orgánalaš materiálaid ja metállaid (geađggi sajis). Muoras, dávttis,
náhkis, muorrasárrasiin ja eará dakkár ávdnasiin
ráhkaduvvon dávvirat leat áiggiid mielde jávkan, ja
danin arkeologalaš gávdnosat eai leat. Arkeologiija
váttisvuohtan lea dat, ahte gávdnosiid váilun dulkojuvvo dávjá olbmuid váilumin. Ieš livččen gearggus
guottihit teoriija, man mielde duot Roavvenjárgga
guovllu áramus ássit eai jávkan gosage muhto elle
ainge Giemajoga siste. Johka- ja jávrebivdu sihke
meahccebivdu gánnáhedje nu bures ahte olbmot
cevze heakkas, muhto ee. dálkedilálašvuođaid nuppástusaid, dearvvasvuođalaš dilálašvuođaid ja viehka álggolaš teknologiija dihte olmmošlohku ii lassánan. Viesut, bargoneavvut, bivdobiergasat, gárvvut
ja eará atnubiergasat dahkkojuvvojedje eanaiduvvi
ávdnasiin, ja nuba lea váttis gávdnat mearkkaid olbmo ássamis. Lappis eai leat maiddái dahkkojuvvon
viiddis ja guhkálaš roggamat dego ovdamearkka
dihte Kierikkis. Nuba eanavuođus vejolaččat seilon
mearkkat dološ ássamis eai leat vel gávdnojuvvon.
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pahusas. Ovdamearkka dihte viehka varas logahaga
oahppagirjjis Forum, Suomen historian käännekohtia (Kohi – Palo – Päivärinta – Vihervä 2006) govviduvvojit suopmelašvuođa riegádeapmi, fennomania
ja 1800-logu čearddalašvuhtii ja etnihkalašvuhtii
guoskevaš eará jurddašanvuogit ja ovdánantendeanssat, muhto sámiid birra ii máinnašuvvo sátnige, dego sii eai oppa livččege leamaš. Go lea sáhka
Suoma gielladilis, de máinnašuvvo dušše suoma- ja
ruoŧagiela gaskasaš doarru. Logahagain geavahuvvui guhká 1960- ja 1970-logus oahppagirjin Suomen historia lukioluokkia varten (Vehvilä – Castren
1972), ja das máinnašuvvojit láppalaččat Suoma
áramus ássin. Sin navdet boahtán Supmii bronsaáiggis 1500-500 oKr. Go suopmelaččat ásaiduvvagohte Suomanjárgii, de láppalaččaid árvalit geassádan davvelii ja davvelii iežaset dálá orohagaide
(mt., 14, 20). Sámit leat viehka uhccán ovdan Suoma historjjá čállimis. Oktan sivvan dása dáidá leat
dat, ahte historjjáčállin vuođđuduvvá áššegirjjiide,
ja dákkár dokumeanttat eai leat báhcán nomádain, meahccebivdiin ja guolásteaddjiin. Vaikko sámit máinnašuvvojit boaresge áššigirjjiin, de dáidda
máinnašumiide ii leat oahppagirjjiin báljo giddejuvvon fuopmášupmi.

Sámit Suomas
Suoma veahkadat lea eanaš dálá dulkomiid mielde
čohkiidan vehážiid, duháhiid jagiid mielde jiekŋaáiggi
maŋŋá guvlui fárren olbmuid ja maŋŋelis dáhpáhuvvan fárremiid dihte. Dán orrot čájeheamen nu arkeologiija, gielladutkan go maiddái genetihkalaš árbbi
dutkan.

Sápmelašvuođa riegádeapmi
Sámiid boahtimušas gávdnojit moanat navdosat.
Muhtun dutkiid mielde sámit sáhttet buolvaduvvat
ng. Komsa-kultuvrra lahtuin, geat leat várra eallán
Norgga davvirittus maiddái jiekŋaáiggiid gaskkas.
Gielladutkama vuođul sápmelašvuođa árvalit riegádan sullii 4000 jagi dassái, goas suoma ja sámi
vuođđogiella sierraneigga nubbi nuppis. Sámit ásse
dalle measta miehtá Suoma, ja dán leat sáhttán
čájehit nammadutkama vuođul. Sámegielat dahje
sámegiela sániin surggiidahtton namat gávdnojit
miehtá Suoma, gitta lullirittus. Maiddái sierra báikkiin čoggojuvvon muitodieđut leat nannemin dán
ášši. Maiddái Roavvenjárgga guovllus gávdnojit valjis sámegielat báikenamat. Dán áššis dárkileappot
maŋŋelis.

Dáid maŋimuš jagiid lea ságastallon suopmelaččaid ja sámiid gaskavuođaid historjjás.
Roavvásit geahčadettiin gávdnojit njeallje sierralágan teoriija suopmelaččaid ja sámiid gaskavuođaid
ovdáneamis. Áramus teoriija dáidá leat ”boares
ásaiduhttinteoriija”, man ovdamearkka dihte ovdalis
máinnašuvvon Vehvilä – Castrena oahppagirji ovddasta. Dán teoriija mielde suopmelaččat fárrejedje
dolin Suomaluovtta rástá ja Gárjila gutko mielde dálá
Supmii, gos ásse bieđgguid johtaleaddji meahccebivdi-guolásteaddjit dahjege sámit. Dát áramus ássit geassádedje ovdáneaddji suopmelaš ođđaássiid
ovddas ráfálaččat davvelii ja davvelii daidda guovl-

Suoma ásaiduhttinteoriijat
Suopmelaččat leat eallán lahkalagaid sámiiguin juo
duháhiid jagiid. Sámit leat goittotge guđđojuvvon eret
Suoma historjjá čállimis, eaige sii leat dábálaččat váldojuvvon báljo vuhtii1 maiddái skuvllaid historjjáoah1
Dát oaidnu vuođđuduvvá dasa, ahte lohken ieš historjjá gaskaskuvllas 1968-1973 ja logahagas 1973-1977. Suoma historjjá
lohkagohten allaoahpahagas 1979:s. Čađahin Suoma historjjá
laudatur-árvosáni1987:s. Dasa lassin lean guorahallan muhtun
oahppagirjjiid, mat leat leamaš anus logahagain 1970-2000 -loguin.
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luide, gos sii dán áigge ásset2. Matti Huurre mielde (Huurre 2001, 262-263) geađgeáiggi loahpas
riikii fárrii Suomaluovtta rastá veahčirákšoálbmogin
gohčoduvvon veahkadat, mii ásaduvai riikka lulli- ja
oarjelulliriddui. Álggos ođđa veahkadat elii sierra álgoveahkadagas muhto suddaluvai maŋŋelis dasa.
”Ođđa ásaiduhttinteoriija”, man earret eará Matti
Enbuske (2008) lea buktán ovdan, vuolgá sullasaš
álgodilis go boares ásaiduhttinteoriija. Enbuske ii
goittotge navdde sámiid geassádan suopmelaččaid
ovddas muhto čájeha áššegirjjiiguin ahte eatnašat
goittot Giema Lappis ja Eanodagas 1500-logus
1900-logu álgu rádjai ássan sámiin báhce iežaset
orohagaide, dálonluvve ja suomaiduvve. Enbuske mielde Lappi ásaiduhttima ”… vuođđun lei
historjjálaš sámiid siskkáldas lihkadus.” Lappii eai
leat su mielde boahtán olusge ođđa ássit, ja jos sii
bohte, de ránnjásuohkaniin. Enbuske mielde Giema Lappis ja Eanodagas stáhta (ruvdna) ii dolvon
álgoássiid eatnamiid muhto dat bisso boares ássiid
(Lappi sogaid) hálddus. Ná Lappi ásaiduhttima ii su
mielas sáhte ”… buohtastahttit ovdamearkka dihte
Amerihká nannáma sirdoeanahálddašeapmái ja
eurohpálaš bahkkejeaddji ásaiduhttindoibmii…”
(Enbuske mt., 495-496).
Kolonialismateoriija perspektiivvas geahčadettiin
sámiid ja suopmelaččaid gaskavuođaid ovdáneami
sáhttá buohtastahttit eará vuollánahtti- dahje ásaiduhttiálbmogiid ja álgoálbmogiid gaskavuođaide.
Buoremus ovdamearkkat dás leat Lulli- ja DavviAmerihká ja Austrália eurohpálaš ásaiduhttiid (vuollánahttiid) ja álgoálbmogiid gaskavuođat. Maiddái
Ruoŧas, Norggas ja Ruoššas áššit leat ovdánan
2
Dán teoriijas leat ainge guottiheaddjit. Dát boahtá ovdan omd.
Helssega allaoahpahaga Davviriikkaid ja Suoma historjjá professora Markku Kuisma (2009) varas ekonomiijahistorjjá ovdanbuktosis
(mt., 16-17).

sullii seamma vuogi go Suomas. Suopma lei sullii
650 jagi Ruoŧa oassin, ja Suomas čuvvo politihka,
mas vuhttojedje stuorraváldesajádaga ohcalan,
máŋggaid sođiid soahtán ja mearaduogáš koloniijaid vuođđudan gonagasválddi ulbmilat. Dát politihkka ii lean báljo eanet humanisttalaš dahje uhcit
vuollánahtti go earáge sirdoeanaválddiid politihkka3.
Ruoŧa gonagasriikka sámepolitihkas guovddážis
lei viggamuš suomaiduhttit dahje ruoŧaiduhttit sámiid
ja dahkat sis dáloniid. Dán politihka sáhttá gohčodit
kultuvrralaš álbmotgoddimin4. Sámiid suomaiduhttimii váikkuhii sakka mearrádus, man gonagas
Carl XII attii 1600-logu loahpas. Dan mielde galge
Nuortabađaeatnamis báhččojuvvot buot vildagottit ja
lojesgottit (bohccot). Dán mearrádusa sáhttá buohtastahttit buffeliid báhčimii Amerihkás 1800-logus5.
Gottiid ja bohccuid báhčin dagahii dan, ahte sámiid
meahccebivdui ja nomadismii vuođđuduvvan dállodoalus gahčai vuođđu eret. Meahccebivdokultuvrra
vuođu lei loaktimin maiddái 1700-logu álggu mearrádus, man mielde mádjit meroštallojuvvui vahátealliin. Mádjit lei leamaš sámiide hui mávssolaš náhkkeealli, mainna sii lávejedje máksit vearuideaset.
Dálá Nuortabađaeatnamis ja Savos ássan sámit
juogo geassádedje davvelii, gos lei vel vejolaš eallit ovddeš ealáhusaiguin dahje sis šadde dálonat ja
3
Bággovugiide ja veahkaváldái sámiid vuollánahttinneavvun
čujuhuvvo muhtumin historjjádutkamušain (Kuisma 2009, 25)
4
Kultuvrralaš álbmotgoddinpolitihkka joatkašuvvá ainge Suomas.
Dát politihkka ollašuhttojuvvo ealáhuspolitihkalaš doaimmaiguin
ja láhkamearrádusaiguin, mat cuvkejit árbevirolaš sámekultuvrra
ávnnaslaš vuođu ja njuolggo kulturpolitihkalaš doaimmaiguin, maid
dihte ovdamearkka dihte sámegielat leat šaddan hui rašis dillái.
Historihkkár Matti Enbuske dahká duššin kolonialismateoriija árvvu suopmelaččaid ja sámiid gaskavuođaid ovdáneami dutkamis.
Enbuske mielas kolonialismateoriija dolvu eahpehistorjjálaš dulkomiidda ásaiduhttinhistorjjás muhto vástida dálá servodaga árvvuid
ja ulbmiliid. (mt., 496).
5
Suoma boazodoalu dutkan J. Juhani Kortesalmi mielde dát árbediehtu ii leat jáhkehahtti (Kortesalmi 2007, 62).
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bargagohte eanadoaluin ja šibitdoaluin.
Njealját teoriijas leat mielde ođđaseamos
arkeologalaš ja gielladieđalaš dutkama sihke ásaiduhttinhistorjjá dutkama bohtosat. Dán teoriija lea
Veli-Pekka Lehtola (Lehtola 1997, 20-22) gohčodan
jotkkolašvuođateoriijan. Lappis, man davágeahčen
lea dálá ”sámiid ruovttuguovlu”, lea arkeologalaš
gávdnosiid vuođul ássojuvvon juo lagabui 10 000
jagi. Boarráseamos arkeologalaš gávdnosat leat
dahkkojuvvon Lappi davágeahčen, Jiekŋameara
rittus ja Jiekŋamerrii luoiti jogaid birrasiin. Muhtun gieskadaš dulkomiid mielde sámit leat ng.
Komsa-kultuvrra lahtuid maŋisboahttit. Komsakultuvra seaillui Norgga davvirittus várra maiddái
jiekŋaáiggiid gaskkas (Saamelaiset – historiaa
2010). Gielladutkama vuođul sápmelašvuođa árvalit
bohciidan sullii 4000 jagi dassái, goas ng. suoma ja
sámi vuođđogiella sierraneigga nubbi nuppis. (Lehtola 1997, 9, gč. maiddái Huurre 2001, 260-266).
Ovdal historjjádutkamis ja skuvlaoahpahusas lea
addojuvvon dakkár oaidnu ahte suopmelaččat fárrejedje Supmii lulil Suomaluovtta rastá ja nuorttillulil
Gárjila gutko mielde ja ahte sii bohte guvlui, mii lei
eanaš ávdin dahje gos ásse muhtun johtaleaddji sámit. Dát lea hui ovttageardánahtton ja buorre muddui
boasttočuoččuhus. Jiekŋaáiggi maŋŋá Supmii lei
ásaiduvvan álbmot, mii bođii jieŋa suttadettiin nuorttillulil, nuorttil ja davil. Dát álbmot sierranii áiggiid
mielde sihke kultuvrralaččat ja ealáhusaid dáfus, ja
dán sierraneami boađusin riegádeigga suoma- ja
sámegiella. Suoma ja sámi vuođđohámiid hállan
olbmot ledje jámma gaskeaneset dahkamušas ja
gulahalle gielalaččat viehka bures. Go ealáhusat
sierranedje ovtta dáfus eanadollui ja šibitdollui ja
nuppe dáfus guolástussii ja meahccebivdui, de dát
dagahii maiddái dan ahte sáme- ja suomagiella
gáidagođiiga eanet ja eanet nubbi nuppis. Sierra

