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Esipuhe

Suomen yleisten kirjastojen historia oli pitkään harvaan kartoitettu alue. Perustutkimusta 
alkoi kuitenkin ilmestyä erityisesti 1990-luvun kuluessa, ja mitä enemmän asioista alet-
tiin tietää, sitä tärkeämmäksi historian aukkojen paikkailu nähtiin. Myös yleisten kirjas-
tojen historian kokonaisesityksen laadinta käynnistettiin opetusministeriön tuella. 

Ilman innostunutta ja kannustavaa tutkijayhteisöä tämänkin työn tekeminen olisi 
ollut ikävämpää ja vaikeampaa. On ollut ilo osallistua Tampereen yliopiston informaa-
tiotutkimuksen laitoksen kirjastohistoriaryhmän pitkiin ja antoisiin lauantai-istuntoihin. 
Niissä yhdessä jaettu tietämys ja ongelmien pohdinta ovat virkistäneet silloin, kun työ on 
tuntunut yksinäiseltä puurtamiselta. Tapaamisissa nautituista kahvikupposista ja pork-
kanoista puhumattakaan.

Dosentti Ilkka Mäkinen ja professori Pertti Vakkari toimivat työni tarkkoina ja kan-
nustavina ohjaajina. Heidän täsmentävät kysymyksensä ja mielipiteensä auttoivat monen 
ongelmaisen kohdan ylitse. Professori Katarina Eskolan ja dosentti Urpo Kovalan esitar-
kastus on tarkkasilmäistä työtä. Jälkimmäinen lupautui myös vastaväittäjäkseni. Kaikil-
le heille esitän parhaat kiitokseni.

FM, kirjastonhoitaja Marjukka Laapotti tallensi osan kirjastojen hankintakirjojen tie-
doista tietokantaan ja kokosi tilastotietoja Arvostelevan kirjaluettelon arvosteluista. Työ-
toverini Lahden kaupunginkirjastossa ja Lahden korkeakoulukirjastossa ovat auttaneet 
aineiston haussa. Kiitän heitä hyvästä yhteistyöstä. 

Suomen kulttuurirahasto ja Suomen kirjastosäätiö ovat myöntäneet työtä varten apu-
rahan, mistä myös esitän kiitokseni.

Elämänkumppanini Pekka Holopainen jaksoi vuosikaudet kannustaa minua ”naker-
tamaan” työni loppuun. Vanhempani Elma ja Ilmari Eskola eivät ole enää jakamassa ilo-
ani. Heille omistan tämän teoksen.

Asikkalan Kalkkisten Vesinorossa syyskuun 5. päivänä 2004

Eija Eskola





Tiivistelmä

Tämän työn tavoitteena on kuvata, selittää ja ymmärtää Suomen ylimmän kirjastotoi-
men piirissä sotienvälisenä aikana vallinnutta käsitystä toivotusta ja ei-toivotusta lukemi-
sesta sekä selvittää, omaksuttiinko ja jaettiinko käsitys kirjastoissa. Tarkastelun keskiöön 
nostetaan käsitys hyvästä ja huonosta kirjallisuudesta. Tutkimuksessa tarkastellaan ky-
symystä: millainen lukija haluttiin kirjastotoimen piirissä kasvattaa ja millaisia lukijat 
käytännössä olivat. 

Kirjastotoimen johtoon lasketaan kuuluvaksi valtion kirjastotoimiston päällikkö Hel-
le Kannila (1896–1972, vuoteen 1938 Cannelin), valtion kirjastontarkastajat sekä valtion 
kirjastotoimikunta. Koska tutkimuksen kohteena on nimenomaan käsitys lukemisesta ja 
käsitys kirjallisuudesta, otetaan tarkastelun kohteeksi myös valtion kirjastotoimiston jul-
kaiseman Arvostelevan kirjaluettelon arvostelijat ja heidän toimintansa. Kysymystä siitä, 
jaettiinko kirjastoissa valtion kirjastotoimen käsitykset vai poikkesivatko ne mainituista, 
selvitetään käyttämällä tutkimusaineistona eräiden eri puolilla Suomea sijaitsevien maa-
laiskuntien kantakirjastojen (pääkirjasto) ja pienten kaupunginkirjastojen hankintaluet-
teloita. Kolmantena tarkastelun kohteena ovat kirjastojen lainaajat, kirjojen lukijat. Ha-
lusivatko he lainata ja lukea kirjoja, joita kirjastoihin hankittiin?

Tutkimuksessa selviää, että Arvostelevassa kirjaluettelossa tulivat julki nationalistiset, 
oikeistolaiset ja moralistiset äänenpainot, mutta siinä julkaistiin myös asiantuntevia ja 
maltillisia kirja-arvioita. Arvostelevan kirjaluettelon keskeiset painotukset liittyivät sopi-
van ja toivotun arvomaailman välittämiseen nuorisolle, asioiden tarkasteluun kansallisis-
ta näkökulmista ja ”maahengen”, maaseudun arvojen, ylläpitoon. Kirjastoihin tuli hank-
kia ”tervettä” kirjallisuutta, joka välitti ”terveitä” arvoja, kuten raittiutta, vaatimatonta 
tapakulttuuria, toimimista kodin piirissä. Kirjallisuuden aihepiirit olivat kirja-arvioin-
neissa tärkeitä seikkoja. Erityisesti uskonnollisia ja historiallisia aiheita suosittiin, samoin 
arkielämän, luonnon ja työn kuvauksia. Huonoja aihepiirejä puolestaan olivat mm. ero-
tiikka, rikollisuus, juoppous ja mielisairaus.

Helle Kannilan kokonaisnäkemys kirjallisuudesta ja lukemisesta kiteytyi käsitykseen 
systemaattisesta lukemisesta ja kahdesta lukijatyypistä, kehittymättömästä ja kehitty-
neestä lukijasta. Piti pyrkiä tavoitteelliseen, ohjelmalliseen lukemiseen, pois pirstaleisesta 
ja sattumanvaraisesta lukemisesta. Kehittymätön lukija oli lapsi tai muu aloitteleva lukija, 
kehittyneellä lukijalla oli pitkä lukemishistoria ja tavoitteellinen lukutapa. Systemaatti-
sen lukutavan ei kuitenkaan tarvinnut liittyä lukemalla opiskeluun tai tiedonhankintaan, 
myös kaunokirjallisuuden harrastaja saattoi lukea tavoitteellisesti ja kehittyäkseen. 



Tutkimuksen toisen kokonaisuuden keskiössä ovat paikalliset toimijat. Jaettiinko kir-
jastoissa Arvostelevan kirjaluettelon ja Helle Kannilan näkemykset hyvästä ja huonosta 
kirjallisuudesta? Millaisen kirjakokoelman kirjastojen johtokunnat ja kirjastonhoitajat 
tarjosivat lukijoille? 

Kirjallisuudenlajien väliset määrälliset suhteet vaihtelivat esimerkkikirjastojen välil-
lä paljon. Paikkakuntakohtaiset erot oli suurimmat nuorisokirjallisuuden hankinnassa. 
Havainto saa selityksensä erilaisista tavoista järjestää kouluikäisille tarkoitettu kirjasto-
toiminta joko koulujen oppilaskirjastoissa tai yleisissä kirjastoissa. Tietokirjallisuuden 
osuus kirjastojen hankinnoista vaihteli eri kirjastoissa 15 prosentin ja 58 prosentin välillä. 
Kokonaistarkastelussa tietokirjallisuuden osuus hankinnoista väheni kirjastoissa selvästi 
vuoden 1928 kansankirjastolain ja -asetuksen tultua voimaan, jolloin tietokirjallisuuden 
kaunokirjallisuutta suurempi valtionosuus poistettiin. Suuri osa kirjallisuuden uusista il-
miöistä ja kirjailijanimistä otettiin kirjastoissa nopeasti vastaan. Näihin kuuluvat mm. 
käännetty melodraama, kotimaisen viihdekirjallisuuden uudet tekijät ja runsas mat-
kakirjallisuus 1920-luvulla sekä kaupunkilaiskuvaukset, sukuromaanisarjat ja nuoriso-
kirjasarjat 1930-luvulla. Historiallinen, uskonnollinen ja maaseudun elämää kuvaava 
romaanikirjallisuus kuului kirjastojen perustarjontaan koko tarkastelujakson aikana. 
Käännöskirjallisuudesta jäi esimerkkikirjastojen ulkopuolelle sekä taidekirjallisuutta että 
viihdekirjallisuutta. Käännöskirjallisuuden hankintamäärät vastasivat kuitenkin melko 
tarkasti ilmestymismääriä, joten suomennettua kirjallisuutta ei sinänsä mitenkään hyl-
jeksitty.

Kirjastojen kirjakokoelmien painotukset suuntautuivat huomattavassa määrin toisin 
kuin Arvosteleva kirjaluettelo ja Helle Kannila olisivat toivoneet. Kirjastoista ei tullut tie-
tokeskuksia eikä kansalaisten itsekasvatuksen tukipalveluja. Niiden kirjahankinnat ei-
vät tukeneet ensi sijassa kansallisten arvojen, kuten raittiuden ja ”kunnon kansalaisek-
si” kasvamisen välittämistä. Kirjastojen kirjaostojen yleisilme oli ”rahvaanomaisempi” 
kuin Helle Kannila olisi suonut, joka olisi painottanut enemmän ajankohtaista kotimais-
ta taidekirjallisuutta ja vähentänyt heikompitasoista (sinänsä moraalikoodin ylittävää) 
käännöstuotantoa. Huomattavimpia eroja toisaalta kirjastojen, toisaalta Arvostelevan kir-
jaluettelon ja Kannilan käsitysten välillä on se, että kirjastot reagoivat nopeasti kustan-
nustuotannon muutoksiin, markkinoille tulleisiin uutuuksiin, kirjoihin, joita kansalle 
tarjottiin näyttävästi luettavaksi. Erojen lisäksi oli toki myös yhtäläisyyksiä. Kirjastojen 
kirjaostoista puuttuivat pääsääntöisesti käännetyt naistenromaanit ja salapoliisikirjalli-
suus, joihin myös Arvosteleva kirjaluettelo ja Kannila suhtautuivat kielteisesti. 

Lukeminen näyttäytyi siis ylimmälle kirjastotoimelle välttämättömänä, jatkuvana, 
systemaattisena toimintana, sillä ehdolla, että luettiin hyvää ja sopivaa kirjallisuutta. Lu-
kijoiden elämään kuuluivat kuitenkin myös lukukiellot ja -rajoitukset, salaa lukeminen 
ja lukeminen ainoastaan harvinaisena palkkiona hyvin sujuneesta koulutyöstä. Nuorten 
lukijoiden tuli kääntää lukemiseen kielteisesti suhtautuneiden vanhempiensa päät veto-



amalla lukemiseen myönteisesti suhtautuneen opettaja-kirjastonhoitajan auktoriteettiin. 
Lukijoiden valintoja ja arvotuksia etsitään tutkimuksessa Suomen kirjastoseuran 1984 
keräämästä kirjoituskilpailuaineistosta. 

Kirjastosta lainattavaksi saatava romaani oli useimmissa tapauksissa alkuperäinen 
suomenkielinen tai käännetty, esteettisin kriteerein tarkasteltuna, ”kakkosketjun” ro-
maani. Aikalaiskritiikki ei nostanut sitä kotimaisen taidekirjallisuuden kärkeen, eikä se 
ole säilyttänyt asemaansa suomalaisessa kirjallisuudentutkimuksessa. Sille suomalaiselle 
lukijalle, joka haki kirjastosta luettavaa, se oli kuitenkin ”ykkösketjun” romaani. Naapu-
rikin luki samaa kirjaa, kirjasta puhuttiin. Sen aihepiiri oli riittävän tuttu, romaanihen-
kilöihin saattoi samaistua, romaani liikutti tunteita. Voidaan puhua ”kirjastojen lukijoi-
den kaanonista”, hyvistä kirjoista, jota kannatti lukea ja joita suositeltiin muille. 

Pertti Vakkari jakaa lukemisen toisaalta praktisesti suuntautuneeseen lukemiseen, 
toisaalta lukemisharrastukseen. Lukeminen praktisen tiedon hankkimiseksi tähtää jo-
honkin käytännön toimintaan mm. työelämässä tai harrastustoiminnassa. Lukemishar-
rastuksessa lukemisella on puolestaan joko itseisarvoa tai sitten se tuottaa tyydytystä, 
taide-elämyksiä tai viihdyttää: lukemisharrastuksessa lukeminen on orientoivaa tai viih-
teellistä.

Tutkimus osoittaa, että Suomen yleiset kirjastot palvelivat 1920- ja 1930-luvulla luke-
misharrastusta, vaikka kyseistä käsitettä ei kirjastotoimen piirissä käytetty eikä lukemis-
harrastuksen edistämistä otettu mukaan kirjastolainsäädännön tavoitepykäliin. Prakti-
seen lukemiseen soveltuvan aineiston osuus kirjastojen hankinnoissa oli vähäinen, pääosa 
hankinnoista tyydytti orientoivaa ja viihteellistä lukemista. Lukemisharrastuksen kenttä 
oli Kannilan ohjelmallista lukemista laajempi, ”vapaampi”, spontaanimpi ja enemmän 
yksilön omiin (sattumanvaraisiin ja tilannekohtaisiinkin) ratkaisuihin perustuva ilmiö.

Kirjastojen piirissä toteutuneen vapaan, spontaanin, maailmankatsomuksen muo-
dostamiseen ja ennen kaikkea viihtymiseen tähtäävän lukemisharrastuksen teki mah-
dolliseksi se, että kirjastojen kirjavalinta tuotiin lähelle lukijoita. Kirjojen hankinnasta 
päättivät kirjastojen johtokunnat ja kirjastonhoitajat, jotka olivat paikallisyhteisöissään 
”yksi meistä”, yhteisön asukkaita ja lukijoita itsekin. Vapaan lukemisharrastuksen teki 
mahdollisesti myös kirjastojen kirjavalintaa koskevan sinänsä muodollisesti byrokraatti-
sen ja yksityiskohtaisen normintamis- ja valvontajärjestelmän löyhä ja muodollinen so-
veltaminen.

Suomen yleisten kirjastojen kaunokirjallisuustrendi oli kansainvälisesti yleinen ilmiö. 
Poikkeuksellista suuriin länsimaisiin maihin verrattuna oli lähinnä se, että ilmiö toteutui 
ja kehittyi Suomessa viiveellä. Amerikkalaisissa kirjastoissa kaunokirjallisuus hyväksyt-
tiin olennaiseksi osaksi kirjatarjontaa 1800-luvun jälkipuolelta lähtien. Brittiläisissä ylei-
sissä kirjastoissa kaunokirjallisuuden lainaus vaihteli 65 ja 90 prosentin välillä 1800- ja 
1900-lukujen vaihteessa, ja ensimmäiseen maailmansotaan mennessä maan kirjastot oli-



vat hyväksynyt kaunokirjallisuuden kirjastojen olennaiseksi tarjonnaksi, mm. lisäänty-
neen vapaa-ajan vuoksi ja jotta työläiset saataisiin yleisten kirjastojen käyttäjiksi. 

Vuoden 1921 oppivelvollisuuslaki teki suomalaisesta kansakoulusta koko kansan kou-
lun, kun sitä edeltävänä aikana joka viides lapsi jäi menemättä kouluun. Tässä valossa 
onkin hyvin ymmärrettävää, että ylin kirjastojohto asetti kirjastolaitokselle suuria teh-
täviä kansakoulun ”jatkeena”. Käsillä olevassa teoksessa todetaan, että nuoriso kuului 
kirjaston keskeisiin käyttäjäryhmiin ja että sillä oli aikaisempia sukupolvia paremmat 
mahdollisuudet saada luettavakseen kirjallisuutta yleensä sekä mieleistään kirjallisuutta 
erityisesti. Ns. ensimmäisen tasavallan (1918–1939) nuori sukupolvi oli ensimmäinen 
lukemisharrastuksen sukupolvi, paitsi siitä syystä, että kirjastot olivat sen ulottuvilla ai-
kaisempia sukupolvia paremmin, myös siksi, että lukuharrastuksen toteuttamisen mah-
dolliseksi tekevää kirjallisuutta ilmestyi aikaisempaa paljon moni-ilmeisempänä ja run-
saammin.
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1 ”Kansamme lukuhalu on muuttumassa sananparreksi”

”Voiko suuren yleisön kirjalliseen makuun vaikuttaa?” kysyi 1923 itseltään tuolloin pari 
vuotta valtion ylimpänä kirjastoviranomaisena, valtion kirjastotoimiston päällikkönä, 
toiminut Helle Kannila. Kansanvalistustyössä toimivan tulee pyrkiä lisäämään suuren 
yleisön mahdollisuuksia nauttia todella hyvästä kirjallisuudesta, siis vaikuttaa sen kir-
jallisen maun parantamiseksi, vastasi Kannila. Lehtien kirjallisuuskritiikki, koululaitos, 
vapaa kansanvalistustyö, opintokerhot ja kirjastot olivat työssä hyviä työkaluja. Suurten 
väkijoukkojen lukutottumusten nopea muuttaminen oli kuitenkin epärealistinen ajatus. 
Oli lähdettävä liikkeelle yksilöistä, ja tehtävä se, mihin rahkeet riittivät. Hyvää kirjalli-
suutta piti saada enemmän ja helpommin saataville kuin huonoa, ja sen tuli olla edulli-
sempaa kuin huonon. Halukkaille lukijoille piti saada tehokkaasti tietoa heille sopivista 
kirjoista sekä lukemisen ja opiskelemisen järjestelyistä. Suuria joukkoja ei tavoitettaisi, 
mutta kehityskelpoiset ja -halukkaat yksilöt kyllä. Näin Kannila päätti pohdintansa:

”Kansamme lukuhalu on muuttumassa sananparreksi. Tämän seikan todenperäisyyttä ei 
voitanekaan epäillä. Mutta arvaamaton vahinko olisi, jos koettamatta tehdä mitä tehtä-
vissä on annetaan tuon usein todellisen lukujanon eksyä arvottomien lähteiden ääreen ja 
tottua niistä vain väljähtynyttä ja sameaa vettä juomaan, vaikka kirkasta ja raikastakin on 
saatavissa. On osoitettava sekä opiskeluhaluisille että mielenylennystä ja taiteellista nau-
tintoa etsiville tiet siihen, mitä he kaipaavat.”1

Kannila tarjosi kirjankustantajille huomattavan paljon osavastuuta kirkkaan ja raikkaan 
lähdeveden tarjoilussa. Kustantajien tuli tuntea vastuunsa sivistyksestä ja valistuksesta, 
jättää huono kirjallisuus kustantamatta. 1920-luvun ensimmäistä puolikasta elettäes-
sä, jolle Kannilan edellä siteerattu kirjoitus sijoittuu, oli kotimainen kirjatuotanto kui-
tenkin jo selkeästi markkinaperusteista. Kai Häggman, WSOY:n historioitsija, sijoittaa 
modernien kirjamarkkinoiden läpimurron Suomessa 1880-luvulta ensimmäiseen maail-
mansotaan yltävään ajanjaksoon. Kustannusliikkeiden omistajien maailmankatsomus tai 
aatteelliset näkemykset eivät sen päätyttyä enää olleet niin keskeisessä asemassa kuin ai-
kaisemmin. Moni kustantaja katseli halpoja viihdekirjasarjoja ensin nenänvarttaan pit-
kin, kunnes alkoi jossain vaiheessa julkaista omaa halpasarjaansa. Uuden sukupolven 
lukutaito oli edellisiä parempi, ja se etsi aina uutta lukemista. Modernien kirjamarkkinoi-
den tunnuspiirteisiin kuuluivat myös kirjojen suuret painosluvut, joiden ehtona puoles-

1  Cannelin  1923, 60–66.
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taan oli mm. riittävän tehokas kuljetus- ja myyntijärjestelmä, kulutuskysyntä ja kirjojen 
saama julkisuus.2

Kannilan oma toimintaympäristö oli kaikille kansalaisille avoin ja julkisesti rahoitet-
tu yleinen kirjasto. Amerikasta Suomeen välittäjämaiden, mm. Norjan ja Tanskan, kaut-
ta tuotettu yleisten kirjastojen malli rakennettiin vanhan pitäjänkirjasto- eli rahvaankir-
jastolaitoksen pohjalle. Tämä prosessi käytiin pääasiassa 1800- ja 1900-luvun vaihteen 
molemmin puolin.3 Muutokset tapahtuivat kuitenkin hitaasti ja paikkakuntakohtaiset 
erot kirjastojen kehittämisessä olivat suuret. Suomeen itsenäistymisen jälkeen perustetun 
valtion kirjastohallinnon virkamiehet jatkoivat sotienvälisenä aikana edelleen yleisen kir-
jaston piirteiden juurruttamista maan kirjastoissa. 

Kirjastojen kehittämiseen liittyi olennaisesti kysymys kirjastoihin sopivasta, niihin 
ehdottomasti kuuluvasta ja niistä pois jätettävästä kirjallisuudesta. Valtion kirjastohal-
linnossa toimivat puhuivat asiasta ammattikunnan sisällä käytävissä keskusteluissa ja 
kirjoittivat siitä alan julkaisuissa. Näillä foorumeilla kartoitettiin toivotun ja ei-toivotun 
lukemisen ominaisuuksia ja luotiin ammattikäytäntöjä toivotun lukemisen konkretisoi-
miseksi. Lukijoilta, kirjastonkäyttäjiltä, ei kuitenkaan kysytty heidän lukutottumuksis-
taan ja toiveistaan kirjaston tarjonnan suhteen. Lukijatutkimuksia, siinä mielessä kuin 
ne tänä päivänä ymmärretään, ei myöskään tehty. Emme siis tiedä, mitä tapahtui, kun 
markkinaperusteinen kirjatuotanto ja niin toivotun kuin ei-toivotun kirjallisuuden luki-
jat kohtasivat. 

Kirjastoja käsittelevän kirjoittelun ja tutkimuksen piirissä on elänyt vahvasti käsitys, 
että ainakin 1970-luvulle saakka kirjastot olivat elitistisiä ja korkeakulttuuriin suuntau-
tuneita sekä että niiden toimintaa ohjasivat nationalistiset ja ahtaan moralistiset arvot. 
1970-luvulla tämän käsityksen esitti mm. Timo Kukkola, jonka mukaan kirjastojen kir-
javalintaa ohjaava Arvosteleva kirjaluettelo oli 1920- ja 1930-luvulla jyrkän oikeistolainen 
ja moraalisesti ahdasmielinen ja koska kirjastojen tuli noudattaa Arvostelevan kirjaluette-
lon kannanottoja, noudattelivat myös yleisten kirjastojen kokoelmat samoja linjauksia.4 
Erkki Sevänen on puolestaan 1990-luvulla tulkinnut Suomen sotien välisen ajan kirjas-
tolaitoksen valtion kansalaisuskonnon ylläpitäjäksi. Hänen mukaansa suomalaisen kir-
jallisuusjärjestelmän eri toimijoista nimenomaan kirjastolaitos ja koulujen  kirjallisuu-
denopetus  huolehtivat kansakunnan kulttuurisesta ja ideologisesta homogenisoinnista, 
eri väestöryhmien sitomisesta valtion kansalaisuskontona toimineeseen arvo- ja merkitys-
järjestelmään. Kirjastoille kirjallisuudessa tärkeintä olivat sen välittämät representaatiot 
ja soveltuvuus kansallisen ihanteenmuodostuksen tarpeisiin. Nationalismi, patriotismi, 

2  Häggman 2001, 15–16.
3  Yleisen kirjaston tuottamisesta Suomeen ks. Vatanen 2002.
4  Kukkola 1974, 133–155. 1970-luvulla nousi kirjastonhoitajien keskuudessa esiin lukumääräisesti pie-

ni mutta kirjastoalalla näkyvyyttä saanut toimijoiden joukko, joka halusi eroon mielestään konserva-
tiivisesti ja porvarillisesti hoidetusta kirjastolaitoksesta. Tästä ns. kirjastoradikalismista ks. Mäkinen 
2002.
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antikommunismi, agraarisuushenkisyys ja kirkolliset moraalishyveet leimasivat Seväsen 
mukaan valtion kirjastotoimiston ja Arvostelevan kirjaluettelon sääntelykoodia, jota kir-
jastojen tuli noudattaa.5 

Sekä Kukkolan että Seväsen tulkinnat tekee ongelmalliseksi se, etteivät he ole tutus-
tuneet kirjastojen tekemiin kirjavalintoihin, vaan ainoastaan Arvostelevan kirjaluettelon 
arvosteluihin, ja niihinkin vain valikoiduin osin. Lisäksi käsitys Arvostelevan kirjaluette-
lon suorasta ja voimakkaasta vaikutuksesta kirjastojen kirjaostoihin on jäänyt sekä Kuk-
kolalla että Seväsellä vaille empiirisen aineiston avulla tapahtunutta tarkastelua.

Lisensiaatintyössäni tarkastelin Arvostelevan kirjaluettelon suomennetusta kaunokir-
jallisuudesta esittämiä arvioita sekä eräiden kirjastojen suomennoskirjallisuushankintoja. 
Päädyin siihen, että Kukkolan esittämä käsitys Arvostelevan kirjaluettelon ja suomalaisten 
kirjastojen ankaran nationalistis-korkeakulttuurisesta arvomaailmasta ei pitänyt kään-
nöskirjallisuuden osalta paikkansa. Kirjastoja ei ohjattu hankkimaan esteettisin kritee-
rein arvioituna kaikkein korkeakirjallisinta aineistoa, eivätkä ne sitä tehneetkään, vaan 
kirjastojen kirjahankinnat keskittyivät korkeakirjallisen ja kaikkein viihteellisimmän ai-
neiston väliin sijoittuvaan kaunokirjallisuuteen.6 Työni osoitti myös, että kirjastojen kir-
jahankinnat keskittyivät suurten yleiskustantamojen julkaisemiin kirjoihin, ja että suurin 
osa käännetyn kaunokirjallisuuden hankinnoista oli romaaneja. Runojen  ja näytelmien 
osuus oli erittäin vähäinen. Suosituimpien kirjastoromaanien aihepiireistä keskeisimpiä 
olivat historia, maaseutu, kansanelämä, luonto ja ihmisen luonnon yhteydessä. Myös ih-
misen henkinen kasvu, perhe ja avioliitto sekä uskonnolliset kokemukset olivat yleisiä 
kirjastokirjojen aiheita.7 Eniten kirjastoihin hankittiin ruotsista käännettyä kirjallisuutta 
(1920- ja 1930-luvulla 16 prosenttia kaikesta hankitusta käännöskirjallisuudesta). Myös 
anglo-amerikkalaista kirjallisuutta, sekä englantilaista että amerikkalaista kirjallisuutta 
ostettiin noin 15 prosentin verran kumpaakin. Norjasta käännetyn kirjallisuuden han-
kinta oli 1920-luvun osalta samaa suuruusluokkaa, mutta putosi 1930-luvulla muutamal-
la prosenttiyksiköllä. Vähiten hankittiin saksan kielestä (noin 10 prosenttia) ja ranskasta 
(noin viisi prosenttia) käännettyä kirjallisuutta. Venäjänkielestä käännetyn kirjallisuu-
den hankinta oli lähes olematonta. Suhteessa kirjallisuuden ilmestymismääriin oli ruot-
salaisen ja norjalaisen kirjallisuuden hankinta kirjastoissa yliedustettua, englantilaisen ja 
saksalaisen kirjallisuuden ostot puolestaan aliedustettuina. Selitys asialle löytyy lähinnä 
siitä, että pohjoismaisesta kirjallisuudesta löydettiin eniten sopiviksi katsottuja ja tuttuja 
kirjallisuuden aihepiirejä, kun taas englantilaista ja saksalaista käännösviihdettä hankit-
tiin kirjastoihin vähän.8

5  Sevänen 1994, 227, 382.
6  Eskola 1991. 
7  Eskola 1991, 106.
8 Eskola 1991, 142–145.
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Lisensiaatintyöni näkökulma oli kuitenkin suppea paitsi kirjallisuuden osa-alueiden 
(käännöskirjallisuus) osalta, myös kirjastotoimen piirissä toimivien tahojen esittämien 
arviointien osalta. Arvostelevan kirjaluettelon ohella on muita toimijoita, joiden merkitys-
tä kirjastojen kehittymisessä on syytä tutkia. Koska lisensiaatintyöni kohdistui tätä tut-
kimusta huomattavasti laajempaan ajanjaksoon (1880–1939), totesin myös tarpeelliseksi 
paneutua tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin juuri 1920- ja 1930-lukujen kehitykseen, 
jolloin valtion suunnalta alettiin kohdistaa kirjastotoimeen sekä henkilöstöresursseja että 
lisääntyviä kirjastojen avustuksia. 
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2 Tutkimuksen kohde, tutkimusaineistot ja -menetelmät

Tämän työn tavoitteena on kuvata, selittää ja ymmärtää Suomen ylimmän kirjastotoi-
men piirissä, kirjastoissa ja lukijoiden keskuudessa sotienvälisenä aikana vallinnutta kä-
sitystä toivotusta ja ei-toivotusta lukemisesta sekä hyvästä ja huonosta kirjallisuudesta. 
Miten edellä mainittujen toimijaryhmien näkemykset yhtyivät ja erosivat? Millä kritee-
reillä kirjallisuuden laatua määriteltiin? Tutkimuksessa pyritään vastaamaan kysymyk-
seen: millainen lukija haluttiin kirjastotoimen piirissä kasvattaa ja millaisia lukijat käy-
tännössä olivat. 

Kirjastotoimen johtoon lasketaan tässä kuuluvaksi valtion kirjastotoimiston päällikkö 
Helle Kannila, valtion kirjastontarkastajat sekä valtion kirjastotoimikunta. Koska tutki-
muksen kohteena on nimenomaan käsitys lukemisesta ja käsitys kirjallisuudesta, otetaan 
tarkastelun kohteeksi myös valtion kirjastotoimiston julkaiseman Arvostelevan kirjaluette-
lon1 arvostelijat ja heidän toimintansa. 

Yksittäisistä henkilöistä tarkastelun kohteeksi nostetaan erityisesti Helle Kannila. 
Tämä perustuu, paitsi hänen asemaansa maan ylimpänä kirjastoviranomaisena, myös ja 
erityisesti hänen henkilökohtaiseen, laajaan toimintaansa kirjallisuusarvostelijana Arvos-
televassa kirjaluettelossa ja kirjastojen kirjavalintaa pohtivana kirjoittajana Kansanvalistus 
ja Kirjastolehdessä. Kuvaa hyvin alan virkamiehistön ja valtakunnan tason toimijoiden 
joukon pienuutta, että alan ylin viranomainen toimi myös aivan käytännön työssä. Vai-
kutuksensa oli luonnollisesti myös Kannilan henkilökohtaisella kiinnostuksella kirjalli-
suutta kohtaan.

Saadakseni selville maan ylimmän kirjastotoimen käsitykset kirjastojen kannalta hy-
västä ja huonosta kirjallisuudesta käytän tutkimusaineistonani a) valtion kirjastotoimen 
asiakirjoja (mm. pöytäkirjat, toimintakertomukset, kirjastojen tarkastuskertomukset), 
b) Helle Kannilan kirjoituksia Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä, hänen oppikirjojaan ja 
muistiinpanojaan sekä c) Arvostelevan kirjaluettelon kirja-arvosteluja. Etsin aineistoista 
niiden yhteisiä piirteitä ja niissä tehtyjä hyvän ja huonon, sopivan ja sopimattoman kirjal-
lisuuden määrittelyjä. Analysointitapa on kvalitatiivinen. 

Kysymystä siitä, jaettiinko kirjastoissa valtion kirjastotoimen käsitykset vai poikke-
sivatko ne mainituista, tarkastelen käyttämällä tutkimusaineistona eräiden eri puolilla 
Suomea sijaitsevien maalaiskuntien kantakirjastojen (pääkirjasto) ja pienten kaupungin-
kirjastojen hankintaluetteloita. 

1  Julkaisun täydellinen nimi on Arvosteleva luettelo suomenkielisestä kirjallisuudesta. Arvosteleva kirjaluet-
telo on kirjastojen keskuudessa vakiintunut nimen lyhennetty versio.
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Lukemisen historian ja kirjastohistorian tutkijoille kirjastojen hankintaluettelot ovat 
erinomaista, joskin suhteellisen vähän käytettyä tutkimusaineistoa. 1990-luvulla kirjas-
tojen hankintaluetteloita ovat käyttäneet aineistonaan mm. Margareta Björkman 1700-
luvun tukholmalaisten kaupallisten lainakirjastojen tarjontaa selvittäessään2 ja Franco 
Moretti 1800-luvun Britannian vastaavien kirjastojen tarkastelun osalta3. Amerikkalais-
ten kirjastojen suhtautumista poliittisesti tai muulla tavoin kiistanalaiseen materiaaliin 
tiettyinä yhteiskunnallisesti herkkinä aikakausina (ensimmäinen ja toinen maailmanso-
ta, McCarthyn aika 1950-luvulla) on puolestaan tarkastellut Wayne A. Wiegand, hänkin 
kirjastojen hankintaluettelojen avulla.4 Lisensiaatintyötä5 tehdessäni totesin kirjastojen 
kirjahankintaluetteloiden olevan hyvin mielenkiintoista tutkimusaineistoa, joskin aineis-
tojen laajuuden vuoksi joutuu tyytymään usein vain otoksiin aineistoista.

Suurimpien kaupunginkirjastojen jättäminen tarkastelun ulkopuolelle perustuu sii-
hen, ettei niitä voida pitää tyypillisimpinä suomalaisina kirjastoina vaiheessa, jolloin väes-
tön pääosa asui maaseudulla. Ratkaisu on myös tutkimusekonominen (suurten kirjasto-
jen suurien kirjahankintamäärien läpikäynnin ja analysoinnin työläys). Näistä syistä jätin 
Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Lahden, Porin ja Vaasan kirjastot tarkastelun 
ulkopuolelle. Maalaiskunnista suljin pois ns. luovutetun alueen kunnat, koska oletin, että 
tutkimusaineiston saanti oli niiden osalta mahdotonta tai ainakin vaikeaa. Samasta syys-
tä tarkastelun ulkopuolelle jäivät Viipurin, Käkisalmen ja Sortavalan kaupungit.

Esimerkkikirjastoiksi lähdin hakemaan kirjastoja, joita voisi pitää mahdollisimman 
tyypillisinä maaseudun kantakirjastoina ja pikkukaupunkien kirjastoina. Kartoitin ole-
massa olevan kirjastoja koskevan tilastoaineiston, jonka perusteella ”keskivertokirjaston” 
voisi määritellä. Koska kaupunginkirjastoista on saatavissa tilastotiedot lainauksista asu-
kasta kohden, päädyin niiden osalta määrittelemään tyypillisen kaupunginkirjaston kir-
jastoksi, jonka lainausmäärä asukasta kohden vuodessa on mahdollisimman lähellä maan 
kirjastojen keskiarvoa. Maaseudun kirjastoista vastaavia tilastoja ei ole käytettävissä. Ai-
noat toimintaa kuvaavat, koko maata kattavat tiedot, joita maalaiskuntien kirjastoista 
on saatavissa tutkimusjakson ajalta, ovat luettelot valtionavustuksista kunnille, ja nekin 
systemaattisesti vasta vuodesta 1929 alkaen. Päädyin käyttämään näitä tietoja etsiessä-
ni ”keskivertoisia” maalaiskunnan kirjastoja. Laskin, kuinka suuri oli keskimääräinen 
valtionavustus kunnan kirjastolaitokselle vuosilta 1929, 1933 ja 1937 ja selvitin, mitkä 
kunnat olivat saaneet tuon mahdollisimman keskimääräiseksi arvioidun valtionavustuk-
sen kirjastolaitokselleen. Tämän jälkeen otin kirjeitse yhteyttä kaikkiin edellä mainituin 
kriteerein määrittelemiini kaupunkien ja maalaiskuntien ”keskivertokirjastoihin” ja tie-

2  Björkman 1992.
3  Moretti 1998.
4  Wiegand 1998.
5  Eskola 1991.
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dustelin, oliko kirjastoissa tallella niiden hankintaluetteloita ja olisiko mahdollista saada 
niitä käyttööni.6 

Kirjastoista saamieni vastausten perusteella (oliko hankintakirjoja tallella, kattoivatko 
ne tarvitsemani ajankohdat, oliko kirjahankintoja yleensä tehty ko. aikana, millä järjes-
telyillä voisin saada hankintakirjat käyttööni jne.) valitsin tämän tutkimuksen esimerk-
kikirjastot. Muodostin seuraavat neljä kirjastojen ja kirjallisuuden ilmestymisajankohdan 
mukaan valittua ”kirjasto- ja kirjallisuusrypästä”:

1. Vuosina 1918–1921 julkaistujen suomenkielisten kirjanimekkeiden hankinta seuraa-
vissa kirjastoissa:

Alajärven kantakirjasto
Heinolan kaupunginkirjasto
Jämsän kantakirjasto
Raahen kaupunginkirjasto

2. Vuosina 1924–1927 julkaistujen suomenkielisten kirjanimekkeiden hankinta seuraa-
vissa kirjastoissa:

Huittisten kantakirjasto
Iin kantakirjasto
Kokkolan kaupunginkirjasto
Oulunsalon kantakirjasto

3. Vuosina 1931–1932 julkaistujen suomenkielisten kirjanimekkeiden hankinta seuraa-
vissa kirjastoissa:

Iin kantakirjasto
Janakkalan kantakirjasto
Pälkäneen kantakirjasto
Savonlinnan kantakirjasto

4. Vuosina 1937–1938 julkaistujen suomenkielisten kirjanimekkeiden hankinta seuraa-
vissa kirjastoissa:

Alajärven kantakirjasto
Huittisten kantakirjasto
Oulunsalon kantakirjasto
Pälkäneen kantakirjasto

6  Keskivertokirjastojen määrittelyistä, hankintakirjojen saatavuudesta ja niiden käytöstä tässä tutki-
muksessa tarkemmin liitteessä 1.
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Tutkimuksen aikajänne sijoittuu vuosiin 1918–1939. Valittu ajanjakso täsmää Erkki Se-
väsen suomalaista kirjallisuusjärjestelmää käsittelevän tutkimuksen kanssa7, jota käyte-
tään Arvostelevan kirjaluettelon toimintaa käsiteltäessä taustoittajana ja vertailuaineistona. 
”Kirjasto- ja kirjallisuusryppäät” sijoitin kattamaan tutkimuksen tarkasteleman aikavä-
lin. 1930-luvun osalta tein kuitenkin sen muutoksen edelliseen vuosikymmeneen verrat-
tuna, että tarkastelen kummankin ”ryppään” kohdalla vain kahden vuoden kirjahan-
kintoja, koska 1930-luvun osalta käytettävissäni on keräämääni tutkimusaineistoa hyvin 
täydentävä, aikaisemmin ilmestynyt kattava selvitys 1935 julkaistujen kirjojen hankin-
nasta Suomen valtionavustusta saaneisiin kirjastoihin8.

Kirjastojen tekemistä kirjahankinnoista selvitän siis ns. uutuushankintaa. Kirjastojen 
ao. vuosina hankkimaa vanhempaa kirjallisuutta en sisällytä tarkasteluuni. Uutuushan-
kintojen tarkastelu tekee mahdolliseksi kirjastojen kirjavalinnan vertailun mm. Arvoste-
levan kirjaluettelon arvosteluihin. 

Tutkimuksen tarkastelu kohdistuu Suomessa ilmestyneeseen suomenkieliseen kirjal-
lisuuteen. Kehitys maamme ruotsinkielisten kuntien kirjastoissa sekä käsitykset ruotsin-
kielisen ja vierailla kielillä ilmestyneen kirjallisuuden vastaanotosta jää tämän tutkimuk-
sen ulkopuolelle.

Kutakin ”kirjasto- ja kirjallisuusrypästä” tarkastellessani selvitän toisaalta kunkin 
esimerkkikirjaston kirjahankintojen ominaispiirteitä, toisaalta esimerkkikirjastoille yh-
teisten kirjahankintojen, ns. keskeisen kirjallisuuden, ominaisuuksia. Tämä tarkoittaa 
eri kirjallisuuslajien (tietokirjallisuus, kaunokirjallisuus, nuorisokirjallisuus) määrällisten 
suhteiden selvittämistä sekä hankitun keskeisen kirjallisuuden kuvailua. Miten kauno-
kirjallisuuden hankinnat jakautuivat taidekirjallisuuden ja viihdekirjallisuuden kesken? 
Miten alkuperäisen suomenkielisen ja käännöskirjallisuuden hankintojen määrälliset 
suhteet sijoittuivat? Millaisia aihepiirejä keskeinen kaunokirjallisuus käsitteli? Mihin kir-
jaluokkiin (kirjastojen kymmenluokituksen mukaan tarkasteltuna) tietokirjallisuushan-
kinnat painottuivat? Koska aikaisempi tutkimukseni9 osoitti kirjastojen kirjahankintojen 
keskittyneen pääasiassa suurimpien kustantamojen, lähinnä WSOY:n ja Otavan julkai-
suihin, en katsonut tarpeelliseksi tässä tutkimuksessa selvittää kirjahankintojen jakautu-
mista kustantajittain.

Sekä kirjastoihin hankitun että niihin hankkimatta jääneen kirjallisuuden tarkaste-
lu perustuu Suomen kansallisbibliografian (Fennica-CD-ROM), eri kustannusliikkeiden 
historioiden ja Arvostelevan kirjaluettelon perusteella muodostamaani kokonaiskäsityk-
seen ilmestyneestä suomenkielisestä kirjallisuudesta.

Tutkimuksen tässä pääluvussa yhdistyvät sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen 
tarkastelu.

7  Sevänen 1994.
8  Cannelin 1938a; Cannelin 1938b.
9  Eskola 1991.
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Kolmantena tarkastelun kohteena ovat kirjastojen lainaajat, kirjojen lukijat. Halusi-
vatko he lainata ja lukea kirjoja, joita kirjastoihin hankittiin? Tutkimuksen tämän osion 
tarkasteluun löytyy aikaisempia osioita huomattavasti niukemmin tutkimusaineistoa. 
Lainaaja- ja lainamääristä koottiin läänikohtaiset tilastot, mutta yksityiskohtaisempia 
ja vivahteikkaimpia selvityksiä kirjastojen asiakaskunnasta ja heidän lukemiskäyttäy-
tymisestään ei laadittu. Tutkimusaineistona käytän tämän kokonaisuuden tarkastelus-
sa Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä julkaistuja pienehköjä selvityksiä sekä Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistoon tallennettua, vuosina 1983–1984 kerät-
tyä aineistoa, jossa kirjastojen lainaajat muistelevat lukemistaan ja kirjastojen käyttöä. 
Aineiston avulla pyrin hakemaan suomalaiselle 1920- ja 1930-luvun lukijalle tärkeitä ja 
merkityksellisiä lukemiseen liittyviä piirteitä: mitä kirjastot ja lukeminen merkitsivät lu-
kijalle, miten sosiaalinen ympäristö suhtautui kirjastossa käyntiin ja kirjojen lukemiseen, 
miksi kirjoja luettiin jne. 

Johtopäätöksiä koskevassa loppuluvussa vertaillaan ylimmän kirjastotoimen, kirjas-
tojen ja lukijoiden käsityksiä hyvästä ja huonosta kirjallisuudesta sekä toivotusta ja ei-
toivotusta lukemisesta ja pyritään luomaan kokonaiskertomus suomalaisten kirjastojen 
piirissä 1920-ja 1930-luvulla tapahtuneesta lukemisesta sekä määrittelemään sen paikka 
kansainvälisessä kehityksessä.
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3 Taustoittajia ja innoittajia

3.1 Lukemisen historian tutkimuksesta

Lukeminen liittyy aina tiettyyn aikaan ja paikkaan sekä tiettyihin tapoihin. Lukijat 
muodostavat yhteisöjä omine tapoineen ja kulttuureineen, lukemisella on omat tradition-
sa. Eri lukijaryhmillä on erilaiset odotukset lukemisen suhteen ja erilaiset syyt lukea. Näi-
tä seikkoja korostavat Guglielmo Cavallo ja Roger Chartier hahmotellessaan lukemisen 
historian (history of reading) tärkeitä näkökohtia.1

Robert Darnton suosittelee lukemisen historian tarkastelemista kysymysten ”kuka”, 
”mitä”, ”missä” ja ”milloin” sekä edellisiä vaikeampien kysymysten ”miksi” ja ”miten” 
avulla. Mistä sitten lähdetään etsimään vastauksia kysymyksiin? Mitä ja millaisia ovat 
lukijan ja lukemisen arkistot? Carlo Ginzburg, esimerkiksi, selvitti erään 1500-luvulla 
eläneen myllärin lukemishistoriaa inkvisition arkistoista. Myllärin omaa lukemistaan 
koskevista kommenteista inkvisiittorille ilmeni lukemisen välitön vaikutus lukijan maail-
mankuvaan. Darnton puolestaan kävi läpi erään 1700-luvulla eläneen kauppiaan ja Rous-
seaun ihailijan kirjeitä, joista havaitaan Rousseaun oppien ja aatteiden vaikutus kauppi-
aan elämään, liikkeenhoitoon ja lastenkasvatukseen. Nämä kaksi esimerkkiä osoittavat 
Darntonin mukaan, kuinka lukeminen ja eläminen olivat 1500–1700-luvuilla läheisessä 
yhteydessä keskenään, paljon läheisemmässä kuin tämän päivän ihmisellä.2

Kysymystä ”kuka luki mitä” on tarkasteltu sekä makro- että mikrohistoriallisesta nä-
kökulmasta. Makroanalyyttinen tutkimus on kukoistanut erityisesti Ranskassa, jossa on 
koottu pitkän aikavälin sarjoja erilaisista rekistereistä ja bibliografioista. Niiden perusteel-
la on tehty päätelmiä mm. latinan kielen käytön hiipumisesta, romaanin suosion kasvus-
ta sekä kiinnostuksen lisääntymisestä luonnontieteitä ja eksoottisia maita kohtaan. Myös 
saksalaisilla tutkijoilla on ollut käytössään pitkän aikavälin kattava lähde, Frankfurtin ja 
Leipzigin kirjamessujen luettelot 1500-luvun puolivälistä 1800-luvun puoliväliin.3 Mik-
roanalyyttisen tutkimuksen näkökulmasta kirjastojen kirjaluettelot ovat hyviä lukemisen 
historian lähteitä, toteaa Darnton. Yksityiskirjaston luettelo tuo omistajansa lukijapro-
fiilin tehokkaasti esiin. Lainakirjastojen arkistot voivat avata mahdollisuuden tarkastella 

1  Cavallo & Chartier 1999, 2–3.
2  Darnton 1990, 155–157.
3  Darnton 1990, 158–159.
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kirjallisuuden lajien ja sosiaaliluokkien välisiä yhteyksiä. Darnton mainitsee esimerkkinä 
Wolfgang Milden, Paul Raaben ja John McCarthyn tutkimuksen Wolfenbüttelin herttua-
kunnan kirjastosta, joka oli toiminnassa vuosina 1666–1928. Tutkimus osoitti lukemisen 
demokratisoitumisen 1760-luvulta lähtien. Kirjalainausten määrät kasvoivat, lainaajia 
tuli yhä alemmista yhteiskuntaluokista ja kirjavalikoima keveni.4

Darntonin mukaan molemmissa mainituissa lähestymistavoissa on ongelmansa. 
Makrohistoriallinen tutkimus tuottaa helposti liian laajoja ja ylimalkaisia yleistyksiä. 
Mikrohistoriallisesti suuntautuneilla tutkijoilla on taas ollut vaikeuksia yhdistää havain-
tojaan kokonaisuuksiksi. Lopputuloksena on helposti lähdeaineistojen, kuten esimerkiksi 
kirjasto- ja huutokauppaluetteloiden, erityispiirteiden tarkastelu eikä suinkaan lukemista 
koskevat yleistykset ja johtopäätökset.5

Kysymykset ”miksi” ja ”miten” tuovat esiin lukemisen erilaiset merkitykset eri kult-
tuureissa. Vaikka psykologit ja neurologit ovat selvittäneet, mitä aivoissa tapahtuu tekstiä 
luettaessa, emme tiedä, onko kognitiivinen prosessi sama esimerkiksi kiinalaista ja län-
simaista merkkijärjestelmää luettaessa. Mitä eroja tai yhtäläisyyksiä sisältyy puolestaan 
kahteen ajallisesti toisistaan etäiseen lukemistapahtumaan, pyhän tekstin tulkitsemiseen 
vuosisatoja sitten ja tämän päivän kuluttajan lukuhetkeen supermarketissa? Robert Darn-
ton ehdottaa näiden kysymysten tarkasteluun mm. seuraavia lähestymistapoja.

Eri aikakausien aikalaislähteistä, kuten kaunokirjallisuudesta, omaelämäkerroista, 
kirjeistä ja maalauksista, voidaan etsiä lukijoiden lukemiselle antamia merkityksiä. Hyvä 
esimerkki tästä on Saksassa 1700-luvulla käyty keskustelu lukuvimmasta (Lesewut), jon-
ka katsottiin aiheuttavan, ei ainoastaan moraalisesti ja poliittisesti, vaan myös terveydelli-
sesti vakavia seurauksia. Näitä olivat mm. päänsärky, näkökyvyn heikentyminen, astma, 
migreeni ja epilepsia. Esitettiin myös, että lukemisen kielteiset fyysiset ja psyykkiset seu-
raukset voitaisiin estää oikeiden lukemistapojen noudattamisella. Ei esimerkiksi saanut 
lukea heti ylösnoustua tai aterian jälkeen. Oikein käytettynä lukemisella olisi myönteisiä 
vaikutuksia kuten oli vaikkapa kävelyllä raittiissa ilmassa tai kasvojen huuhtelulla kyl-
mällä vedellä. Myös eri aikakausien ja eri maiden sensuurilaitosten tuottamat raportit ja 
luettelot ovat paljastava tietolähde. Ne kertovat, ei ainoastaan kielletyistä kirjoista, vaan 
myös sallituista. Sensuurin läpäissyt teos sai kanteensa kuvainnollisesti ”kuninkaallisen 
leiman”.6

Kysymysten ”miksi” ja ”miten” pohdinta tuo esiin ajatuksen siitä, että vasta lukija 
antaa teokselle merkityksen. Merkitys ei ole kirjassa itsessään. Saksalaisessa kirjallisuu-
dentutkimuksessa tätä ajatusta on kehitetty ns. reseptiotutkimuksessa (Rezeptionsästhe-
tik) Hans Robert Jaussin ja Wolfgang Iserin johdolla, ja teoriaa on kehitelty muidenkin 

4  Darnton 1990, 162–164.
5  Darnton 1990, 159, 165.
6  Darnton 1990, 171–174.
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maiden kirjallisuudentutkimuksessa. Robert Darntonin mukaan aika on kypsä kirjalli-
suudentutkimuksen ja lukemisen historiaan kohdistuvan tutkimuksen liitolle, jossa yh-
distettäisiin tekstiin kohdistuva analyysi ja empiirinen tutkimus.7 Cavallo ja Chartier 
ovat toteuttaneet ajatusta mm. kuvailemalla lukutapojen muutoksia pitkällä aikavälillä ja 
selvittämällä tietyssä yhteiskunnallisessa tilanteessa samanaikaisesti vallitsevia erilaisia lu-
kukäytäntöjä.8 Lukemisen historian tutkimus pyrkii laajentamaan tarkastelua verrattuna 
siihen kirjahistorialliseen tutkimukseen, joka lähinnä kohdistuu kirjaan bibliografisesti 
tarkasteltavana, fyysisenä esineenä.

1800-luvun uudet lukijat: naiset, lapset ja työläiset

Länsimaiden väestön enemmistöstä tuli lukijoita 1800-luvulla. Isossa-Britanniassa 70 
prosenttia miehistä ja 55 prosenttia naisista osasi vuonna 1850 lukea. Saksassa lukutai-
toisia oli 1871 88 prosenttia väestöstä.9 1890-luvulle tultaessa länsimaiden lukutaitoisten 
osuus väestöstä oli 90 prosenttia ja sukupuolien välinen ero lukutaidossa oli hävinnyt. 

Martyn Lyons kutsuu 1890-lukua kirjan kultakaudeksi. Kyseistä ajanjaksoa eli ensim-
mäinen laajasti lukutaitoinen sukupolvi eikä kirjaa vielä uhannut mikään muu media. 
Lukevan yleisön määrä siis räjähti, tai ainakin kasvoi voimakkaasti. Lukutaito ja kansan-
opetus kulkivat samaa tahtia, mutta yllättävässä järjestyksessä. Englannissa ja Ranskassa 
lähes kaikki olivat käytännössä lukutaitoisia 1880-luvulla, mutta yleinen ja maksuton 
kansanopetus järjestettiin vasta tämän jälkeen. Lukemisen yleistymiseen vaikuttivat mo-
net tekijät. Työpäivä lyheni. Kirjateollisuus tuotti ihmisiä kiinnostavaa kirjallisuutta. Ro-
maanista tuli länsimaissa 1800-luvun ensimmäisen neljänneksen aikana kasvavan porva-
riston mielenkiinnon kohde. Kustantajat oppivat julkaisemaan kirjallisuutta sarjoittain, 
mikä tehosti myyntiä.10

Edellä kuvattuun vaiheeseen sijoittuu uusien suurten lukijaryhmien esiinmarssi. Nai-
sista, lapsista ja työläisistä tuli kirjallisuuden kuluttajia. Romaanin suosion nousu kyt-
keytyy naislukijakunnan määrän kasvuun. Naiset lukivat myös mm. keittokirjoja ja ai-
kakauslehtiä. Martyn Lyonsin mukaan 1800-luvun uusilla naislukijoilla oli aikaisempia 
lukijapolvia maallisempi maku lukemisen suhteen. Naisten romaanien lukemiseen näh-
tiin liittyvän myös vaaroja: intohimojen herääminen, mielikuvituksen liiallinen kiihottu-
minen. Vaaravyöhykkeessä olivat erityisesti nuoret tytöt.11 Romaanin lukemisen vaarois-

7  Darnton 1990, 179–181. 
8  Cavallo & Chartier 1999.
9  Lyons 1999, 313.
10  Lyons 1999, 313–314.
11  Lyons 1999, 315–319.
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ta olivat huolestuneita erityisesti miehet ja kasvattajat, mutta pelko ja huoli juurrutettiin 
kaivelemaan myös itse lukijoiden omaatuntoa. Martyn Lyons kertoo norjalaisesta papin-
tyttärestä, joka 1840-luvulla Shakespearen Venetsian kauppiaan luettuaan tunsi ikään 
kuin juoneensa juovuttavaa juomaa, joka piti hänen päätään pyörällä monet vuodet.12 
Ilmiö ja ongelma tunnettiin hyvin myös Suomessa. Maria Jotuni kävi 1890-luvulla Kuo-
piossa koulutovereidensa kanssa keskusteluja romaanien lukemisen sopivuudesta. Keskus-
telun sykäykset ja mielipiteet saatiin opettajalta, jonka mukaan romaanien lukeminen ei 
sopinut nuorille. Toverikunnassa oltiin yksimielisiä siitä, ettei romaanien lukemista pitä-
nyt aloittaa ennen kuin arvostelukykyä oli karttunut riittävästi. Varottavana esimerkkinä 
kerrottiin nuorukaisesta, joka oli ns. huonon romaanin luettuaan tullut niin hermostu-
neeksi, ettei pystynyt enää puhumaan mistään muusta.13

Perusopetuksen laajeneminen yhä uusien lapsiryhmien ulottuville 1800-luvun aika-
na eri puolilla Eurooppaa edisti toisen merkittävän lukijaryhmän muodostumista. Las-
ten lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen liitettiin protestanttisissa maissa olennaisesti 
Raamatun opetusten tunnetuksi tekemiseen, mutta lasten lukeminen alkoi saada myös 
maallisia sävyjä. Heitä varten alettiin tuottaa erityisiä kirjatyyppejä, sovitelmia saduista 
ja ”aikuisten” kertomuksista, joihin sovitettiin useimmissa tapauksissa onnellinen, opet-
tavainen loppu. Tunnetuimpia adaptaatiota olivat mm. La Fontainen faabelit, Robinson 
Crusoe ja Grimmin sadut.14

Lasten ja naisten lisäksi 1800-luvun uusiin lukijoihin kuuluivat siis työläiset. Heidän 
lukemistaan edistivät mm. työajan lyheneminen sekä työnantajien ja työläisten omien 
järjestöjen perustamien kirjastojen yleistyminen. Kirjastojen perustajilla oli omat pää-
määränsä. Työnantajat tavoittelivat mm. yhteiskuntarauhan säilymistä ja juoppouden 
vähenemistä, työväenjärjestöt yhteiskunnallisia kysymyksiä koskevan tietoisuuden li-
sääntymistä. Kasvatusoptimismi oli kuitenkin ylimitoitettua, sillä työväestö lainasi mm. 
Saksassa ja Ranskassa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa kaikkein eniten viih-
dyttävää kaunokirjallisuutta. Työväenluokkaisesta taustasta nousseiden ihmisten omaelä-
mäkerroissa toistuu kuitenkin kertomus lukemisen avulla toteutetusta itsekasvatuksesta. 
Näiden ihmisten kehityksessä koulusivistyksen merkitys oli vähäinen, koulunkäyntiaika 
jäi lyhyeksi, kun oli jo nuorena ryhdyttävä elannon hankkimiseen. Koulunkäyntiä myös 
jossain määrin väheksyttiin: itse elämä toimi ”kouluna” mm. Maksim Gorkille, kuten 
hänen muistelmateoksensa otsikko (Nuoruuteni yliopistot) kertoo. Itsekseen lukeminen 
oli monelle ainoa mahdollisuus opin hankkimiseen, ja asioiden päähän painumista edis-
tettiin lukemalla ääneen ja toistamalla luettavaa kohtaa moneen kertaan.15

12  Lyons 1999, 319.
13  Niemi 2001, 30.
14  Lyons 1999, 324–328.
15  Lyons 1999, 331–340.
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Lukuhalun tulo Suomeen

Lukemisen historiaa tarkasteltaessa vastaan tulee toistuvasti lukuhalun käsite.16 Moder-
nin ajan yksilö on muiden ominaisuuksiensa lisäksi ”lukija”, ”lukuhaluinen ihminen”. 
1700-luvun loppupuolella käynnistyi keskustelu lukuhalun huolestuneisuutta herättä-
neestä muodosta, lukuvimmasta. Keskustelua käytiin mm. Saksassa, missä myös termit 
”Lesewut”, ”Lesesucht” ja ”Leselust” syntyivät. Debattia käytiin myös Ranskassa, Eng-
lannissa ja Ruotsissa, joskin vähemmän dramaattisena. Lukeminen kaiken kansan toi-
mintana oli uutta ja herätti ihmetystä ja pelkoa.17

Lukuvimman pelättiin leviävän siten, että alemmat kansankerrokset, naiset ja lapset, 
joutuisivat sen uhriksi. Oletettiin myös, että lukuvimman kesytetty muoto, lukuhalu, 
voitaisiin herättää aina uusissa kansankerroksissa. Näin uskottiin erityisesti Suomessa 
1800-luvulla.18 Näinhän itse asiassa sitten tapahtuikin, kuten edellä on kerrottu. Naisis-
ta, lapsista ja työläisistä tuli 1800-luvun Euroopassa uusia suuria lukijaryhmiä. Suoma-
laisissa lehtikirjoituksissa esitettiin 1800-luvun puolivälissä usko lukuhalun sosiaaliseen 
leviämiseen, erityisesti kun saataisiin aikaan suomalainen romaanikirjallisuus.19 

Kuinka lukuhalu sitten tuotettiin Suomeen? Miten Suomen säätyläiset omaksuivat 
eurooppalaisen lukemisen vallankumouksen? Miten Suomessa koettiin lukuvimman 
uhka ja lukuhalun toivo? Miten lukemista koskevat käsitykset levisivät ja levitettiin rah-
vaan keskuuteen? Ilkka Mäkinen tarkastelee näitä kysymyksiä tuottaen yhtenäisen tari-
nan lukemisen, lukuhalun ja kansankirjastojen vaiheista Suomessa varhaisemmista ajoista 
1800-luvun viimeisen neljänneksen alkuun.20 Lukuhalu saa Mäkisen käsittelyssä seuraa-
vanlaisen typologian. Alussa oli olematon lukuhalu, lukuun ottamatta yksittäisiä oppi-
neita, pappeja ja mahdollisesti hoviväkeä. Muussa yhteiskunnassa lukeminen oli homo-
geenista, rituaalista toistolukemista. Uusi aika alkoi synnyttää eriytymistä lukemisessa. 
Säätyjen väliset erot kasvoivat, kirjallisuuskäsitykset muuttuivat. Tuli omaksutun luku-
halun aika, lukemisesta tuli modernin ihmisen persoonallisuuden olennainen piirre. Kun 
lukeminen alkoi siirtyä myös muiden kuin säätyläisten toiminnaksi, seurasi problemaatti-
sen lukuhalun aika. Lukemisella oli kahdet kasvot, uhkaava lukuvimma ja toivottu luku-
halu. Kun pitkien pohdintojen jälkeen alettiin olettaa, että oppimattomassa kansassakin 
on lukuhalua, tuli löydetyn lukuhalun vaihe. Lukuhalu löydettiin tai konstruoitiin ensin 
säätyläisten omaan puheeseen rahvaan lukemisesta ja sitten rahvaan puheeseen omasta 
lukemisestaan. Käyty keskustelu ja rahvaan lukemista koskevan retoriikan muutos mah-

16  Lukuhalun käsitteestä Mäkisen, 1997, mukaan.
17  Mäkinen 1997, 18–19.
18  Mäkinen 1997, 42.
19  Mäkinen 1997, 45.
20  Mäkinen 1997, 54–55.
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dollisti laajamittaisen kirjastojen perustamisen. Kun käsite lukuhalu ja sen rinnakkaiskä-
site ”tiedonhalu” olivat niin voimakkaita, että ne otettiin ideologiseen käyttöön, syntyi 
ideologisoitu lukuhalu. Tarve seurata lukuhalun etenemistä johti pyrkimykseen tuottaa 
tilastoitu lukuhalu.21

3.2 Yleisten kirjastojen kehitys meillä ja muualla

Yleisten kirjastojen historian kotimaisesta tutkimuksesta

Tärkeä vaikutteiden lähde tämän työn kannalta on Ilkka Mäkisen väitöskirja ”Nödvän-
dighet af LainaKirjasto”. Modernin lukuhalun tulo Suomeen ja lukemisen instituutiot (1997), 
jota edellä jo siteerattiin. Siinä lukuhalun tuottamista Suomeen tutkitaan nimenomaan 
lukemis- ja kirjastodiskurssissa. Mäkinen pyrkii tarkastelemaan 1800-luvun ensimmäisen 
puoliskon kirjastolaitosta oman aikansa lähtökohdista käsin, ei myöhemmän ajan ”kehit-
tyneemmän” kirjastolaitoksen vaatimattomana alkuvaiheena. ”Tiedonhankinta ja -väli-
tys on ihmisyhteisöjen pysyvä funktio, jonka kukin yhteisö tavalla tai toisella järjestää. 
Niinpä sitä voidaan tutkiakin kunkin yhteisön omista lähtökohdista käsin.” Näin Mäki-
nen perustelee näkökohtansa.22 Tutkiessaan lukuhalun tuloa Suomeen Mäkinen päätyy 
tarkastelemaan sitä yhteisöjen, instituutioiden, näkökulmasta. Yksittäisten ihmisten luke-
misesta on vain hajatietoa, mutta lukuseuroista, lainakirjastoista ja pitäjänkirjastoista on 
tietoa, joka kertoo välillisesti, mutta konkreettisesti kulutuksesta. Sitä paitsi lukemisella 
näyttää olleen (ja on edelleen) vahvasti yhteisöllinen luonne, vaikka sen muodot ja ehdot 
vaihtelevatkin ajasta toiseen.23 Ilkka Mäkisen tutkimuksessa tarkastellaan 1800-luvun 
lainakirjasto- ja pitäjänkirjastolaitosta, jonka pohjalle sitten rakennettiin yleisten kirjas-
tojen järjestelmä 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteesta lähtien. Yleisten kirjastojen rantau-
tumista Suomeen ja tämän kirjastotyypin keskeisten piirteiden omaksumista tarkastelee 
puolestaan Pirjo Vatanen väitöskirjassaan Sääty-yhteiskunnan kirjastosta kansalaisyhteis-
kunnan kirjastoksi. Yleisten kirjastojemme murroskausi 1890-luvulta 1920-luvulle (2002). 
Myös Vatasen tutkimus on nyt käsillä olevan työn kannalta tärkeä innoittaja ja taustoit-
taja, koska siinä esitellään ne yleisen kirjaston keskeiset periaatteet ja tavoitteet, jotka vai-
kuttivat myös kirjastojen kirjavalintoja koskevan keskustelun ja toiminnan taustalla.