áigodagaid áigge Supmii maiddái fárrejedje sierra
guovlluin erenoamážit Lulli-Suoma riddoguovlluide
smávvalágan veahkadatjoavkkut, mat suddaluvve
vuođđoveahkadahkii. Ná lea čohkiidan dálá suomaálbmot. Sáhttá jurddašit ahte suopmelaččat leat
indoeurohpálašvuhtii báinnahallan sámit (Lehtola
mt., 20-21).
Arkeologalaš ja gielladieđalaš dutkamušaid
vuođul suopmelaččat ja sámit leat álgoálggus
vuolgán seamma álbmogis, mii lea goittotge áiggiid mielde sierranan ealáhusaid, giela ja kultuvrra
dáfus. Suoma lulágeahčen bargagohte vuosttasin
eanadoaluin ja doppil álggii vehážiid kultuvrralaš
suddaluvvan, man boađusin sámeveahkadat lei
suomaiduvvan ja seammás guođđán maŋŋásis báike- ja eará namaid ja muhtun muddui genaidis (Savontaus 2000, 22)6. Go Suopma gárttai Ruoŧa válddi vuollái, de ođđa dilis Supmii ásaiduvvan álbmot
sierranišgođii eanet ja eanet. Ruoŧŧa ásahii Supmii
vehážiid hálddahusa, man lei dikšumin ruoŧagielat
čuvgejuvvon luohkká. Virgeolbmot bohte juogo
njuolgga Ruoŧas dahje virgeolmmožin skuvlejuvvojedje báikkálaš olbmot. Duoid áiggiid ekonomiija
vuođđun lei eanadoallu, ja váldedoallit vigge dasa
oppa veahkadat galggai bargagoahtit eanadoaluin.
Sámiid eallin lei dássážii vuođđuduvvan earálágan
ekonomiijahápmái, ja eiseválddit geahččaledje fátmmastis sin eanadollui politihkalaš doaimmaiguin,
mat ollašuhttojedje muhtun muddui bággovugiiguin.
6
Marja-Liisa Savontausa (2000) mielde DNA-dutkamušain lea
gávdnojuvvon ng. sámemotiiva, golmma alkála kombinašuvdna .
Dat lea gávdnon dušše muhtun suopmelaš- ja gárjillaš čájánasain.
Dát ollásit iežaslágan kombinašuvdna čájeha dan, ahte ovtta oasis sámiin lea oktasaš boahtimuš ja dasa lassin dáidá čájehit dan,
ahte suopmelaččat ja gárjillaččat leat leamaš lagas dahkamušas
sámiiguin. Miellagiddevaš lea maiddái dat, ahte sámemotiiva
gávdno dušše sullii 30 %:s sámiin. Nuba dát orošii čájeheamen
ahte sápmelašvuohta ii leat vuosttažettiin genetihkalaš muhto
kultuvrralaš ášši. Maiddái Lehtola (1997, 20) gávnnaha ahte sámit
eai leat genetihkalaččat moge erenoamáš oktilaš álbmot.
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Dát njeallje teoriija sámiid ja suopmelaččaid
gaskavuođaid ovdáneamis eai leat vealttakeahttá nubbi nuppi eretgokči teoriijat muhto daid sáhttá geavahit áiggi dáfus juogo bálddalagaid dahje
maŋŋálagaid. Jotkkolašvuođateoriija sáhttá leat
erenoamáš anolaš dalle, go govviduvvojit Suoma
ásaiduhttima áramus muttut, mat álge sullii 8000
oKr ja joatkašuvve gitta bronsaáiggi ja ruovdeáiggi
molsašuvvanáigodahkii (sullii 500 oKr). Dán áigodaga áigge Suomas joatkašuvai jiekŋaáiggi maŋŋá
álgán ásaiduhttinproseassa. Dalle ledje maiddái
bissovaš orohagat: ovdamearkka dihte Iijoki siste
Kierikki roggamiin lea gávdnon viiddis geađgeáiggi
áigásaš gilli, mii lei sullii seamma sajis goittot 2000
jagi (5000 – 3000 oKr). Dán guolástusain ja njuorjjobivdduin eallán ja jábálduvvan dološ orohaga ássit
dáidet leat sihke sámiid ja suopmelaččaid máttut.

Niila Hirvasvuopio (Hirvas-ádjá) Roavvenjárgga márkaniin jagis
1936. Govva: Sámemusea Siida.

Go Lulli-Suomas bargagohte eanadoaluin, de
ná riegádedje fásta eanadoalloorohagat. Dát dagahii dan, ahte sáme- ja suomagiella sierranišgođiiga.
Eanadoallu dorvvastii goittot lullin olbmuide
áigáiboađu, go fas davvelis olbmot elle ainge
bivdduin. Lea vejolaš ahte sámit álge lullinge dálonin, nugo Enbuske ovdanbuktá. Eanadoalloveahkadat lassánii vehážiid, ja maŋimustá 1100-logus
Suopma gárttai sihke katolalaš girku váikkuhanbirrasii ja Ruoŧa válddi vuollái. Dát dagahii vehážiid
dan, ahte ruvnna fállan vearroovdduid, soahtevehkiiváldimiid ja liigeveahkadaga dagahan deattu sihke náhkiid ja eará buktagiid jearu dihte olbmot fárregohte guovddáš ássanguovlluin mehciide, maidda
ledje ásaiduvvan sámit. Buollájedje giččutge oskui
guoskevaš bággojorgalemiid dihte ja eanaguovlluid ja čázádagaid geavahanvuoigatvuođaid alde.
Ođđaboahttit ledje goittotge eanet go sámit ja sis ledje veahkkin ruvnna vearjojoavkkut. Lea čielggas ahte
sámit šadde dakkár dilis vuollánit. Ná lea dáhpáhuvvan dán máilmmis eará sajisge, go badjelfámolaš

Boazuparlameantta Roavvenjárggas jagis 1954. Govas Erkki
Holmberg, Juhána Matti Jomppanen, Gábe-Jovnná ja UutelaOvllá. Govva: Sámemusea Siida.
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sisabahkkejeaddji lea deaividan álgoálbmoga, ovdamearkka dihte Davvi-Amerihkás ja Ruoššas. Enbuske ii leat vuohttán 1500- ja 1900-loguid gaskasaš
áigodaga áigge Eanodagas ja Giema Lappis kolonialismma. Dát dáidá goittotge muitalit ovdal juo das,
ahte diessážii juo duháhiid jagiid áigge kolonialismma vásihan sámit ledje oahppan vuollánit ja álgán
dálonin go das, ahte kolonialisma ii livčče goassige
Suomas oppa leamašge. Vaikko veahkaválddálaš ja
bággodoaimmaiguin čađahuvvon kolonialisma ii várra duon áigodaga áigge nu čielgasit boahtán ovdan
dain guovlluin, maid Enbuske dutkkai, de ovdáneami boađusin lei goittot dat, ahte sámit masse iežaset
giela, kultuvrra ja ealáhusaid vuođu.
Go Ruoŧa váldi nogai 1809:s ja Suopma gárttai Ruošša válddi vuollái, de dat ii dalán rievdadan sámiid ja suopmelaččaid gaskavuođaid dahje sámiid dilálašvuođaid muhto dagahii maŋŋelis
mearkkašahtti nuppástusaid, mat čuhce sámiid
vejolašvuođaide bargat iežaset guovddáš ealáhusaiguin, erenoamážit boazodoaluin. Stuorámus nuppástusat dán dáfus dáhpáhuvve 1800-logu gaskkamuttu maŋŋá, goas davvin giddejuvvojedje riikkaid rájit.
Suoma sámit sirrejuvvojedje – goittot prinsihpalaš
dásis – eará davviriikkain ássi sogalaččaineaset.
Maiddái badjedillái gullan jahkodatjohtin dálve- ja
geasseguohtoneatnamiid gaskka šattai váddáseabbon dahje juoba ollásit veadjemeahttumin.
Suomas sámiid sajádahkii váikkuhii 1800-logus
várra eanemus našuvnna huksenprošeakta, mas
sámit duvdašuvve eret. Suopmelaš nationalisma,
fennomania, riegádii 1800-logu gaskkamuttus. Dán
jurddašanvuogi mielde suopmelaččat dulkojuvvojedje historjjálaš ja sámit ii-historjjálaš álbmogin. 1800logu suopmelaš, suomamielat čuvgejuvvon luohkás,
mii lei skuvlejuvvon eanaš ruoŧŧelaš ja ruošša oahppalágádusain, lei dat dábálaš oaidnu ahte sámit led-

je ii-historjjálaš álbmot, mas váillui kultuvra. Dasa
lassin sámit ledje álbmogin jávkamin. Sullasaš moderna našuvnna ledje ceggemin 1800-logus maiddái
Norggas ja Ruoŧas.
Suopmelaš nationalisma deattuhii suomagiela mearkkašumi, oktasaš historjjá ja kultuvrra
našuvnna vealtameahttun eaktun. Našuvnna ceggenproseassa áigge buot etnihkalaš vehádagaid
geahččaledje suddaluhttit suomaálbmoga oassin ja
vuođđudit ná oktilaš kultuvrra (Pulma 2005, 457).
Sámiid dáfus 1800-lohku mearkkašii juo guhká ovdal álgán kultuvrralaš ja ekonomalaš suddaluhttima
joatkašuvvama ja čiekŋuma. Sápmelašvuohta, sámegiella ja kultuvra sihke ealáhusat seilo goittotge
viehka eallinfámolažžan gitta 1900-logu gaskkamuttu rádjai. Sámekultuvrra eallinfámolašvuođa
seailuma lei sihkkarastimin dat, ahte olbmot besse eallit boazodoaluin, guolástusain ja meahccebivdduin ja nuppe dáfus dat, ahte kultuvrralaš
suddaluhttima gievrramus neavvu, skuvlalágádus,
ii lean vel ovdal 1940-logu leavvan miehtá sámeeatnama. Suopmelaččain, erenoamážit virgeolbmuin ja báhpain lei goittotge sámiid guovdu
oppa áigge kolonialisttalaš doaladupmi. Dákkár
jurddašanvuohki lei leamaš juo Ruoŧa ja Ruošša
válddi áigge ja dat vuhttosta ainge ovdamearkka
dihte Meahciráđđehusa, Eana- ja meahccedoalloministeriija ja energiijaovttastumiid sihke suopmelaš turisttaid ja turismafitnodatolbmuid ságain ja daguin7.
7
Báhpaid bargun lei duššadit sámiid álgooskku, dasa guoskevaš
vieruid, bálvvosbáikkiid, dávviriid jna. Dát dáhpáhuvaige viehka
beaktilit, dasgo stáhtaváldi lei doarjumin dákkár viggamušaid. Stáhta jurddašii ná oažžut vuoigatvuođa vearuhit jorgaluvvon ássiid.
Lehtola mielde árbevirolaš oskku maŋimuš šamánat jávke Lappis
juo ovdal 1800-logu álggu, ja maŋimustá 1900-logu álggus sámiid
dološ jáhkuid ja oskovieruid gehččet ollásit jávkan. Muhto vel dálge
vuhttojit sámiid ruovttuguovllus ja dan lulábealdege mearkkat dološ
jáhkuin sihke ávnnaslaš dávviriid hámis ja olbmuid jáhkuin. Lappis leat ainge muitalusat erenoamáš čeahpes guvhlláriin. Girku lei
guovddážis suomaiduhttimin sámiid. Muhtun gálduid mielde suo-
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Ovdal lei dat oaidnu ahte suopmelaččat fárrejedje Supmii Suomaluovtta rastá ja Gárjila gutko mielde
ja bohte dakkár guvlui, mii lei buorre muddui ávdin
dahje mas orodedje dušše muhtun johtaleaddji sámit. Dát lea goittotge hui ovttageardánahtton oaidnu,
dasgo (dego ovdalis juo gávnnahuvvui) Supmii ledje
jiekŋaáiggi maŋŋá ásaiduvvan olbmot, geat ledje boahtán nuorttil ja davil. Dán álbmoga gaskkas dáhpáhuvai áiggiid mielde kultuvrralaš ja maiddái ealáhusaide guoskevaš sierraneapmi, man boađusin
bohciideigga dasto sihke suoma- ja sámegiella.
Dain guovlluin, main bargagohte eanadoaluin, váldojuvvojedje atnui eanadollui guoskevaš ođđa sánit,
mat luoikkahuvvojedje ránnjáin, geat ledje juo ovdal
bargagoahtán eanadoaluin. Sámit ja suopmelaččat
leat nappo dán dulkoma mielde bohciidan seamma
álbmogis. Go leat dahkkojuvvon veahkadaga dásis genetihkalaš árbái guoskevaš dutkamušat, de
lea fuomášuvvon ahte suopmelaččain leat eanet
ovdamearkka dihte dihto dávdaárbái guoskevaš
iešvuođat go sámiin. Genetihkalaš árbbi dutkan lea
guođđán rabasin gažaldaga sámiid boahtimušas,
muhto muhtun sámiid genetihkalaš árbbis gávdnojit
iešvuođat, mat čujuhit sihke oarjjil ja nuorttil boahtán
genetihkalaš árbái dego suopmelaččainge.
Veli-Pekka Lehtola (1997, 20) dadjá girjjistis
Saamelaiset, historia, yhteiskunta, taide ahte sámit
eai leat genetihkalaččat moge erenoamáš oktilaš álbmot. Dán seammá dovddaha maiddái Marja-Liisa
Savontaus čállosisttis Saamelaisten geneettiset juuret (2000, 22) girjjis Beaivvi Mánát. Su mielde sierra
genetihkalaš ”sámemotiiva” gávdnui 30 %:s sámiin,
dasa lassin dat gávdnui maiddái muhtun suopmelašja gárjillaščájánasain (nuba dát iešvuohta váillui 70
%:s sámiin). Dáid dieđuid vuođul sáhttá navdit ahte

suopmelaččat ja sámit duođaidge bohciidit álgoálggus seamma álbmogis, mii lea dasto kultuvrra ja
giela dáfus juohkásan guoktin váldojoavkun. Sámiid
genetihkalaš árbbis sáhttet leat mearkkat maiddái
Komsa-kultuvrra olbmuin, mii sáhtášii čilget ovdalis máinnašuvvon genetihkalaš sámemotiivva. Sámiid ja suopmelaččaid gaskasaš earru lea nappo
vuosttažettin kultuvrra ja giela dásis.

Sámit Roavvenjárgga historjjálaš gálduin
Roavvenjárgga guovllus dihtet gávdnot buohkanassii 250 geađgeáiggi orohaga (gč. Kotivuori - Torvinen 1992, 13). Roavvenjárgga guovllu historjái
guoskevaš čállosiid mielde sámit leat ássan guovllus juo ovdahistorjjálaš áiggis dahjege ovdal 1500logu. Sámiid ossodat guovllu eallimis lea leamaš
goittotge buot ođđaset, historjjálaš áiggi gieđahalli
dutkamušain viehka uhccán ovdan. Sivvan dása
sáhttá leat dat, ahte historjjáčállimis historjá boahtá
ovdan čállojuvvon áššegirjjiid hámis. Roavvenjárgga guovllu eallima govvideaddji áššegirjjit gávdnojit
muhtun muddui gitta 1500-logu rájes, muhto dain eai
várra galle sajis máinnašuvvo sámit. Dát čilge dan
ahte sámit eai leat dutkamušainge olus gieđahallon.
Davviguovlluid mehciide ledje ásaiduvvan
namaiddutkama vuođul juo geađgeáiggi loahpas ja árra ruovdeáiggis hämälaččat ja maŋŋelis
gárjillaččat, mas leat báhcán mearkan hämälaš ja
gárjillaš báikenamat. Dát ođđa ássit ásse seahkalagaid juo ovdal dán guvlui ásaiduvvan sámiiguin.
Roavvenjárgga guovllus, dego davvelisge Lappis
ássan sámebearrašat álge dálonin ja suomaiduvve.
Nuba sii molso iežaset nama, giela ja ealáhusaid.

magielat vuoiŋŋalaš girjjálašvuohta jođálmahtii ođđaássin álgán sámiid suomaiduvvama. (Fellman 1906 336-337 Lähteenmäki 2004,
288 mielde, vrd. Harle – Moisio 2000, 131-132, Lehtola mt., 28-30).
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báikkálaš dálonsogaid, maid lahtut leat atnán iežaset
dážan. Lea goittot fuomášuvvon ahte máŋggain
dain lahtuin lea sámeduogáš, mii lea áiggiid mielde
vajálduhtton. Roavvenjárgga guovllus eai leat dahkkojuvvon sullasaš systemáhtalaš dutkamušat.
Sámit eai vealttakeahttá buohkat eaktodáhtolaččat suomaiduvvan, muhto dasa ledje váikkuheamen ruvnna ásaiduhttinpolitihkka, bággovuogit ja
veahkaváldi, mat geavahuvvojedje ee. sámiid jorgaleamis ja dološ oskku duššadeamis.

Sámeorohagat ja -namat Roavvenjárgga
guovllus

Miella?ájáhus jagis 2008. Govva: Lapin Kansa govvaarkiiva.

1992:s almmustuhtton girjji Rovaniemen seudun
kiinteät muinaisjäännökset (Kotivuori - Torvinen
1992) mielde guovllus leat gávdnon 12 sámeorohaga ja 2 báikki, main leat sámiid hávddit. Dát
gávdnosat leat dahkkojuvvon čuovvovaš báikkiin:
Jokkavaara, Sierijärvi, Kontojärvi, Autti, Pirttilampi
(Roavvenjárga), Nivankylä, Olkkajärvi, Norvajärvi,
Niskanperä, Valajainen, Suopajärvi ja Perunkajärvi. Sámi bivdokultuvrras leat báhcán mearkan
viđalot sierra báikkis gávdnojuvvon godderokkit
(mt., 12-13). Jos navdá ahte buot geađgeáiggi orohagain ásse dalá vuođđoálbmogii (mas sámit ja
suopmelaččat vehážiid sierranedje kultuvrralaččat)
gullevaš olbmot, de dalle sámiid dahje sin máttuid
orohatgávdnosiid meari sáhttá bajidit.

Aalionkorva, Lohiniva, rávdnjesadji Ovnnesjogas,
sámegiela álli (goapmabákti)
Aapiskoski, Tapio, guoika Ovnnesjogas, áhpi (viiddis jeaggi)
Auttijoki, -köngäs, ávži
Ellivaara, Patokoski, jielli (guollegoikadanholga)
Enivaara, Muurola, jene (stuoris)
Jauvinoja, Olkkavaara, njavvi
Jokkavaara, Korkalo (Oikarainen), čohkka
Jompionniemi, Muurola, tjoampe (geavli)
Juomujoki, -lampi, -kivalo, juopmu, juomas (juoŋas)
Juotaskoski, -joki, -järvi, niemi, -vaara, tjuoutja
(čuovža)
Kaattaskoski, -järvi, Muurola, gávddas
Kampsajärvi, -joki, -vaara, gumppus
Kierivaara, Sinettä, Nampa, giera
Kolpeneenharju, Roavvenjárga, guolban
Kolvajávri, Muurola, goalva (gomufatnasa vuođđu)
Kulmunkijärvi, -vaara, gulbmi

Jouko Vahtola lea dutkan Roavvenjárgga guovllu báikenamaid ja gávdnan dain viehka ollu njuolgga
dálá sámegielat sániide vuođđuduvvi sániid dahje
sámegielat sániid surgosiid (Vahtola Jouko 1996).
Čuovvovaččas leat logahallon dát namat ja logahallamii leat laktojuvvon Vahtola sátnečilgehusat.
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Kuolajoki, guolli
Leipeenjoki, Jaatila, leaibi
Meltausjoki, järvi, smilči (vielti)
Molkojávri, -joki, -lampi, -köngäs, moalki
Namalikkokivalo, -järvi, -lampi, Namalikko, Pekkala,
Patokoski, njoammil
Narkausniemi, -järvi, -joki, njárga
Niesijoki, niessi (stánži)
Oitojoki, -selkä, -järvi, Sonka, ávdin
Olkkajärvi, -vaara, -koski, oalgi
Perunkajärvi, -joki,-vaara,-selkä, peurahk (mádjit)
Pisajärvi, bassi
Poksamojärvi, Meltaus, bokcá
Raudanjoki, ruovdi, rávra
Reutuvaara, -joki, -lampi, revdu (varrisboazu)
Sarrio, -lampi, -suvanto, Patokoski, Roavvenjárga,
sarri (sarrit)
Sattajärvi, -perä, -joki,-vaara Vanttausjávri, sáttu
Sialmojärvi, -vaara,-koski, Yli-Nampa, šielbmá
Suopajärvi, suohpa
Tollovaara, -lampi,-suvanto, Nampa, dolla
Vanttauskoski, -joki, -järvi, -niemi, -saari, vázzit
Vuoskujärvi,-lampi, -oja, -selkä, Vanttausjärvi, Viiri,
vuosku
Dáid namaid lassin guovllus gávdnojit ollu earáge
báikenamat, maid ii sáhtte surggiidahttit dálá gielain.
Dása sáhttá leat sivvan dat, ahte dáid namaid leat
navdán ovdahistorjjálaš áiggi sámit, geat hálle giela,
mii lea dán áigge juo ollásit jávkan. Dákkár giellan
heivešii bures Giema Soabbada vuovdesámiid giella. Vuovdesámegielas gávdnojit muhtun árra vurkehusat, ja Davvi-Lappis leat čoggojuvvon dán gillii
vuođđuduvvi báikenamat. Roavvenjárgga guovllu
mearkkašumi dáfus dovdameahttun báikenamat eai
leat vel dutkojuvvon.