Pirjo Vatanen tarkastelee yleisiä kirjastoja (Public Library Movement) innovaationa, 
joka tuotettiin Yhdysvalloista Suomeen välittäjämaiden (Norja, Tanska ja Ruotsi) kaut-

21  Mäkinen 1997, 413–414.
22  Mäkinen 1997, 51.
23  Mäkinen 1997, 53.
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ta. Vatanen hahmottelee yleisten kirjastojen keskeisiä toimintaperiaatteita ja toiminnan 
taustalla vaikuttavaa ajatusmallia tukeutumalla alan keskeisten amerikkalaisten tutkijoi-
den näkemyksiin.24 Yleisten kirjastojen kehitys on 1800- ja 1900-lukujen tuote ja liittyy 
painetun kirjan, demokratiakehityksen ja kansanopetuksen leviämisen kauteen. Kirjas-
to määritellään perinteisesti järjestetyksi kokoelmaksi, jota paitsi kerätään ja säilytetään, 
myös käytetään. Yleisen kirjaston ideologiassa tähän konseptiin liitetään olennaisena osa-
na rajoittamaton käyttöoikeus, jonka tehostamiseksi tarvitaan tehokas kirjastoverkko ja 
kirjastotekniikka. Rajoittamattoman käyttöoikeuden vuoksi kirjastoliikkeen yhteys de-
mokratiaan on selvä. Kirjastot eivät voineet olla vain eliitin käytössä.25

Amerikkalaisten yleisten kirjastojen kehitys alkoi Uuden Englannin alueelta, josta se 
levisi nopeasti, vaikkakin epätasaisesti suureen osaan Yhdysvaltoja. 1900-luvun alussa 
yleisen kirjaston rooli kasvatuksessa, informaation ja virkistyksen lähteenä sekä talouden 
ja tieteen edistäjänä oli pitkälti toteutunut ja tunnustettu. Amerikkalaisen yleisen kir-
jaston on nähty toisaalta tukeutuvan amerikkalaisen yhteiskunnan perusarvoihin, kuten 
kansalaisten osallistumiseen päätöksentekoon, toisaalta pohjautuneen eurooppalaisten 
yleisiä kirjastojen edeltäneiden kirjastomuotojen luomaan malliin. Näistä tärkeimpiä 
ovat julkiseen omistukseen perustuneet kunnalliset kirjastot ja puolijulkiset lukuseurojen 
kirjastot.26

Bostonin kaupunginkirjastoa pidetään yleisen kirjaston ensimmäisenä ilmentymänä. 
Bostonin kaupunginkirjaston johtokunnan raportissa vuodelta 1852 on löydettävissä kes-
keiset yleisen kirjaston toimintaperiaatteet. Kirjaston toimintaan tuli ohjata verovaroja, 
kaikkien uskonnollisten suuntausten tuli olla edustettuina, englannin kieltä taitamat-
tomille piti hankkia omakielistä kirjallisuutta. Yhtäläiset mahdollisuudet kirjallisuuden 
käyttöön ja tietoon tuottaisivat yhteiskuntaa hyvin palvelevia amerikkalaisia, ja koska 
vain varakkailla oli mahdollisuus ostaa tarpeeksi kirjallisuutta, oli yhteiskunnan velvolli-
suus hoitaa asia loppuun. Opillinen sivistys johtaisi paitsi varallisuuteen, myös yhteiskun-
tarauhan säilymiseen.27

Yleisen kirjaston keskeiset piirteet, vapaa käyttöoikeus ja julkinen rahoitus, olivat 
1800-luvun puolivälin Bostonissa rohkea innovaatio. Amerikkalaisen kirjastoliikkeen ta-
voitteet poikkesivat englantilaisen kirjastoliikkeen tarkoitusperistä, niin samanaikainen 
ja samansisältöinen kuin toiminta olikin. Amerikkalaiset kirjastonhoitajat olivat kiinnos-
tuneita lukijoiden kasvattamisesta (education), kun taas Englannissa huolehdittiin ennen 
muuta lukijoiden sosiaalisesta ja moraalisesta hyvinvoinnista (social and moral welfare). 

24  Yleisten kirjastojen syntyä ja kehitystä Yhdysvalloissa ovat selvittäneet mm. Sydney Dizion, Jesse Shera 
ja James Thompson. Vatanen 2002, 26–35. 

25  Vatanen 2002, 26.
26  Vatanen 2002, 26–28.
27  Vatanen 2002, 28–29.
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Amerikkalaiset olivat myös brittejä kiinnostuneempia selvittämään, miten kirjasto palve-
lee ympäröivää yhteisöä.28

Yleisen kirjaston periaatteiden toteutus käytännössä edellytti koulutettua henkilö-
kuntaa ja kirjastotekniikan kehittämistä. Huolellisen kirjavalinnan avulla tuli voida 
edistää toivottuja vaikutuksia ja aatteita, mutta sen piti tapahtua käyttäjien ehdoilla il-
man propagandaa ja sensuuria. Kirjastossa ei saanut olla kirjoja, joita ei luettu. Kirjaston 
piti kuitenkin myös etsiä uusia ja uudenlaisia lainaajia tarjoamalla myös sellaista, minkä 
kysyntä ei ollut ennestään taattu. Keskeiset kirjastotekniikan uudistukset olivat avohyl-
lyjärjestelmä ja korttiluettelot. Eri aloilta laadittujen ja eri ryhmille suunnattujen luette-
loiden sekä uutuusluetteloiden avulla haluttiin vähentää tavoitteetonta lukemista. Samaa 
tarkoitusta palveli tiedotteiden postittaminen, mahdollisuus varata kirjoja, rajoituksien ja 
sääntöjen helpottaminen ja kaukolainaus.29

Yleisen kirjaston tulo Suomeen ja kehitys sotien välisenä aikana

Yleinen kirjasto oli alun perin urbaani ilmiö, ja myös Suomessa kehitys lähti liikkeelle 
kaupungeista. Kirjastotoiminta nähtiin tärkeäksi sosiaalisista syistä ja köyhemmän väes-
tön käytettäväksi tarkoitettuja kansankirjastoja tuettiin kaupunkien varoin. Helsingissä 
kirjaston kehityksen voi katsoa alkaneen lukusalin perustamisesta kituvaan kansankirjas-
toon 1871. Tunnettua on mm. Zacharias Topeliuksen propagointi Uudessa Suomettares-
sa lukusalin hyväksi. Helsingin lukusali herätti huomiota myös Turussa, johon perustet-
tiin lukusali samassa yhteydessä, kun kansankirjasto siirtyi kaupungin hallintaan 1878. 
Lukusali on yleiselle kirjastolle erityisen luonteenomainen piirre, minkä vuoksi Vatanen 
näkee kirjaston osana toimivien lukusalien perustamisen amerikkalaisten vaikutteiden 
ensimmäisenä käytännön merkkinä maassamme. Vuoteen 1905 mennessä oli jo kaikkiin 
kaupunkeihin perustettu lukusali. Sen sijaan amerikkalaisen kirjastotekniikan käyttöön-
otto ei vielä tässä vaiheessa toteutunut Suomessa.30

Vaikka ensimmäiset merkit amerikkalaisen kirjastomallin vaikutuksesta Suomessa 
löytyvätkin kaupungeista, eivät suomalaisen kirjastoliikkeen juuret ole erityisesti kaupun-
kien palvelujen kehittämistarpeessa. Yleisten kirjastojen kehittyminen tapahtui vanhojen 
pitäjän- ja muiden kansankirjastojen pohjalta. Niiden ensimmäinen kukoistuskausi oli 
1860-luvulla, ja vilkkaimmin kirjastoja perustettiin 1890-luvulla. 1900-luvun vaihteessa 
kirjastoja oli jo lähes 2000. Organisaattorina ja sysäyksen antajana kirjastojen perustami-
sessa toimi 1874 perustettu Kansanvalistusseura, joka pyrki levittämään tehokkaasti kan-
santajuista, halpaa kirjallisuutta sekä herättämään tiedon ja sivistyksen halua. Kirjastot 

28  Vatanen 2002, 29–30.
29  Vatanen 2002, 30–31.
30  Vatanen 2002, 41–44.
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olivat sidoksissa kansanopetukseen: vuoden 1866 kansakouluasetus määräsi kouluille pe-
rustettavaksi myös muita kuin oppilaita palvelevan kirjaston. Koulu oli luonteva ja usein 
ainoa kirjaston sijaintipaikka ja opettaja ilmeinen kirjastonhoitajaehdokas.31

Kansanvalistusseura lanseerasi suomalaisen kansankirjastomallin. Kunnalliseen kir-
jastoverkkoon kuuluivat keskuksena toimiva kantakirjasto, piirikirjastot ja lastenkirjas-
tot. Piirikirjastoista suunniteltiin myös kiertäviä, koska kirjakokoelmat olivat pieniä ja 
sen vuoksi nopeasti loppuun luettuja, mutta kiertokirjastomalli ei vakiintunut suomalai-
siin olosuhteisiin. Kansakoulujen lastenkirjastot olivat sekä oppilaskirjastojen että yleis-
ten kirjastojen lastenosastojen edeltäjiä. Paikallinen kaksiportainen organisaatio (toisaal-
ta keskitettyjen palvelujen hyvin varustettu kantakirjasto, toisaalta pienemmät paikalliset 
piirikirjastot ja lastenkirjastot) levisi hitaasti, mutta toimi kuitenkin alustavana pohjana 
kunnalliselle kirjastolaitokselle.32

Pirjo Vatanen kutsuu edellä kuvattua kehitystä Suomen varhaisen kirjastoliikkeen 
etabloitumisen ensimmäiseksi vaiheeksi, joka päättyy Kansankirjastokomitean asettami-
seen. Komitean nimeämistä voidaan pitää virallisena tunnustuksena kansankirjastotyön 
tavoitteille.33 Sen näkemykset ja ehdotukset noudattelevat Kansanvalistusseuran amerik-
kalaisvaikutteista linjaa. Kuntia houkuteltaisiin kirjastojen haltuunottoon ja ylläpitoon 
valtion tuen avulla. Kunnassa tuli olla yksi kunnollinen kirjasto, kantakirjasto, lisäksi 
kouluilla oppilaskirjastot sekä koulupiirin alueella toimiva kaikille avoin piirikirjasto.34

Kansalaiskirjastot

Termi ”yleinen kirjasto” ei levinnyt Suomessa ennen toista maailmansotaa laajaan käyt-
töön.35 Suomen ensimmäistä kirjastolakia valmisteltaessa esillä olivat termit ”kansalais-
kirjasto”, ”kansankirjasto” sekä kankea ”kunnalliset ja sivistysjärjestöjen omistamat kir-
jastot”.36 Kirjastoväen suureksi pettymykseksi 1928 säädetyn lain nimeksi tuli kuitenkin 
Kansankirjastolaki. Kansankirjastoista eivät kirjastoalalla toimivat mielellään puhuneet, 
sillä termiin nähtiin liittyvän vanhanaikaisia ja toiminnan imagolle haitallisia sävyjä. 
Esimerkiksi valtion kirjastotoimiston päällikkö Helle Kannila ratkaisi asian käyttämällä 
termiä kansalaiskirjasto.37 

31  Vatanen 2002, 46–47.
32  Vatanen 2002, 60–61.
33  Vatanen 2002, 61.
34  Vatanen 2002, 64.
35  Yleisten kirjastojen kehityksestä sotien välisenä aikana ks. myös Eskola 1999.
36  Valtion kirjastotoimikunnan ptk 9.3.1925. KA. VKTA, Ca 1.
37  Cannelin 1931a, 11.
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Kansanvalistusseuran lanseeraama kirjasto-organisaatio ei välttämättä toiminut pai-
kallisesti suunnitellulla tavalla. Kantakirjaston ja piirikirjastojen suhde toisiinsa ja kunnan 
hallintoelimiin oli useissa kunnissa kuitenkin epäselvä ja määrittelemätön. Kantakirjasto 
ei jokaisessa tapauksessa ollut kokoelmiltaan ylivoimaisesti laajin ja ammattimaisimmin 
hoidettu. Joissakin kunnissa osa piirikirjastoista sai kunnalta avustusta tai oli suoras-
taan kunnan hoidossa, osa taas jatkoi vanhaa – esimerkiksi nuorisoseuran tai raittiusyh-
distyksen alkuun panemaa – toimintaa talkoovoimin ja ilman vuosittaisia määrärahoja. 
Sääksmäellä sanottiin olevan 1924 ”kuudella tai seitsemällä kylällä kirjastot, joista neljä 
on kunnallisen piirikirjaston tapaista. Ne ovat joskus saaneet kannatusta.”38 Oli myös 
lainausasemia, joihin vaihdettiin kantakirjastosta kirjat tietyin väliajoin. Piirikirjaston ja 
lainausaseman raja saattoi olla varsin häilyvä, ja oli kirjastoja, jotka olivat näiden kahden 
järjestelmän yhdistelmiä. Joillakin paikkakunnilla oli käytössä vanha kiertokirjastojärjes-
telmä, jossa keskenään erilaisia kirjakokoelmia kierrätettiin kunnan eri kylillä. Kirjaston-
hoidon oppaan kirjoittanut A.A. Granfelt oli kannattanut kiertokirjastoja taloudellisena 
järjestelmänä, jonka avulla saataisiin käyttöön kohtalaisen suuri kirjavalikoima,39 mutta 
maalaiskuntien kirjastojen mallisäännöissä vuodelta 1922 kiertokirjastoja ei enää suosi-
teltu40.

Usean kirjaston toiminta on 1910-luvulla ja 1920-luvun alkupuolella ollut kaikesta 
päätellen heikkoa. Kirjastoja on ollut kokonaan toimimatta, (vanhat) kirjat jossakin va-
rastossa, ei kirjastonhoitajaa. On myös ollut kirjastoja, jotka ovat saattaneet olla avoinna 
yleisölle, mutta joihin ei ollut hankittu uusia kirjoja vuosikausiin. Jaalan kantakirjastossa 
ei hankittu uusia kirjoja kymmeneen vuoteen eikä Säkylässä seitsemään vuoteen. Erä-
järven kantakirjaston kirjojen arveltiin olevan niin vanhoja, ettei niistä ollut hyötyä kir-
jastotoiminnassa.41 Vuoden 1918 sekasortoiset olot vaikuttivat kirjastojenkin toimintaan. 
Kirjastojen toimimattomuuden kaudelta ei luonnollisesti ole tietoja ja merkintöjä asiakir-
joissa, mutta kun niitä jälleen alettiin herätellä henkiin, muisteltiin siinä vaiheessa myös 
uinahtamisen aikoja. Kirjastontarkastajat kirjoittivat raportteihinsa tietoja kirjastojen toi-
minnan uudelleen käynnistämisestä. Esimerkiksi Lempäälän ja Ilmajoen kantakirjastoja 
elvytettiin 1921 kansalaissodan tuhojen jäljiltä. Iin kantakirjaston uudelleen organisointi 

38  Olga Risulan tarkastuskertomus Sääksmäen kantakirjastosta 31.8.1924. KA. VKTA, Hd 6. Tekstissä 
mainitut kirjastoesimerkit ovat niistä kirjastoista, jotka määrittelin tutkimukseen esimerkkikirjastoja 
hakiessani ”keskivertoisiksi” kirjastoiksi.

39  Granfelt 1905, 18–19.
40  Cannelin 1931a, 257.
41  Hellin Hendolinin tarkastuskertomus Jaalan kantakirjastosta 23.9.1926. KA. VKTA, Hd 10; Hellin 

Hendolinin tarkastuskertomus Säkylän kantakirjastosta 21.3.1925. KA. VKTA, Hd 18; Olga Risulan 
tarkastuskertomus Eräjärven kantakirjastosta 29.8.1927. KA. VKTA, Hd 5.
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1924 tehtiin tulipalon johdosta saaduilla vakuutusmaksuilla. Pälkäneellä muodostettiin 
1921 elintarvikevoittovaroista rahasto, jonka korko annettiin kirjastolaitokselle.42

Mitä kirjaston ”elvyttäminen” sitten merkitsi vaikkapa Jaalassa? Erityisesti sitä, että 
hankittiin uusia kirjoja. Kirjaston kirjat järjestettiin kymmenluokituksen mukaan hyllyl-
le ja aloitettiin uusi hankintaluettelo. Kirjastossa oli paljon myös vanhoja, lähinnä uskon-
nollisia kirjoja. Ne laitettiin syrjemmälle. Jaalan kirjastonhoitaja, autoilija Martti Kajan-
der lähti Porvoon kirjastokurssille lisäoppia saamaan.43 Uudistusmahdollisuudet olivat 
vähäisiä ja ”elvyttäminen” tuli tehdä niukoin varoin. Jossakin Lempäälässä kantakirjas-
ton johtokunta ”uskaltaa nähdä unta omasta talosta”, muotoili kirjastontarkastaja raport-
tiinsa.44 

Kirjastoja koskeviin tilastotietoihin tulee suhtautua varauksella, mm. juuri edellä esi-
tetystä johtuen. Kuitenkin kirjastojen tilannetta 1928 kartoittavassa tilastoinnissa on py-
ritty mahdollisimman täsmälliseen lopputulokseen. Mukaan on otettu kirjastot, joiden 
on todella tiedetty olleen toiminnassa. Tosin toiminnassa oleviksi määriteltiin myös kir-
jastot, joissa kotilainojen lukumäärä oli niinkin alhainen kuin 20 lainaa vuodessa. Näin 
laskien päädyttiin siihen, että Suomessa oli 1.650 kirjastoa maaseudulla ja 55 kirjastoa 
kaupungeissa. Kuntien omistuksessa oli kirjastoista 62 prosenttia. Muita omistajia olivat 
mm. nuorisoseurat, työväenyhdistykset ja muut järjestöt. Kirjastojen lukumäärä näyt-
täisi pudonneen lähes puoleen vuodesta 1912, jolloin oli myös koottu kirjastotilastoa. 
Toimivien kirjastojen määrä ei kuitenkaan liene vähentynyt noin selvästi, vaan asian se-
littää huolellisempi tilastointi.45 Valtionavun piirissä kirjastoista oli 1929 noin puolet46. 
Vuonna 1928 maassa siis laskettiin olevan kaikkiaan 1.705 kirjastoa. Yhdeksän vuotta 
myöhemmin valtionapua saavia kirjastoja oli 2.358. Kirjastojen määrän kasvu vaikuttaa 
hämmästyttävän suurelta, mutta on otettava huomioon, että mukaan laskettiin myös lai-
nausasemat, joille toimitettiin vaihtuvia kirjakokoelmia kantakirjastoista.47 

42  Olga Risulan tarkastuskertomus Lempäälän kantakirjastosta 31.10.1921. KA. VKTA, Hd 5; Ivar Frin 
tarkastuskertomus Ilmajoen kantakirjastosta 14.–15.12.1921. KA. VKTA, Hd 13; Ivar Frin tarkastus-
kertomus Iin kantakirjastosta 23.10.1923. KA. VKTA, Hd 13; Olga Risulan tarkastuskertomus Pälkä-
neen kantakirjastosta 7.11.1921. KA. VKTA, Hd 6.

43  Mauno Kannisen tarkastuskertomus Jaalan kirjastosta 2.–3.11.1931. KA. VKTA, Hd 10.
44  Olga Risulan tarkastuskertomus Lempäälän kantakirjastosta 11.4.1928. KA. VKTA, Hd 5.
45  Cannelin 1932b, 16–17.
46  Valtionapua 1929 saaneet kirjastot luetellaan liitteessä 2. Vaikka luettelossa on vain noin puolet Suo-

messa toimiviksi arvioiduista kunnallisista ja järjestöjen kirjastoista, on se kuitenkin ajankohdan katta-
vin yleisten kirjastojen luettelo. Se, ettei kunta saanut valtionapua kirjastoonsa, ei välttämättä tarkoit-
tanut, ettei kunnassa ollut kirjastoa. Avustusta ei mahdollisesti joko haettu tai sitten se hakemisesta 
huolimatta evättiin. Kirjasto sai valtionapua samassa suhteessa kuin kirjaston omistaja siihen panosti. 
Valtionavun markkamäärät ovat siis kiinnostavia koska niiden perusteella voi jossain määrin hahmo-
tella kirjastojen toiminnan laajuutta. Luettelosta ilmenee myös, miten monta valtionapuun oikeutettua 
kirjastoa kunnassa toimi. 

47  Mitä v. 1937 kirjastotilasto… 1938, 7.
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Piirikirjastojen perustaminen syrjäkylille on ollut 1930-luvulla kulttuurisesti merkit-
tävä kysymys, joka liittyy keskusten ja reuna-alueiden välisiin suhteisiin. Kirjastoneuvoja 
Ferdinand Ripatti kertoi, että eräissä Itä-Suomen kunnissa oli pitänyt perustaa piirikirjas-
toja, koska muuten kunnanvaltuustot olisivat lakanneet tukemasta kantakirjastoja.48 Piiri-
kirjastonhoitajat olivat katkeria kantakirjastonhoitajien palkkoja olennaisesti heikommis-
ta korvauksista; epäkohtaa korosti se, että jotkut piirikirjastot saattoivat olla toimintansa 
laajuuden puolesta lähes kantakirjaston veroisia.49 Piirikirjastojen perustaminen, vaikka 
kirjastotoimeen osoitetut määrärahat olivat kokonaisuudessaan niukat, teki monessa ta-
pauksessa kantakirjaston kehittämisen mahdottomaksi, mitä taas pidettiin tärkeänä kir-
jastotoimen yleisen menestymisen vuoksi. – Tiheän piirikirjastoverkoston purkaminen ja 
korvaaminen kirjastoautotoiminnalla aloitettiin 1960-luvulla.

Kirjastojen tiloista ja aukioloajoista

Kirjastojen tiloista voi esittää kaksi ääripään esimerkkiä. Varsin yleistä oli, että maalais-
kunnan kantakirjasto toimi huoneessa, jota kirjaston lisäksi isännöi jokin toinen taho. 
Kirjat pidettiin lukollisissa kaapeissa, jotka avattiin kirjaston aukiolon ajaksi. Lämmitys 
ja valaistus oli puutteellinen. Eräästä maalaistalon ulkoeteisessä sijaitsevasta kirjastosta 
kerrottiin, että ”valoa on riittävästi kun avaa ulosvievän oven, niin kuin on tehtäväkin 
lainausaikana, milloin ei tahdota käyttää esim. tulen valoa”.50 Lainausasema oli siis, pait-
si pimeä, myös yhtä kylmä kuin ilma ulkona. Toista ääripäätä edustakoon Alvar Aallon 
suunnittelema, 1935 käyttöön otettu Viipurin kirjastotalo. Siellä oli tilat lainausosastolle 
ja opintolukusalille, henkilökunnan työhuoneille ja tutkijankammioille, sanomalehtisa-
lille, lastenosastolle, melkein talon koko pinta-alan käsittävälle varastolle sekä juhlasalille 
täydellisine keittiöineen.51

Valtion kirjastotoimikaan ei katsonut voivansa edellyttää kirjastotiloilta kovinkaan 
paljon. 1920-luvun puolivälissä asetettiin tavoitteeksi oman huoneen saaminen kanta-
kirjastoille. Sekin oli kova tavoite. Uudenmaan läänin Pyhäjärven kantakirjastolla oli 
oma rakennus, ja se oli ainutlaatuista 1920-luvun Suomessa.52 Kansankirjastoasetuksessa 
määriteltiin väljästi, että kirjaston oli sijaittava ”sopivassa, mikäli mahdollista, sitä var-
ten varatussa huoneistossa”.53 Maaseudun kirjastoista sijaitsi 1920-luvun loppupuolella 45 

48  Kirjastoneuvoja Ferdinand Ripatin toimintakertomus vuodelta 1926. KA. VKTA, Da 2.
49  Kirjastoneuvoja Olga Risulan toimintakertomus vuodelta 1926. KA. VKTA, Da 2.
50  Olga Risulan tarkastuskertomus Alajärven kunnan Menkijärven piirikirjastosta 27.5.1935. KA. VKTA, 

Hd 21.
51  Närhi 1935, 203–210.
52  Kantakirjastoille oma huone!, 1925, 16–17.
53  Asetus kansankirjastoista 27.4.1928.
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prosenttia kansakouluilla, 27 prosenttia yksityisten henkilöiden omistamissa tiloissa, 15 
prosenttia seurataloilla ja 11 prosenttia kunnantaloilla. Oulun läänissä, jossa opettajat 
toimivat kirjastonhoitajina huomattavasti harvemmin kuin muualla maassa, oli kirjaston 
yleisin sijoituspaikka yksityisen henkilön omistama talo. Kaupunkien kirjastot sijaitsivat 
useimmiten erilaisissa kaupunkien omistamissa tiloissa, joista vain pieni osa oli alun perin 
suunniteltu kirjastoiksi.54

Sotien välisenä aikana saatiin maahan Viipurin kirjastotalon lisäksi muitakin uusia, 
kirjastoiksi rakennettuja taloja. Tampereen kirjastotalo otettiin käyttöön 1925.55 1938 
valmistuivat Nurmeksen ja Laitilan kirjastotalot lahjoitusvaroin. Nurmeksen kirjasto-
talon lahjoittaja oli henkikirjoittaja N.K. Timonen ja Laitilan teollisuusneuvos Kustaa 
Hiekka.56

Perinteinen maaseudun kirjastojen aukiolopäivä on ollut sunnuntai. Vielä 1929 ylivoi-
maisesti yleisin aukioloaika Oulun läänin sekä Turun ja Porin läänin kirjastoissa oli sun-
nuntaisin puolen päivän jälkeen, jolloin voitiin palvella kätevästi ennen muuta kirkossa 
käyneitä.57 Aukioloaikaa koskevia määräyksiä annettiin ensimmäisen kerran 1928. Val-
tionapua saavan kirjaston tuli olla avoinna kaupungeissa vähintään neljä kertaa viikossa ja 
maaseudulla vähintään kaksi kertaa viikossa.58 Ainakin maaseudulla pitäydyttiin yleensä 
minimimääräyksessä, ja siitä saatettiin kirjaston vähäisen käytön vuoksi hakea jopa poik-
keusta. Toisaalta kirjastonhoidon harrastusmaisen luonteen vuoksi, ja erityisesti milloin 
kirjasto sijaitsi kirjastonhoitajan kotona, aukioloajoista ei aina pidetty kiinni. Kirjaston-
tarkastaja Risula kertoi Alajärven kirjastosta: ”Yleisö pääsee vapaasti hyllyjen luo ja voi 
lueskellakin kirjastohuoneessa pitkin päivää, koska kirjastonhoitaja asuu samassa talossa. 
Kunnallismiehet käyttävät mielellään sitä oikeutta hyväkseen monien kokoustensa aikoi-
na.”59 Toisaalta kirjastoja ei aina pidetty avoinna silloin kun oli ilmoitettu, mikäli kirjas-
tonhoitajalla oli muuta menoa, ja ”perheyritys” ei toiminut. 

Kirjojen esillepano ja luettelot

Toimitilan (omaan huoneen) saamista yksinomaan kirjaston käyttöön pidettiin välttä-
mättömänä edellytyksenä, jotta voitaisiin ajatella siirtymistä avohyllyjärjestelmään, lai-
naajien päästämistä hyllyille katsomaan ja valitsemaan kirjoja. Avohyllyjärjestelmä oli 
keskeisiä yleisen kirjaston piirteitä, ja sen käyttöönotto kirjaston ajanmukaisuuden ehto 

54  Cannelin 1932b, 18.
55  Kemiläinen 1925, 179.
56  Pulkkinen 1938, 177–183; Maaseudun ensimmäinen kirjastotalo…1938, 18–19.
57  Milloin kirjastot on …1929, 100.
58  Asetus kansankirjastoista 27.4.1928 14 §.
59  Olga Risulan tarkastuskertomus Alajärven kantakirjastosta 20.9.1931. KA. VKTA, Hd 21.
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ja todiste. Avohyllyihin siirtymisellä edistettiin käyttäjien omatoimisuutta ja valinnanva-
pautta, rohkaistiin kirjallisiin löytöretkiin ja tehostettiin kirjastopalvelua lisäämällä käyt-
täjien itsepalvelua. Ensimmäiset avohyllyt järjestettiin Suomessa Porvoon kaupunginkir-
jastossa 1912 ja samana vuonna Turun kaupunginkirjaston käsikirjastossa.60 Kun monissa 
maaseudun kunnissa kirjastotilat olivat heikot, ei avohyllyjärjestelmä levinnyt Suomessa 
kovinkaan nopeasti. Monissa kaupunginkirjastoissakin järjestelmään siirtymistä lykät-
tiin epätarkoituksenmukaisten ja ahtaiden huoneistojen vuoksi. Esimerkiksi Joensuussa ja 
Porissa ei vielä 1930-luvun alussakaan voitu päästää lainaajia hyllyjen ääreen.61 Avohylly-
järjestelmän käyttöönotto puolestaan edellytti kirjojen järjestämistä hyllyille sisällön mu-
kaan ryhmiteltyinä. Vanhaa kirjojen hankintajärjestykseen perustuvaa kirjojen hyllyille 
järjestämisen tapaa ei 1920-luvulla enää suositeltu.62 Valtion kirjastotoimikunta suositteli 
kirjastojen luokitusjärjestelmäksi Deweyn kymmenluokitusta, joka julkaistiin painettu-
na versiona 1925.63 Deweyn luokitusjärjestelmä otettiinkin kirjastoissa yleisesti käyttöön 
siinä mielessä, että muita laajalle levinneitä luokitusjärjestelmiä ei ollut. Eri asia on, kuin-
ka yksityiskohtaisesti ja huolellisesti kirjastoissa luokitettiin. Kirjastontarkastajien ker-
tomusten mukaan taito ja halu luokittaa oli monissa tapauksissa vähäinen. ”Tietokirjat, 
kaunokirjat ja loppuun kuluneet” nähtiin monessa kirjastossa riittäväksi kirjallisuuden 
ryhmittelyksi.64

Yleisimpiä kirjastojen luetteloita olivat käsinkirjoitetut hankintaluettelot, joihin kir-
jattiin tiedot ostetuista kirjoista kirjastoon saapumisjärjestyksessä. Erityisesti kaupunkien 
kirjastoissa toimitettiin lisäksi painettuja luetteloita kirjastossa olevista kirjoista. Niitä 
pidettiin kirjastossa esillä ja myytiin lainaajille. Kirjastontarkastajien lausuntojen mu-
kaan täysin ”luettelottomia” kirjastoja ei ollut. Tämä liittyy yleiseen kirjan arvostamiseen 
esineenä ja omaisuutena. Luettelon laatiminen yhteisestä omaisuudesta ja tuosta omai-
suudesta huolehtiminen ja sen inventointi oli jokseenkin selvää. Esimerkiksi Oulunsalon 
kantakirjaston johtokunta valitsi keskuudestaan muiden toimihenkilöiden ohella kirjas-
ton ”tarkastajat”, jotka toimittivat säännöllisesti kirjaston inventoinnin ja ilmoittivat joh-
tokunnalle, mitkä kirjat olivat kadonneet.65 

60  Vatanen 2002, 146–147.
61  J.A. Kemiläisen tarkastuskertomus Joensuun kaupunginkirjastosta 3.5.1932. KA. VKTA, Hd 1; Helle 

Kannilan tarkastuskertomus Porin kaupunginkirjastosta 5.6.1931. KA. VKTA, Hd 2.
62  Cannelin 1922a, 44.
63  Luokitusopas kirjallisuutta varten, 1925. Deweyn kymmenluokituksen oli esitellyt jo Granfelt kirjas-

tonhoidon oppaassaan 1905. Kemiläisen laatima suomalainen versio luokituksesta oli ilmestynyt 1913. 
Vatanen 2002, 142.

64  Näin kuvasi Martti Koskimies Iin kunnan Olhavan piirikirjaston kirjojen ryhmittelyä. Martti Koski-
miehen tarkastuskertomus 10.2.1936. KA. VKTA, Hd 13.

65  Tarkastus toimitettiin kirja kirjalta käymällä läpi hyllyssä oleva kirjallisuus sekä lainassa olevat lainauk-
sia koskevien merkintöjen perusteella. Kadonneiksi havaitut kirjat lueteltiin toimintakertomuksessa. 
Oulunsalon kantakirjaston johtokunnan ptk mm. 29.12.1914, 21.1.1924. Oulunsalon kunnan arkisto.
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Luetteloiden laatiminen toista tarkoitusta varten, tiedon tallentamiseksi ja sen hake-
misen apuvälineeksi, oli satunnaisempaa. Kirjastonhoitajien ja kirjastonkäyttäjien avuk-
si tarkoitettuja korttiluetteloita ylläpidettiin lähinnä suurimmissa kaupunginkirjastoissa. 
Helle Kannila piti 1920-luvulla kirjastohoitajien luettelointitaitoa vähäisenä ja kirjastojen 
korttiluetteloita kelvottomina.66 

Kirjallisuuden luetteloinnin opas ilmestyi 1936.67 Sen luettelointisääntöjen mukaan 
oli jo jonkin aikaa opetettu kirjastokursseilla ja luetteloitu Arvostelevan kirjaluettelon kir-
jat. Luettelointisääntöjen valmistuttua saatettiin ryhtyä merkittävään rationalisointiurak-
kaan, luettelointikorttien painattamiseen ja niiden jakeluun kirjastoille. Ensimmäinen 
150 kirjan korttierä oli myynnissä 1936. Kortit valmisti Kirjaliike Oy, jonka toimitus-
johtajana toimi Suomen kirjastoseuran rahastonhoitaja Hannes Myllylä.68 Ensimmäinen 
asiasanasto saatiin julkisuuteen 1941.69 

Kirjastoissa oli käytössä useita eri lainausjärjestelmiä. Vanha lainauskirjajärjestelmä 
tarkoitti lainausta koskevien tietojen kirjoittamista muistiin joko lainaajan nimen tai kir-
jan nimen mukaan järjestettynä. Korttijärjestelmiä tunnettiin ainakin kolme erilaista, 
Newarkin ja Brownen järjestelmät sekä ns. ykskorttijärjestelmä, Newarkin suomalainen 
sovitelma. Kannila suositteli viime mainittua halvimpana ja parhaiten tarkoitustaan vas-
taavana.70 1930-luvun alussa hän esitteli Suomessa uutta Detroit-järjestelmää. Sen mullis-
tavin piirre oli merkintöjen teon siirtäminen lainaajan tehtäväksi.71 Sekä ykskorttijärjes-
telmä että Detroit-järjestelmä olivat yleisissä kirjastoissa käytössä vielä vuosikymmenien 
ajan.