Sápmelašvuohta dálá Roavvenjárggas
Dán áigge Roavvenjárggas ásset moanat čuođit
sámit. Guovllu sámit leat doaibman searválagaid
1960-logu, dálá sápmelašvuođa badjáneami rájes.
Roavvenjárggas doaibmá sámesearvi Mii. Dat lea
bajásdoallan sámiid gaskasaš gulahallama, lágidan
ávvudemiid ja eará dáhpáhusaid, mat leat leamaš
nannemin sámiid identitehta ja kultuvrra. Sámesearvi lea geahččalan láhčit sámemánáide sámegielat beaivedivššu ja skuvlaoahpahusa. Searvvi
lahtuid mielde Roavvenjárgii lea leamaš váttis fidnet máŋggain láhkamearrádusainge gáibiduvvon
vuoigatvuođaid ja bálvalusaid. Maiddái vehádatáittardeaddji lea šaddan giddet fuopmášumi dasa,
ahte Roavvenjárgga gávpot ii leat lágidan sámiid
beaivedivššu lágas gáibiduvvon vuogi mielde.
Sápmelašvuohta vuhtto Roavvenjárgga guovllus
dakkárge vugiiguin, maid sámit eai sáhte dohkkehit.
Ovdamearkka dihte 1990-logu loahpas ja 2008:s
sámenuorat lágidedje miellačájáhusa sámegárvvuid
boastto ja loavkašuhtti gávppálaš geavaheami vuostá. Sámekultuvrra, sámegávtti ivnniid ja sámevieruid
leat suopmelaččat váldán gávpegálvun, mas bajiduvvo sámiid eksotihkalašvuohta ja jorgaluvvo eret
fuopmášupmi sámiid deaividan váttisvuođain earret eará skuvlalágádusas dahje sosiálabálvalusain.
Sámiid 19. konfereansa lágiduvvui Roavvenjárggas
27.-30.10 2008. Konfereanssa temán lei kulturárbi.
Konfereanssas ságastalle earret eará vuoiŋŋalaš árbái guoskevaš vuoigatvuođalaš gažaldagain ja márkanekonomiija váikkuhusain sámekultuvrii.

Boahtteáigi
Sápmelašvuohta lea gullan juo duháhiid jagiid oassin Roavvenjárgga guovllu eallimii. Sápmelašvuohta

198

Sámit ja sápmelašvuohta Roavvenjárgga guovllus

galgá dollojuvvot eallinfámolažžan ja sámegiela ja -kultuvrra sajádat nannejuvvot oahpahusas
vuođđoskuvlla rájes gitta allaoahpahahkii. Lappi allaoahpahat galggašii iežas dieđihandoaimmas váldit
atnui maiddái sámegiela.
Sámekultuvrra gávppálaš boastutgeavaheapmi galgá loahpahuvvot ovdamearkka dihte nu,
ahte addojuvvo sámiid válljen dárkkistanorgánii
vejolašvuohta dohkkehit dahje hilgut buktagiid ja
bálvalusaid, main adnojuvvo sápmelašvuohta. Turismafitnodatolbmuid skuvlema erenoamážit sámekultuvrra ja -giela hárrái galggašii lasihit (dahje
álggahit). Sámit galggašedje beassat leat buorebut
mielde alcceseaset guoskevaš áššiid mearrideamis (gielddapolitihkas, gielddalaš lávdegottiin ja
ovdamearkka dihte skuvllaid stivrrain). Sámiide
guoskevaš dutkama (arkeologalaš, historjádieđalaš,
álbmot- ja gielladutkan sihke servodatdutkan)
galggašii doarjut. Skuvllaid historjjáoahpahussii
galggašedje lasihuvvot báikkálašhistorjjálaš áššit ja
guovllu sámeduogážii guoskevaš bealit, dego báikenamat.
Dalle go váldoálbmoga siste dovdagohtet buorebut sámekultuvrra ja sámegiela, de dat lážášii nana
vuođu suopmelaččaid ja sámiid gaskasaš gudnejahttimii ja gulahallamii boahtteáiggis.
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1990–2010 Suoma
sápmelaš spesiálagirjerádju 20 jagi
Suoma sápmelaš spesiálagirjerádju doaibmá Lappi eanagoddegirjeráju oktavuođas
Lappi-ossodagas, girjeráju davviguovlluide
guoskevaš spesiálagirjerádjodoaimma oassin. Spesiálagirjerádju galgá bálvalit buohkaid, geat beroštit sámegielas ja –kultuvrras.
Danin sápmelaš spesiálagirjerádju:
- Bajásdoallá viiddis sámečoakkáldaga.
- Háhká ja juohká dieđuid sámiin ja
sápmelašvuođas.
- Doaibmá searválagaid Lappi eanagoddegirjerájuin Suomas almmustuvvi
sámemateriálaid hárrái.

Lapponica-ohcu: http://www.lapponica.net
(Lapponica-materiáladiehtovuođđu ja neahttadiehtobálvalus)

- Bajásdoallá ja doaimmaha neahttasiidduid sámefáttáin.

Pohjanportti-portála:
http://www.pohjanportti.fi (Davviriikalas sámemateriálaid oktasašohcu)

- Oassálastá iežas doaibmaguvlui
guoskevaš ovttasbargofitnuide.

Sápmelaš spesiálagirjerájus bargá 1 ollesáigásaš girjerádjodikšu. Sus gáibiduvvo sámegiela máhttu.
spesiálagirjerádju

njealje riikka sisa leavvi Sámi girjerádjofierpmi oassin. Spesiálagirjerádju doarju Lappi gielddagirjerájuid sámečoakkáldagaid
doaimma. Dat lea sámegielat ja sámiide
guoskevaš girjerádjomateriálaid ja girjerádjodoaimma guovddáš doaibmi Suomas. Girjerádju lea mielde maiddái riikkadási Kysy
kirjastonhoitajalta –bálvalusas Lappi girjerájuid ja museaid bajásdoallan Lapponicadiehtobálvalusa bokte.
Sámeprentosiid sáhttá ohcat dáin čujuhusain:

- Vástida oktasašdavviriikalaš sámebibliografiija dahjege sámi materiálalogahallama bajásdoallamis Suoma hárrái.

Sápmelaš

Sámegirjerádju.

Lappi gielddagirjerájuid materiálaohcu:
http://www.lapinkirjasto.fi (Lappi gielddagirjerájuid ja museagirjerájuid oktasaš materiálaohcu)

doaibmá
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Kirjailija Kirste Palton haastattelu

Saamenkielisen kaunokirjallisuuden käsikirjoitukset
ja käännökset odottavat
julkaisemistaan
Utsjoella asuva Kirste Paltto on harvoja saamelaisia ammattikirjailijoita. Hän on kirjoittanut
laajan tuotannon niin lasten- kuin aikuisten
kirjallisuutta, runoja, näytelmiä, romaaneja ja
novelleja. Hänen, kuten muidenkin saamelaiskirjailijoiden tuotanto on suurimmaksi osaksi
kääntämättä. Kirste Palton romaani Voijaa minun poroni oli Finlandia-palkintoehdokas vuonna 1986. Hän on toiminut aktiivisesti taide-,
kulttuuri- ja kirjallisuusjärjestöissä. Hän on toiminut myös Gielas-yhdistyksen puheenjohtajana ja julkaissut sen kautta kuusi kirjaa.

Minkälainen oli lapsuus ja nuoruus Outakoskella?
Lapsuuteni kotiseudulla Outakoskella ihmiset
olivat ahkeria kertomaan tarinoita. He muistelivat mielellään entisiä tapahtumia ja edesmenneitä ihmisiä. Sain sieltä paljon tarinoita
matkaevääksi. Kouluni kävin Outakoskella, joka
oli kahdeksan kilometrin päässä kotoani. Olin
saamenkielinen lapsi, mutta kävin seitsemän
vuotta suomenkielistä koulua ja asuin seitsemän
talvea suomenkielisessä asuntolassa. Opin nope-

Kirste Paltto

asti lukemaan ja kirjoittamaan suomeksi, niinpä
minua palkittiin niillä suomenkielisillä kirjoilla,
joita sain lainata luokan perällä olevasta kirjahyllystä. Saamenkieliseen aapiseen, Itkosen
Samimiel Abisiin, tutustuimme koulun johtajaopettaja Hans-Aslak Guttormin opastuksella, ja
yläluokilla hän luetutti meille kirjoittamansa
Gohccan Spalli-kirjaa. Tutustuimme myös Pedar
Jalvin runoihin, mutta siinä olikin kaikki saamenkielinen anti kansakoulu-ajaltani. Ensimmäinen kirjoitukseni julkaistiin suomeksi, kun
olin kolmannella luokalla, muistaakseni jossain
Rajaseutu-lehdessä.
Kotini oli vähävarainen pienviljelijäkoti:
kaksi hehtaaria viljeltyä maata, kaksi lehmää,
muutama lammas. Kuusi lasta ja lomien aikana
paljon töitä. Lukemista pidettiin siihen aikaan
laiskotteluna, silti me luimme aina, kun tilaisuus tuli. Jostakin niitä kirjoja vain ilmaantui:
joko lainasimme koulusta, saimme joitakin lahjoituksina jne. Isäni oli kova lukumies. Hän luki

203

sunnuntaina joko Lutheruksen tai Lestadiuksen
postilloja ääneen, lauloi saamenkielisiä virsiä ja
kirjoitteli jopa pikku saarnoja.
Kun pääsin kansakoulusta, oli Tenojokivarteen perustettu nuorten yhdistys Deanubakti.
Siihen kuuluivat lähes kaikki opiskelevat saamelaisnuoret koko Suomessa. Deanubakti oli aktiivinen yhdistys, se halusi saada saamelaisnuoret
kirjoittamaan saameksi ja myös lukemaan kirjallisuutta. Niinpä päätettiin perustaa kirjasto.
Me lähetimme kustannusyhdistyksille kirjeitä
ja pyysimme kirjalahjoituksia. Kirjojahan tuli
todella paljon. Kokoelma taisi olla monipuolisempi kuin kansanopistossa. Muutama viikko
sitten löysin kirjahyllystäni muutaman yhdistyksen leimalla leimatun kirjan ja lainausohjeetkin
olivat jäljellä. Kirjat hävisivät ympäriinsä, kun
yhdistyksen toiminta hiipui.
Ennen Deanubaktin kirjastoa vähävaraisessa kodissamme oli sitä paitsi ihka oma kirjasto
- Fierranjoen lainakirjasto. Niihin kirjoihin liimailimme myös lainausohjeita, vaikka lainaajia
nyt ei ollutkaan kuin muutama.

Miten sinusta tuli kirjailija?
Onkohan kirjailijaksi ryhtyminen päättämisen
asia? Minusta tuntuu, että siihen vain ajautuu,
koska ns. “normaali” elämä ei tyydytä. Minä olin
puhelias saamenkielinen lapsi kunnes jouduin
suomenkeiliseen kouluun. Siellä puheliaisuuteni lakkasi, koska en osannut luontevasti käyttää
enää äidinkieltäni. Ainoaksi ilmaisumuodoksi
jäi siis kirjoittelu. Kirjoitin ahkerasti päiväkirjoja, kaikenlaisia runoja ja juttuja, vähitellen
myös saameksi. Sapmelaš-lehteen kirjoitin mon-

ta vuotta. Inarin kansanopiston jälkeen pääsin
opettajaseminaariin. Siihen aikaan pidettiin
oikeana ja hyvänä lähteä opiskelemaan opettajaksi ja ruveta sitten sivistämään lapsia, tosin
suomeksi, koska saamenkielisiä opettajavalmistuslaitoksia ei ollut. Opiskelin Torniossa, Kemijärvellä ja Raahessa. Kemijärvellä oli saamelaisten opettajiksi valmistuvien valtapaikka, sieltä
ovat valmistuneet mm. Ailu Valkeapää, Matti
Morottaja, Helena Valkeapää ja Veikko Holmberg.
Seminaarissa ryhdyin kokoamaan kertomuskirjaa niistä tarinoista, joita olin syntymäseudullani kuullut. Lapin Sivistysseura julkaisi juttukirjan vuonna 1971 nimellä Soagnu. Sen pikku
kirjasen ansiosta minusta sitten leivottiin saamelaiskirjailija. Sain kutsun lukemaan runojani
vuonna 1971 Rovaniemellä pidettyyn saamelaiskulttuuriviikon pääjuhlaan. Siellä muistaakseni
Tammen kustantaja pyysi minua kirjoittamaan
pamfletin saameksi, koska moni kirjoittava saamelaisnuori oli kieltäytynyt. Pamfletti Saamelaiset ilmestyi sitten 1973.
Olin muutaman vuoden opettajana, mutta
kun vuonna 1976 muutimme Oulusta Rovaniemelle, en saanut sieltä opettajan paikkaa. Koska
lapset olivat pieniä, tuntui luontevalta kirjoitella kotona ja hoitaa lapsia. Se oli taloudellisesti
tosi raskasta aikaa. Aloitin runo- ja lastenkirjoilla. Vuonna 1985 muutimme Utsjoelle. Olin
vuoden opettajana, mutta sitten sain kolmevuotisen työskentelytapurahan ja ryhdyin toden
teolla kirjoittamaan. Voijaa minun poroni ilmestyi suomeksi vuonna 1986, vuotta aikaisemmin
kuin saameksi. Silloin toimi kustannusyhtiö
Pohjoinen Oulussa, ja sen kautta ehti ilmestyä
myös toinen suomennos, Juokse nyt naalin poika
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vuonna 1993. Molemmat käänsi Eino Kuokkanen. Hän ehti kääntää myös kirjasarjan kolmannen osan Tähtiä hangella. Tarjosin sitä joillekin
Etelä-Suomen kustantajille, mutta vastauksia
ei ole kuulunut. Nyt kirja odottaa rahoitusta
Davvi Girjissä Karasjoella. Vuonna 1989 perustimme kustannusyhdistys Gielasin, koska moni
saamenkielinen kustantaja oli tehnyt konkurssin ja toiset taas eivät halunneet ottaa kirjojani julkaistavaksi. Kirjojen kirjoittaminen, kustannusvarojen kerääminen ja markkinoiminen
tulivat ajan oloon kuitenkin niin työlääksi, että
jouduimme lopettamaan.

jailijat-yhdistykseen, koskapa Alsike Apila-Airaksisen kanssa käänsimme Per Idivuoman kirjan Rosvotuuli suomeksi, ja Pohjoiset Kirjailijat
muistaakseni myös julkaisi sen. Viime vuosina
olemme Suomen Saamelaistaiteilijat-yhdistyksen toimesta kiertäneet lähes kaikissa saamelaisalueen kouluissa ja kirjastoissa pitämässä
poikkitaiteellisia luentoja. Ja täällä Rovaniemen kirjastossa olemme muutaman kerran esitelleet saamelaista kaunokirjallisuutta. 1990-luvun alussa, kun olin läänintaiteilija, olin paljon
liikkeellä ja varsinkin Finlandia-ehdokkuuden
aikana, eniten Lapin ja Oulun lääneissä.

Minkälaisia muistoja sinulla on Rovaniemiajastanne ja kirjastosta?

Miltä saamelaisen kaunokirjallisuuden tilanne
näyttää tällä hetkellä?

Lapset olivat pieniä, asuimme Kansankadulla ja
kävimme paljon kirjastossa. Kirjastossa käyminen oli todella tärkeää, jo senkin takia että lapset oppisivat lukemaan muutakin kuin koulun
oppikirjoja. Meillä itsellä ei ollut vielä silloin
paljon kirjoja, ei pieneen asuntoon olisi mahtunutkaan. Lappi-osastolta lainasin saamenkielisiä kirjoja. Silloin oli ilmestynyt Čállagat-sarjaa
muutama kirjanen. Sápmelaš-lehteä luin ja niitä vähäisiä julkaisuja, mitä siihen mennessä oli
saameksi ilmestynyt. Myöhemmin olen paljon
käyttänyt Rovaniemen kirjastoa etsiessäni taustatieoja kirjoihini, mm. lukenut mikrofilmejä.
Täällä on mukava käydä, tutussa talossa.

Saamelainen kaunokirjallisuus elää vaikeaa aikaa. Meillä monilla on samanlainen tilanne kuin
70-luvun alussa, aloittaessamme. Monet käsikirjoitukset odottavat julkaisemistaan. Alussa ei
vielä ollut rahaa, nyt sitä ei ole enää. Kolmen
Saamelaiskäräjien perustaminen ei paljoa ole
parantanut tilannetta, koska nekin joutuvat anelemaan avustuksiaan Pohjoismaisilta valtioilta.
Norja kustantaa edelleen eniten saamenkielellä. Suomi ja Ruotsi ovat niin köyhiä, ettei alkuperäisväestön kaunokirjallisuuteen ole varaa.

Kävin Rovaniemellä niissä kirjallisuusilloissa, joihin pieniltä lapsilta pääsin. Olin paljon
tekemisessä teatterin kanssa, koska näytelmäni
Liemmajoen Anni esitettiin siellä. Kuljin paljon
saamelaisalueella, koska olin vuonna 1979 valittu Saamen Kirjailijaliiton puheenjohtajaksi.
Taisin jonkin aikaa kuulua myös Pohjoiset Kir-

Koska saamenkielellä on pieni lukijajoukko ja pieni kieli jakaantunut moneen kieleen,
käännökset ovat tärkeitä. Painettu sana (paitsi
uskonnollinen kirjallisuus, jota on ollut hamasta
1600-luvusta asti) on nuorta meillä. Kouluissa
on vasta muutama kymmenvuosi opetettu saamea. Nyt ovat saamenkieliset kustantajat ryhtyneet julkaisemaan äänikirjoja, joko vanhoista
tai uusista teksteistä. Kirjailija ei juurikaan saa
palautetta paitsi kirjaston julkistamistilaisuuk-
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sissa. Pohjoissaameksi ilmestyy vain yksi sanomalehti, ja sen kulttuuripuolessa on vielä paljon
kehittämistä.

tuurista. Kirja kulkee minne hyvänsä, sitä voi
nautiskella pieninä tai isoina annoksina. Ilman
kirjaa olisin varmasti sielullisesti invalidi.

Pitäisi kääntää isoille kielille. Käännöksiä
kyllä löytyy, mutta kustantajia ei. Köyhässä Suomessa ei ole kiinnostusta saamelaisen kaunokirjallisuuden kustantamiseen. Kustantajat eivät
uskalla ryhtyä FILI:n myöntämien murusten
turvin niin uskaliaaseen tekoon kuin saamelaisen kaunokirjallisuuden kustantamiseen. Sama
pätee myös saamelaisten kustantajien kohdalla. Jos Norjan saamelaiskäräjiltä ei heru rahaa,
jää kirja kustantamatta. Itselläni on lastenkirja
odottanut jo viitisen vuotta Davvi Girjissä edellä
mainituista syistä.
Tällainen tilanne ei paljon innosta kirjoittamaan saameksi, ja vaarana onkin, että lahjakkaat kirjoittajat vaihtavat kieltä suomeksi, norjaksi tai ruotsiksi. Kirjailija, kun usein kirjoittaa
siksi, että joku lukisi hänen sepustuksensa. Mutta ennen kaikkea on kyse myös taloudellisesta
puolesta. Jos ei julkaise, ei tipu rahaa. Ja vielä,
jos ei julkaise, unohtuu kokonaan, eikä sekään
ole hyvä kirjailijalle.
Kirjalla ei näytä enää olevan sitä merkitystä,
mikä sillä aikaisemmin oli. Lukemista ei pidetä
enää “sivistyneen, viisaan ja avarakatseisen” ihmisen tunnusmerkkinä. Internet on monipuolisempi, ja sen käyttämistä kehtaa jo kehuakin. Ja
mikäs siinä, löytyyhän sieltä jo saamenkielinen
Wikipediakin, vaikkakin kovin alkutekijöissään.
Mutta oli miten oli, lähtiessäni kesätalolleni
Tenon rannalle tai tunturiin, nappaanpa tietenkin kirjan mukaan, jos on tarve nautiskella kult-
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Girječálli Kirste Paltto jearahallan

Sámegielat
čáppagirjjálašvuođa
giehtačállosat ja jorgalusat vurdet olggosaddima
Kirste Paltto lea ámmátgirječálli, mii lea Sámis
viehka hárvenaš ámmát. Son ássa Ohcejogas ja
lea čállán mánáid- ja bárisolbmuid girjjiid, divttaid,
čájalmasaid, románaid ja noveallaid. Stuorámus
oassi su, dego earáidge sámeigielat girjičálliid, girjjiin lea jorgalkeahttá eará gielaide. Kirste Paltto romána Guhtoset dearvan min bohccot ( suom. Voijaa
minun poroni) lei Finlandia.bálkkašanevttohassan
1986. Kirste lea doaibman aktiivvalaččat dáiddakultur- ja girjjálašvuođaorganain ja lea doaibman
maiddái Gielas-searvvi ovdaolmmošin, olggosaddán
dan bokte guhtta girjji.

Makkár lei mánnávuohta ja nuorravuohta
Vuovdaguoikkas?
Šaddanguovllustan Vuovdaguoikkas olbmot ledje
viššalat muitalit máidnasiid. Sii muittašedje maid
ovddeš dáhpáhusaid ja ovddeš olbmuid. Ožžon
doppe oli máidnasiid ja muitalusaid niestin. Skuvlla mun vázzen Vuovdaguoikkas, mii lei gávcci kilomehter duohken. Ledjen sámegielat mánná, muhto
vázzen čieža jagi suomagielat skuvlla ja orron čieža
dálvvi suomagielat ásodagas. Ohppen johtilit lohkat
ja čállit suomagiela, nuba mun bálkkašuvvojin dai-
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guin suomagielat girjjiin, maid ožžon luoikkahit dan
skáhpes mii lei luohká duohkeseainnis. Sámegielat ábesii, Itkosa Samigiel Abisii, oahpásmuvaimet
hovdaoahpaheaddji Hans Aslak Guttorma vehkiin ja
badjeluohkain son logahii midjiide iežas čállin girjji
Gohccan Spálli. Oahpásmuvaimet maiddái Pedar
Jalvvi divttaide, muhto die leige buot min smágielat
girjjálašvuohta. Vuosttas čálus mus olggosaddojuvvui suomagillii go ledjen goalmmat luohkas, muhtin
Rajaseutu-lasttas.
Min ruoktu lei geafes uhcadálolaččaid ruoktu,
guokte hehtara niittut ja guokte gusa, moadde sávzza. Guhtta máná ja luomuid áigge olu bargu. Girjjiid
lohkama adne dan áigge šlárvošeapmin, datte mii
logaimet álo go lei dilli. Gosnu dat girjjit ihte: juogo
mii luoikkaheimmet daid skuvllas, fidniimet skeaŋkan
jna. Maiddái áhčči lei garra girjelohkki. Son logai sotnabeaivve juogo Lutherusa dahje Lestadiolasa poastaliid jitnosit, lávllui sámegielat sálmmaid ja čálašii
juoba uhca sártnážiid.
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Go bessen vuođđoskuvllas, lei Deatnogáddái
vuođđuduvvon nuoraid searvi Deanubákti. Dasa
gulle measta buot aktiivvalaš sámenuorat meahtá
Suoma. Deanubákti lei aktiivvalaš searvi, dat háliidii
fidnet sámebuoraid čállit sámegillii ja máiddái lohkat girjjálašvuođa. Nuba mearriduvvui, ahte searvái
galggai hommájuvvot girjerádju ja mii čáliimet mátta goastideaddjiide reivviid ja bivdduheimmet girjjiid
skeaŋkan. Girjjit bohtet duođai olu. Girječoakkáldat
lei olu máŋggabealat go álbmotallaskuvllas Anáris.
Moadde vahku dassái gávdnen iežan girjehildus
moadde girjji, main lei ain Deanubávtti steampal ja
luoikkahanrávvagat. Girjjit jávke gosanu go Deanubákti bieđganii.