Suomen sotienväliselle yleiselle kirjastolaitokselle oli siis leimallista pienten toimipis-
teiden runsaus, niiden eristyminen toisistaan ja pääasiassa harrastukseen perustuva kir-
jastonhoito. Kantakirjastolla ja piirikirjastoilla ei ollut paljoakaan yhteistyötä. Kylien it-
senäisyyden ja omaehtoisen toiminnan korostaminen johti piirikirjastojen perustamiseen 
sen sijaan, että olisi jatkettu esimerkiksi kiertokirjastojärjestelmän kehittämistä. Vaikka 
kirjastonhoidon oppikirjassa jo esiteltiin amerikkalaista kirjastoautoa ja pohdittiin sen 
mahdollisuuksia Suomessa,72 keskityttiin edelleen pienten, kiinteiden kirjastojen perus-
tamiseen. Jos oli kunnallinen verkottuminen heikkoa, oli se sitä myös valtakunnallisesti. 
Keskuskirjaston ja maakuntakirjastojen aikaansaamiseksi jatkettiin työtä koko sotien-
välisen ajan, mutta ilman tuloksia. Eri osapuolilla oli eri näkemyksiä kiireellisyysjärjes-

66  Cannelin 1922a, 52.
67  Kyllikki Nohrström (toim.), Kirjallisuuden luetteloimisopas, 1936.
68  Cannelin 1936, 311–312.
69  Hellin Hendolin (toim.), Asiasanasto kirjastojen asialuetteloja varten, 1941.
70  Cannelin 1931a, 185.
71  Cannelin 1932a, 172–173.
72  Cannelin 1931a, 23.
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tyksestä, siitä, tulisiko päätavoitteena olla ensi sijassa valtakunnallisen keskuskirjaston 
perustaminen vai maakuntakirjastojen saaminen eri puolille maata.73 Kirjastoväellä oli 
mahdollisuus tavata toisiaan joka kolmas vuosi järjestetyissä yleisissä kirjastokokouksissa, 
samoin kuin mm. alueellisissa kesätapaamisissa. Vaikka kirjastoala ei pystynyt kustan-
tamaan omaa, vain kirjastoasioihin keskittyvää ammattilehteä, voitiin Kansanvalistus ja 
Kirjastolehden välityksellä levittää tietoa erilaisista kirjastoihin liittyvistä asioista. Lehden 
levikki oli kuitenkin niin vähäinen, että se ei ole voinut tulla kuin pieneen osaan kirjas-
toista.74 

Kehitys eräissä Euroopan maissa

Eurooppalaisessa tarkastelussa englantilainen yleinen kirjastolaitos edusti korkeaa tasoa. 
Vuoden 1919 County Library Act ja Carnegie-säätiön taloudellinen tuki lisäsivät kirjas-
tojen perustamista ja rahoitusta, niin että vuoteen 1926 mennessä kreivikuntakirjasto-
organisaatio toimi Englannissa, Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa viittä krei-
vikuntaa lukuun ottamatta. Eurooppalaisittain katsoen Englanti toimi esikuvana myös 
lähikirjastojen, kirjastoautojen ja sairaalakirjastojen perustamisessa sekä kirjastojen väli-
sen yhteistyön kehittämisessä.75

Suurista Länsi-Euroopan maista heikoimmin toimiva kirjastolaitos 1900-luvun en-
simmäisinä vuosikymmeninä oli Ranskassa. 1800-luvun lopussa liikkeelle lähtenyt po-
sitiivinen kehitys (vuonna 1890 6,1 miljoonaa kirjalainaa, 55-kertainen määrä vuoteen 
1865 verrattuna) pysähtyi ja suorastaan hidastui ensimmäisen maailmansodan aikoihin. 
James Smith Allen näkee syyksi ranskalaisen yhteiskunnan hitaan teollistumisen ja kau-
pungistumisen sekä alan heikon organisoitumisen. Mitään Carnegie-organisaation ta-
paisia toimijoita ei Ranskassa noussut, eikä myöskään yhteiskunta panostanut kirjastojen 
kehittämiseen. Kirjakokoelmat olivat suppeita ja lukijoita kiinnostamattomia, lainaus-
mahdollisuuksia rajoitettiin ja aukioloajat olivat lyhyitä.76

Magnus Torstenssonin mukaan yleisten kirjastojen kehitys pohjoismaisissa, Norjaa 
lukuun ottamatta, oli tilastollisesti tarkastellen Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen kirjasto-
laitoksiin verrattuna 50 vuotta jäljessä. Lainaustilastoilla mitaten Ison-Britannian 1800- 
ja 1900-lukujen vaihteen taso (2,5 lainaa/ asukas) saavutettiin Tanskassa 1930-luvul-
la, Ruotsissa 1950-luvun alussa ja Suomessa 1950-luvun puolivälissä. Torstensson näkee 

73  Koski 1985, 57.
74  Vuonna 1930 Suomen kirjastoseuran jäsenenä oli 289 kirjastoa, jotka saivat lehden jäsenmaksun vas-

tineeksi. Luvusta puuttuvat kuitenkin mahdollisesti muuta kautta kuin jäseneksi liittymällä lehden ti-
lanneet. Sippola 1930, 59.

75  Harris 1995, 220.
76  Allen 1991, 46.
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yleisten kirjastojen kehityksen kulkevan huomattavan paljon yhtä jalkaa yhteiskunnan 
demokratisoitumisprosessin ja teollistumisen kanssa. Tämä koskee erityisesti pohjoismai-
ta, Isoa-Britanniaa ja Yhdysvaltoja.77 1930-luvun lopussa Suomen kirjastojen lainausluvut 
(1,2 lainaa/asukas) eivät eronneet kovin suuresti Virosta (1,7 lainaa/asukas) ja Latviasta 
(1,8 lainaa/asukas). Tanska sen sijaan oli kaukana (2,9 lainaa/asukas). Suomen kirjasto-
jen lukumäärä (2358) samaan aikaan oli häkellyttävän suuri verrattuna Viroon (728), 
Tanskaan (934) ja Norjaan (1250). Kirjastopalvelun maantieteellinen saavutettavuus oli 
kuitenkin parasta Tanskassa, jossa sijaitsi yksi kirjasto 44 neliökilometriä kohden. Virossa 
vastaava luku oli 70 neliökilometriä, Suomessa 142 neliökilometriä ja Norjassa 260 ne-
liökilometriä.78

Yleisen kirjaston kirjavalintakeskustelusta eri maissa

Yleisen kirjaston käyttäjien valinnan ja vapauden rajat tulevat testatuiksi kirjavalinnassa. 
Bostonin yleistä kirjastoa 1850-luvun puolivälissä perustettaessa kaupunginhallinnossa 
nähtiin sopivaksi käyttää julkisia varoja kirjojen hankkimiseksi ”for popular consump-
tion”. Amerikkalainen kirjastoliike näki, että vaikka kirjaston tavoitteet saavutettaisiin-
kin parhaiten hyvällä kirjallisuudella, ne menetettäisiin, ellei kirjakokoelmalla pystytty 
houkuttelemaan potentiaalisten lukijoiden pääjoukkoa kirjastoon. Lukemista yleensä pi-
dettiin arvokkaana asiana lukutaidon kehittymisen kannalta ja vaihtoehtona huonoille 
harrastuksille. Tavallisen kansan ajateltiin voivan kehittyä lukijoina lukemalla helpohkoa 
kirjallisuutta. Kansantajuisia kirjoja tuli ostaa useita kappaleita, niin että useat saattoivat 
lainata saman kirjan yhtä aikaa. Tietokirjallisuuden valintaa määritti vaatimus tasapuoli-
suudesta. Tietoa piti tarjota eri aloilta ja kohdella tasapuolisesti eri suuntauksia.79 

Esther Jane Carrierin mukaan amerikkalaiset kirjastonhoitajat hyväksyivät 1800-
luvun kolmannella neljänneksellä kaunokirjallisuuden kirjastojen kokoelmiin sinänsä, 
mutta keskustelu siitä, mikä tulisi olla sen sopiva määrä ja millaista kaunokirjallisuutta 
hankittaisiin, oli ammattikunnan keskuudessa jatkuva puheenaihe. Kun kirjastojen mää-
rä lisääntyi ja kirjakokoelmat kasvoivat (amerikkalaisissa kirjastoissa yhteensä 11 miljoo-
naa nidettä 1875, 45 miljoonaa nidettä 1900), käännettiin alan sisäisessä keskustelussa 
huomiota enemmän kirjaston kasvattavaan rooliin.80 1900-luvun puolella korkeakirjal-
lisuuden puolesta puhujat tähdensivät, ettei kirjastojen enää tarvinnut sinänsä edistää 
lukemista – jotkut jopa lukivat liikaa. Toisten mukaan kirjastoissa tuli olla kirjoja, jotka 

77  Torstensson 1993, 60–61.
78  Liivaku 1995, 148.
79  Vatanen 2002, 88–91.
80  Carrier 1985, 4.
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kiinnostivat lukijoita, ja koska populääri romaani oli 1900-luvun hallitseva kirjallisuus-
laji, heitä ei huolettanut sen selkeä näkyminen kirjastojen kokoelmissa. Amerikkalainen 
kirjastoalan keskustelu käsitteli usein kirjavalinnan ja sensuurin rajankäyntiä, joka johti-
kin 1940-luvulla American Library Associationin julkaisemaan lukemisen vapautta ko-
rostavan ja sensuurinvastaisen ”Library Bill of Rights” -julistuksen hyväksymiseen.81 

Englannissa korostettiin eniten lukemisen sosiaalisia vaikutuksia, mm. poissa pysy-
mistä kapakasta. Useimmat kirjastonhoitajat jakoivat näkemyksen siitä, että lukijoiden 
enemmistö tarvitsi erityisesti kaunokirjallisuutta, myös kevyttä kaunokirjallisuutta, vaik-
ka oli niitäkin, joiden mielestä olisi pitänyt ostaa ainoastaan tietokirjallisuutta. Kevyiden 
romaanien vastustus perustui osittain oletukseen, että kirjaston maine veronmaksajien ja 
päättäjien silmissä romahtaisi.82

Saksalaisen kirjastolaitoksen toimintaperiaatteet erosivat selkeästi amerikkalaisesta 
yleisestä kirjastosta. 1920-luvun puolivälissä Saksassa oli 356 pientä ja yleensä huonosti 
resurssoitua ”kansankirjastoa” (Volksbibliothek) ja 273 julkista tieteellistä kirjastoa, joi-
hin kuuluivat mm. yliopistojen kirjastot. Saksalaisen Volksbibliothekin ideana oli koota 
suppea, erittäin huolella valittu ”sivistyskirjaston kokoelma”, jolla ei tosin tavoitettaisi 
suuria käyttäjämääriä, mutta se ei ollut tarkoituskaan, vaan tavoitteena oli sivistää niitä, 
jotka sitä todella halusivat. 83

Suomen 1800-luvun loppupuolen kirjastokeskustelussa kirjavalinta oli päällimmäisiä 
aiheita. Ongelmana oli suomenkielisen kirjallisuuden vähäisyys, vaikeudet saada tietoa 
ilmestyvästä kirjallisuudesta ja saada sitä hankituksi sekä pelko siitä, että kansa saisi kä-
siinsä epätoivottua kirjallisuutta. Keskustelun aiheena oli myös hengellisen ja maallisen 
kirjallisuuden asema kirjastoissa, kansan käsityskyvyn rajat ja kaunokirjallisuuden laatu. 
Kirjavalinnan edistämiseksi alettiin laatia luetteloita kansankirjastoihin sopivasta kirjal-
lisuudesta. Toimintaa aloitteli Yrjö Koskisen Kirjallinen kuukauslehti ja jatkoi Kansanva-
listusseura. Myös Valfrid Vaseniuksen Neuvoja kansakirjaston hoidosta (1891) sisälsi kir-
jallisuuden suositusluettelon. Herätti kuitenkin huomiota, että luettelosta puuttui uusi 
kotimainen realistinen taideproosa, minkä vuoksi Kansanvalistusseura nimesi erityisen 
työryhmän valmistelemaan uutta kirjallisuusluetteloa oppaan uuteen painokseen. Vuo-
den 1906 Kansankirjastokomitea määritteli sekin kirjastokirjallisuuden rajoja. ”Epäsi-
veellinen, rikoksiin kiihottava kirjallisuus ja muulla tavoin ala-arvoinen kirjallisuus” tuli 
pitää pois kirjastosta, mutta muuten hankittavan kirjallisuuden tuli edustaa laajasti eri 
näkemyksiä ja käsityskantoja. Yksipuolisuuden vaaroista varoitti myös Viljo Tarkiainen 
1905. Yleisperiaatteena oli, että kirjastoon hankittavien kirjojen tuli olla ”hyviä”, edistää 
lukijan henkistä kehitystä ja kohottaa kansan sivistystasoa. Kielellisesti ja sisällöltään van-

81  Carrier 1985, 296–297.
82  Vatanen 2002, 89–91.
83  Harris 1995, 222.
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hentuneet tai liian osoittelevasti opettavaiset kirjat eivät kuuluneet kirjastoon. Tarkiaisen 
kuulijakunta, kirjastokokouksen osallistujat, uskoi kansan pitävän kirjallisuudesta, joka 
Tarkiaisen, oppineen esteetikon mielestä oli liian opettavaista ja vanhentunutta. Pirjo 
Vatanen näkee tämän ”yksinkertaisen” kansankirjallisuuden puolustuksen kertovan sii-
tä, että kirjasto nähtiin vaihtoehtona vähemmän toivotuille ajanviettotavoille ja tärkeänä 
väylänä yleisessä lukutaidon edistämisessä. Kyse ei ollut kirjallisten arvostusten eroista.84

3.3 Kirjallisuuden kustantaminen Suomessa

Tässä tutkimuksessa ymmärretään kirjallisuuden käsite laajasti. Lukemista ja yleisten 
kirjastojen historiaa koskevan tutkimuksen näkökulmasta sekä kauno- että tietokirjalli-
suus, niin lapsille kuin aikuisille tarkoitettu kirjallisuus, yhtä lailla alkuperäinen kotimai-
nen kuin käännettykin kirjallisuus ovat kaikki yhtä kiinnostavia. Tämä perustuu siihen, 
että yleisen kirjaston käyttäjäkunta on periaatteessa rajoittamaton ja kirjaston intresseissä 
on tavoittaa kaikkiin ikäryhmiin kuuluvat ja erilaisista asioista kiinnostuneet (todelliset 
ja potentiaaliset) kirjastonkäyttäjät. Mainitun lähtökohdan vuoksi kirjallisuushistoriat, 
joissa pyritään luomaan kokonaiskäsitys eri aikakausien keskeisistä kirjallisista ilmiöistä, 
ja joissa yleensä keskitytään kotimaiseen taidekirjallisuuteen, eivät ole tämän tutkimuk-
sen kannalta antoisaa lähde- ja tausta-aineistoa. Ilmestyneen suomenkielisen kirjallisuu-
den kenttää pyritään sen vuoksi seuraavassa hahmottelemaan kustantajia käsittelevien 
historiateosten ja kirjallisuuden ilmestymismääriä koskevan tilastotiedon avulla.

Erityisesti kaksi tutkimusta ovat tämän työn kannalta antoisia. Urpo Kovalan tut-
kimus angloamerikkalaisen kirjallisuuden välittymisestä Suomeen vuosina 1890–193985 
sisältää tärkeää taustatietoa. Kovala tarkastelee mm. kustannustoimintaa välitysinstituu-
tiona. Koska laajentuvan joukkoviestinnän myötä välitön kontakti viestin lähettäjän ja 
vastaanottajan välillä on kadonnut, sitä korvaamaan ovat tulleet välittäjät. Välittäjän teh-
tävänä on tuoda teksti lukijan saataville ja helpottaa sen henkistä vastaanottoa.86 Kus-
tantajien, kirjakauppojen, koululaitoksen ja kirjallisuuskriitikoiden lisäksi myös kirjastot 
ovat luonnollisesti kirjallisuuden välittäjiä. Kustantaja on kuitenkin aina piirun verran 
edellä mainittuja muita välittäjiä: kustannuspäätös tai päätös olla kustantamatta tehdään 
aina välitysketjun alkupäässä. Toinen tämän työn kannalta tärkeä tutkimus on Erkki Se-
väsen työ kirjallisuuden tuotannon ja välityksen yhteiskunnallisesta sääntelystä Suomessa 
1918–1939.87 Hänen tutkimuksensa kohdistuu kirjallisuuden tuotannon, välityksen ja 

84  Vatanen 2002, 92–94.
85  Kovala 1992.
86  Kovala 1992, 7.
87  Sevänen 1994.
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jälkikäteiskontrollin kannalta avainasemassa olevien ryhmien, ns. eliittiryhmien, ja niistä 
mm. kustannuspoliittisen eliitin toimintaan. Sääntelyn tutkimuksessa mikrososiologinen 
ja makrososiologinen näkökulma ovat Seväsellä vuorovaikutuksessa keskenään. Edelli-
sessä näkökulmassa tarkastelun kohteena on kirjallisuusjärjestelmän sisäinen tila ja siinä 
tapahtuva toiminta, jälkimmäisessä järjestelmän suhde muihin järjestelmiin ja muuhun 
yhteiskuntaan.88 Seväsen laatimaa kirjallisen kustannustuotannon kokonaiskuvaa käyte-
tään tässä työssä teoreettisena mallina Arvostelevan kirjaluettelon toimintaa analysoitaes-
sa.

Kaksi suurinta kustantajaa sotienvälisenä aikana olivat WSOY ja Otava. WSOY jul-
kaisi 1918–1939 yhteensä 6.943 kirjanimekettä, mukaan lukien uudet painokset.89 Ota-
van vastaava tuotantoluku on 5.159 nimekettä.90 Karistolta ilmestyi 2.384 nimekettä91 ja 
Gummerukselta 1.245 nimekettä92. Mainitut julkaisumäärät näiden neljän kustannus-
liikkeen osalta on saatu kustannusyhtiöiden historioista, joita voi pitää luotettavimpina 
lähteinä asiassa. Toinen lähde kirjallisuuden ilmestymismäärien tarkasteluun kustantajit-
tain on Suomen kansallisbibliografia. Sen kohdalla on huomattava, että bibliografiaan on 
voitu tallettaa tiedot vain niistä kustannustuotteista, jotka on ns. vapaakappalelain pe-
rusteella toimitettu kansalliskirjastoon. Aukkoja ja puutteita on varmasti jäänyt; kaikkia 
kirjoja ei ole saatu bibliografiaan luetteloitua. Mainitun bibliografian mukaan kustan-
nusyhtiö Kirjalta ilmestyi 1918–1939 1.087 kirjanimekettä (sekä ensipainokset että uu-
det painokset mukaan lukien), Valistukselta 577, Minervalta 336, Satakunnan kirjateol-
lisuudelta 161, Edistysseurojen kustannukselta 131, Kansanvallalta 129 ja Ahjolta 109 
nimekettä.93 

Eri kustantajien julkaisumäärät kertovat paljon kustannusliikkeiden keskinäisistä 
kokoeroista, mutta syvällisempää merkitystä tämän tutkimuksen kannalta luvuilla ei 
välttämättä ole. Vuosittainen julkaisutuotanto oli niin suurta, ettei mikään kirjasto voi-
nut hankkia kaikkea ilmestynyttä kirjallisuutta. Kustantajat tuottivat sitä paitsi myös 
julkaisuja, jotka eivät olleet kirjastojen kannalta kiinnostavia (mm. oppikirjat, Otavan 
julkaisema puolustusvoimien tilaama sotilaskirjallisuus, tiheään tahtiin julkaistut uudet 
painokset jne.). 

Kai Häggmanin mukaan WSOY (per. 1878) oli 1920-luvulla virkeä ja laaja-alainen 
kustantaja. Liikevaihdon ja kustannetun kirjallisuuden kasvu ei tapahtunut laadun kus-
tannuksella. WSOY julkaisi myös kallista ja kannattamatonta tiedettä ja tuki kirjailijoi-

88  Sevänen 1994, 34–36.
89  Häggman 2001, 486.
90  Tarkka 1980, 476.
91  Niemi 2000, 230.
92  Leino-Kaukiainen 1990, 297.
93  Kaikkien kustantajien osalta sekä ensipainokset että uudet painokset mukaan luettuina. Suomen 

kansallisbibliografia – Fennica-CD-ROM.
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taan taloudellisesti merkittävällä tavalla.94 Nationalismi ja liberalismi olivat vahvasti mu-
kana kustannuspolitiikassa, sen sijaan sosialismi jätettiin marginaaliin.95 1930-luvun alun 
lama ei koetellut WSOY:tä yhtä rankasti kuin joitakin muita kustantamoja, mm. Otavaa. 
Käännöskirjallisuuden julkaisumääristä ei tingitty, mutta modernin eurooppalaisen aika-
laiskirjallisuuden kustantaminen oli niukkaa, kuten muissakin kustantamoissa. Vuonna 
1933 WSOY:llä alkoi mennä taloudellisesti selvästi huonommin, ja tässä vaiheessa tehtiin 
kustannuspoliittinen linjanmuutos sallivampaan suuntaan. Yhtiössä oli siihen asti tehty 
selvä raja ”taidekirjallisuuden” ja ”ajanvietteen” välillä.96 

Pekka Tarkka luonnehtii Otavaa (per. 1890) tuotannoltaan moniarvoiseksi kustan-
tajaksi, jolle oli leimallisinta ensyklopedistinen ja luonnontieteellinen kirjallisuus. Otava 
näyttää keränneen piiriinsä kirjoittajia, jotka ovat vastustaneet suomalaisen ilmapiirin 
kirkollista tai kansallista umpiota. Tässä mielessä sen toiminta erosi WSOY:n, toisen suu-
ren yleiskustantamon, konservatiivisemmasta linjasta. Kahdella suomalaisittain katsoen 
suurella kustantajalla oli kuitenkin myös paljon yhteistä, johtuen niiden asemasta erään-
laisina kansallisina instituutioina. Suuri yleiskustantamo toimii yhteiskunnassa moneen 
suuntaan ja sen keskeisten laitosten, mm. teollisuuden, kaupan, koulun ja armeijan, pal-
velijana. Tarkka perusteleekin näkemystään Otavan moniarvoisuudesta sen asemalla so-
siaalisten toimintojen koko kentässä.97 

Myös Karistoa (per. 1900) voidaan luonnehtia yleiskustantamoksi, sillä sen tarjonnas-
ta itsenäisyyden ajan kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä puuttuivat vain oppikir-
jat.98 Yhtiön omaleimainen piirre oli näytelmätuotannon runsaus. Kariston Seuranäytel-
miä-sarjassa ilmestyi 1918–1939 peräti 384 näytelmää.99

Gummeruksen (per. 1873) 1920-luvun tuotannolle oli leimallista kaunokirjallisuu-
den lisääntyminen, ja erityisesti kotimaisen kertomakirjallisuuden voimallinen tulo yh-
tiön ohjelmaan. Gummerus aloitti samoihin aikoihin myös hartauskirjallisuuden julkai-
semisen uudelleen. Tämä yhtiön perinteinen kustannustuote oli poistunut autonomian 
kauden lopussa kustannusohjelmasta.100 Pirkko Leino-Kaukiaisen mukaan Gummeruk-
sen johto pyrki 1930-luvulla kirkastamaan yhtiön kuvaa ”katekismusten ja postillojen” 
julkaisijasta sekä kauno- että tietokirjallisuuden suuntaan. Hartaus- ja oppikirjojen mää-
rää vähennettiin. Kaunokirjallisuudesta ylivoimaisesti suurin osa (87 prosenttia) oli alku-
peräistä kotimaista tuotantoa.101 

94  Häggman 2001, 296.
95  Häggman 2001, 305.
96  Häggman 2001, 378–381.
97  Tarkka 1980, 11–12.
98  Niemi 2000, 44.
99  Luvussa mukana myös uudet painokset. Suomen kansallisbibliografia – Fennica-CD-ROM.
100  Leino-Kaukiainen 1990, 111.
101  Leino-Kaukiainen 1990, 147.
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Kustannusosakeyhtiö Kirjan historia liittyy kiinteästi WSOY:n historiaan. WSOY 
möi 1916 hankkimansa Kirjan osake-enemmistön edullisella hinnalla 1924 Kirjan toi-
mitusjohtajalle Eino Railolle ja tämän keräämälle osakkaiden joukolle, mutta osti osake-
enemmistön takaisin 1931.102 Kiinteä suhde teki mahdolliseksi kustannustuotteiden jaka-
misen yhtiöiden kesken. Kirjaan kanavoitiin julkaisukelpoiset teokset, joiden ei katsottu 
sopivan WSOY:n linjaan.103

Valistuksen (1900–1979) pääpaino oli oppikirjoissa, mutta yhtiö kustansi jonkin 
verran myös nuorisokirjallisuutta. Minervan (1917–1934) ja Satakunnan kirjateollisuu-
den (per. 1919) tuotannot sisälsivät pääasiassa käännettyä viihdekirjallisuutta. Edistys-
seurojen kustannus (1917–1923) peri Raittiuden Ystävät -järjestön kustannusvaraston ja 
julkaisi nuorisoseuraliikettä aatteellisesti lähellä olevaa kirjallisuutta. Kansanvalta (pe-
rustettiin 1918, kirjojen kustannus lopetettiin 1939) julkaisi mm. yhteiskunnallista tieto-
kirjallisuutta sekä kaunokirjallisuutta. Ahjon (1917–1924) tuotannon enemmistönä olivat 
kaunokirjalliset suomennosteokset.104

Suomenkielisen kaunokirjallisuuden (sekä alkuperäiset että käännetyt) kustantamis-
ta hallitsivat WSOY ja Otava. Niiden yhteenlaskettu osuus julkaistusta suomenkielisestä 
kaunokirjallisuudesta oli 1920 runsaan kolmanneksen luokkaa, ja 1939 peräti kaksi kol-
masosaa. 

Kustantamojen keskinäinen suhde vaihteli melko paljon. Esimerkiksi 1920 WSOY 
julkaisi kaikesta Suomessa ilmestyneestä kaunokirjallisuudesta 21,7 prosenttia ja Otava 
vain 13,3 prosenttia. Vuonna 1939 kustantamoiden määräsuhteet olivat toisin päin: il-
mestyneestä kaunokirjallisuudesta 36,8 prosenttia oli Otavan ja 29,6 prosenttia WSOY:n 
tuotantoa.105 Tietokirjallisuuden kustantamisen kenttä oli kaunokirjallisuutta huomatta-
vasti laajempi ja pirstaleisempi. Kustannusliikkeiden lisäksi tietopuolista julkaisutoimin-
taa oli mm. valtion virastoilla ja laitoksilla (laki- ja asetusjulkaisuja, tilastoja, tiedonantoja 
jne.), vakuutusyhtiöillä (oppaita asiakkailleen) jne. Osa tietokirjallisuuteen laskettavasta 
julkaisutuotannosta on siis jo lähtökohtaisesti, julkaisijasta ja kohderyhmästä johtuen, 
yleisten kirjastojen ja yleisen lukuharrastuksen kannalta epäkiinnostavaa. Käytettävissä 
olevista bibliografioista ja kustannusliikkeiden historioiden sisältämistä julkaisumääriä 
koskevista tiedoista ei voida kuitenkaan tätä osaa tietopuolisesta julkaisutoiminnasta eri-
tellä ja sulkea pois.

Käännöskirjallisuus on tutkimuksessa yleensä alettu entistä korostetummin nähdä 
osana suomenkielistä kirjallisuutta erityisesti 1990-luvulta alkaen. Käännöskirjallisuus 
luo malleja alkuperäiselle suomenkieliselle kirjallisuudelle. Monet kirjallisuuden lajityy-
pit on ensin otettu vastaan suomennoksina, sen jälkeen vasta on löytynyt kotimaisia kir-

102  Häggman 2001, 386.
103  Häggman 2001, 246.
104  Virtanen 1958, 233–236.
105  Sevänen 1994, 57.
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joittajia laajemmalla rintamalla. Kirjallisuuden vastaanottoa tutkittaessa käännöskirjal-
lisuuden kustantamista, jakelua ja lukemista koskevat selvitykset tuovat esiin sellaisiakin 
seikkoja, joita kotimaisen kirjallisuuden osalta ei voida tarkastella. Käännöskirjallisuutta 
koskevan tutkimuksen esiin nousua kuvaa, että tekeillä on laaja suomennoskirjallisuuden 
historia, ensimmäinen laatuaan Suomessa. 

Käännöskirjallisuuden suhteellinen osuus julkaistusta kaunokirjallisuudesta pieneni 
1920-luvun lopulta alkaen, kun Suomi oli liittynyt tekijänoikeuksia koskevaan ns. Ber-
nin sopimukseen 1928. 1920-luvulla käännösten osuus koko kaunokirjatuotannosta oli 
48 prosenttia, 1930-luvulla enää 35 prosenttia.106 Englanninkielestä tehdyt käännökset 
hallitsivat käännöskirjallisuuden kenttää: 1920- ja 1930-luvuilla julkaistusta aikuisten 
kertomakirjallisuudesta 45 prosenttia ja nuorisokirjallisuudesta 49 prosenttia oli alkupe-
rältään englanninkielistä. Toiseksi eniten julkaistiin käännöksiä skandinaavisista kielis-
tä (19 prosenttia aikuisten kertomakirjallisuudesta, 16 prosenttia nuorisokirjallisuudes-
ta).107 

106  Vuosina 1920–1929 ilmestyi 3.949 kaunokirjallisuusnimekettä, joista alkuperäisiä suomenkielisiä 
1.990, suomennettuja 1.908 ja alkuperältään tuntemattomia 51. Vuosina 1930-1939 vastaavat luku-
määrät olivat: yhteensä 3.343 nimekettä, joista alkuperäisiä suomenkielisiä 2.063, suomennettuja 1.175 
ja alkuperältään tuntemattomia 105. Kovala 1992, 192.

107  Kovala 1992, 193.
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1 Kirjastojen kirjavalinnan lainsäädännöllinen ja hallinnollinen 
säätely

1.1 Valtionavustus ohjaajana 

Vuodesta 1918 lähtien kirjastojen avustaminen valtion varoista järjestettiin tilapäisesti 
niin, että Kansanvalistusseura ja Svenska Folkskolans Vänner jakoivat kirjastoille tarkoi-
tukseen varatut avustukset kirjojen ja kirjastotarpeiden muodossa.1 Kirjastotoimen val-
tiollinen organisaatio muodostettiin perustamalla 1920 valtion kirjastotoimikunta ja sen 
alainen toimisto. Toimikunnan puheenjohtajana toimi kouluhallituksen kouluneuvos, 
jolle kuuluivat vapaata valistustyötä koskevat asiat, ja jäseninä kuuden sivistysjärjestön 
(Kansanvalistusseura, Suomen Kirjastoseura, Suomen Nuorison Liitto, Työväen Sivistys-
liitto, Svenska Folkskolans Vänner ja Finlands Svenska Arbetarförbund) nimeämät edus-
tajat. Toimikunta valitsi 1921 toimiston päälliköksi, virkanimikkeellä valtion kirjastotoi-
miston johtaja, Helle Kannilan.2 

Valtion kirjastotoimikunta määritteli marraskuussa 1921 kirjastojen valtionavustus-
ten perusteet. Avustukseen oikeutettiin julkiset, kaikille avoimet kirjastot, joiden tarkoi-
tuksena oli ”tietojen ja yleissivistyksen levittäminen”. Ehtona avustuksen saamiselle oli, 
paitsi tietyt kirjaston toimitilaan, aukioloaikaan ja muuhun sellaiseen liittyvät seikat, 
myös se, että kirjastossa ei ole ”epäsiveellistä tai muuten ala-arvoista kirjallisuutta”. Avus-
tuksen suuruus määriteltiin siten, että maaseudun kirjastot saisivat tietokirjallisuuden 
ostoon yhtä paljon kuin kirjasto itse oli edellisenä vuonna siihen käyttänyt ja kaunokir-
jallisuuden ostoon 75 prosenttia, vastaavalla laskutavalla. Kaupunkien kirjastojen avus-
tussummat olivat tietokirjallisuuden hankintaan 50 prosenttia ja kaunokirjallisuuden 40 
prosenttia. Avustuskatoksi asetettiin 3000 markkaa kantakirjastoa ja 500 markkaa piiri-
kirjastoa kohden vuodessa. Avustus myönnettiin kirjoina, ei rahassa. Maaseudun kirjas-
tot saattoivat saada avustusta myös kirjastonhoitajan palkkaamiseen.3

Valtionavustuksen jakoperusteisiin liittyi siis selkeä näkemys ensisijaisista tukikoh-
teista. Tärkeintä oli saada maaseudun kirjastoihin tietokirjallisuutta. Avustuksen yläraja 

1  Cannelin 1921, 51. 
2  Kauppi 1976, 54.
3  Valtion kirjastotoimikunnan ptk 24.11.1921. KA. VKTA, Ca 1.
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oli niin alhainen, että vähääkään suuremmille kaupunginkirjastoille avustuksella ei ollut 
suurta merkitystä, mutta pienille kunnille se oli tuntuva. Avustuksia ei kuitenkaan jaettu 
täysimääräisinä, sillä kun haettujen avustusten kokonaissumma ylitti käytettävissä olevat 
määrärahat, pudotettiin avustuksia tasaisesti kaikilta hakijoilta. Esimerkiksi 1924 kirjas-
toille maksettiin 70 prosenttia luvatusta kirjallisuusavustuksesta.4 

Avustuksenjaon käytännön organisoinnilla haluttiin edistää hyvän kirjallisuuden le-
viämistä kirjastoihin. Nämä valitsivat valtionapuna haluamansa kirjallisuuden Kansan-
valistusseuran toimittamista luetteloista, joista ne tietysti saattoivat valita myös ”omaan 
laskuun” ostettavat kirjat. Kirjastotoimikunta teki jakelutavasta sopimuksen Kansanva-
listusseuran kanssa. Samanlainen sopimus tehtiin Svenska Folkskolans Vänner -järjestön 
kanssa ruotsinkielisten kuntien kirjastojen osalta.5 

Valtionavustuksen perusteita pohdittiin useammassakin kirjastotoimikunnan kokouk-
sessa, mutta niiden pöytäkirjoihin ei ole kirjattu keskustelun kulkua. Oltiin kuitenkin 
uudenlaisessa tilanteessa siinä mielessä, että aikaisempia avustuksia jaettaessa ei ollut 
juurikaan asetettu kirjastoille ehtoja, ei myöskään tehty kirjallisuuslajien ja kuntatyy-
pin mukaisia priorisointeja. Nyt päätettyjen painotuksien syitä ei kirjattu toimikunnan 
pöytäkirjaan, mutta kirjastotoimiston johtajan Helle Kannilan kirjastoille lähettämässä 
tiedotteessa kerrottiin tietokirjallisuuden suosimiselle kaksi syytä. Ensiksikin haluttiin, 
että säädös edistäisi ”kirjastojen avulla tapahtuvaa todellista opiskelua”. Toinen peruste 
oli käytännönläheinen, tietokirjojen romaaneja kalliimpi hinta.6 

Tällä toimintatavalla elettiin Kansankirjastolain voimaan tuloon saakka eli vuoteen 
1928. Tällöin poistettiin maalaiskuntien kaupunkeja suurempi valtionavustus, samoin 
tietokirjallisuuden kaunokirjallisuutta korkeampi avustus. Valtioavustuksen määräk-
si säädettiin 50 prosenttia kirjastojen ”todellisista menoista”, ja kunnan kirjastoilleen 
saaman avustuksen ylärajaksi 30.000 markkaa.7 Tietokirjallisuuden kaunokirjallisuutta 
suuremmasta avustusosuudesta luovuttiin yllättävän vähin keskusteluin. Olisihan tie-
tokirjallisuuden hankinta kuitenkin ollut keskeinen tekijä, kun pyrittiin toteuttamaan 
yleiselle kirjastolle asetettuja tehtäviä. Aikaisempi valtionavustuksen ehto, ettei kirjas-
tossa saanut olla ”epäsiveellistä tai muuten ala-arvoisena pidettävää kirjallisuutta”, pysyi 
ennallaan.8 

Kuntia houkuteltiin ottamaan esimerkiksi järjestöjen kirjastoja kunnan vakinaisen 
toiminnan piiriin lupaamalla toimintaan valtionavustusta, mikäli kunta itse satsaisi kir-
jastotoimeen vuosittain määrätyn summan. Uskottiin, että kirjastot tulisivat kehitty-

4  Tiedonantoja valtion kirjastotoiminnasta 1924, 161.
5  Valtion kirjastotoimikunnan ja Kansanvalistusseuran sopimus 4.4.1922; Valtion kirjastotoimikunnan 

ja Svenska Folkskolans Vänner -järjestön kanssa 4.4.1922. KA. VKTA, Fa 2.
6  Valtion kirjastotoimiston kiertokirje kirjastoille 1921. KA. VKTA, Da 1.
7  Kansankirjastolaki 20.4.1928 5 §.
8  Asetus kansankirjastoista 27.4.1928 14 § 13-kohta.