Giemajávri lei sámeoahppiid váldobáiki. Doppe leat
válmmaštuvvan e.e. Ailu˚ää, Matti Morottaja, Helena
Valkeapää, Veikko Holmberg.

Ovdal Deanubávtti girjerájus min geafes ruovttus
lei maiddái min áibbas iežamet Fierranjoga girjerádju. Daidda girjjiide mii maid liimmedalaimet luoikkahanrávvagiid, vaikka luoikkaheaddjit eai lean go
moattis.

Ledjen moadde jagi oahpaheaddjin, muhto go
fárriimet Oulus Roavvenjárgii, in fidnen doppe oahpaheaddji báikki. Ja go mánát ledje uhccit, orui
lunddolaš čállit ruovttus ja dikšut seammás mánáid.
Dat lei ruđalaččat viehka váttis áigi. Álggahin dikta-ja
mánidgirjjin. 1985 fárriimet Ohcejohkii. Ledjen doppe ovtta jagi oahpaheaddjin, muhto go ožžon 3-jagi
bargostipeantta, álgen duođas čállit. Boadnján Eino
Kuokkanen jorgalii Guhtoset dearvan min bohccotromána suonagillii ja dat gearggai almmustuvvat
vuos suomagillii Voijaa minun poroni-namain ovdalgo Dat Os. attii dan olggos jagi maŋŋá sámegillii.
Oululaš Pohjoinen olggosattii girjji suomagillii. Dan
bokte bođii olggos girjeráiddu nuppi oassi Guržo
luotta, suomagillii Juokse nyt naalinpoika. Maiddái
rirjeráiddu goalmmat oasi Násttit muotagierragis
(Tähtiä hangella), jorgalii Eino Kuokkanen suomagillii. Dál girji vuorddaša ruhtadeami Davvi Girjjis
Kárášjogas.

Mo dus šattai girječálli?
Mearredagoson olmmoš, ahte son áiggošii
girječállin? Mu mielas orru ahte dasa monu rievdá
(dego smáhkku gáddái) danin, go ng. “normala”
eallin ii oro addimin doarvái. Mun ledjen hui hállas
sámegielat mánná dassážidda go mannen suomagielat skuvlii. Doppe mun jaskodin, go in máhttán
inge sáhttán lunddolažžat geavahit eatnigiellan.
Áidna olggosaddinvuohkin bázii čállin.Čállen viššalit
beaivegirjjiid, máŋggalágan divttaid ja muitalusaid.
Sápmelaš-lastii čállen máŋga jagi. Anár álbmotallaskuvlla manŋŋá bessen oaptiiskuvlii Tornioi.
Dan áigge dollojuvvui riektadin, ahte čeahpes sámenuorat vulge lohkat oahpaheaddjin vai besset
máhccat čuvgehit sámemánáid – duođai sámegielat oaptiiskuvllat eai gávdnon dalle. Tornio lassin
mun vázzen vel Giemajávrri ja Raahe semináraid.

Semináras
mun
čálligohten
muitalusgirjji daid máidnasiin ja muitalusain, maid ledjen
šaddanguovllus gullan. Sámi Čuvgehussearvi olggosattii girjjáža, man namman šattai Soagŋu. Dan olis
mus laibbostuvvui girječálli. Ožžon 1971 bovdehusa
lohkat divttaidan sámekultuvvahku váldofestii. Oron
muitimin ahte doppe lei Tammi-goastaduslágádusa
bargi, gii bivddii mu čállit pamflehta sápmelaččain.
Eará čállis sámenuorat ledje biehttalan. Pamflehtta
almmustuvai dasto 1973.

1989 vuođđudeimmet Gielas-goastidansearvvi
danin go máŋga sámegielat goastidanlágádusat
koŋkánedje eaige lean nu mielas váldit ođđa girjjiid
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goastidan láhkái. Girjjiid čállin, ruhtadeami skáhppon ja márkanfievrideapmi šattai áiggi mielde goittot
menddo lossadin, nuba fertiimet heaitit dainna.

Makkár muittut dus leat Roavvenjárgga áiggis
ja girjerájus doppe?
Mánát ledje uhccit, ásaimet lahka girjeráju ja finaimet olu doppe. Girjerájus jorešteapmi lei dehálaš jo
daninge, ahte mánát ohppe lohkat earáge go skuvlagirjjiid. Mis alddámet eai lean dalle olu girjjit eaige
livčče oppa čahkange uhca vistái. Lappi-ossodagas
luoikkahin maiddái sámegielat girjjiid, Čállagatráiddu jna. Lohken Sápmelaš-lastta ja ledjehan
doppe maid moadde ovdal almmustuvvan girjji,
dat mat dal jo ledje. Dan maŋŋá lean olu geavahan
Roavvenjárgga girjeráju, go lean skáhppon materiála ja duogašdieđuid girjjiidan várás, e.e. lohkan mikrofilmmaid. Dáppe lea somá fitnat, oahpes báikkis.
Fitnen girjerájus dain girjjálárvuođa dilálašvuođain, maidda bás mánáin bessen. Ledjen olu
teáhterain dahkamušas, dasgo mu čájalmas Liemmajoga Ánne čájehuvvui doppe. Eanet goittot johten davvin danin, go ledjen 1979 válljejuvvon Sámi
Girječálliid Searvvi olvdaolmmošin. Dáiden maiddái
gullat Pohjoiset Kirjailijat-searvai, moaihan jorgaleimme Alsike Apila-Airaksinenain Per Idivuoma girjji
suomagillii ja muittu mield Pohjoiset Kirjailijat-searvi
olggosattii dan. Dá maŋimuš jagiid mii leat Suoma
Sámi Dáiddaservviin johtán measta buot sáme skuvllaid ja girjerájuid čađa doallamin logaldallamiid sámi
dáidagis. Dáppe Roavvenjárgga girjerájus mii leat
moddii beassan muitalit sámi čáppagirjjálašvuođas.
1990-logu álggus fas ledjen olu jođus, ja dan ovdal
dan Finlandia-evttohasvuođa olis, eanemusat Oulu
ja Lappin leanain.

Makkár lea sámegielat čáppagirjjálašvuođa
dilli odne?
Sámegielat čáppagirjjálašvuođa dilli lea dál viehka heittot. Mis lea vehá seammalágan dilli go 70logu álggus, dalle go álggaheimmet. Olu gárvves
giehtačállosat vurdet olggosaddima. Álggos ii
lean ruhta, dál dat ii šat leat. Golmma Sámedikki
vuođđudeapmi ii leat buoridan čáppágirjjálašvuođa
árvvu, dasgo sámedikkit šaddet ieža ánuhit ruđa
Davviriikkaid stáhtain. Norga goastida ain eanemus
sámegielain, Suopma ja Ruoŧŧa leaba nu geafit, ahte
álgoálbmoga čáppagirjjálašvuhtii ii leat ruhta.
Ja go sámegielain lea uhca lohkijoavku ja sámegiella juohkásuvvan máŋgga giellan, jorgaleamit
leat dehálččat. Deaddiluvvon sátni (earet kristalaš
girjjálašvuohta, mii gal lea leamašan 1600-logu rájis)
lea nuorra. Skuvllain sámegiella lea oahpahuvvon
easkka moaddelot jagi. Dál leat sámegielat goastideaddjit olggosaddigoahtán jietnagirjjiid. Girječálli
ii olus gula girjjiides birra earet dalle, go son doallá
girjji olggosaddin-dilálašvuođa. Davvisámegillii almmustuvva dušše okta áviisa ja dan kulturbealis lea
vádjetvuođat.
Galggašii jorgalit stuorra gielaide. Jorgalusat gal
gávdnojit, muhto eai goastideaddjit. Geafes Suomas
ii leat berostupmi sámegielat čáppagirjjálašvuođa
olggosaddimii. Goastideaddjit eai oskkil olggosaddigoahtit maidige FILI bás moložiid oskálii. Seammalágan lea dilli sámegielat goastideaddjiin: jos
Norgga sámedikkis ii goaikket ruhta, báhcá girji goastitkeahttá. Alddestan lea mánáidgirji vuorddašan
Davvi Girjjis jo vihtta jagi.
Dákkár dilli ii movtiidahte girječálli ja várran leage, ahte čeahpes sámegillii čállit molsot čállima válgogiellan. Girječálli go čállá danin vai giinu logašii

209

su čállosa. Ja leahan dat maiddái ruđalaččat váttis,
go ii fidne barggustis bálkká. Ja jos girjjit eai boađe
olggos, girječálli vajálduvvá ja lea johtilit ovddeš
girječálli.
Girjjis ii oror leamen šat dat árvu mii das lei ovdal. Lohkama eai ane šat “čuvgehuvvan, viissis ja
viiddisoainnot” olbmo dovdomearkan. Internehtta lea álkkit ja máŋggebealádot. Dan geavaheami
jolge jo rámohallatge. Ja miibas duos, gávdnohan
internehtas jo sámegielat wikipediage, vaikke leage
easkka álgán.
Muhto lei dal mo leai: go vuolggán geassedállosan Deatnogáddái dahje duoddarii, de dohppestanba girjji fárrui jos lea dárbu kultuvrra návddašallat.
Girji johtá gosa beare, dan sáhttá návddašallat uhcit dahje stuorát bihtáin. Girjji haga ainjo mun livčče
silolaččat invalida.
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Jouni Antti Vestin haastattelu

Saamelaisena Pariisissa

Jovnna-Ánde Vest (s. 1948) on Pariisissa asuva
saamelaiskirjailija, joka on syntynyt Utsjoella ja
käynyt koulunsa Karigasniemessä. Hän on julkaissut useita romaaneja, joista on tähän mennessä suomennettu kaksi: Poropolku sammaloituu (1990) ja Perilliset, osa 3 (2008). Hän itse
on ahkera kääntäjä, romaaninsa Perilliset (alk.
Arbbolaččat) hän on kääntänyt itse suomeksi.

Miten päädyit Pariisiin?
Tuli tilaisuus, ja lähdin hyvin mielelläni. Opiskelin Helsingin yliopistossa luonnontieteitä, mutta
opinnot eivät oikein edenneet, ja palasin taas
kotiin. Aluksi opiskelin kyllä mielelläni, mutta
sitten asiat alkoivat mennä huonoon suuntaan.
Isäni katosi lentomatkalla Norjassa, otin liikaa
alkoholia, ja oli ongelmia itseni kanssa. Täällä
olen sitten koonnut itseäni. Koen olevani onnenpekka. Ei tämmöistä tapahdu kuin saduissa.
Poikani opiskelee nyt luonnontieteitä, olen siitä
iloinen. Hän palauttaa mieleeni monia asioita
elämästäni. Silloin tällöin kirjakaupassa katselen matematiikan ja fysiikan kirjoja. Ne kiehtovat minua esteettisesti, vaikka en enää ymmärrä
paljoakaan niiden sisällöstä.
Pariisi on suurkaupunki. Täällä on paljon
kaikenlaisia ihmisiä, pakolaisia myös. Jotkut,
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kuten minä, tulevat vapaaehtoisesti, mutta paljon on hyvin onnettomia ihmiskohtaloita. Täällä
on oikeus onnistua, mutta on myös oikeus kuolla
yksin. Minulla ei ole täällä minkäänlaisia marginaalipaineita. Saan elää rauhassa.
Olen täällä ulkopuolinen, mutta niin olen aina
tuntenut olevani. Sielläkin, missä pitäisi olla sisäpuolella, koen katselevani elämää ulkopuolelta. Täällä minulla on kuitenkin mielenkiintoista
ajankulua. Seuraan kulttuurielämää, käyn konserteissa, elokuvissa. Olen utelias luonteeltani.
Haluan nähdä ja kokea varttuneemmalla iällä
asioita, joihin nuorena ei ollut mahdollisuutta.
Osaan ranskan hyvin, venäläiset klassikot olen
lukenut uudestaan ranskaksi.

Miten sinusta tuli kirjailija?
En ajatellut tulla kirjailijaksi, vaikka olen aina
lukenut paljon. Eihän ollut sellaiseen malliakaan. Täällä piti tehdä jotakin elääkseen. Olin jo

aikaisemmin kääntänyt ja kirjoittanut pienempiä juttuja. Ensimmäinen kirjani ilmestyi 1988
ja se sai hyvän vastaanoton. Sain paljon positiivista palautetta kotipuolesta. Se oli kyllä yllätys.
Yritin kirjoittaa niin kuin olin elämän itse kokenut ja nähnyt - eikä se aina ollut niin onnellista.
Olen kirjoittanut kaikki kirjani Pariisissa.
Kirjailijana en tunne itseäni ulkopuoliseksi
vaan olen yksi joukossa. Minusta on kiva jutella,
kun tapaan jonkun tutun tai vieraan, mutta en
kärsi yksinäisyydestä. Jos elämässä kaikki olisi
mennyt vain hyvin, ilman traumaattisiakin kokemuksia, siitä olisi vaikea löytää kirjoittamisen
arvoisia asioita.
Tenojokilaaksosta olen kirjoittanut tarpeeksi, nyt on muiden aiheiden aika. Olen kertonut
tiettyjen tyyppien varassa, miten pieni saamelainen paikallisyhteisö muuttuu. Vanhukset kuolevat, vanha aika katoaa, syntyy enemmän avioliittoja suomalaisten kanssa. Minulla on paljon
uusia aiheita ja ideoita. Tällä hetkellä elän kuitenkin ”rahantakomisvaihetta” ennen eläkkeelle siirtymistä, käännän paljon. En osaa oikein
sanoa itseäni kirjailijaksi, olen kirjoittelija. Kirjailija on iso sana.

Olet kääntänyt paljon, oppikirjoja ja kaunokirjallisuutta. Onko kääntäminen sinulle mieluista
työtä?
Olen kääntänyt ruotsista, norjasta ja suomesta,
voisin kääntää ranskastakin. Haluaisin kääntää
runoja. Paljon olen kääntänyt sellaista, mitä
olen halunnut, vaikka työlle ei ole ollut tilaajaa.
Innostuin esimerkiksi kääntämään Märta Tikkasen runoteosta Vuosisadan rakkaustarina, mutta

kuinka ollakaan, Rauni Magga Lukkari ehti ensin.
Minusta on tärkeätä kääntää kirjoja saameksi. Pidän kääntämisestä. Kyllä omia kirjojaankin
voi kääntää, jos on valmiuksia. Proosa on oma
lajini kirjoittajana, mutta tykkään kauheasti
kääntää runoja. Sorvata niistä hyviä. Suomen
kieli esimerkiksi on hieno ja rikas kieli. Timo K.
Mukkalta olen kääntänyt tähän mennessä kaksi
romaania, saamelaiskustantamo Davvi girji Norjassa on julkaissut suomennokset.
Poropolussa on erityinen saamenkielen rytmi. Kun vanhemmat saamelaiset puhuvat, rytmi
soutaa. Eino Kuokkanen tavoitti sen myös suomennoksessa, sanajärjestyksellä ja pienillä sanoilla. Rajan ansiosta synnyinseudullani saamen
kieli voi edelleen hyvin. Joki on kuin sauma, se
jakaa kansan, mutta se myös ylläpitää kieltä.
Nuoret huomaavat, että tositilanteessa juuri saamella pärjää. Se on minusta parasta kulttuurityötä saamenkielin puolesta.

Mikä on suhteesi saamenkieliseen nykykirjallisuuteen?
Aikaisemmin yritin lukea kaiken saamenkielisen kirjallisuuden, mutta enää en kerkiä. Seuraan, miten saamelainen kirjallisuus etenee.
Ailun, Nils-Aslak Valkeapään runoja luin vasta
täällä, ja häneen tutustuin vaimoni kautta, joka
on kääntänyt Valkeapään runoja ranskaksi. Ailu
vieraili Pariisissa monta kertaa, ja me ehdimme
käydä hyviä keskusteluja kirjallisuudesta ja saamelaisuudesta.
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jallisuuden klassikot. Ketään oikein läheistä en
osaa sanoa, saamenkielinen kirjallisuus on pientä. Suomenkielisistä tykkään vaikkapa Waltarin
pienoisromaaneista, en niinkään niistä tiiliskivistä. Niissä olisi ollut vara tiivistää. Elokuva on
läheistä, japanilaiset, mykkäkauden elokuvat,
Fritz Lang.

Nykyinen saamenkieli on hyvässä kunnossa,
varsinkin pohjoissaame, mutta nyt inarinsaamekin elpyy. Saamenkieli on toimiva, hyvin tehty
kieli. Ehkä puhekielen perinteiset hienoudet
ovat katoamassa virallisen kirjakielen myötä.
Kielen taidon pohjana on tietysti suullinen kieli,
mutta muoto on myös osattava.

Entä saamenkieli? Miten ylläpidät äidinkieltäsi
kaukana kotoa?

Millaisena näet saamelaisen yhteiskunnan
tällä hetkellä?

Sinänsä on sama missä elän. Keskustelen samojen sisäisten henkilöitteni kanssa minne menenkin. Kielen ylläpitämisessä pitää vieraalla maalla asuvan olla aktiivinen ja tietoinen. Nykyisin
teknologia auttaa paljon, saamea voi kuunnella
vaikka vuorokaudet ympäriinsä.

Seuraan tarkasti saamelaisten elämää. En
aina ymmärrä. Ylilyönnit harmittavat, ollaan
niin musta-valkoisia. Kaikki mikä tulee ulkopuolelta, on huonoa. Ja kaikki hyvä tulee puolestaan
perinteisestä yhteiskunnasta. Tällainen ajattelu
ei ole hyvästä.

Todellinen kielen aarreaitta ovat 1960- ja
1970-luvuilla tehdyt Talvadas-haastattelut. Olin
itsekin hankkeessa mukana 1970-luvun puolivälissä, monia sukulaisiani haastateltiin. Minä
käänsin nauhoja suomeksi ja osallistuin haastatteluihin.

Ulospäin annetaan liian yksimielinen kuva
asioista. Kyllä me olemme monesta asiasta eri
mieltä. Kateutta ja riitoja on myös. Liiaksi kuuluu vain poliittisesti korrekti näkemys, että saamelaiset ovat ekologinen, luonnonläheinen, hyveellinen alkuperäiskansa.

Talvadas-haastatteluissa saamen kieli elää
täysissä voimissaan. Haastattelut ovat todellinen kieli- ja kulttuurikylpy niitä ymmärtävälle.
Siellä olivat haastattelemassa Matti Morottaja
ja Helvi Nuorgam-Poutasuu, tutkijoista Lasse
Saressalo, Ilmari Honko ja Marjut Huuskonen.
Vanha saamenkieli kaikkine hienouksineen
pääsee niissä esille, esimerkiksi Uula Sammel
Rasmusin kertomuksissa. Kieli on valtavan rikas
siinä ympäristössä, missä sitä on käytetty. Ironia
ja huumori elävät vielä haastatteluissa. Pitää
tuntea hyvin perinteinen puhekieli, että ymmärtää puheen kaikki nyanssit.

Minua on täällä pyydetty kertomaan shamaaniuskonnosta. En voi tietää siitä paljon mitään. En minä, eivätkä läheiseni ole sellaista elämää eläneet. Kaikki tieto täytyy lukea kirjoista,
joita ulkopuoliset ovat kirjoittaneet. Näitä tietoja saamelaiset lukevat ja niistä saavat tietonsa.
Minä uskon, että nämä tiedot pitävät suunnilleen paikkansa. Niinpä vieraiden vaikutus ei ole
aina pelkästään huono asia.
Sanat ”perinne” ja ”perinteinen” ovat tällä
hetkellä ahkerassa käytössä saamelaisyhteiskunnassa. Niitä käytetään aina positiivisessa
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hengessä. Mutta valitettavasti on myös huonoa
perinnettä. Esimerkiksi peura ei olisi kuollut
sukupuuttoon, jos ihmiset eivät olisi käyttäneet
liian tehokkaita perinteisiä pyydyksiä. Nykyisen
tiedon mukaan šamaaneja pidetään suurina tietäjinä ja lempeinä parantajina, mutta Talvadasprojektin haastatteluissa kerrotaan noidista,
jotka yrittivät laittaa pahojaan toisten ihmisten
päälle. Tässä on esimerkki kahdesta totuudesta,
jotka menevät kovasti ristiin.
Haastatteli Irene Piippola kesällä 2008 Pariisissa
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Jovnna-Ánde Vest jearahallan

Sápmelažžan Parisis
Jovnna-Ánde Vest (s. 1948) lea Parisis ássi
sámegirječálli, guhte lea riegádan Ohcejogas ja
vázzán álbmotskuvlla Gáregasnjárggas. Son lea
almmustuhttán moanaid románaid, main dássážii
guokte leat jorgaluvvon suomagillii : Poropolku sammaloituu (1990) ja Perilliset, osa 3 (2008). JovnnaÁnde Vest lea viššalis jorgaleaddji ja lea jorgalan
iežas romána Perilliset ( Árbbolaččat) suomagillii.

Mo gártet Parisii?
Bođii vuogas dilálašvuohta ja vulgen hui mielas.
Ledjen stuđeren Helssega allaoahpahagas matematihka ja fysihka muhto mu lohkamat eai lean riekta ovdánan ja ledjen máhccan fas Sápmái. Dalle
álgoáiggiid liikojin gal stuđeret. Muhto dasto áššit
jorggihedje fuonit guvlui. Áhčči jávkkai girdimátkkis
Norggas, alkohola lei boahtigoahtán eanet ja eanet mu eallimii ja ledje earáge váttisvuođat. Dáppe
Parisis lean jagiid mielde čohkken fas iežan. Mus
lea leamaš dákko ollu lihkku. Iihan ná dáhpáhuva
earágo máidnasiin. Mu bárdni stuđere matematihka ja fysihka, ja lean das hui ilus. Son bohciidahttá
mus máŋggaid muittuid iežan eallimis. Girjegávppiin geahčadan duollet dálle matematihka ja fysihka
girjjiid, ja daid estetihkalaš bajiloaidnu geasuha mu
vaikko in ádde báljo maidige daid sisdoalus.
Paris lea stuorra gávpot. Dáppe leat
máŋggalágan olbmot, maiddái báhtareaddjit. Muh-
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tumat leat boahtán eaktodáhtos dego mun, muhto
máŋggas leat gártan deike hui vártnuhis dilis. Dáppe
lea vuoigatvuohta lihkostuvvat muhto maiddái jápmit
okto. Stuorra gávpogis eai leat smávva báikkážiid
margináladeattut, ja dan dáfus gal bálle ealašit.
Lean dáppe olggobealeolmmoš, muhto sullasaš
dovdu mus lea leamaš álo. Doppe gos livččii galgan bahkkestit eanet guovddážii, de mun lean
geahčadan eallima doppe ravddas. Dáppe mus leat
goittotge mielamiel áiggeájit. Vikkan čuovvut kultureallima, finan guimmiinan duollet dálle sierralágan
dáhpáhusain ja ieš lean hui viššal johtit ealligovain.
Lean diehtoáŋgiris olmmoš. Háliidivččen oaidnit ja
vásihit vel feara maid, masa mus ii lean dalle nuorabun vejolašvuohta. Girjjálašvuhtii lean ođđasit
oahpásmuvvan fránskkagiela bokte.