51

Kirjastojen kirjavalinnan lainsäädännöllinen ja hallinnollinen säätely

mään vain kuntien hoidossa. Koska joka paikkakunnalla ei kuitenkaan ollut kunnallista 
kirjastoa, katsottiin valtionavustusta voitavan myöntää myös yhdistyksen kirjastolle, mi-
käli kirjasto oli valmis palvelemaan kaikkia kunnan asukkaita. Yhdistysten kirjastoilla 
ei 1920- ja 1930-luvuilla ollut kokonaisuuden kannalta suurta merkitystä, vaan kirjastot 
olivat suurimmaksi osaksi kuntien hoidossa. Esimerkiksi 1930-luvulla avustusta sai vuo-
sittain noin kymmenen yhdistyskirjastoa, ja avustussummat olivat pieniä.9 Yhdistyskir-
jastojen valtionavun jako oli kuitenkin kiistanalainen poliittisuutensa vuoksi, olihan jou-
kossa mm. työväenyhdistysten kirjastoja. Kansankirjastolain käsittelyssä porvarillinen 
oppositio oli vastustanut yhdistysten kirjastojen valtionapua juuri tästä syystä.10

Kirjastojen avustamiseen tarkoitetut valtion määrärahat lisääntyivät nopeasti (vuo-
den 1928 1,3 miljoonasta markasta vuoden 1931 2,8 miljoonaan markkaan) ja maaseu-
dun kirjastojen lisäksi monien pikkukaupunkien kirjastojen valtionavustussumma oli 
tuntuva.11 1930-luvun alkupuolen taloudellisen taantuman vuosina valtionavun määrät 
vähenivät nopeasti ja olivat 1933 vain kaksi miljoonaa markkaa. Vuosikymmenen loppu-
puolella valtionavustusten määrä kääntyi taas nousuun.12

Suurimmille kaupungeille 30.000 markan avustuskatto oli alhainen. Helsingin kau-
punki, jolle valtionavustus olisi ollut prosentin verran kirjaston talousarviosta, ei avustus-
ta edes hakenut.13 Kirjasto sitoutui valtionavustuksen vastaan ottamisella noudattamaan 
sen ehtoja ja ”alistumaan” valtion kirjastoviranomaisten tarkistuksiin. Ilman valtion ra-
haa kaupunki oli itsenäinen, myös kirjastonsa hoidossa.

1920-luvun puolivälissä käynnistettiin ns. rajaseudun kirjastojen ja muiden vähäva-
raisten ja harvaan asuttujen kuntien kirjastojen erityisavustaminen. Valtion kirjastovi-
ranomaisten lisäksi myös Suomalaisuuden Liitto oli asiassa aktiivinen. Järjestön yhtenä 
toiminta-alueena oli työ itärajan kuntien hyväksi. Suomalaisuuden Liitto pyysi valtiolta 
määrärahoja rajaseudun kirjastojen avustamiseksi, mutta valtion kirjastotoimikunta sai 
pidettyä tehtävän itsellään. Aina ei kunnissa kuitenkaan ollut valmiutta ottaa avustuksia 
vastaan. Utsjoen, Sodankylän ja Savukosken kunnille myönnetyt kirja-avustukset jäivät 
toimittamatta, koska kunnat eivät vastanneet mitään asiaa koskeviin kyselyihin.14

9  Valtionavustusta kirjastoilleen v:lta 1936…, 1938, 148.
10  Autio 1986, 198,  394–395.
11  Kuntien myöntämistä kirjastomäärärahoista on käytettävissä vain hajanaista tietoa. Vuonna 1928 Suo-

messa tilastoidut yleiset kirjastot (1.650 maaseudun kirjastoa ja 55 kaupunginkirjastoa) käyttivät rahaa 
yhteensä runsaat 10 miljoonaa markkaa, josta kaupunkien kirjastot 6,6 miljoonaa markkaa. Kolman-
neksessa maaseudun kirjastoista ei 1928 käytetty rahaa lainkaan. Cannelin 1932b, 20. Valtionavustuk-
set (1,3 miljoonaa markkaa) kattoivat siis noin kymmenesosan maan kirjastomenoista. 

12  Valtionapua kirjastoilleen v:lta 1934…, 1936, 157; Valtionavustusta kirjastoilleen v:lta 1936…, 1938, 
142.

13  Kirjastolaki ehdotettu muutettavaksi, 1932, 192.
14  Valtion kirjastotoimikunnan ptk 12.4.1928. KA. VKTA, Ca 1.
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Avustuspolitiikalla motivoitiin perustamaan maahan uusia kirjastoja ja hoitamaan 
säännöllisesti jo olemassa olleita. Vähäisilläkin määrärahoilla saatiin pientä kehitystä 
alulle monella paikkakunnalla. Erityisesti suurimmilla kaupungeilla oli lähes yksin vas-
tuu kirjaston taloudesta; köyhien kuntien kirjastomenoista valtion saattoi kustantaa jopa 
90 prosenttia. Valtionavustus annettiin vuoteen 1929 saakka kirjoina. Kirjastot valitsivat 
kirjat Kansanvalistusseuran, jonka kanssa valtion kirjastotoimisto oli jakelusta sopinut, 
laatimista luetteloista.15

1.2 Kirjastojen tarkastusjärjestelmä

Kirjastoneuvojaorganisaatio perustettiin 1921 viiden neuvojan varaan. Maa jaettiin vii-
teen neuvontapiiriin (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Keski-Suomi, Pohjois-Suomi ja ruotsinkie-
liset kunnat). Kirjastoneuvojien tehtävänä oli ohjata paikallisia toimijoita kirjaston perus-
tamisessa ja kirjastonhoidossa sekä valvoa, että kirjastoja hoidettiin annettujen säädösten 
ja määräysten mukaan. He myös toimivat alueellisten kirjastonhoidonkurssien opettajina. 
Kirjastoneuvojat sekä hoitivat virkatehtäviä kirjeitse toimipaikoistaan (asuinpaikoistaan) 
käsin että kiersivät maakunnissa tapaamassa kirjastojen johtokuntia ja kirjastonhoitajia 
sekä järjestämässä kirjastoja uusimpien suositusten mukaisiksi. Esimerkiksi 1925, jolloin 
toiminta oli jo alkuvaiheen jälkeen päässyt hyvään vauhtiin, neuvojat tekivät virkamatko-
ja yhteensä 155 kuntaan, järjestivät 188 kirjastoa ja pitivät 33 esitelmää.16

Etelä-Suomen piirin kirjastoneuvojaksi nimitettiin ylioppilas, kansakoulunopettaja ja 
kirjastonhoitajien valmistuskurssin käynyt Hellin Hendolin (1883–1959). Keski-Suomen 
piiriin tuli kansakoulunopettaja ja saman kirjastokoulutuksen saanut Olga Risula (1886–
1958). Kirjastonhoitajien valmistuskurssi oli takanaan myös Itä-Suomen piirin Ferdinand 
Ripatilla (1896–1961). Pohjois-Suomen kirjastoneuvoja Iivar Fri (1869–1931) oli suorit-
tanut puuseppäkoulun. Ruotsinkieliseksi kirjastoneuvojaksi valittiin ensin Uno Stadius 
(1871–1936), hänen jälkeensä Hans Hirn (1896–1970) vuodesta 1922 alkaen ja vuodesta 
1926 lähtien Carl-Rudolf Gardberg (1898–1972).17

Kansankirjastolaissa (1928) määriteltiin järjestelmän tarkoitus ja toimintamuodot 
jokseenkin samansisältöisinä kuin aiemmin. Virkanimike muutettiin kirjastoneuvojas-
ta kirjastontarkastajiksi ja virkamiesten määrä lisääntyi kahdella. Perustettiin seitsemän 
tarkastuspiiriä ja nimitettiin kaksi vanhempaa ja viisi nuorempaa kirjastontarkastajaa. 

15  Kiertokirje kirjastoille v. 1928 valtionavustuksen jaosta 2.5.1928. KA. VKTA, Da 1.
16  Järvelin 1998, 27–29.
17  Järvelin 1992 liite 1.
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Tarkastuspiirit olivat: Uudenmaan ja Hämeen lääni, Turun ja Porin lääni, Viipurin ja 
Mikkelin lääni, Kuopion lääni, Vaasan lääni, Oulun lääni ja ruotsinkieliset kunnat.18

Virat julistettiin haettaviksi.19 Kaikki viisi kirjastoneuvojaa valittiin jatkamaan teh-
tävissään, mutta toimintapiirit siis muuttuivat. Hendolinista tuli Uudenmaan ja Hä-
meen läänin kuntien kirjastontarkastaja, Risulasta Vaasan läänin, Ripatista Viipurin ja 
Mikkelin läänin, Fristä Oulun läänin ja Gardbergistä ruotsinkielisten kuntien. Uusiksi 
tarkastajiksi nimitettiin Turun ja Porin lääniin kansakoulunopettaja Yrjö Ilmari Uljas 
(1896–1955) ja Kuopion lääniin FM, varatuomari Eino Aapeli Kemiläinen (1894–1949). 
Iivar Frin kuoleman jälkeen Pohjois-Suomen kirjastontarkastajaksi valittiin ensin yliop-
pilas Martti Koskimies vuodesta 1931 alkaen ja hänen jälkeensä vuodesta 1935 alkaen 
kansakoulunopettaja ja kirjastonhoitajien valmistuskurssin suorittanut Vilho Sive (1905–
1941).20

Vuodesta 1929 lähtien yli 15.000 asukkaan kaupunkien kirjastojen tarkastus siirret-
tiin kirjastontarkastajilta kirjastotoimiston johtajan tehtäväksi.21

Kirjavalinnan tarkastamisesta

Kirjastoneuvojien/kirjastontarkastajien tuli siis yksinkertaisesti sanottuna tarkastaa kir-
jastot, selvittää, että niitä hoidettiin tavalla, joka oli määrätty valtionavustuksen edelly-
tykseksi. Kirjavalikoimastahan oli kansankirjastoasetuksessa säädetty, että se ei saanut 
sisältää ”epäsiveellistä tai muuten ala-arvoisena pidettävää kirjallisuutta.” Kirjastontarkas-
tajille 1930 lähettämässään ohjeessa Helle Kannila määritteli kirjastoihin kuulumatto-
miksi lisäksi ”sopimattomat” kirjat. Mikäli hankittujen kirjojen joukossa oli ”sopimatto-
miksi ja ala-arvoisiksi katsottavia”, vähennettiin niiden hinta valtionapuun oikeuttavista 
menoista ja annettiin määräys kirjojen poistamiseksi kirjastosta. Mikäli suorastaan ”sopi-
mattomia” teoksia ei ollut hankittu, mutta hankintojen joukossa oli paljon ”vähäarvois-
ta” kirjallisuutta, lähetettiin kirjaston johtokunnalle huomautus asiasta. ”Vähäarvoisena” 
kirjallisuutena mainittiin ”rikosjutut” ja ”heikot ajanvieteromaanit”. Nämä muotoilut oli-
vat siis Helle Kannilan kynänjälkeä. Niiden perään hän liittää varoituksen ylireagoivasta 

18  Järvelin 1998, 34–35.
19  Hakijoiden joukossa oli myös vuosisadan alkupuolen monipuolinen kansanvalistusmies ja kirjastovai-

kuttaja William Sippola. Hän oli ollut aikanaan kirjastoideoiden innovaattori ja agitaattori, mutta kir-
jastontarkastajavirkojen täyttövaiheessa 1928 aika oli jo ajanut hänen ohitseen. Sippolan virkahakemus 
onkin riipaisevaa luettavaa: ”---kellepä tältä alalta olisin kotimaassa voinut tutkintoja suorittaa, varsin-
kin kun osanani on ollut opastaa ja neuvoa muita.” Sippola valitti virkavaalin tuloksesta, mutta peruutti 
sitten valituksensa. KA. VKTA, Fa 3. Sippolasta ks. Vatanen 2002, 101–102.

20  Järvelin 1992 liite 1.
21  Valtion kirjastotoimiston johtosääntö. KA. VKTA, Fa 3.
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toimintatavasta: ”Tässä on tietysti meneteltävä harkitusti ja otettava kaikki asiaan vaikut-
tavat olosuhteet huomioon.” 22

Kirjastojen tarkastusväleiksi määriteltiin kaksi vuotta,23 mutta tähän tahtiin eivät 
tarkastajat tosi asiassa ehtineet kirjastoissa käydä. Tarkastajat laativat kirjastokäynneis-
tään tarkastuskertomuksen, jossa he arvioivat mm. kirjaston tiloja ja kirjakokoelman laa-
tua sekä ilmoittivat kirjaston johtokunnalle antamistaan huomautuksista. Kirjavalintaa, 
silloin kun se oli tarkastajien mielestä onnistunut, luonnehdittiin mm. huolelliseksi, asi-
alliseksi ja hyvin tehdyksi.24 Joensuun kaupunginkirjaston kirjakokoelma oli tarkastajan 
mukaan ”monipuolinen, arvokas ja hyvässä kunnossa”.25 Sääksmäen kantakirjastossa oli 
”harvinaisen hyvää, valittua ja arvokasta kirjallisuutta”, ja eduksi oli myös, että kirjastos-
sa oli useita suuria teoksia, ”m.m. Tietosanakirja, Oma maa, Tiede ja elämä, Maailman 
ihmeet j.n.e.”26 Maininnat saattoivat olla varsin yksityiskohtaisia. Pielisensuun kantakir-
jastossa pisti tarkastajan silmään, että ”erikoisesti on hankinnassa yhteiskuntaoppia ja ta-
loustiedettä pidetty silmällä”.27

Puutteita havaittiin kuitenkin ansioita enemmän. Joidenkin kirjaryhmien hankinta 
oli ollut liian niukkaa. Lahden kaupunginkirjastossa pisti silmään ”käytännöllisen am-
mattikirjallisuuden vähyys”.28 Pyhärannan kantakirjastossa nuorisokirjallisuus ja ”seitse-
män luokka” [taide ja urheilu] olivat heikosti edustettuina.29 Tietokirjallisuuden vähäinen 
hankinta pantiin merkille monessakin kirjastossa. Toisaalta Halsualla ”kaunokirjallisuut-
ta tahdotaan ostaa oikeastaan liiankin vähän”, kirjoitti tarkastaja ja selitti sitä seuraavasti: 
”Johtokunnassa on vanhempaa väkeä yksinomaan ja he katsovat että pieni määräraha on 
käytetty paremmin tällä tavoin.”30 Ajanvietekirjallisuuden liian suureen osuuteen kirja-
hankinnoista kiinnitettiin huomiota monissa tarkastuksissa.31 Yksittäisiä virhehankinto-
jakin mainittiin, vaikka kysymys ei olisi ollut varsinaisesti sellaisesta ”sopimattomasta” 
kirjasta, joka olisi määrätty poistettavaksi. Kansankirjailija Väinö Katajan Kootut teokset 

22  Valtion kirjastotoimiston kiertokirje tarkastajille 5.6.1930. KA. VKTA, Db 5.
23  Kiertokirje tarkastajille 5.6.1930. KA. VKTA, Db 5.
24  Tässä esiteltävät lainaukset on kerätty niiden kirjastojen tarkastuskertomuksista, joita tämän tutki-

muksen esimerkkikirjastoja valittaessa pidettiin ”keskivertokirjastoina”.  KA. VKTA, Hd.
25  J.A. Kemiläisen tarkastuskertomus Joensuun kaupunginkirjastosta 3.5.1932. KA. VKTA, Hd 1.
26  Olga Risulan tarkastuskertomus Sääksmäen kantakirjastosta 31.8.1924. KA. VKTA, Hd 6.
27  Ferdinand Ripatin tarkastuskertomus Pielisensuun kantakirjastosta 14.–15.10.1928. KA. VKTA, Hd 

9.
28  Helle Kannilan tarkastuskertomus Lahden kaupunginkirjastosta 24.2.1934. KA, VKTA, Hd 2.
29  Yrjö Uljaan tarkastuskertomus Pyhärannan kantakirjastosta 3.6.1929. KA. VKTA, Hd 18.
30  Ivar Frin tarkastuskertomus Halsuan kantakirjastosta 5.6.1931. KA. VKTA, Hd 13.
31  Mm. Helle Kannilan tarkastuskertomus Porin kaupunginkirjastosta 5.6.1931. KA, VKTA, Hd 2;  Hel-

lin Hendolinin tarkastuskertomus Jaalan kantakirjastosta 18.9.1935. KA. VKTA, Hd 10; Hellin Hen-
dolinin tarkastuskertomus Lempäälän kantakirjastosta 18.5.1937. KA. VKTA, Hd 5.
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olisi tarkastajan mukaan pitänyt jättää Pyhärannan kantakirjastossa hankkimatta.32 Ka-
taja ei ollut koottujen teosten ilmestyessä 1936 kirjastojen näkökulmasta enää ajankoh-
tainen kirjailija, eikä teoksilla katsottu olevan pysyvääkään arvoa. Oltiin hankittu van-
hentunut kirja. 

Tarkastustoiminta ulottui siis koskemaan, paitsi kirjakokoelman laatua yleensä, myös 
yksittäisiä hankittuja teoksia. Tarkastajat kehottivat tai määräsivät poistamaan yksittäisiä 
kirjoja ”sopimattomina”. Mauno Kanninen raportoi käynnistään Jaalan kantakirjastossa: 
”Lehtosen toimittama Decamerone-valikoima pantiin erilleen”.33 Yrjö Uljas määräsi Hon-
kilahden kirjaston poistamaan ”sisällöltään sopimattomana” Urho Torikan Me sankarit.34 
Kyse on Juhani Konkan salanimellä julkaisemasta (Kansanvalta 1929) sodanvastaises-
ta romaanista, josta Onni Tolvanen antoi Arvostelevassa kirjaluettelossa kielteisen arvion. 
Tolvasen mukaan kirja oli kirjoitettu ”ivallisessa sävyssä, rienaten”.35 Torikan romaanin 
myönteisesti arvioineet nostivat esiin sen eettisen ehdottomuuden ja nimesivät kirjaili-
jan ”Suomen Remarqueksi”.36 Erich Maria Remarquen Länsirintamalta ei mitään uutta 
ilmestyi suomeksi samana vuonna 1929 kuin Torikan Me sankarit. Torikan kirjan pois-
tomääräysasiassa Uljas reagoi tarpeettoman voimakkaasti, poliittisin perustein. Kysees-
sä ei ollut sellainen ”sopimaton tai ala-arvoinen” kirja, jollaiset valtion kirjastotoimiston 
kiertokirjeessä määrättiin poistettavaksi tai ”epäsiveellinen”, josta kansankirjastoasetuk-
sessa puhuttiin. Decamerone sen sijaan on toisenlainen tapaus, ja voitiin – niin halutessa 
– määritellä ”epäsiveelliseksi”. Boccaccion rakkausteemaan keskittyvä kertomuskokoel-
ma julkaistiin tosin suomeksi jo alkuperäisteoksesta karsittuna versiona, Joel Lehtosen 
toimittamana ja suomentamana 1914. Suomentaja itse piti kustantajansa Otavan edusta-
jia ”hassuina arkuudessaan” kun eivät olleet suostuneet julkaisemaan teosta kokonaisuu-
dessaan.37

”Sopimattomina pidettäviä” kirjoja siis löydettiin kirjastontarkastuksissa ja niistä 
mainittiin tarkastuskertomuksissa. Vain harvoin asia eteni paikallistasoa pidemmälle, 
sillä kirjastot yleensä tyytyivät ratkaisuihin. Messukylän kunnallislautakunta tosin teki 
valtion kirjastotoimistolle valituksen kirjastontarkastaja Hellin Hendolinin kirjavalintaa 

32  Yrjö Uljaan tarkastuskertomus Pyhärannan kantakirjastosta 18.3.1936. KA. VKTA, Hd 18.
33  Mauno Kannisen tarkastuskertomus Jaalan kantakirjastosta 2.-3.11.1931. KA. VKTA, Hd 5.
34  Yrjö Uljaan tarkastuskertomus Honkilahden kantakirjastosta 22.7.1937. KA. VKTA, Hd 5.
35  Onni Tolvanen, AKL 1929, 155.
36 Rantala & Turtia 1990, 399.
37  Tarkka 1980, 161.
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koskevista määräyksistä, mutta siitä eteenpäin ei asiaa viety.38 Erimielisyydet perustuivat 
ainakin osittain vasemmistoenemmistöisen kunnan39 luottamushenkilöiden tuntemaan 
epäluottamukseen kirjastotoimen porvarillista virkamiestä kohtaan ja kärjistyivät viime 
kädessä yhteen ainoaan romaaniin, Roger Martin du Gardin Thibault́ n suku -teokseen 
(julkaistiin suomeksi neljäosaisena laitoksena 1937–1938 Otavan kustantamana). Rans-
kalaisen kirjailijan sukukertomuksessa kuvataan eurooppalaisen porvariston rappiota. 
Lauri Pohjanpään arvostelu teoksesta Arvostelevassa kirjaluettelossa oli kielteinen ja perus-
tui romaanin seksuaalisuuden käsittelyyn, mm. ”seksualististen abnormiteettien” kuvai-
luun. Kirja tulisi kyseeseen vain suurimmissa kirjastoissa.40 Pohjanpään arvostelu kuuluu 
niihin Arvostelevan kirjaluettelon arvioihin, joissa moraalikäsitykset olivat ajan yleistä il-
mapiiriä ahtaampia. Tatu Vaaskiven arvostelu Thibault’n suvusta Suomalaisessa Suomessa 
ei mainitse seksuaalikysymyksiä lainkaan.41 Valtion kirjastotoimiston arkistosta ei löydy 
vastausta Messukylän kunnalle. Lähetettiinpä sellainen tai ei, joka tapauksessa asian kä-
sittely päättyi tälle tasolle, eikä Thibault’n suvun sopivuutta tai sopimattomuutta kirjaston 
kokoelmiin käsitelty muissa toimielimissä. 

Kirjavalikoimien tarkastusta tehtiin siis paikan päällä kirjastoissa. Sen lisäksi vuo-
desta 1929 lähtien, kun valtionavustus alettiin antaa rahana, ei kirjoina, kirjastojen tuli 
liittää valtionavustushakemuksiin kirjalaskujäljennökset. Kirjastontarkastajat kävivät las-
kut läpi ja merkitsivät valtionavustukseen sopimattomat teokset. Esimerkiksi Savonlin-
nan kaupunginkirjaston eräissä vuoden 1932 kirjalaskuissa on leima ”Tark. Valtion kir-
jastotoimisto.” Laskujen reunaan on kynällä merkitty ”ei sov” esimerkiksi Berta Ruckin 
Viehkeä vieras -romaanin ja Sydämet sokkosilla -teoksen kohdalle.42 Systemaattisesta ja yk-
sityiskohtaisesta kirjalaskujen läpikäymisestä luovuttiin vuoteen 1942 mennessä.43 

38  Messukylän kunnallislautakunta valtion kirjastotoimistolle 2.7.1938. KA. VKTA, Fa 3. Messukylän 
kunnan valituksesta: ”---ettei ole oikein eikä tarkoituksenmukaista, että ulkopuolinen paikallisia oloja 
kokonaan tuntematon henkilö, joka – nyt selvemmin ja mutkattomammin sanottuna – ei täällä val-
litsevan käsityksen mukaan ole mikään auktoriteetti kirjallisuuden tuntemuksen alalla, pyrkii varsin 
yksityiskohtaisesti määräämään niistä yksityisistä teoksista, joita kirjastoihin voidaan hankkia. Tällai-
nen ei voi olla kansankirjastoista annetun lainsäädännön tarkoitus, koska se kerran rakentuu kunnalli-
sen itsehallinnon pohjalle. --- mikä sekaantuminen pyrkii olemaan tarkastajan omalla persoonallisella 
maailmankatsomuksella varsin voimakkaasti väritettyä --- kirjastontarkastaja antoi ohjeita kirjavalin-
nasta mm. kieltämällä hankkimasta kirjastoihin viimeksi Nobel-palkinnon saaneen kirjailijan kuului-
saa teosta.”

39  Messukylän kunnan kunnalliskertomus 1933; Messukylän kunnan kunnalliskertomus 1936.
40 Lauri Pohjanpää AKL 1938, 102.
41 Vaaskivi 1938, 104–105.
42 Savonlinnan kaupunginarkisto. Kirjaston kirjalaskut.
43 Järvelin 1992, 189.
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2 Arvosteleva kirjaluettelo hyvän ja huonon kirjastokirjallisuuden 
määrittäjänä

2.1 Arvostelevan kirjaluettelon vaiheista

Kansanvalistusseura julkaisi 1902 vihkosen nimeltä Arvosteleva luettelo suomenkielistä kir-
jallisuutta apuneuvoksi kansankirjastojen hoidossa. Malli tällaiselle kirjastojen kirjavalin-
nan apuneuvoksi tarkoitetulle kirjaluettelolle saatiin luonnollisesti ulkomailta, kuten ylei-
sen kirjaston toimintamuotojen esikuva yleensäkin. Ulkomaisiin vaikutteisiin viitattiin 
jo ensimmäisen Arvostelevan kirjaluettelon esipuheessa.1 Yhdysvaltojen kirjastojen kehit-
tämisessä yleensäkin keskeinen kirjastoalan järjestö (American Library Association, per. 
1876) oli aktiivinen myös kirjavalinnan ohjauksessa. Erityisesti pienten kirjastojen kirja-
valinnan tueksi perustettiin säännöllisesti ilmestyvä ALA Booklist. Vastaavia kirjallisuutta 
arvioivia luetteloja perustettiin sen jälkeen muitakin, esimerkiksi Fiction catalog, Newark 
list of a thousand best novels, ALA Catalog fiction list jne.2 Norjassa, johon amerikkalaiset 
kirjastovaikutteet yleisesti ottaen saapuivat muita pohjoismaita nopeammin, suunnitelma 
alkaa julkaista kirjastoille sopivien kirjojen listaa sisältyi kirjastojen yleistä kehittämistä 
selvittäneen komitean 1901 tekemiin esityksiin.3 Arvostelevan kirjaluettelon syntyvaiheet 
sijoittuvat siis, hämmästyttävää kyllä, aivan samoihin aikoihin kuin sen esikuvien. 

1903 ilmestyi Arvostelevan luettelon lisävihko ja 1907 laaja, ainoastaan kaunokirjal-
lisuutta sisältävä kirjaluettelo. Arvostelujen julkaiseminen siirrettiin erillisistä vihkosista 
Kansanvalistusseuran 1908 perustaman Kirjastolehden sivuille. Lehti siirtyi 1912 vasta 
perustetun Suomen Kirjastoseuran kustannettavaksi. Kansanvalistusseura puolestaan pe-
rusti 1916 Kansanvalistus-nimisen lehden, ja senkin palstoilla ilmestyi kirjastoille tarkoi-
tettuja kirja-arvioita. Alkuperäisellä Arvostelevalla kirjaluettelolla oli siis tässä vaiheessa 
kaksi jatkajaa, kunnes lehdet yhdistyivät 1921 (Kansanvalistus ja Kirjastolehti). Valtion 
kirjastotoimisto otti 1922 kirjaluettelon kustantaakseen. Jakelutapana pidettiin edelleen 
Kansanvalistus ja Kirjastolehden liitettä, minkä lisäksi arvostelut koottiin vuosittain eril-
liseksi julkaisuksi. Sama toimintamalli jatkui vuoteen 1948 saakka, jolloin Suomen kir-
jastoseura päätti siirtyä takaisin puhtaasti kirjastoasialle varatun ammattilehden (Kirjas-

1  Arvosteleva luettelo suomenkielistä kirjallisuutta apuneuvoksi kansankirjastojen hoidossa. Hki 1902. 
2  Carrier 1985, 129.
3  Byberg 1993, 30.
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tolehti) julkaisemiseen. Valtion kirjastoviranomaiset luopuivat julkaisun kustantamisesta 
1989, ja kirjastoalan yritys Kirjastopalvelu Oy siirtyi julkaisemaan kirjaluetteloa, nyt ni-
mellä Kritikos. Tässä muodossa lehti jäi lyhytikäiseksi, se lakkautettiin 1990. Valtion kir-
jastotoimisto julkaisi myös samalla periaatteella toimivaa ruotsinkielisen kirjallisuuden 
arvostelevaa luetteloa (Resonerande bokkatalog).

Vuosina 1918–1939 julkaistiin yhteensä 11.118 kirja-arvostelua, joista Kirjastolehdes-
sä 1918–1920 335 kpl, Kansanvalistus-lehdessä 1918–1920 619 kpl sekä Kansanvalistus ja 
Kirjastolehdessä 10.164 kpl. Käytän nimitystä Arvosteleva kirjaluettelo kaikissa em. julkai-
suissa ilmestyneistä kirja-arvosteluista.