Mo dus šattai girječálli?
In lean jurddašan ieš čálligoahtit, vaikko lean gal álo
liikon girjjálašvuhtii. Dáppe fertejin bargagoahtit ju-
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oidá iežan áigáiboađu ovdii. Čálalaš sámegiella lei
1980-logus ovdánišgoahtit. Sámegielat oahpahusa
várás galge leat oahppagirjjit. Ledjen mielde dáin
jorgalanbargguin ja jorgaladden earáge teavsttaid.
Ledjen sakka movttiidan iežan eatnigielas. Mu vuosttas girji almmustuvai 1988:s, ja dan válde bures
vuostái, maiddái mu bajásšaddanguovllus. Diet
dieđusge liggii váimmu. Ledjen geahččalan čállit
nugo ieš ledjen oaidnán ja vásihan áššiid – dán eallimis leat iežaset ilut ja morrašat.

Jurdilin ahte diehan de livččii vuogas girji jorgalit sámegillii. Muhto de fuobmájin ahte Rauni Magga Lukkari lei juo geargan dan jorgalit.

Lean čállán buot girjjiid Parisis. Girječállin in
dovdda iežan olggobealeolmmožin, muhto dieđán
iežan gullat gosa nu. Mu mielas lea suohtas háleštit
oahpes ja apmaset olbmuiguin, muhto in gillá
oktovuođas. Jáhkán ahte jos buot manašii aivve bures, de dakkár eallimis livččii viehka váttis gávdnat
beliid, mat livčče muitalan veara.

Boazobálgás lea iežaslágan sámegiela ritma.
Go vuorraset olbmot hállet, de sin hállanritma sugada. Eino Kuokkanen buvttii dan ovdan jorgalusastis
sátneortnegiin ja sánážiiguin. Njálmmálaš sámegiella veadjá mu mánnávuođa guovlluin ainge imaš
bures riikkaráji geažil. Deatnu lea luddemin sámeálbmoga muhto seammás bajásdoallamin sámegiela.
Olbmuid oktasaš gulahallangiellan goabbat bealde
ráji lea dávjá sámegiella. Sii leat fuomášan ahte
áššiid sáhttá leat álkimus doaimmahastit sámegielain, ii dárbbaš viggat vierrogielaid bokte. Nuba ii
dárbbaš leat mihkkige aktivisttaid, go geavaha sámegiela diekkár dilis. Ja dát lea bajideamen sámegiela stáhtusa. Erenoamážit nuorat olbmuide dákkár
mearkkaša ollu. Nuorat goabbat bealde riikkaráji
sáhttet gulahallat oktasaš gielain. Sii oidnet, man
ávkkálaš sámegiella sáhttá leat duohtadilis.

Gáttán iežan juo doarvái čállán Deanuleagi eallimis. Lean govvidan dihto olbmuid veagas smávva
sámeservodaga rievdama. Boarráset jápmet, olbmot náitaladdet vierrásiiguin ja ovddeš eallinvuohki šaddá čáhkket saji ođđa áššiide. Mus livččii valjis čállinfáttát, muhto daid galggašii astat ja nákcet
ollašuhttit. Aiddo dál ealán juogalágan ”dinenáigodaga”, geahččalan bargat buotlágan bargguid ovdalgo manan ealáhahkii. Rievtti mielde in ane iežan
girječállin muhto čálašeaddjin.

Mu mielas lea dehálaš jorgalit girjjálašvuođa sámegillii. Liikon jorgalit. Ieš lean čállán prosa, muhto
divttaid jorgaleapmi geasuha. Lea suohtas šliipet
divttaid vuogas hápmái. Suomagiella lea čáppa ja
rikkis giella. Lean jorgalan Timo K. Mukka guokte romána, maid Davvi Girji lea almmustuhttán.

Makkár oktavuohta dus lea dálá
sámegirjjálašvuhtii?

Leat jorgalan ollu, oahppagirjjiid ja
čáppagirjjálašvuođa. Leago jorgaleapmi du
mielamiel bargu?
Lean jorgalan ruoŧa-, dáro- ja suomagielas, muhto
sáhtášin jorgalit fránskkagielasge. Háliidivččen jorgalit divttaid. Movttáskin ovdamearkka dihte Märta
Tikkanena diktagirjjis Vuosisadan rakkaustarina.

Ovdal geahččalin lohkat buot sámegielat girjjiid muhto dál in šat geargga, dasgo sámegielat girjjit álget leat juo nu ollu. Čuovun dáppil, mo
sámegirjjálašvuohta ovdána. Áillohačča diktagirjjiid
lean dáppe logadan. Oahpásmuvven sutnje eamida bokte, guhte lea jorgalan Valkeapää divttaid
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fránskkagillii. Áillohaš finai muge áigge goittot moddii dáppe, ja dalle mii beasaimet háleštit feara maid
sámegirjjálašvuođas ja muđuige sámeeallimis.

dál go virggálaš girjegiela leat normeregoahtán. Giela vuođđun lea dieđusge njálmmálaš giella, muhto
čálalaš gillii gullevaš norpmaidge galggašii máhttit.

Mo bajásdoalat iežat eatnigiela guhkkin eret
Sámis?

Makkárin oainnát dálá sámeservodaga?

Daninassii ii leat nu stuorra mearkkašupmi das, gos
lean. Sámástan beaivválaččaid daiguin iežan siskkáldas olbmuiguin, gos ihkinassii leaččange. Galgá
ieš leat hui searalaš ja diđolaš, go doallá olggobealde oktavuođa iežas eatnigillii. Dálá teknologiija lea
leamaš stuorra veahkkin, dán áiggehan sámegiela
sáhttá gullat vaikko ijatbeaivái.
1960- ja 1970-logus čađahuvvon ng. Dálvadasprošeakta lea leamaš stuorra kulturbálvalus. Ledjen
ieš das vehá mielde 1970-logu gaskkamuttus. Oassálasten jearahallamiidda ja jorgalin sámegielat báttiid suomagillii. Dálvadas-jearahallamiin sámegiella
lea sihkkarit olles veajuid alde. Diet jearahallamat
leat duođalaš kulturlávgun olbmuide, geat oidnet
árvvu diekkár áššiin. Jearahallamiid leaba dahkan
eanaš Matti Morottaja ja Helvi Nuorgam-Poutasuu,
ja dutkiin leat leamaš mielde ee. Lasse Saressalo,
Lauri Honko ja Marjut Huuskonen. Boares sámegiella buot riggodagaidisguin boahtá bures ovdan
ovdamearkka dihte Ovllá-Sámmola (Rasmus) muitalusain. Jearahallon olbmuid gielas vuhttostallá
sámegillii mihtilmas ironiija ja humor. Galgá bures
dovdat árbevirolaš hállangiela, vai ádde buot dieid
nyánssaid.
Dálá davvisámegiella lea viehka buorre ortnegis,
go váldá vuhtii dan man uhca gielas lea jearaldat.
Ja anárašgiellage lea dáid jagiid giellaberošteaddjiid
rahčamušaid geažil ealáskišgoahtán. Muhto ovddeš
hállangiela fiinnisvuođat gal sáhttet leat jávkamin,

Čuovun dárkilit sámeeallima. Álo in ádde. Soapmásiid čáhppes-vilges jurddašanvuogi amašan. Buot
lea fuotni, mii boahtá olggobealde. Ja buot buorit fas
bohtet dieđusge doppe dan árbevirolaš servodagas.
Olggosguvlui addojuvvo menddo ovttamielalaš govva sámiin. Muhto gal mis leat máŋggalágan oainnut feara mas. Ja viehka gáhtašat ja riiduige sáhttit leat. Ja orru maiddái nu, ahte olbmos galgá leat
dán áigge politihkalaččat korreakta oaidnu máŋgga
áššis. Ii heive menddo gaikugoahtit endorii.
Mu leat bivdán dáppe muitalit juoidá sámiid dološ
oskkus. Lean šaddan dovddastit ahte in dieđe das
báljo maidige. Galgá mannat áiggis máŋga, máŋga
buolvva maŋásguvlui ollen dihte šamánaid áigodahkii. Min dálá dieđut ovddeš sámeoskkus lea ođđasit
ealáskahtton árbevierru. Buot njuolggo dieđut bohtet olggobealeolbmuin, geat leat dolin merkon bajás
makkár lei sámiid dalá osku. Dieid dieđuid vuođul
mii diehtit dán áigge viehka ollu dološ sámeoskkus.
Jáhkán ollásit ahte dološ sámeosku lea leamaš sullii
diekkár, go dál oahpahit ovdamearkka dihte Sámi
Allaskuvllas Guovdageainnus. Nuba eai buot vierrováikkuhusat leat álo nu fuonit.
Sánit ”árbevierru” ja ”árbevirolaš” leat dán áigge
viššalis anus sámeservodagas. Ja álo diein sániin
lea postiivvalaš sisdoallu (ee. ekologalaš oaidnu,
nuppis berošteapmi). Muhto dađibahábut gávdnojit
maiddái heajos árbevierut. Ovdamearkka dihte goddi ii livčče sogahuvvan, jos olbmot eai livčče geavahan dalá menddo beaktilis árbevirolaš bivdosiid.
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Ja dalá šamánat fas leat leamaš min dálá dieđuid
mielde stuorra diehttit ja láđis dálkkodeaddjit, muhto Dálvadas-prošeavtta muitalusaid bokte beassá
oahpásmuvvat issoras noiddiide, geat geahččaledje
bidjat baháid nuppi ala. Dá ovdamearka guovtte
duohtavuođas, mat mannet sakka ruossalassii.

Irene Piippola (jearahallan dahkkojuvvon geassit
2008)
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Rantavitikan vanha kansakoulu.
Kuva: Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry.

R

ovaniemen kirjaston historiikki tarjoaa lukijoilleen
monipuolisen kuvan kirjaston menneisyydestä.
Se kertoo kuinka kirjasto, joka perustettiin 9.4.1860,
on kehittynyt ajan vaatimusten mukaan ja kasvanut
merkittäväksi kulttuurilaitokseksi.

Painoksesta olivat unohtuneet seuraavat tiedot:
Teoksen toimittajana ja haastattelijana on toiminut Kati Vuontisjärvi lukuun ottamatta Jouni Antti Vestin ja
Kirste Palton haastatteluita, jotka on tehnyt Irene Piippola.
Jouni Antti Vest on kääntänyt seuraavat tekstit saameksi:
Vesa Puuronen: Saamelaiset ja saamelaisuus Rovaniemellä
Irene Piippola: 1990–2010 Suomen saamelainen erikoiskirjasto 20 vuotta
Saamelaisena Pariisissa. Jouni Antti Vestin haastattelu
Kirste Paltto on kääntänyt saameksi oman haastattelunsa:
Saamenkielisen kaunokirjallisuuden käsikirjoitukset ja käännökset odottavat julkaisemistaan

Lisäksi sivuilla 180 ja 194 on alemman kuvan kuvatekstissä osittain väärät nimet. Oikeat nimet ovat Erkki
Jomppanen, matti Jomppanen (Juhanin Matti), Jouni Aikio (Kaapin Jouni) ja Uula Länsman (Uutelan Uula).