2.2 Arvostelijat 1918–1939

Seuraavassa esitellään ne 23 henkilöä, jotka kirjoittivat tutkimusajankohdan aikana 
enemmän kuin 100 kirja-arviota.4 Eniten arvosteluja kirjoitti (930 kpl) kirjastotoimiston 
johtaja Helle Kannila, joka arvosteli pääasiassa kaunokirjallisuutta, kirjallisuushistoriaa, 
kirjastoalan kirjallisuutta ja bibliografioita, historiaa sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä, 
erityisesti naisasiaa käsittelevää kirjallisuutta. Toiseksi eniten (763 kpl) arvosteluja kir-
joitti uskontoa käsitteleviä teoksia ja uskonnollista kertomakirjallisuutta arvioinut teo-
logi A.E. Jokipii. Uskonnonlehtori, runoilija ja lastenkirjailija L.A. Pohjanpää kirjoitti 
752 kaunokirjallisuuden sekä historiallisten ja uskontoa käsittelevien teosten arvostelua. 
FT Arvi Korhonen arvosteli 636 historiallista ja yhteiskunnallista teosta. Kansanvalistus-
seuran palveluksessa mm. kirjastoasioiden parissa työskennellyt Onni Tolvanen arvosteli 
620 kirjaa, kaunokirjallisuutta ja kirjallisuudentutkimusta, maantiedettä, puhetaitoa ja 
lausuntaa. Valtion kirjastotoimistossa kirjastontarkastajana työskennellyt Hellin Hendo-
lin kirjoitti 459 aikuisten ja nuorten kertomakirjallisuuden arvostelua. Maamieskoulun 
johtajana ja pankinjohtajana elämäntyönsä tehnyt Vilho Hirvensalo kirjoitti 309 maa- ja 
metsätaloutta, puutarhanhoitoa sekä metsästystä ja kalastusta käsittelevän kirjan arvos-
telua. Kunnanlääkäri Martti Tolvanen arvosteli 356 kirjaa, lääketiedettä ja terveysoppia 
sekä kertomakirjallisuutta, mm. seikkailu- ja rikosromaaneja sekä poikakirjoja. Valtion 
kirjastotoimiston amanuenssi Kyllikki Nohrström kirjoitti 295 arvostelua, mm. aikuis-
ten ja nuorison kertomakirjallisuudesta, koulutoimesta, maantieteestä, kotitaloudesta ja 
taiteesta sekä elämäkertakirjallisuudesta. Muinaistieteellisen toimikunnan palveluksessa 
toiminut Toivo Itkonen arvosteli 259 teosta maantieteen, kansatieteen, historian ja kan-
sanrunouden alalta. Otavan kustannusvirkailija ja historian lehtori Ilmari Havu kirjoitti 

4  Kaikki 1918–1939 kirja-arvosteluja kirjoittaneet henkilöt luetellaan liitteessä 3. Suppeat elämäkerta-
tiedot enemmän kuin 100 arvostelua kirjoittaneista henkilöistä liitteessä 4. Aikalaiskirja 1920, 1920; 
Aikalaiskirja 1934, 1933; Aikalaiskirja 1941, 1941.
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256 kirja-arvostelua, yleisteoksista, filosofisesta kirjallisuudesta, maantieteen, historian ja 
kertomakirjallisuuden alalta sekä aikuisten ja nuorten kaunokirjallisuudesta. Kansakou-
lunopettaja, lausuja ja pakinoitsija Eero Salola arvosteli 235 teosta, poikakirjoja sekä pu-
hetaidon ja kasvatuksen alan teoksia ja kertomakirjallisuutta. Niilo Liakka, joka oli kir-
jastoalan vaikuttaja, Kansanvalistusseuran sihteeri, virkamies sosiaaliministeriössä sekä 
kansanedustaja ja ministeri, kirjoitti 201 arvostelua yhteiskunnallisista kysymyksiä, eri-
tyisesti raittiusasiaa käsittelevistä teoksista sekä historiallisesta kirjallisuudesta.

Filosofian dosentti ja professori J.E. Salomaa arvosteli 197 kirjaa, filosofian, psykolo-
gian ja uskonnon teoksia, elämäkertoja sekä yhteiskunnallisia ja maantieteellisiä teoksia ja 
terveysoppia. WSOY:n kustannusvirkailija E.J. Ellilä kirjoitti 187 arvostelua kertomakir-
jallisuudesta sekä raittiusasiaa, nuorisoseuraa ja kauppaa käsittelevistä teoksia sekä poika-
kirjoista. Insinööri Väinö Tamminen arvosteli (181 kpl) tekniikan, hallinnon ja kaupan 
alan teoksia, kouluhallituksen voimistelun tarkastaja Anni Collan (178 kpl) liikuntakas-
vatuksen ja terveysopin teoksia sekä kertomakirjallisuutta. Kansanopiston johtaja Sylvi 
Laaksovirran arvosteltavana oli (169 kpl) näytelmiä, siveysoppia ja kertomakirjallisuutta, 
maisteri Tyyni Tuulion (168) tyttökirjoja, satukirjoja ja kertomakirjallisuutta. Tuoma-
ri N.A. Lang arvosteli (167 kpl) yhteiskunnallista ja oikeustieteellistä kirjallisuutta sekä 
rikosromaaneja, kouluhallituksen tarkastaja Toivo Salervo (131) taiteen, maantieteen ja 
historian teoksia. Kansakoulunopettaja ja kirjailija Mandi Granfelt kirjoitti (127) nuori-
sokirjallisuuden arvostelua ja kouluhallituksen tarkastaja Arvo Vartia (104 kpl) liikunta-
kasvatus-, raittus-, kasvatus-, sotalaitos- ja maantieteellisestä kirjallisuudesta.

Osa, tosin kokonaisuuden kannalta melko pieni osa, arvostelijoista tuli Arvostele-
vaan kirjaluetteloon kirjastotoimen omasta piiristä. Kolme edellä luetelluista arvostelijois-
ta, Kannila, Hendolin ja Nohrström, työskentelivät valtion kirjastohallinnosta. Lähellä 
sitä, kouluhallituksessa, työskentelivät Collan, Salervo ja Vartia. Suomen kirjastoasioiden 
parissa olivat toimineet myös Kansanvalistusseuran toimihenkilöt Liakka ja Onni Tol-
vanen. Yliopistossa toimivat Korhonen ja Salomaa, ja kustannusmaailmassa Havu, joka 
aloitti työskentelynsä Otavan kustannusvirkailijana samana vuonna 1924 kuin arvosteli-
jan tehtävän Arvostelevassa kirjaluettelossa. Häntä ei kuitenkaan pidetty jäävinä osallistu-
maan kirjallisuuden arvosteluun; tämä seikka kertoo siitä, kuinka pieniä olivat kirja- ja 
kirjallisuuselämän piirit ja kuinka moninaisissa rooleissa ihmiset tällä kentällä toimivat. 
Läheiset suhteet kustannusmaailmaan olivat myös O. Tolvasella ja Liakalla, jotka, sa-
moin kuin heidän työnantajansa Kansanvalistusseura, olivat merkittäviä WSOY:n osak-
keenomistajia5. Sen sijaan Ellilä luopui arvostelijan tehtävästä samaan aikaan 1926 kun 
hän ryhtyi WSOY:n virkailijaksi.

5  6.12.1928 laaditussa osakasluettelossa, joka oli järjestetty omistusten suuruuden mukaan, oli Kansan-
valistusseura järjestyksessä 14., Tolvanen 30. ja Liakka 35. yhteensä 405 omistajasta. Jäntti 1928, 488–
489.
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Puoluekanta on Aikalaiskirjassa ilmoitettu seuraavilta arvostelijoilta: Edistyspuoluee-
seen kuuluivat Collan, Hirvensalo ja Kannila. Kokoomuksen jäseniä olivat Jokipii, Poh-
janpää, Salervo, Onni Tolvanen ja Vartia ja Maalaisliittoon kuului Liakka. 23 arvosteli-
joista naisia oli seitsemän.

Suurimmalla osalla arvostelijoista ei ollut kosketusta käytännön kirjastotoimintaan. 
Arvostelujen useat hyväntahtoiset suositukset “tämä kirja kuuluu jokaiseen kirjastoon” 
olivat vahvassa ristiriidassa kirjastojen hankintamäärärahojen kanssa. Suurin osa kirjas-
toista oli pieniä, hankittava kirjamäärä suppea, ja vaikka moni kirja olisi kuinka ollut 
alansa hyvä perusteos, jouduttiin kirjastoissa tekemään tiukkaa karsintaa. Useat tietokir-
jallisuuden arvioijat olivat koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella päteviä arvioi-
maan alansa uutta kirjallisuutta. Kaunokirjallisuuden arvostelijoiden joukossa ei ollut 
varsinaisia “ammattikriitikoita”, esimerkiksi lehdistöön yleensä kirjallisuutta arvostelevia 
henkilöitä tai kirjallisuudentutkijoita. Ensimmäiset Arvostelevan kirjaluettelon “kentällä” 
työskentelevät kirjastoalan toimijat, kirjastonhoitajat Helvi Karahka, Ahti Suhonen ja 
Niilo Virtanen, alkoivat kirjoittaa arvosteluja 1930-luvun lopussa.

Useimmilla arvostelijoilla oli myös omaa kirjallista tuotantoa. Collan ja Vartia kirjoit-
tivat voimistelun ja terveysopin oppikirjoja, ja Collan lisäksi leikki-, laululeikki- ja kan-
santanhukirjallisuutta. Hirvensalo laati maitotalousopin, Kannila kirjastonhoidon ja Sa-
lola äidinkielen oppikirjoja, Salervo piirustuksen ja kaunokirjoituksen opetuksen oppaat. 
Yleistajuista tietokirjallisuutta kirjoittivat Salomaa filosofian, Havu kotimaisen kirjalli-
suuden, Itkonen kansatieteen, Jokipii uskonnon sekä Korhonen ja Liakka historian alal-
ta. 1920- ja 1930-luvun suurissa kirjahankkeissa olivat mukana Havu tietosanakirjojen 
toimituskunnissa, Itkonen Maailman maita ja kansoja -teossarjan toimittajana ja Liakka 
yhtenä yleisteos Valon toimittajista. Kannila kirjoitti kirjastonhoidon oppikirjan lisäksi 
kirjojen käyttöä käsittelevän teoksen ja kirjan Johdatus kirjallisuuteen sekä kokosi suoma-
laisen kertomakirjallisuuden valioluettelon ja yhdessä Hendolinin kanssa nuorisokirjalli-
suuden valioluettelon. Nohrström toimitti Kirjallisuuden luetteloimisoppaan. Liakka ja O. 
Tolvanen kirjoittivat opintoliikettä koskevaa ja sen käyttöön tarkoitettua kirjallisuutta. 
Tuulio oli tunnettu ja tuottelias kaunokirjallisuuden kääntäjä; myös Liakka suomensi 
kaunokirjallisuutta. Eri alojen tietokirjallisuutta käänsivät suomeksi Jokipii, Kannila ja 
Salomaa. Kaunokirjallista tuotantoa julkaisivat Pohjanpää ja Tuulio, kaunokirjallisuuden 
valikoimia ja lukukirjoja toimittivat Pohjanpää ja Salola.
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2.3 Arvostelujen poliittisesta suuntautumisesta

Erkki Sevänen näkee 1920- ja 1930-luvun kirjallisuusinstituutioista koulujen kirjalli-
suudenopetuksen ja kirjastolaitoksen, lähinnä Arvostelevan kirjaluettelon, ajankohdan 
yleistäkin kirjallisuusilmastoa ankarampana. Hänen mukaansa kirjallisuudenopetus ja 
kirjastolaitos huolehtivat väestön sitomisesta valtion kansalaisuskontona toimineeseen 
arvo- ja merkitysjärjestelmään. Ne olivat mukana tuottamassa kansakunnan kulttuurista 
ja poliittista identiteettiä. Valtioon läheisesti liittyvinä laitoksina niille oli tärkeää kirjal-
lisuuden soveltuvuus kansalaiskasvatuksen ja kansallisen ihanteenmuodostuksen tarpei-
siin. Akateeminen kirjallisuudentutkimus oli edellisiä riippumattomampi valtiosta. Kir-
jallisuusjärjestelmän eri osa-alueista kustannustoiminta ja diskursiivinen lehdistövälitys 
olivat hallinnollisesti muita osa-alueita itsenäisempiä. Ne kuuluivat yksiselitteisemmin 
kansalaisyhteiskunnan piiriin, sillä valtiolla ei ollut edustusta niiden johtoelimissä. Suo-
menkieliset johtavat kustannusyhtiöt kuitenkin pitivät yllä läheisiä siteitä valtioon. Val-
tionhallinnon, koulumaailman, kirkon ja yliopiston edustajia toimi niiden johtoelimissä. 
Kustannustoimen toimintaa ei kuitenkaan voida selittää kovin pitkälle nationalistis-pat-
riotistisen arvomaailman kautta, vaan niiden toiminnassa painottuivat myös mm. liike-
taloudelliset realiteetit.6

Seväsen mukaan Arvostelevan kirjaluettelon arvosuuntautuminen oli voimakkaasti na-
tionalistis-patrioottinen. Mielestäni ei kuitenkaan voida puhua Arvostelevan kirjaluettelon 
“linjasta” samassa merkityksessä kuin esimerkiksi jonkin kirjallisen aikakauslehden lin-
jasta, toisin sanoen esimerkiksi päätoimittajan luomasta mallista koskien lehden tavoit-
teenasettelua, kannanottojen suuntaa, lehden “ohjelmaa”. Ei Arvostelevalla kirjaluettelolla 
ollut koskaan päätoimittajaa samassa mielessä kuin Suomalaisella Suomella, Valvojalla tai 
Parnassolla, vaan pikemminkin tekninen toimitussihteeri, joka huolehti siitä että arvos-
telijoita oli ja arvosteluja saatiin. Arvostelevan kirjaluettelon arvostelut 1920- ja 1930-lu-
vulla olivat kuitenkin kiistatta voittopuolisesti oikeistoväritteisiä, usein propagandistisia 
ja konservatiivista arvomaailmaa välittäviä. Tällaista arvomaailmaa edusti suurin osa ar-
vostelijoista, jotka kuuluivat “valkoisen Suomen sivistyneistöön”, ja joiden käsiä arvoste-
lutoiminnassa ei ilmeisesti millään lailla sidottu. Vaikutusta tehostaa vielä monissa arvos-
teluissa käytetty voimakas, tunteenomainen retoriikkaa esimerkiksi yhteiskunnallisista 
kysymyksistä kirjoitettaessa. 

Arvostelut olivat lyhimmillään parin rivin mittaisia ja pisimmilläänkin muutamien 
kymmenien rivien pituisia. Ne sisälsivät useimmiten lyhyen juoniselostuksen romaaneista 
tai suppean sisällön kuvailun tietokirjoista. Huolimatta käytössä olevasta niukasta pals-
tatilasta arvosteluissa otettiin usein kantaa esimerkiksi teoksen arvomaailmaan, Suomen 
poliittiseen tilanteeseen tai ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Poleeminen 
tyyli ja värikäs retoriikka oli käytössä monella kirjoittajalla, ei kuitenkaan kaikilla. Kun 
6  Sevänen 1994, 382–384.
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esimerkiksi raittiusasialle vihkiytynyt ja kieltolain raivokas kannattaja Niilo Liakka kä-
sitteli kieltolain osittaista purkamista käsittelevää teosta, hän teki arvostelussaan vahvaa 
alkoholipolitiikkaa omasta vakaumuksestaan lähtien. Tunnettuja ja usein siteerattuja ovat 
Arvi Korhosen yhteiskuntaa ja historiaa käsittelevien teosten arvostelut, joissa hän värik-
käällä 1920- ja 1930-luvun propagandakielellä päästää täyslaidallisen “punaisesta vaaras-
ta” ja sen suomalaisista myötäilijöistä. Äärioikeiston retoriikka oli usein käytössä myös 
L.A. Pohjanpäällä. Käsitys korkeamoraalisesta ja puhdasotsaisesta suomalaisesta maaseu-
dun raatajasta oli tunteenomaisen tärkeä monelle arvostelijalle. Moraali- ja tapakasvatus-
näkökohdat saivat voimakkaan kärjistetyn käsittelyn myös mm. useissa Ilmari Havun ja 
E.J. Ellilän poikakirja-arvosteluissa. Kirjojen muutama “pentele” tai päähenkilön sylkäisy 
johtivat arvostelijat teilaamaan kirjan sopimattomana. 

Edellä kuvattujen kaltaisten arvostelujen vuoksi ja mm. koska kirjoittajien joukossa ei 
ollut poliittista vastavoimaa, vasemmistolaisia arvostelijoita, käsitys Arvostelevan kirjaluet-
telon äärioikeistolaisuudesta ja ahdaskatseisuudesta moraali- ja uskontokysymyksissä ei 
ole väärä. Kuitenkin täytyy korostaa, että kaikki kirjoittajat eivät kuuluneet tähän näky-
vimpään ja aggressiivisimpaan joukkoon. Poliittisesti neutraaleja teoksia, esimerkiksi eri-
laisia käytännön alan oppi- ja hakuteoksia, arvosteltiin useimmissa tapauksissa asiallisesti 
ja kiihkottomasti. Sama tyyli oli leimallista tämän tutkimuksen tarkasteleman ajanjak-
son “ahkerimmalle”, eniten arvosteluja kirjoittaneelle Helle Kannilalle. Hän arvioi mm. 
sosialismin klassikkoja maltillisesti ja asiaan mielenkiintoaan osoittaen. Tosin ammatti-
maisimmatkin ja maltillisimmatkin kaunokirjallisuuden arvostelijat, Kannila mukaan 
lukien, sortuivat usein viihdekirjallisuusarvosteluissa teosten juonen ja päähenkilöiden 
luonteen ja tunne-elämän ylimielisen naljailevaan ja pilkalliseen referointiin.

2.4 “Nousevan nuorison” tukeminen

Arvostelevan kirjaluettelon kohdeyleisönä olivat kirjastoihin kirjoja hankkivat johtokuntien 
jäsenet ja kirjastonhoitajat. Arvosteleva kirjaluettelo oli suunnattu ennen kaikkea pienil-
le maaseudun kirjastoille. Niissä katsottiin tarvittavan eniten opastusta ja asiantuntija-
apua, koska ilmestyneestä kirjallisuudesta ostettiin vain murto-osa ja koska ostajat oli-
vat kirjastoalan amatöörejä, useimmiten alan koulutuksen ja ammatillisten tapaamisten 
tavoittamattomissa. Myös toisen vaiheen kohdeyleisöstä, kirjastojen lainaajakunnasta, 
esitettiin arvosteluissa käsityksiä. Eniten puhuttiin maaseudun “nousevasta nuorisosta”, 
joka tarvitsee kirjastoja ja kirjallisuutta. Kohderyhmä on paikannettavissa lähinnä kan-
sakoulun päättäneisiin, mutta ei kovinkaan paljon yli 20-vuotiaisiin. Kirjaston tuli huo-
lehtia kansakoulun käyneiden jatko-opinnoista, mikä tapahtui lähinnä itseopiskeluna. 
Myös kouluikäisten oletetut ja toivotut lukutarpeet tulivat esille nuorisokirjallisuuden 
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arvioinneissa. Sen sijaan näitä kahta ikäryhmää selvästi vanhempaan väestöön ei viitattu 
lainkaan. Joissakin tapauksissa mainittiin tosin esimerkiksi kirjastonkäyttäjien ammat-
tikirjallisuuden tarpeet, mutta sinänsä mitään tiettyä kirjallisuutta ei esitelty esimerkik-
si vanhempaa väestöä kiinnostavana. Oliko kirjasto tarkoitettu nimenomaan nuorille ja 
nuorille aikuisille tai eikö kirjastojen käyttäjissä muuten ollut vanhempia ihmisiä? 

Miksi Arvostelevassa kirjaluettelossa nuoriso oli “nousevaa”? Suomi oli juuri itsenäis-
tynyt ja kansalaissota oli jättänyt syvät jäljet yhteiskuntaan. Maassa oli paljon tehtävää: 
lainsäädäntö oli uudistettava, elinkeinoja kehitettävä, koulutusta laajennettava. Oli työs-
kenneltävä ankarasti sen arvomaailman edistämiseksi, jota Arvostelevan kirjaluettelon ar-
vostelijat edustivat. Toivo asetettiin uusiin sukupolviin, joiden kasvattamisessa tarvittiin 
myös kirjallisuutta. “Nousevan nuorison” tuli harjoittaa kirjaston avulla itseopiskelua ja 
itsensä kehittämistä. Ajan termi oli “itsekasvatus”.

Itsekasvatuksen tärkeys

Itsekasvatusaatteen synty on paikallistettavissa ennen muuta nuorisoseuraliikkeen ohjel-
man rakentamiseen ja Santeri Alkion ajatteluun. Itsekasvatuksella Alkio tarkoitti sitä, 
että nuorison itsensä on huolehdittava vapaan yhdistystoiminnan piirissä omasta henki-
sestä kasvamisestaan. Itsekasvatus oli ennen kaikkea luonteen kasvatusta ja hyvien har-
rastusten hankkimista. Alkion ajattelun pohjana on näkemys ihmisen hyvyydestä ja lähes 
rajattomista kehittymismahdollisuuksista. Alkio käytti itsekasvatus-termiä vuoden 1898 
jälkeen yhä useammin, ja nimitti nuorisoseuroja myös itsekasvatusseuroiksi. Itsekasvatus 
kuului nuoruuteen. Alkio uskoi nuoruuteen, jolloin ihanteet syntyvät, kun taas vanhat 
ihmiset olivat menettäneet halunsa uusien aatteiden etsintään.7 Raoul Palmgrenin mu-
kaan itsekasvatuksen ihanteeseen päätyneen ihmisen löytää Pekkasen Tehtaan varjossa 
-romaanin Samuel Oinosta8, ja Oinohan viettää iltansa Kotkan kirjastossa9. 

Kansalaissodan jälkeen itsekasvatusaate sai uutta sisältöä. Käyty sota nähtiin todis-
teena kansan siveellisen tason alhaisuudesta, siveellisestä rappiosta. “Tuntuu siltä, että 
ihmisen ja kansalaisen omaan voimaan perustuvaan itsekasvatustyöhön on Suomessa nyt 
entistä voimakkaammin vedottava. Uusi Suomi ei synnyn vain valtiollisen ja yhteiskun-
nallisen uudistuksen tietä. Pitää syntyä myös s i v e e l l i s e s t i  uusi Suomi, joka vasta 

7  Alanen 1976, 185–189.
8  Palmgren 1984, 52.
9  “Hän saattaa viipyä siellä pitkiä aikoja luetteloita selaillen. Kirjojen tieteelliset nimet herättävät hänessä 

aina suurta uteliaisuutta. Hän on jo lukenut “Geologian”, “Biologian alkeet” ja “Estetiikan perusky-
symyksiä” ja lisäksi hän on tutkinut kemiaa, “Lajien syntyä” ja Marxin teorioita, eivätkä Descartesin 
“Metodin esitys” ja Nietzschen “Näin puhui Zarathustra” olleet hänelle tuntemattomia.” Pekkanen 
1979, 109.
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voi toteuttaa sen, mitä lainsäätäjä ja talousmies ilman sitä turhaan odottavat”, kirjoitti 
Alkio pian sodan jälkeen. Tärkeäksi tulikin nyt Alkion mukaan kansallinen itsekasvatus, 
jonka edistämisen mm. sivistysjärjestöjen tuli ottaa tehtäväkseen.10 

Arvostelevan kirjaluettelon arvostelijoiden joukossa oli useita sivistysjärjestöissä työtä 
tekeviä tai tehneitä sekä muuten niiden piirissä toimineita. Itsekasvatuskäsite oli heil-
le tuttu ja tärkeä. Asia tuli arvosteluissa esille erityisesti ns. itsekasvatuskirjallisuuden 
kohdalla. Tällaista kirjallisuustyypin nimeä käyttivät myös kustantajat mainosaineistos-
saan. Kirjastojen luokitusjärjestelmässä (1925) itsekasvatuskirjallisuus sijoitettiin luokkaan 
17 yhdessä “siveysopin” ja “elämänviisauden” kanssa. Itsekasvatuskirjallisuuden klassik-
koja ovat saksalaisen kasvatustieteilijän F.W. Foersterin teokset, joista Osaatko elää? ylsi 
kahdeksanteen suomenkieliseen painokseen 1931. Toinen laajan suosion saavuttanut kir-
joittaja oli amerikkalainen Oliwer Swett Marden. Hänen ajatustensa joukkolevitykseen 
Suomessa päästiin, kun opettaja Pekka Kalervo julkaisi hänen ajastustensa sovitelman 
Tahdotko menestyä (1919), ja kouluhallitus hyväksyi sen kansakoulun vasta perustettujen 
jatkoluokkien oppikirjaksi11. Itsekasvatuskirjallisuuden tunnetuin edustaja lienee kuiten-
kin amerikkalaisen Dale Carnegien Miten saan ystäviä, menestystä, vaikutusvaltaa, joka 
julkaistiin ensimmäisen kerran suomeksi 1938. Merkittävimpiä kotimaisia itsekasvatus-
kirjailijoita on ollut pappiskodista lähtenyt kristillisen poikatyön tekijä, WSOY:n kustan-
nusvirkailija Yrjö Karilas, joka julkaisi mm. nuorisolle suunnattuja suurmiesten elämä-
kertakokoelmia ja kristillisen poikatyön oppaita, vaikka onkin tunnetuin Pikku jättiläisen 
toimittajana. Tuottelias itsekasvatuskirjailija oli myös Vilho Reima, joka julkaisi lukuisia 
vihkosia Kotikasvatusyhdistyksen kustantamana. Alan kirjallisuus oli tyypillisimmillään 
ei-akateemista ja karun yksinkertaista. Harvoja kotimaisia akateemisia itsekasvatuskirjai-
lijoita oli kasvatustieteilijä J. Hollo.

Itsekasvatus oli suosituin oppiaine opintokerhoissa. Esimerkiksi lukuvuonna 1931–
1932 10.000 kerholaista opiskeli ainetta Foersterin ja Hollon kirjojen pohjalta12. Helle 
Kannila luonnehti 1960-luvulla vuosikymmenien takaista itsekasvatuskirjallisuutta “sor-
mi pystyssä neuvovaksi ihanteellispohjaiseksi kirjalliseksi ohjaukseksi” 13. Koska Kannila 
ei arvostellut itsekasvatuskirjallisuutta Arvostelevaan kirjaluetteloon sotien välisenä aika-
na, emme tiedä, oliko hän samaa mieltä jo silloin. Tämä kirjallisuustyyppihän sai varauk-
settoman hyvän vastaanoton Arvostelevassa kirjaluettelossa 1920- ja 1930-luvulla mm. J.E. 
Salomaalta, jonka sektoriin tämä kirjallisuus nimenomaan kuului. 

10  Alkio 1919, 5.
11  Tarkka 1980, 25.
12  Opintokerhojen kevättutkinnot 1932, 82.
13  Kannila 1967, 154.
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2.5 “Tervettä” kirjallisuutta kirjastoihin

Hankittavan kirjallisuuden tuli olla ennen kaikkea “tervettä”. Se tarkoitti kansallisten ar-
vojen kunnioittamista, ahkeran työnteon arvostamista ja ensi sijassa maaseudun elämän-
muotoon tukeutumista ja oli pitkälti vasta itsenäistyneen, kansalaissodan läpikäyneen 
maan hokema. Siihen liittyi myös sellaisiakin yksityiskohtia kuin yksinkertaisen vaati-
mattomat käytöstavat, ajan viettäminen enemmän kotona kuin kylillä sekä alkoholin ja 
tupakan karttaminen. Vastakohtaa, “sairasta” kirjallisuutta voi kuvata siis vieraiden olo-
jen ja outojen elämänpiirien kaupunkilaisena joutilaisuuden kuvauksena, jossa elämän 
keskiössä ovat yöpuolen huvit ja nautinnot.

Arvosteluissa tavoitteeksi asetettiin yksimielinen ja yhtenäinen, isänmaan puolesta 
työskentelevä Suomen kansa. Näkemys sai kiihkomielisiä ja aggressiivisia sävyjä, jotka 
kohdistuivat ensi sijassa Neuvostoliittoon ja kotikommunisteihin, joissain tapauksissa 
myös ruotsalaisiin. Toisaalta korostettiin myös mielenmalttia ja realiteettien tajua. “Kan-
sallista”, erityisesti suomalaista asiaa tai ilmiötä, korostettiin jatkuvasti. “Kansalliseksi 
aarteeksi” tai “kansalliseksi saavutukseksi” kutsuttiin lähes mitä tahansa, suomalaista 
karjaa, sahalaitosta ja puutarhavarastoja ja juoksija Hannes Kolehmaista14. 

“Terveeseen” kirjallisuuteen kuuluivat myös vaatimattomuuden, rehellisyyden ja ko-
van työnteon arvostavat kuvaukset sekä kaikenlaisen koreuden ja ylellisyyden vierastami-
nen. Kun Arvid Lydecken oli loihtinut pikkulapsille tarkoitetuissa tarinoissaan lukijan 
silmien eteen houkuttelevia leikkijunia ja loistoautoja, toivoi arvostelija kirjailijan vast-
edes välttävän niitä, koska lapsi tulee tyytymättömäksi ja kateelliseksi15. Ylellinen elämä 
juhlineen ja hienoine pukuineen katsottiin sopimattomaksi myös tyttökirjoissa ja nais-
tenromaaneissa. Rehellisyys oli itsestään selvä arvo, ja niinpä “vähän vaikea on käsittää, 
että koko luokka on valmis lunttaamaan ylioppilastutkintoon valmistavissa kokeissa”, 
kritisoitiin Salme Setälän tyttöromaania.16 Kodin piirissä toimiminen oli arvokasta, ja 
kotona pysyminen “terve ajanviettomahdollisuus”.17 Niinpä lastenkirjastokursseillakin 
varoitettiin kirjastoja järjestämästä lapsille liian paljon ohjelmaa, joka houkuttelisi heidät 
pois kotoa.18 

Vauhtia, hälinää ja vilinää arvosteltiin, samoin liikaa tunteellisuutta. Touhua ja vi-
linää oli liikaa mm. Aili Tarvaan Mestaritontun seikkailuissa (1919), jonka henkiolento-
jen runsaus ja toimeliaisuus rasitti arvostelijan ajatuskykyä ja muistia19. Simo Penttilän 

14  Viljo Hirvensalo, AKL 1922, 42; Väinö Tamminen, AKL 1928, 61; Anni Collan, AKL 1926, 169.
15  Nimimerkki A-i. K., KV 1919, 43.
16  Kasin musta kirja. Tyyni Haapanen-Tallgren, AKL 1924, 119.
17  AKL 1936, 47. Ei arvostelijan nimeä.
18  Lastenkirjallisuuskurssit 1937, 43.
19  Mandi Granfelt, KV 1920, 30.
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seikkailukertomuksesta Hyppivä huuli (1935) huomattiin “sanonnan liika rientoisuus” 
ja “juonen elokuvamainen eteneminen” 20. Elokuvaa pidettiin sopimattomana kirjalli-
suuden ja kirjastojen kumppaniksi: Laulu tulipunaisesta kukasta -romaanista ei pitänyt 
hankkia elokuvakohtauksilla varustettua laitosta.21 Huonon kirjan sanottiinkin olevan 
“filmidraaman” tasoa22. Tyyni Tuulio kirjoitti 1937, ettei halunnut tyrkyttää nuorisolle 
menneitä ihanteita, mutta mietti kuitenkin, mikä vaikutus lapseen on sillä, että Joulu-
pukin ja Nukkumatin lisäksi ympärillä pyöri nyt myös Mikki-hiirtä, Felix-kissaa sekä 
Vihtoria ja Klaaraa.23 Liikatunteellisuus oli pahasta, se oli “aikamme hermostuneisuuden 
rutto” 24. Hyvänä mallina lastenkasvatukseen siteerattiin otetta Jacksonin ja Salisburyn 
kirjasta Hermojemme hallitseminen (1927): “Lapsi, jota on opetettu pitämään kiivasluon-
teisuutta häpeänä ihmiselle, itsensä säälimistä vikana, liikaherkkyyttä itsekkyyden merk-
kinä ja kaikkia liioitellun tunneherkkyyden muotoja heikkouden osoituksena, on saanut 
voimakkaan aseen.” 25 

Tervettä ei ollut sievistely, liika ilottelu, rahan merkityksen näyttäminen, eivätkä ko-
rostuneen hienot käytöstavat. Tervettä oli pidättyväinen käyttäytyminen. Epätervettä 
sievistelevää käyttäytymistä, ylellistä elinympäristöä, juhlia ja kujeiluja kuvailtiin kään-
nöksinä julkaistuissa naistenromaaneissa, joita ei siis pidetty tarpeellisina suomalaisissa 
kirjastoissa. Ja vaikkakaan kaikki “ulkomaalainen” ei olisi ollut epätervettä, niin vähin-
tään oudoksuttavaa ja vierasta. Kertomuksen pariisilaisten taiteilijoiden elämästä tai ame-
rikkalaisesta opiskelija-asuntolasta ei uskottu kiinnostavan suomalaista lukijaa.26 Koti-
kasvatusyhdistyksen julkaisemien käytösoppaiden parhaana ominaisuutena pidettiin sitä, 
että hyvällä käytöksellä ymmärrettiin niissä ihmisen hyvyyttä, sydämen sivistystä.27 Ni-
mimerkkien Bagheera (Erkki Kivijärvi) ja Brummel & Co (G.H. Theslöf) suuren maail-
man tapoihin perehdyttävillä käytösoppailla uskottiin olevan “maalaisnuorisoa hämmen-
tävä vaikutus”.28 Tosin myös oppaiden laatijatkin olivat suhtautuneet hiukan kyynisesti 
tehtäväänsä levittää hienostusta pohjoisen metsäkankaan rahvaan keskuuteen.29 

20  Eino Salola, AKL 1935, 105.
21  ”Suomalaista lukijaa eivät nämä kuvat kuitenkaan erikoisemmin viehätä. Lienee sen vuoksi edullisinta 

tyytyä saman kustantajan halvempiin kuvattomiin painoksiin.” A.H. Malin, KL 1920, 20.
22  Aili Somersalon kirja Toukokuun aurinko. Tyyni Haapanen-Tallgren, AKL 1925, 130.
23  Tuulio 1937, 9.
24  Nimimerkki A.Gt., KV 1918, 82.
25  Martti Tolvanen, AKL 1927, 58.
26  Ilmari Havu, AKL 1924, 111; Helle Cannelin, AKL 1928, 103.
27  Eino Salola, AKL 1934, 11.
28  AKL 1927, 12. Arvostelijan nimi puuttuu.
29  Tarkka 1980, 136.
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Raikas maahenki

Maaseudun elämänarvot kiteytyvät tutkimusaikana yleisessä käytössä olleeseen maahen-
gen käsitteeseen. Maaseutu oli itsessään arvokas, se oli puhdas ja raikas, sen ihmisten 
yksinkertaisen elämän varassa oli maan onni ja menestys. Santeri Alkio käytti termiä 
maahenki Pyrkijässä jo 189730. Maahenkistä kirjallisuutta julkaistiin paljon ja Arvoste-
levassa kirjaluettelossa sitä suositeltiin kirjastoille, joissa uskottiin sen saavan paljon luki-
joita. Tosin joissain arvosteluissa jo kyllästyttiin maahengen kirjallisuuden runsauteen 
ja sen monessa tapauksessa luvattoman heikkoon tasoon. Maahengellä lienee ollut myös 
myyntiarvoa. Otavan maataloudelliselle tietokirjalle annettiin nimeksi juuri Maahenki 
ja mm. kansakoulun lukukirja ja iltamien lausuntaohjelmisto nimettiin maahenkisellä 
tittelillä31. 

Maahengen kertomakirjallisuutta kirjoittivat ennen kaikkea ns. kansankirjailijat. 
Myös ns. taidekirjallisuus kuvasi usein maaseudun elämää ja ihmisiä, mutta siitä katsot-
tiin usein puuttuvan “oikea” maahenki. Esimerkiksi Sillanpään Miehen tie antaa Onni 
Tolvasen mukaan väärän kuvan suomalaisesta maaseutuväestöstä, kun päähenkilökin on 
“luonteeltaan, harrastuksiltaan ja hengenlahjoiltaan aivan avuton”32. Kielteisesti suhtau-
duttiin myös maaseudun ahdistavuuden kuvauksiin. Onni Tolvanen arvosteli Unto Kar-
rin Lakeus vaikenee -novellikokoelmaa seuraavasti: “Jos tekijä on itse kotoisin saviselta, 
siis viljavalta, lakeudelta, on hän perin pohjin vääristellyt lakeuden luonteen. Sen hän lie-
nee tehnyt hänelle sopimattomien esikuvien ja väärän vaikutuksen tavoittelun tähden.”33 
Tolvanen viittaa tässä Karrin kuulumiseen tulenkantajien piiriin. Sama arvostelija kiitti 
saman tekijän romaania Sodoma, jossa kritisoitiin “modernin nuorison” kollektivismin 
ihailua, ja sanoi päähenkilön kääntyneen “työn ja velvollisuuden tielle”.34 

Ihannoidun maaseudun vastakohtana nähtiin siis kaikkea huonoa ja pahaa edus-
tava kaupunki. Kirjailijoiden ratkaisut kuvata kaupunkilaiselämää tyhjäksi ja sisällyk-
settömäksi hyväksyttiin todenmukaisina; harvoja poikkeuksia on esim. helsinkiläiseen 
sivistyneistöön kuuluvan Tyyni Tuulion arvostelu erään romaanin antamasta pääkau-
punkilaiselämän yksipuolisen pinnallisesta kuvauksesta35. Myös käännöskirjallisuuden 
(esim. Curwoodin, Haggardin tai Mayn romaanien) arvosteluissa kiinnitettiin huomiota 
ennen kaikkea ihmisen ja erämaan suhteisiin. Villi Länsi tuntui läheisemmältä kuin kau-
kainen Helsinki.

30  Alanen 1976, 93.
31  WSOY:n julkaisema lukukirja Maahenkeä ilmestyi 1926 ja lausuntaohjelmisto Maan henki 1936.
32  Onni Tolvanen, AKL 1932,118.
33  Onni Tolvanen, AKL 1929, 134.
34  Onni Tolvanen, AKL 1929, 135.
35  Aili Somersalon Toukokuun aurinko. Tyyni Haapanen-Tallgren, AKL 1925, 130.
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2.6 Kaunokirjallisuus

2.6.1 Kaunokirjallisuuden julkaisemisesta

Suomessa ilmestyi suomenkielistä kaunokirjallisuutta tutkimusjakson aikana eräinä otos-
vuosina seuraavasti: 369 kirjaa 1920, 369 kirjaa 1925, 443 kirjaa 1930, 321 kirjaa 1935 
ja 321 kirjaa 1939. Käännösten osuus niistä vaihteli vuoden 1920 51,7 prosentista 31,8 
prosenttiin 1935.36 Tiedoissa ovat mukana sekä ensipainokset että uusintapainokset. Al-
kuperäisessä suomenkielisessä kirjallisuudessa oli 1920-luvulla ensipainoksia vähemmän 
kuin käännöskirjallisuudessa. Alkuperältään suomenkielisistä kirjoista oli ensipainoksia 
1920 65 prosenttia ja 1925 81 prosenttia. Vastaavat ensipainosten osuudet käännöskirjal-
lisuudesta olivat 1920 83 prosenttia ja 1925 93 prosenttia. Käännöstuotannossa oli siis 
enemmän sellaisia kirjoja, joita ei ollut julkaistu suomeksi aikaisemmin. 1930-luvulla 
ensipainosten osuus väheni ja oli kymmenluvun jälkimmäisellä puoliskolla noin kaksi 
kolmasosaa kustannetusta kaunokirjallisuudesta.37 

Käännöskirjallisuuden suhteellista vähenemistä 1930-luvulla on selitetty sekä aa-
teilmaston että tekijänoikeuskäytäntöjen muutoksilla. 1930-lukua pidetään “kansalli-
sen umpioitumisen kautena”, jolloin kiinnostus ulkomaisiin vaikutteisiin väheni. Suomi 
liittyi 1928 Bernin sopimukseen, joka rajoitti kustantajien siihenastista mahdollisuutta 
käännösten edulliseen julkaisemiseen. Myös 1920-luvun lopussa alkanut lama vaikutti 
käännösten vähentämiseen. Mainittujen tekijöiden vuoksi erityisesti keskisuurten ja pien-
ten yhtiöiden käännöskirjallisuustuotanto supistui. Neljä suurinta kustantajaa (WSOY, 
Otava, Karisto ja Gummerus) julkaisivat 1935 98 prosenttia käännöskirjallisuudesta.38 

Yhteiskunnan oikeistolaistumisen vaikutusta 1930-luvun käännöskirjallisuuden il-
mestymiseen ei ole mahdollista kuvata numeerisesti. Asia ilmeni kirjallisuutta koskevissa 
keskusteluissa, joissa vaadittiin kustannustuotannon moraalista ja ideologista tiukenta-
mista. Ääriliikkeet, kuten Lapuanliike, vaativat yhtenäiskulttuuria uhkaavien vieraiden 
ainesten torjumista. Myös aitosuomalaisuusliikkeen nousu vähensi kiinnostusta muiden 
maiden kirjallista kulttuuria kohtaan. Suomen Kirjailijaliitto sekä kirjailijat Eino Railo 
ja Mika Waltari korostivat kotimaisen kirjallisuuden ensisijaisuutta ja ulkomaisen kirjal-
lisuuden vaarallisuutta.39 

Käännöskirjallisuutta hallitsivat vanhat länsimaiset sivistyskielet englanti, saksa ja 
ranska, joiden yhteinen osuus käännöskirjallisuudesta vaihteli otosvuosina 54 ja 75 pro-

36  Sevänen 1994, 164. Pienpainatteita (alle 49-sivuiset teokset) ei ole laskettu mukaan. Pienpainatteisiin 
kuuluu mm. tilapäärunoutta, seuranäytelmiä sekä nuorisokirjallisuutta. 

37  Sevänen 1994, 165.
38  Sevänen 1994, 165.
39  Sevänen 1994,166.



69

Arvosteleva kirjaluettelo hyvän ja huonon kirjastokirjallisuuden määrittäjänä

sentin välillä. Näistä kolmesta eniten käännettiin englanninkielistä kirjallisuutta. Sel-
vimmän poikkeuksen muista kustannusyhtiöistä teki Otava, jonka käännöstuotantoa 
hallitsi 1920-luvulla saksalainen ja 1930-luvulla ruotsalainen kirjallisuus. Käännöskirjal-
lisuuden jakautumaa ei voida selittää ulkopoliittisilla tekijöillä, vaan kyse on 1800-luvun 
puolelta periytyneestä suuntautuneisuudesta länsimaisiin sivistyskieliin ja skandinaavi-
siin kieliin. Käännösten kautta Suomi kytkettiin kulttuurisesti Euroopan keskusmai-
hin. Skandinaavisten kielten keskeisyys johtuu toisaalta sivistyneistön kaksikielisyydestä, 
toisaalta Suomen ja Skandinavian maiden yhteisestä menneisyydestä. Englanninkielisen 
kirjallisuuden keskeistä asemaa on selitetty tämän suuren kielialueen kirjallisuuden te-
hokkaalla markkinoinnilla.40

2.6.2 Kirjastoromaanin tärkeät ja sopivat aiheet

Kaunokirjallisuutta arvioivat Arvostelevassa kirjaluettelossa mm. Helle Kannila, A.E. Jo-
kipii (uskonnollista kertomakirjallisuutta), L.A.Pohjanpää, Onni Tolvanen, Hellin Hen-
dolin, Martti Tolvanen (seikkailu- ja rikosromaaneja), Kyllikki Nohrström, Ilmari Havu, 
E.J. Ellilä, Sylvi Laaksovirta, Tyyni Tuulio ja N.A. Lang (rikosromaaneja).41 Arvosteluissa 
ei esitetty kaunokirjallisuuden merkitystä kirjastotoimen kannalta lähtökohtaisesti tieto-
kirjallisuutta vähäisempänä, vaan hyvän kaunokirjallisuuden lukeminen nähtiin arvok-
kaaksi toiminnaksi. Kotimaista kaunokirjallisuutta ei myöskään asetettu itsestään selvästi 
käännöskirjallisuutta arvokkaammaksi. 

Kaunokirjallisuusarvosteluissa jatkuva pohdinnan aihe oli, pyhittääkö teoksen hyvä 
tarkoitus huonon kirjallisen laadun. Kun kirjassa kerrottiin esikuviksi sopivista ihmisistä 
ja sen arvomaailma oli arvostelijan mukaan oikea, mutta tekijän kirjalliset lahjat heikoh-
kot, kannattiko kirja ostaa kirjastoihin? Tai kääntäen: kun teos oli kirjallisesti varmaa 
laatua, taitajan kynästä, mutta kuvauksen kohteena olivat ihmiselämän synkät, raadolli-
set puolet eivätkä tekijän välittämät viestit miellyttäneet arvostelijaa, oliko teosta silloin 
syytä suositella kirjastoille lukijoille välitettäväksi?

Arvostelevan kirjaluettelon historiassa kysymystä pohti ensimmäisenä professori Viljo 
Tarkiainen, joka tuli lyhyeksi aikaa Kirjastolehden vastaavaksi toimittajaksi 1908 ja hoiti 
siinä ominaisuudessa myös kirja-arvostelujen julkaisemista. Hän kiinnitti huomiota sii-
hen, kuinka keskeisen sijan olivat ihanteelliset ja puhdashenkiset, mutta taiteellisesti ja 
kielellisesti usein ala-arvoiset teokset saaneet suositeltujen kirjojen joukossa. Kun eräskin 
teos oli katsottu sopimattomaksi kirjastoon, koska se mahdollisesti loukkaisi vanhoil-
lismielisten tunteita, Tarkiainen kirjoitti: “Mihinkä jouduttaisiinkaan, jos aina oltaisiin 
näin hienotunteisia! Ja pakkoko sitä sitten on juuri heidän lukea.” Hän ihmetteli myös 

40  Sevänen 1994, 169–170; Kovala 1992, 39, 136, 163–164.
41  Lueteltu arvostelijat, jotka arvostelivat enemmän kuin 100 kirjaa.
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sitä, että kirjan sopivuutta kirjastoon arvioitiin pelkästään kirjan aiheen perusteella.42 
Arvosteluissa kyllä lisääntyi 1920- ja 1930-luvun aikana kriittisyys hyvää tarkoittavia, 
mutta kirjallisesti heikkoja teoksia kohtaan, mutta peruslinjana säilyi kuitenkin “sopivan” 
aiheen tärkeys ja “terveen” maailmankuvan välittäminen. 

Hyvinä kirjastoromaanin aiheina pidettiin mm. ihmisen henkistä kasvua, uskonnol-
lisia kokemuksia, työ- ja arkielämän kuvauksia, yhteiskunnan “probleemeja”, naisen elä-
män kuvauksia sekä luontoa ja ihmistä luonnon yhteydessä. Myös historialliset romaanit 
kuuluivat suositelluimpiin kirjoihin. Maaseudun kuvauksia pidettiin lähtökohtaisesti kau-
punkimiljööseen sijoitettuja romaaneja tarpeellisempina. Arvostelijat asennoituivat tässä 
asiassa monen kirjailijan kanssa samansuuntaisesti, sillä myös kotimaisessa kirjallisuudes-
sa pidettiin maaseudun arvoja ensisijaisina. Sylvi Laaksovirta kuvaili Signe Stenbäckin 
romaania Äidin osa (1927) seuraavasti: “Marjatta on herkkä, terve- ja syväsieluinen hyvän 
kodin ja vehmaan maalaismaaperän kasvattama tyttö, Viljo varakkaan pikkukaupunki-
laiskodin jäsen, joka luonteeltaan on sympaattisista ominaisuuksista huolimatta pohjaa 
vailla.” 43 Kirjailija antaa avioliiton kariutua tähän ristiriitaan, minkä ratkaisun arvostelija 
allekirjoittaa. Sopivia aiheita löydettiin sekä arvokirjallisuudesta että ajanvietekirjallisuu-
desta. Erityisesti luonto- ja historia-aiheisia romaaneja sisältyi kumpaankin ryhmään.

Huonoina tai sopimattomina kirjojen aiheina pidettiin eroottisia kuvauksia, rikollista 
toimintaa, juopottelua ja mielisairautta. Seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista ongelmal-
lisina pidettiin naisen viettielämän kuvauksia, aborttikysymyksen pohdintoja ja aviolii-
ton ulkopuolisten suhteiden kuvauksia. Helvi Hämäläisen romaanissa Tyhjä syli (1937) 
arvelutti aiheen (lapsenhankinta avioliiton ulkopuolelta) “arkaluontoisuus”.44 Seksuaa-
limoraalisten syiden vuoksi vierastettiin useita ranskalaisia kirjailijoita, kuten Marcel 
Prévostia, Guy de Maupassantia, Émile Zolaa ja Anatole Francea. Salapoliisikertomukset 
eivät olleet hyvää kirjastokirjallisuutta rikoksen ja rikollisen toiminnan kuvauksina, eivät 
myöskään kauhukertomukset. Vieraiden ja Suomen näkökulmasta kaukaisten maiden 
kuvauksia pidettiin, jos ei sopimattomina, niin ainakin vieraina ja outoina suomalaisille 
lukijoille. Kertomukset ylellisestä elämästä, juhlista, pukuloistosta ja autoajeluista torjut-
tiin myös. Vierauden ja outouden kokemus ei kuitenkaan koskenut esimerkiksi Yhdys-
valtojen ja Kanadan syrjäseuduille sijoittuvia seikkailukertomuksia, joissa ihmisen suhde 
“villiin” luontoon oli keskeistä. Vieraus tarkoitti enemmän elämänarvojen erilaisuutta, 
kääntymistä pois suomalaisen arjen ja työn moraalista. 

Arvostelijat suosittivat kirjallisuutta erikseen suuriin ja pieniin kirjastoihin. Tehtiin 
myös eroa kehittyneen lukijan ja aloittelevan lukijan välillä. Hyviä aihepiirejä käsittele-
vä kirjallisuus katsottiin hyväksi kirjastokirjallisuudeksi myös pieniin kirjastoihin. Mitä 
huonompana aihetta pidettiin, sitä varauksellisemmin kirjaan suhtauduttiin, eikä aina-
42  Tarkiainen 1908, 18–19.
43  Sylvi Laaksovirta, AKL 1927, 124.
44  Helle Cannelin, AKL 1937, 87.
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kaan pieniin kirjastoihin ja maalaiskirjastoihin kannattanut hankkia huonoaiheista kir-
jaa. Runous, näytelmät ja klassikot olivat suurten kirjastojen kirjoja.

2.6.3 Taidekirjallisuus

Urpo Kovala on tarkastellut englannista käännettyä kaunokirjallisuutta suhteessa suo-
malaiseen odotushorisonttiin. Hän jakaa tuotannon neljään ryhmään (arvokirjallisuus, 
viihdekirjallisuus, nuorisokirjallisuus ja käyttökirjallisuus, jolla tarkoitetaan esimerkik-
si raittiuskertomusten kaltaisia didaktisia kirjoja). Englannista käännettiin sotienvälise-
nä aikana ylivoimaisesti eniten viihdekirjallisuutta (1920-luvulla 60, 3 %, 1930-luvul-
la 51,8 %) ja toiseksi eniten nuorisokirjallisuutta (1920-luvulla 21,8 % ja 1930-luvulla 
24,9 %). Nuorisokirjallisuuden määrän ero arvokirjallisuuteen (1920-luvulla 14,8 %, 
1930-luvulla 20 %) ei kuitenkaan ollut suuri. Vuosisadan vaihteessa merkittävässä ase-
massa ollut käyttökirjallisuus oli käynyt marginaali-ilmiöksi (1920- ja 1930-luvulla 
n. 3 %).45 Englantilaisen ja yhdysvaltalaisen käännöskirjallisuuden välillä ei ollut suuria 
eroja. Arvokirjallisuuden ja viihdekirjojen osuudet olivat ensin mainitun kohdalla hieman 
suuremmat, ja yhdysvaltalaisesta kirjallisuudesta käännettiin vastaavasti hieman enem-
män nuorisokirjoja.46

Taidekirjallisuuden (arvokirjallisuuden) ja viihdekirjallisuuden kategorioiden yksise-
litteinen erottaminen on mahdotonta, Sevänen huomauttaa viitaten Kovalan laatimaan 
luokitukseen, mutta pitää silti Kovalan tuloksia suuntaa antavina. Seväsen mukaan tai-
teen määrittelevän kulttuurieliitin sisällä vallitsee ryhmäkohtaisia ja yksilöllisiä erimie-
lisyyksiä korkean/matalan ja vakavan/kevyen soveltamisesta yksittäistapauksiin. Niin-
pä viihdekirjailijoiden arvostuksessa on eroja, ja eräät viihdekirjailijat hyväksytään aikaa 
myöten klassikoiksi.47

Käännettyihin arvokirjailijoihin kuuluivat mm. englantilaiset Walter Scott, Charles 
Dickens, Joseph Conrad, Rudyard Kipling ja John Galsworthy. Shakespearen draamoista 
otettiin uusia painoksia. Yhdysvaltalaisesta arvokirjallisuudesta ilmestyi Pearl S. Buckin, 
Sinclair Lewisin ja Upton Sinclairin teoksia sekä Jack Londonin kirjoja.48 Skandinaavi-
sista arvokirjallisuudesta ilmestyi runsaasti Knut Hamsunin, Selma Lagerlöfin, Viktor 
Rydbergin ja Sigrid Undsetin teoksia. Saksankielisen kirjallisuuden käännöstoiminnassa 
oli Goethen Valittujen teosten (1923–1929) ilmestyminen merkkitapaus. Ranskalaisesta 
1800-luvun arvokirjallisuudesta käännettiin Balzacia, Stendhalia, Maupassant’ia ja Zo-

45  Sevänen laskenut prosenttiosuudet Kovalan tuotantoluvuista. Sevänen 1994, 171; Kovala 1992, 37.
46  Kovala 1992, 41–44.
47  Sevänen 1994, 170–171.
48  Kovala 1992, 45, 74–75.
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laa, uudemmasta tuotannosta Anatole Francea, Romain Rollandia ja Roger Martin du 
Gardia.49

Kotimaisista arvokirjailijoista tuotantoaan jatkoivat 1920- ja 1930-luvulla mm. Joel 
Lehtonen, Ilmari Kianto, Maria Jotuni, F.E. Sillanpää, Maila Talvio, Volter Kilpi ja Aino 
Kallas. Artturi Leinonen kirjoitti uskonnollisia ja historiallisia romaaneja, Hj. Nortamo 
Rauman murteella laadittuja humoristisia kertomuksia. Arvi Järventaus otti aiheensa La-
pista ja Suomen historiasta, Emil Elenius saaristosta. Edith Södergran, Hagar Olsson, 
Elmer Diktonius, Gunnar Björling, Henry Parland ja Rabbe Enckell edustivat suomen-
ruotsalaista modernia kirjallisuutta. Ajankohdan keskeisiä runoilijoita olivat Uuno Kai-
las, Katri Vala, Kaarlo Sarkia, Yrjö Jylhä, Saima Harmaja, Aaro Hellaakoski, P. Mustapää 
ja Elina Vaara. Uusina prosaisteina kirjalliseen julkisuuteen tulivat mm. Pentti Haanpää, 
Heikki Toppila, Toivo Pekkanen, Mika Waltari, Iris Uurto, Helvi Hämäläinen.50

Erkki Sevänen tarkastelee kirjallisuuden tuotannon ja välityksen yhteiskunnallis-
ta sääntelyä sotienvälisen ajan Suomessa toisaalta piirtämällä kokonaiskuvia eri kirjal-
lisuudenlajien määrällisistä suhteista, toisaalta tarkastelemalla lähemmin kahden kir-
jallisuusryhmän tuotantoa ja vastaanottoa. Nämä ryhmät ovat ensiksikin modernismi 
ja kirjalliset uudistusliikkeet sekä toiseksi työväenkirjallisuus. Tällä ratkaisulla Sevänen 
pyrkii detaljoimaan kirjallisuuden kokonaiskuvaa. Hänen ratkaisunsa valita modernismi 
ja kirjalliset uudistusliikkeet sekä työväenkirjallisuus lähemmän tarkastelun kohteeksi 
perustui oletukseen, että näillä ryhmillä oli erityisiä vaikeuksia tulla hyväksytyksi kir-
jallisuuden kentällä, jolloin kirjallisuuteen kohdistunut kontrolli tulisi erityisen hyvin 
esille näiden liikkeiden asemassa. Sevänen huomasi kuitenkin, että kirjallisuusinstituuti-
on asenne kansankuvaukseen ei ollut yhtenäistä ja että modernismin, maaseutukuvauk-
sen ja osaksi myös työväenkirjallisuuden asema oli erilainen kuin hän lähtötilanteessa oli 
olettanut.51 Seuraavassa tarkastellaan Arvostelevan kirjaluettelon sijoittumista kirjallisten 
toimijoiden kentässä ja sen kannanottoja suhteessa muiden toimijoiden käsityksiin selvit-
tämällä Arvostelevan kirjaluettelon suhtautumista modernismiin ja kirjallisiin uudistus-
liikkeisiin sekä työväenkirjallisuuteen.

Modernismi suomalaisessa kirjallisuudessa

Modernistista ja avantgardistista käännöskirjallisuutta ei ilmestynyt Suomessa sotienvä-
lisenä aikana juuri lainkaan. Erkki Seväsen mukaan kustantajien mielenkiinto näyttää 
pysähtyneen 1800-luvun realismin ja modernismin välimaastoon, johon kuuluvat mm. 
Joseph Conrad, André Gide ja Thomas Mann. Varsinaisilta modernisteilta julkaistiin 

49  Sevänen 1994, 172.
50  Laitinen 1991, 311–416.
51  Sevänen 1994, 35.
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suomeksi muutamia teoksia, Luigi Pirandellon Elämän filmi (1927), Hagar Olssonin Mr 
Jeremias etsii illuusiota (1927) ja Edith Södergranin Levottomia unia (1929) sekä Franz 
Werfelin neljä romaania, Eugene O´Neillin kaksi näytelmää ja muutama Karel Čapekin 
romaani.52

Alkuperäisessä suomenkielisessä kirjallisuudessa modernisteihin kuuluivat Seväsen 
mukaan kansankuvauksen uudistajat, 1920-luvun tulenkantajat ja kiilalaiset modernis-
tit. Käsite “kansankuvauksen uudistus” viittaa kirjailijoihin, jota irrottautuivat suurlakon 
(1905) ja eduskuntauudistuksen (1906) jälkeen ihanteellisesta kansakäsityksestä. Tällai-
sia kirjailijoita olivat Maria Jotuni, K.A. Järvi, Ilmari Kianto, Maiju Lassila ja Joel Lehto-
nen, jotka jatkoivat kirjallista tuotantoaan sotien välillä, kansalaissodassa menehtynyttä 
Lassilaa lukuun ottamatta. Kansankuvauksen modernisteihin luetaan edellä mainittu-
jen lisäksi F.E. Sillanpää, Volter Kilpi, Heikki Toppila, Unto Karri, Eino Hosia ja Pentti 
Haanpään ensimmäiset teokset.53 Kansankuvauksen uudistumista voi selittää sillä, että 
työväenliikkeen radikalisoituminen rikkoi perinteisen fennomaanisen käsityksen kansan 
ja sivistyneistön yhteisistä ponnistuksista kansallisten arvojen edistämiseksi. Maaseutu-
kuvaukseen tuli skeptismin, desilluusion, kriittisyyden ja ironian vivahteita. Uudistuneen 
kansankuvauksen oli helppoa päästä julkisuuteen, uudistajat olivat kustannusliikkeiden 
arvostamia kirjailijoita, eräät suorastaan kustantajien lempilapsia. Tällaisia olivat erityi-
sesti Sillanpää ja nuori Haanpää sekä Kilpi.54

Olavi Paavolaisen esseeteos Nykyaikaa etsimässä (1929) oli tärkeä modernismin esit-
telemisen kannalta. Tulenkantajien modernismi liittyi paljolti lyriikkaan, jota edustivat 
mm. Yrjö Jylhä, Uuno Kailas, P. Mustapää, Elina Vaara, Katri Vala ja Lauri Viljanen. 
Arvi Kivimaan ja Unto Seppäsen ekspressionistiset novellit sekä Mika Waltarin Suuri 
illusioni (1928) ja Yksinäisen miehen juna (1929) tavoittelivat modernia elämäntunnetta, 
vaikka Seväsen mukaan niitä ei voida rakenteensa puolesta pitää modernistisina. Kivi-
maa ja Lauri Haarla olivat 1920-luvun draamakirjallisuuden selväpiirteisimpiä ekspres-
sionisteja. 1930-luvun kirjallisuudessa modernismia edustavat selvimmin Volter Kilven 
saaristo-trilogia (1933–1937) ja kiilalaisten modernistien (Katri Vala, Viljo Kajava, Arvo 
Turtiainen, Jarno Pennanen) runokokoelmat. 1920-luvun tulenkantajat olivat palanneet 
perinteisemmän ilmaisun pariin. Kailas edusti patriotistista runoutta, Seppänen kuva-
si Karjalan Kannasta ja Waltari käsitteli mm. historiallisia ja agraarisia miljöitä. Haarla 
edusti historiallisissa romaaneissa äärioikeistolaista nationalismia. Käännöskirjallisuudes-
sa modernismin osuus oli edelleen vähäinen.55

52  Sevänen 1994, 176–177.
53  Sevänen 1994, 51–52.
54  Sevänen 1994, 180.
55  Sevänen 1994, 182–183.
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Modernismin käsittely Arvostelevassa kirjaluettelossa

Arvostelevassa kirjaluettelossa otettiin edellä esitellyistä teoksista modernistinen käännös-
kirjallisuus myönteisimmin vastaan. Sitä pidettiin tosin vaikeatajuisena ja huonosti aloitte-
levalle lukijalle sopivana, mutta kiinnostavana ilmiönä. Ilmari Havu sanoi Franz Werfelin 
romaanin Neljäkymmentä päivää Musa Daghilla (1935) edustavan “tämän hetken parasta 
kertomataidetta”. Werfeliä arvostettiin muutenkin mm. taitavasta luonteenkuvauksesta.56 
Helle Kannila piti Karel Čapekin Salamanterisodan (1938) ansiona “puolueetonta” satii-
ria, joskin teoksen juoni oli “eriskummallinen”.57 Lauri Pohjanpää luonnehti kahta Eu-
gene O´Neillin näytelmää “tehoaviksi”, joskin “kylmiksi”.58 Varauksia modernistiseen 
käännöskirjallisuuteen esitettiin lähinnä niiden “uudenaikaisen tyylin” vuoksi. Lauri 
Pohjanpää piti Luigi Pirandellon Elämän filmiä (1927) tyyliltään “levottomana ja her-
mostuneena”.59 Myös Helle Kannila huomautti Hagar Olssonin teoksen Mr Jeremias etsii 
illuusiota (1927) modernistisista piirteistä, vaikka olikin vaikuttunut teoksen runollisuu-
desta.60 

Arvostelevan kirjaluettelon suhde kansankuvauksen uudistukseen on erityisen kiin-
nostava tarkastelun kohde, koska maaseutukuvausten sinänsä katsottiin olevan keskeistä 
kirjastokirjallisuutta. Maaseudun lukijoiden uskottiin hakevan kirjallisuudesta vertailu-
kohtia itselleen läheisistä aihepiireistä ja miljööstä. Arvostelijoiden mielipiteet jakautuivat 
jossain määrin: toisaalta uudistuneen kansankuvauksen ihanteettomuus kiellettiin epä-
totena, toisaalta sen ansioksi laskettua taiteellisen tason nousua pidettiin kirjastojen ja 
lukijoiden kannalta tervetulleena. 1800-luvun traditioon kuuluvaa puhdashenkistä ihan-
teellista kansankuvausta (esimerkiksi Väinö Kataja ja Marja Salmela, joita julkaistiin uu-
sintapainoksina) ei kuitenkaan enää juurikaan toivotettu tervetulleeksi.

Maria Jotunin sanataide sai kansankuvauksen uudistajista Arvostelevassa kirjaluettelos-
sa kielteisimmän vastaanoton. Jotunille ominaista rakkauden illuusiotonta kuvausta pi-
dettiin sopimattomana. Helle Kannilan mukaan Tohvelisankarin rouvassa (1924) “vatvo-
taan väsyttävästi mauttomuuksia”.61 Onni Tolvanen piti Tyttö ruusutarhassa -kokoelman 
56  Ilmari Havu, AKL 1935, 99; Kyllikki Nohrström, AKL 1930, 147; Lauri Pohjanpää, AKL 1928, 133; 

Lauri Pohjanpää, AKL 1938, 113. 
57  Helle Kannila, AKL 1938, 88.
58  Näytelmät Ristin paikka (1937) ja Traania (1937). Lauri Pohjanpää, AKL 1937, 74.
59  Lauri Pohjanpää, AKL 1927, 118.
60  Helle Cannelin, AKL 1927, 116.
61  Helle Cannelin, AKL 1924, 77. Näytelmä aiheutti debatin eduskunnassa syksyllä 1924, kun käsiteltä-

vänä oli teattereiden valtionapu. Tohvelisankarin rouva oli parhaillaan Kansallisteatterin ohjelmistossa. 
Lähinnä Kokoomuksen teologi-poliitikot ja maalaisliittolaiset uskonnollismieliset kansanedustajat kri-
tisoivat näytelmää sen eroottissävyisestä aihepiiristä ja sen henkilöiden vapaamielisestä suhtautumises-
ta aviollisen uskollisuuden periaatteeseen. Valtioapu säilytettiin ennallaan, mistä huolimatta teatterin 
johtokunta pelästyi näytelmään liittynyttä julkisuutta ja erotti Jotunin puolison Viljo Tarkiaisen dra-
maturgin tehtävästä ja johtokunnasta. Sevänen 1994, 139–140.
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ja Kurdin prinssi -näytelmän rakkaudenkuvausta “primitiivisenä” ja “karkeahkon kevyt-
mielisesti” kuvailevana”.62 Jotunin mietekokoelmat saivat hyvän vastaanoton. 

Myös Pentti Haanpään varhaiset teokset, Maantietä pitkin (1925), Kolmen Töräpään 
tarina (1927) ja Tuuli käy heidän ylitseen (1927) otettiin varauksin vastaan liiallisen “na-
turalismin” ja “synkkyyden” vuoksi, joskin kirjailijan lahjakkuus tunnustettiin.63 Kenttä 
ja kasarmi (1928) otettiin vastaan suuttumuksen vallassa, kuten kirjallisessa julkisuudessa 
muutenkin.64 Onni Tolvasen mukaan teos antaa armeijasta “yksipuolisen kuvan”.65

Joel Lehtosen, F.E. Sillanpään, Unto Karrin ja Eino Hosian teosten vastaanottoon si-
sältyy jyrkkää torjumista, mutta myös arvostavia sävyjä. Verneri Louhivuori torjui Putki-
notkon kansakuvan ihanteettomuuden ja kirjaa heikkouksiksi teoksen “siivottomuudet”. 
Kritiikki kohdistui kansan elinympäristön lian ja kurjuuden ja sitä kohtaan tunnetun vä-
linpitämättömyyden kuvaukseen. Laittomaan viinan polttoon ja kansalaissodan enteisiin 
kuuluviin öisiin laukauksiin Louhivuori ei kuitenkaan kajoa.66 Henkien taistelun (1933) 
satiiri ei tyydyttänyt Helle Kannilaa, joka piti sitä “vallattomana” ja “räikeänä”. Rakastu-
nut rampa -romaanin (1922) aihe, kyttyräselkäisen kääpiön elämänkuvaus, oli Kannilan 
mukaan “vastenmielinen”.67 Lehtosen tuotannon herkempi puoli, esimerkiksi kesäkuvaus 
Lintukoto (1929) otettiin vastaan myönteisesti.68 Sillanpään kansalaissotaan sovittelevasti 
suhtautuvasta Hurskaasta kurjuudesta (1919) julkaistiin kaksi arvostelua. Hellin Musta-
la suhtautui teokseen varauksella sen yhteiskunnallisen kannanoton vuoksi, mutta Helle 
Kannila hyväksyi myös punakapinan osalta. Teoksen kolmas painos (1924) mainittiin Ar-
vostelevassa kirjaluettelossa ilman varsinaista arvostelua, mutta lyhyellä, ilman kirjoittajan 
nimeä sisältävällä toteamuksella “tulisi olla kaikissa kirjastoissa”.69 Sillanpään Miehen tie 
-romaanin (1932) päähenkilön kuvausta pidettiin “epätotena ja kansansivistystyön kan-
nalta sopimattomana”.70 Sillanpään ansiot luonteenkuvauksessa todettiin kuitenkin mm. 

62  Onni Tolvanen, AKL 1927, 107; Onni Tolvanen, AKL 1932, 96. 
63  Lauri Pohjanpää siteeraa Haanpään kuvausta verestävistä ihohaavoista ja kysyy:--- “miksi melkein 

kaikki kansankuvaajat nykyään näkevät samalla lailla, yhtä naturalistisesti. Elämässä on muutakin 
kuin rumaa”. Lauri Pohjanpää, AKL 1925, 105. Kolmen Töräpään tarinan arvosteli Onni Tolvanen, 
AKL 1927, 102; Tuuli käy heidän ylitseen -romaanin Hellin Hendolin, AKL 1927, 102.

64  Maanpuolustuspiirit ja porvarillinen lehdistö asettuivat melko yksimielisesti Kenttää ja kasarmia vas-
taan. Haanpää oli tapauksen jälkeen kustannusboikotissa 1930-luvun puoliväliin saakka. Sevänen 
1994, 140–142.

65  Onni Tolvanen, AKL 1928, 106.
66  “On epäiltävää, jaksaako sellainen kirja saavuttaa pysyvää tilaa jatkuvasti luetun kirjallisuuden joukos-

sa, jota lukiessa melkein ehdottomasti pitelee nenäänsä ja pyyhkii näppejään ja jota ei voi edes miesseu-
rassa ääneen lukea.” Verneri Louhivuori, AKL 1921, 7. 

67  Helle Cannelin, AKL 1933, 97; Helle Cannelin, AKL 1922, 103. 
68  Helle Cannelin, AKL 1929, 138.
69  Hellin Mustala, KV 1919, 45; Helle Cannelin, KL 1919, 63; AKL 1924, 120.
70  Onni Tolvanen, AKL 1932, 119.
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Nuorena nukkuneen (1931) ja Ihmiset suviyössä -romaanin (1934) arvosteluissa.71 Onni 
Tolvanen arvosteli myös useita Unto Karrin romaaneja. Hän laski niiden heikkoudeksi 
teosten pessimismin ja ekspressionistisen paisuttelun ja viittasi Karrin tulenkantajuuteen 
puhumalla “sopimattomista esikuvista” ja “vääristä vaikutteista”. Tolvanen ei hyväksynyt 
Lakeus vaikenee -romaanin (1929) maaseudun ahdistavuuden kuvausta, ja ilahtui Kar-
rin ratkaisusta Sodomassa (1929), jossa maalaispojan kehityskertomus etenee huonoista 
vaikutteista velvollisuuden tielle.72 Eino Hosian teoksiin suhtauduttiin varauksella mm. 
“slaavilaisen tunnelman” vuoksi.73

Ilmari Kianto ja Heikki Toppila saivat kansankuvauksen uudistajista myönteisim-
män vastaanoton. Helle Kannila piti Ryysyrannan Jooseppia (1924) hyvänä ja kirjastoihin 
sopivana kirjana. Joosepin viinanpolton Kannila näki ennen kaikkea selviytymiskeino-
na, ei laittomana tekona.74 Onni Tolvanen luki Kiannon Valitut teokset Kainuun kansan 
ja seudun hyvänä kuvauksena.75 Kiannon rienaava K.H.P.V., Kohtuullisen Hutikan Pyhä 
Veljeskunta (1925) torjuttiin kuitenkin ehdottomasti.76 Heikki Toppilan romaanit, joiden 
aineksina käytetään kansantarinoiden enteitä, uskomuksia ja kuolemanpelkoa, saivat hy-
vän vastaanoton, vaikka “taikauskoisuudesta” ja “räikeydestä” jossain määrin huomau-
tettiinkin.77 

Tulenkantajien piiriin 1920-luvulla kuuluneista runoilijoista parhaimman vastaan-
oton saivat Uuno Kailas ja P. Mustapää. Elina Vaaraa ja Katri Valaa arvosteltiin “moder-
nisuudesta” eniten. Helli Suominen tosin piti sekä Vaaran kokoelmaa Satu sydämestä ja 
auringosta (1925) että Valan Sinistä ovea (1926) hyvinä.78 Onni Tolvanen arvosteli heidän 
muusta tuotannostaan suurimman osan ja nosti arvosteluissa esiin “määrätyn muodin” 
mukaan kirjoittamisen. Vapaamittaisuudesta ei kuitenkaan ollut kyse, vaan “hurmioi-
tumisesta”, koristeellisuudesta ja vertauskuvien runsaudesta.79 Viljo Kajavan runoudessa 
Tolvanen arvosti vapaamittaisuuden taitavaa käyttöä ja Arvo Turtiaisen runoudessa ker-

71  Kyllikki Nohrström, AKL 1931, 119; Onni Tolvanen, AKL 1934, 101.
72  Onni Tolvanen, AKL 1929, 134; Onni Tolvanen, AKL 1929, 135.
73  Niilo Paavo Virtasen arvio Hosian Orjantappuratie-romaanista (1938), AKL 1938, 94. Myös Lauri 

Pohjanpään arvio teoksesta Tulipunaiset ratsastajat (1938) oli varauksellinen, AKL 1938, 94.
74  Helle Cannelin, AKL 1924, 103.
75  Onni Tolvanen, AKL 1923, 104.
76  AKL 1925, 110. Ei arvostelijan nimeä.
77  Mm. Valkolan vaarin jouluviinat (1923) arvosteli E.J.Ellilä, AKL 1923, 128; Auringon nousun maahan 

(1926) Onni Tolvanen, AKL 1926, 147; Kuoleman Siiveri ynnä muita kertomuksia (1928) Ilmari Havu, 
AKL 1928, 130; Päästä meitä pahasta (1931) Ilmari Havu, AKL 1931, 121; Tulisilla vaunuilla (1935) 
Ilmari Havu, AKL 1935, 96.

78  Helli Suominen, AKL 1925, 86; Helli Suominen, AKL 1926, 92.
79  Mm. Valan Kaukainen puutarha (1924) arvostelu, AKL 1924,75; Valan Maan laiturilla (1930) arvoste-

lu, AKL 1930, 98; Vaaran Hopeaviulu (1928) arvostelu, AKL 1928, 90.
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ronnan “sattuvuutta”.80 Kajavan työläisrunokokoelmaa Rakentajat (1935) ei hyväksytty 
työväenhenkisyyden vuoksi.81 

Modernia elämäntunnetta tavoittelevat proosateokset saivat kielteisen vastaanoton 
ennen muuta kaupunkilaisen elämänmuodon kuvauksen vuoksi. Mika Waltarin Suuri 
illusioni (1928) ja Yksinäisen miehen juna (1929) torjuttiin nuorison ihanteettoman elä-
mänmuodon kuvauksena ja erityisesti prostituutiokohtausten vuoksi.82 Myös Unto Sep-
päsen ja Arvi Kivimaan kohdalla huomautettiin “nuoruuden intohimoisesta pessimis-
mistä”, “nykyaikaisista aiheista” ja “teennäisyydestä”, vaikka myös kirjailijoiden lahjat 
tunnistettiin osittain.83 Modernismin esittelyn kannalta tärkeää Olavi Paavolaisen Ny-
kyaikaa etsimässä -teosta (1929) pidettiin sen sijaan hyvänä “positiivisen maailmankatso-
muksen” vuoksi.84 1930-luvun keskeisiin modernisteihin kuulunut Volter Kilpi sai Onni 
Tolvaselta hyvän vastaanoton. Hyvää Kilven teoksissa olivat saaristolaisaiheet ja huumori. 
Alastalon salissa (1933), Pitäjän pienimpiä (1934) ja Kirkolle (1937) eivät tosin olisi pienten 
kirjastojen eivätkä aloittelevien lukijoiden kirjoja, vaan vaatisivat avautuakseen kokenutta 
lukijaa.85

Vertailua muihin kirjallisuusinstituutioihin

Arvostelevan kirjaluettelon suhtautuminen modernismiin oli aivan omaleimaista eikä ver-
tautunut täysin mihinkään muuhun kirjallisuusinstituutioon. Käännöskirjallisuuden ja 
alkuperäisen kotimaisen tuotannon vastaanotossa lähdettiin samoista kriteereistä, eikä 
ulkomaista modernismia sinällään pidetty uhkana. Päähuomio kiinnitettiin kirjojen ai-
hepiireihin sekä seksuaalikuvausten sävyyn ja yhteiskuntakritiikin voimakkuuteen. 

Kansankuvauksen uudistuksen torjunta Arvostelevassa kirjaluettelossa oli paljolti sa-
mansuuntaista kuin äärioikeiston sanomalehdissä. Lehtonen ja erityisesti Sillanpää saivat 
moraalisin perustein kielteisen vastaanoton molemmissa, kun taas poliittisen oikeiston 
ja keskustan lehdissä kirjallisuuskritiikki perustui ensi sijassa kirjallis-taiteellisiin kritee-
reihin, joita sovellettiin myös pääasiassa hyvän vastaanoton saaneisiin kansankuvauksen 
uudistajiin.86 Modernistinen romaani oli puolestaan ongelmallinen oikeistolaiselle krii-
80  Kajavan Murrosvuodet-kokoelman (1937) arvostelu, AKL 1937, 70; Kajavan Hyvästi muuttolintu (1938) 

arvostelu, AKL 1938, 79; Turtiaisen Tie pilven alta (1939) arvostelu, AKL 1939, 56.
81  Lauri Pohjanpää, AKL 1935, 69.
82  Ilmari Havu, AKL 1928, 131; Onni Tolvanen, AKL 1929, 157.
83  Mm. Seppäsen Taakankantajat (1927), Lauri Pohjanpää, AKL 1927, 123; Seppäsen Jumala kulkee ja 

kahdeksan muuta kertomusta (1929), Helli Suominen, AKL 1929, 151; Kivimaan Tyttö puhuu Vapahta-
jalle (1926), Lauri Pohjanpää, AKL 1926, 126.

84  Kyllikki Nohrström, AKL 1929, 92.
85  Onni Tolvanen, AKL 1933, 94–95; Onni Tolvanen, AKL 1934, 83; Onni Tolvanen, AKL 1937, 89.
86  Sevänen 1994, 268–269.
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tikkokunnalle. Koskimies ja Koskenniemi olivat kiinnostuneita ulkomaista modernismia 
kohtaan, mutta eivät pitäneet suotavana sen kytkemistä suomalaiseen kirjallisuuteen. Ar-
vosteleva kirjaluettelo ei pohtinut tätä kysymystä. Modernistisen runouden vastaanotto 
porvarillisissa lehdissä oli proosaa suopeampaa. Arvostelevassa kirjaluettelossa modernin 
runouden “hurmioitumista” vierastettiin. Äärioikeiston lehdet suhtautuivat ajankohtai-
seen ulkomaiseen kirjallisuuteen ja sen modernistisiin ilmiöihin torjuvasti.87

Kulttuurilehdistä Suomalainen Suomi osoitti mielenkiintoa modernismia kohtaan. Il-
miön taustalla on Martti Haavion ja Elsa Enäjärven läheinen suhde tulenkantajiin. Myös 
Tatu Vaaskivi suhtautui lehdessä myönteisesti kirjallisiin uudistusliikkeisiin, joskin hä-
nen asenteensa Volter Kilpeen oli kriittinen. Valvoja-Aika osoitti 1920-luvulla kasvavaa 
huomiota modernismiin, mutta kirjoittelu väheni 1930-luvun alkupuolella. Kirjallisten 
uudistusliikkeiden julkisuuden kannalta Suomalaista Suomea ja Valvoja-Aikaa tärkeäm-
piä kanavia olivat 1920-luvulla kuitenkin Ultra ja Tulenkantajat-lehti, jossain määrin 
myös Aitta ja Sininen Kirja. Tulenkantajille tärkeä oli myös Nuori Voima -lehti. 1930-
luvulla modernistit saivat näkyvyyttä Tulenkantajat-lehdessä, Kirjallisuuslehdessä ja Ny-
kypäivässä.88 

Kirjallisuudentutkimus ei tuottanut sotienvälisenä aikana yhtään tutkimusta moder-
nismin piiriin – sen ahtaassa merkityksessä – kuuluvista teoksista, mutta kirjallista suun-
tausta käsitellään Viljo Tarkiaisen Suomalaisen kirjallisuuden historiassa (1934), Rafael 
Koskimiehen teoksissa sekä Eino Railon Yleisen kirjallisuuden historian kuudennessa osas-
sa (1937). Tarkiainen ei esittänyt varauksia Uuno Kailaan, Katri Valan ja Lauri Viljasen 
kohdalla, mutta piti Arvi Kivimaan ja Mika Waltarin teoksia pinnallisina ja teennäisinä 
sekä Lauri Haarlan näytelmiä “pateettisina”. Hän ei kuitenkaan pitänyt tulenkantajien 
modernismia epäkansallisena. Koskimies ja Railo suhtautuivat varauksella ulkomaiseen 
modernismiin ja erityisesti Railon hyökkäys oli voimakas.89 Arvostelevan kirjaluettelon 
modernismia koskevat kannanotot eivät poikenneet merkittävästi Tarkiaisen kannasta. 
Selvin ero on suhtautumisessa Katri Valaan, jota Arvostelevassa kirjaluettelossa pidettiin 
teennäisenä. Ulkomaisen modernismin asemaa Suomessa Arvosteleva kirjaluettelo ei poh-
tinut.

Akateeminen tutkimus ja opetus otti kansankuvauksen uudistuksen oikeiston ja kes-
kustan lehdistön tavoin myönteisesti vastaan, päinvastoin kuin Arvosteleva kirjaluettelo. 
Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden tutkintovaatimuksiin lisättiin 1930-luvul-
la Jotuni, Sillanpää, Kailas, Koskenniemi ja Manninen 1800-luvun ja vuosisadan vaih-
teen kirjallisuuden rinnalle. Yliopistomaailman myönteinen suhtautuminen ajankohtais-
ta kansankuvauksen uudistusta kohtaan vertautuu kulttuurilehtien samansuuntaisiin 

87  Sevänen 1994, 268, 272.
88  Sevänen 1994, 261–262. 
89  Sevänen 1994, 297–298.
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arvioihin siitäkin yksinkertaisesti syystä, että kirjallisuudentutkijat Hirniä, Lehtosta ja 
Tarkiaista lukuun ottamatta toimivat aktiivisina kriitikkoina.90 

Työväenkirjallisuus

Erkki Sevänen soveltaa Suomen kirjalliseen järjestelmään Peter Bürgerin käsitystä sii-
tä, että taiteellisiin normeihin pohjautuva kirjallisuusinstituutio tukee epäsuorasti val-
litsevaa poliittista järjestelmää. Euroopan johtavien maiden kirjallisuusinstituutioissa 
taiteellinen suhtautumistapa tuli hallitsevaksi porvarillisten vallankumousten jälkeen. 
Suomen oloihin sovellettuna tämä tarkoittaa sitä, että ei-kirjallisiin normeihin sitoutui-
vat voimakkaimmin ne ryhmittymät, jotka halusivat muutosta poliittiseen tilanteeseen. 
Sekä äärioikeisto että vasemmisto, erityisesti vasemmistoradikaalit, antoivat kirjallisuu-
delle poliittisia tehtäviä. Ne pitivät poliittis-ideologisia normeja keskeisinä kirjallisuuden 
arvottamisessa.91 

Suomen tilanne oli kuitenkin mielenkiintoisella tavalla kompleksinen. Taiteellinen 
normisto vaikutti työväenkirjallisuuden tilanteeseen myös edistävästi. Porvarilliset kus-
tantajat julkaisivat työväenkirjallisuutta 1930-luvullakin, jolloin yhteiskunnassa tapah-
tui oikeistolaistumista ja ideologisen kontrollin tiukentumista. Julkisuuteen pääsi monia 
sellaisia työväenkirjailijoita, jotka täyttivät kirjallisen eliitin kirjalliset normit. Se, että 
kustantajat perustelivat julkaisupäätöksiään kirjallisin kriteerein, tietyllä tavalla “pelasti” 
heidät.92 

Välittömästi kansalaissodan jälkeen porvarilliset kustantajat julkaisivat vain Konrad 
Lehtimäen novellikokoelman Inferno (1919) ja Pekka Häklin runoteoksen Murroskau-
delta (1919). 1920- ja 1930-luvulla julkaistiin Lehtimäen lisäksi Pentti Haanpään, Väinö 
Huplin, Viljo Kajavan, Elvi Sinervon, Hella Wuolijoen, Katri Valan, Tyyne Maija Salmi-
sen, Iris Uurton, Jarno Pennasen ja Arvo Turtiaisen teoksia.93 Työväestön “sympatisoijiin” 
voidaan lisäksi lukea Lauri Haarla ja F.E. Sillanpää 1920-luvulla sekä Helvi Hämäläinen, 
Toivo Pekkanen ja Aku Rautala 1930-luvulla.94 Käännöskirjallisuuden alueella työväen-
kirjallisuutta julkaistiin niukasti. Neuvostokirjallisuutta käännettiin kymmenen teosta, 
joista vain Mihail Šolohovin Aron raivaajat (1938) edusti sosialistista realismia. Maksim 
Gorkilta käännettiin muutama teos. Ruotsalaisista työläiskirjailijoista, ns. “muonamies-
kirjailijoista”, käännettiin Eyvind Johnsonia, Harry Martinsonia ja Rudolf Värnlundia. 
Sosialisti H.G. Wellsiltä julkaistiin suomeksi pääosin viihteellisiä teoksia. Jack Londonin 

90  Sevänen 1994, 297–298.
91  Sevänen 1994, 191–192.
92  Sevänen 1994, 192.
93  Sevänen 1994, 189–190.
94  Sevänen 1994, 192.
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tuotannosta käännettiin pääosin seikkailukertomuksia ja erämaaromaaneja, joskin jou-
kossa oli joitakin sosialistissävyisiä teoksia. Jonkin verran käännettiin myös Sherwood 
Andersonia, Theodor Dreiseria, Sinclair Lewisiä ja Upton Sinclairia. Anatole Francelta 
julkaistiin sekä yhteiskuntakriittisiä että “harmittomampia” teoksia.95

Työväenkirjallisuuden käsittely Arvostelevassa kirjaluettelossa ja vertailua 
muihin kirjallisuusinstituutioihin

Työväenkirjallisuudesta hyväksyttiin Arvostelevassa kirjaluettelossa yksilöiden kehitysta-
rinat. Yhteiskuntakritiikki sen sijaan torjuttiin. Hyväksi esimerkiksi itseään kasvattavas-
ta, kehittyvästä työläisestä nostettiin mm. Toivo Pekkasen Tehtaan varjossa -romaanin 
(1932) Samuel Oino ja Tyyne Maija Salmisen Tehtaan tyttö (1934). Myös Helvi Hämäläi-
sen Katuojan vettä -romaanista todettiin: “tässä ei syytetä yhteiskuntaa”.96 Konrad Lehti-
mäen sotakuvauksia pidettiin psykologisesti uskottavina ja voimakastunnelmaisina, mut-
ta “kauhuaines herättää fyysillistä pahoinvointia” ja “tarkoitusperäinen synkäksimaalaus 
häiritsee uskottavuutta”.97 Haanpään yhteiskuntakritiikkiä98 ja Juhani Tervapään kirkon-
vastaisuutta99 pidettiin liiallisena. Lauri Pohjanpää torjui ehdottomasti Iris Uurron Ruu-
miin ikävän (1930), Tulta ja tuhkaa -romaanin (1930) ja Kypsymisen (1935) seksuaalimo-
raalisin perustein. Helle Kannila arvioi Uurtoa maltillisemmin: “lahjakas kirjailija”.100 

Ilmari Havu arvosteli monet ruotsalaisten ns. muonamieskirjailijoiden suomennetut 
teokset ja suhtautui niihin arvostavasti, vaikka epäili, ettei suuri yleisö jaksaisi niistä in-
nostua. Rudolf Värnlundin Rakennetaan talo -romaanin (1939) ansioksi Havu katsoi sii-
nä annetun lukemisen ja itseopiskelun mallin.101 Myös Sinclair Lewisin amerikkalaisen 
yhteiskunnan kuvaukset (Autokuningas 1931, Valtakatu 1931, Meillä sitä ei voi tapahtua 
1936) otettiin hyvin vastaan.102 Varauksellisesti suhtauduttiin mm. Jack Londonin yh-
teiskuntakritiikkiin ja Anatole Francen kirkonvastaisuuteen ja rakkaudenkäsitykseen.

95  Sevänen 1994, 194.
96  Hellin Hendolin, AKL 1932, 115; Helle Cannelin, AKL 1934, 99; Helle Cannelin, AKL 1935, 86.
97  Ensimmäinen siteeraus teoksen Viimeinen matka (1923) arvostelusta, Lauri Pohjanpää, AKL 1923, 108. 

Toinen siteeraus teoksen Taistelija (1924) arvostelusta, Hellin Hendolin, AKL 1924, 106.
98  Haanpään arvioinneista tarkemmin kohdassa “kansankuvaus”.
99  Vihreä kulta -näytelmän (1938) arviointi, Ahti P. Suhonen, AKL 1938, 84. Niskavuoren naiset (1936) sai 

myönteisen arvion, Helle Cannelin, AKL 1936, 84.
100  Lauri Pohjanpää, AKL 1930, 144; Lauri Pohjanpää, AKL 1930, 144; Lauri Pohjanpää, AKL 1935, 97; 

Helle Cannelin, AKL 1936, 106.
101  Ilmari Havu, AKL 1939, 80. Havu arvosteli myös mm. Eyvind Johnsonin Elettiin vuotta 1914 -teoksen 

(1938), AKL 1938, 96 ja saman kirjailijan Tällaista on elämäsi! (1939), AKL 1939, 68.
102  Kyllikki Nohrström, AKL 1931, 111; Onni Tolvanen, AKL 1931,111; Lauri Pohjanpää, AKL 1936, 

97.
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Työväenkirjallisuutta ja sympatoijia käsiteltiin sanomalehdistössä melko laajasti, mikä 
1930-luvun osalta on yllättävää yhteiskunnan oikeistolaistumisen vuoksi. Sanomalehdet 
käsittelivät mm. Hämäläistä, Pekkasta, Uurtoa, Haanpäätä ja Turtiaista sekä ulkomai-
sesta kirjallisuudesta ruotsalaisia “muonamieskirjailijoita”, Francea, Shawta ja eräitä neu-
vostokirjailijoita. Työväenkirjallisuus oli ideologiansa vuoksi useimmille lehdille vierasta, 
mutta keskeiset lehdet arvioivat kirjallisuutta ensi sijassa taiteellisista lähtökohdista.103 
1930-luvulla johtavat porvarilliset kriitikot käsittelivät työväenkirjallisuutta ja työläismil-
jöökuvauksia myönteisessä valossa. Kun Haanpään Kenttä ja kasarmi (1928) sai lehdis-
tössä osakseen laajaa kielteistä huomiota, toimi tapaus ennakkokontrollinomaisesti myö-
hemmän kustannustuotannon suhteen ja karsi yhteiskuntakriittisimpiä teoksia. “Mikäli 
Noitaympyrä ja Vääpeli Sadon tapaus olisivat päässeet 30-luvulla julkisuuteen, ne todennä-
köisesti olisivat panneet kriitikkojen ideologisen sietokyvyn koetteelle”, toteaa Erkki Se-
vänen. Tässä valossa 1930-luvun työläiskirjallisuus oli helppoa käsiteltävää porvarillisille 
lehdille, ja hyvän vastaanoton saivat mm. Helvi Hämäläinen, Toivo Pekkanen, Tyyne 
Maija Salminen, Iris Uurto, Viljo Kajava ja Arvo Turtiainen. Vasemmistolaisen Kirjal-
lisuuslehden Raoul Palmgrenille Pekkasen, Salmisen ja Katri Valan aatteellisuus ei ollut 
riittävää. Porvarillisen kirjallisuuden esittely oli Kirjallisuuslehdessä paljolti ajankohdan 
valtaideologian kritiikkiä. Äärioikeistolainen lehdistö asennoitui ei-kirjallisin kriteerein 
toiveikkaasti Hämäläiseen ja Pekkaseen, joita kiitettiin työläisten kuvaamisesta ensi sijas-
sa yksilöinä, ei luokkana. Kielteisimmin Pohjatuuli ja Ahjo suhtautuivat Iris Uurtoon.104

Arvosteleva kirjaluettelo suhtautui työväenkirjallisuuteen porvarillisen lehdistön tavoin 
kiinnostuneesti ja arvosti työläisen kuvausta yksilönä. Suhtautuminen Iris Uurtoon nou-
datteli äärioikeiston lehdistön kielteisiä kannanottoja.

2.6.4 Ajanvietekirjallisuus

Ajanvietekirjallisuuden kustantaminen lisääntyi merkittävästi 1920-luvulla. Julkisuuteen 
tuli kotimaisia ajanvietekirjallisuuteen keskittyviä kirjailijoita ja myös käännöksinä jul-
kaistiin viihdettä aikaisempaa runsaammin. “Ajanvietekirja” oli 1920-luvulla häilyvä ja 
ristiriitainen lajinmääre, toteaa Kristina Malmio. Hän mainitsee esimerkkinä toisaalta 
Aili Somersalon teoksen Aikamme tyttö (1929) ja toisaalta Katri Ingmanin romaanin Vir-
ranviemä (1927). Somersalon kirja on päiväkirjan muotoon kirjoitettu seikkailu- ja rak-
kauskertomus, jota pidettiin arvosteluissa ajanvietekirjana, hupaisena, pirteänä ja reippaa-
na. Ingmanin romaani kuvaa realistisesti työtä tekevien nuorten naisten elämän tyhjyyttä 
ja heidän pettymyksiään. Kirja ei ole hauska eikä iloinen, eikä se lopu onnellisesti. Kui-
tenkin myös sitä pidettiin arvosteluissa ajanvietekirjallisuutena, perusteena mm. se, että 

103  Sevänen 1994, 256.
104  Sevänen 1994, 268–279.
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kirja “tyydytti lukunälkää”. Erityisesti nykyaikaa ja naisten elämää kuvaavat romaanit 
olivat vaikeita luokitella.105

Ajanvietekirjallisuuden rajanvetoa taiteen suuntaan käytiin 1920-luvun kirjallisessa 
keskustelussa mm. määrittämällä kirjoja alaotsikoin (mm. kesäinen seikkailu, elokuvaro-
maani, farssi, kertomus, ilveily). Arvostelijat määrittivät teoksia erilaisin etuliittein (mm. 
naisromaani, muotiromaani, virkistysromaani, toimintaromaani, seurapiiriromaani, me-
nekkiromaani), joilla viestitettiin teoksen vaatimattomuudesta ja viihteellisyydestä.106 

Eila Pennanen jakaa suomenkielisen ajanvietekirjallisuuteen neljään pääryhmään: rak-
kausromaani, seikkailuromaani, rikosromaani ja leikillinen romaani. Rakkausromaanissa 
rakkaus eristetään muista elämänilmiöistä onnen tärkeimmäksi edellytykseksi, ja rakkau-
den osoitetaan toteutuvan vain avioliitossa. Rakkausromaanissa voi korostua erotiikka tai 
uskonnollissävyinen moraali. Seikkailuromaaneista erityisen suosittu on Euroopan kir-
jallisuudessa ollut historiallinen seikkailuromaani. Kotimainen vanhempi historiallinen 
seikkailukirjallisuus on suunnattu nuorille ja varustettu opettavaisella leimalla. Eräseik-
kailun luulisi kukoistaneen Suomessa, harvaanasutussa järvien ja metsien maassa, mutta 
tosiasiassa suomalainen eräromaani on jäänyt kesyksi nuorisoviihteeksi. Seikkailuviihteen 
asemansa säilyttänyt aihe on ollut sota. Rikosromaani oli alun perin “mystery novel”, joka 
perustui arvoituksen ratkaisuun. Muoto on myöhemmin saanut vivahteita sosiaalista nä-
kökulmista, eettisestä paatoksesta ja kauhuefekteistä. Leikillinen romaani perustuu hu-
moristisuuteen, kommelluksiin ja hyväntahtoiseen ympäristön tarkkailuun.107

Tuotteliaimpia suomalaisia ajanvietekirjailijoita olivat Jalmari Sauli, Simo Penttilä 
(Uuno Hirvonen) ja Valentin (Ensio Rislakki), joilta ilmestyi sotien välillä yhteensä yli 
80 teosta. Myös Elsa Soini, Agapetus (Yrjö Soini), Tatu Pekkarinen, Hilja Valtonen ja 
Serp (Seere Salminen) julkaisivat toistakymmentä kirjaa kukin. Tuotteliaisiin viihdekir-
jailijoihin kuuluivat myös mm. Erkki Kivijärvi, Topias (Toivo Kauppinen) sekä rikos-
kirjailijat Outsider (Aarne Haapakoski) ja Marton Taiga (Martti Löfberg). Kuten edellä 
todettiin, ajanvietekirjallisuuteen laskettiin kuuluvaksi myös teoksia, jotka eivät täyttä-
neet lajityypin leimallisimpia piirteitä, kuten kepeyttä, huumoria tai onnellista loppurat-
kaisua. Erkki Sevänen on hakenut taiteen ja viihteen rajan määrittelyä toisaalta, selvittä-
mällä kotimaisten viihdekirjailijoiden huomioimista apurahalautakunnissa ja kritiikeissä. 
Kotimaisessa kirjallisuudessa raja ei ollut yhtä selvä kuin käännöskirjallisuuden kohdalla. 
Eräät viihdekirjailijat (Agapetus, Eero Alpi, Jalmari Finne, Jalmari Sauli, Elsa Soini ja 
Hilja Valtonen) saivat apurahoja ja huomioitiin kritiikeissä. Mainittujen kirjailijoiden si-
joittaminen taidekirjallisuuden ulkopuolelle on tapahtunut teosten ilmestymisajankohtaa 
selvästi myöhemmin. Sevänen selittää tapahtunutta kansainvälisen modernismin institu-

105  Malmio 1999, 289–290.
106  Malmio 1999, 290.
107  Pennanen 1970, 299–322.
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tionalisoinnilla suomalaiseen kirjalliseen kulttuuriin toisen maailmansodan jälkeen, jol-
loin kansanomaista viihdettä alettiin pitää selvemmin kirjallisena aluskasvillisuutena.108

Käännetystä englantilaisesta viihdekirjallisuudesta hallitseva osuus oli rikos-, seikkai-
lu- ja rakkausromaaneilla. Rikoskertomuksia käännettiin mm. Agatha Christieltä, Arthur 
Conan Doylelta ja Edgar Wallacelta. Yhdysvaltalaisesta viihteestä suomennettiin erityi-
sesti Zane Greyn ja James Oliver Curwoodin seikkailukirjoja ja Edgar Rice Burroughsin 
Tarzan-seikkailuja, joita markkinoitiin nuorisokirjoina. Käännöskirjallisuudesta viihteen 
osuus oli hallitsevin anglosaksisessa kirjallisuudessa, tosin yhdellä poikkeuksella. Saksa-
lainen Hedwig Courths-Mahler oli käännetyin ulkomaalainen viihdekirjailija, ja esimer-
kiksi 1918–1927 häneltä julkaistiin 55 painosta. Ranskankielestä käännettyä viihdettä 
olivat mm. Alexandre Dumas’n historialliset teokset, Maurice Leblancin salapoliisikirjat 
ja Jules Vernen fantasiaromaanit.109 

Naistenromaanien arvostelut

1900-luvulle tultaessa tuli kansainvälisille kirjamarkkinoille uusi lajityyppi, ns. naistenro-
maanit, joille oli tuossa vaiheessa ominaista sentimentaalisuus ja harmonisen kotielämän 
optimistinen kuvaus. Tyypillisessä sentimentaalisessa romaanissa päähenkilö on orpo, 
joka omistautuu elähdyttämään muiden elämää, ja löytää lopussa elämänsä rakkauden. 
Lajityypin kuuluisin edustaja on englantilaisen Florence L. Barclayn bestseller The Rosary 
(Rukousnauha). Ensimmäisen maailmansodan aikoihin lajityyppi maallistui ja keventyi. 
Sukupuolisuus tuli keskeisemmäksi ja rakkausviihteeseen tuli seikkailuromaanin ja seu-
rapiirielämän elementtejä. Tätä lajityyppiä edustavat esim. Ethel M. Dell, Elinor Glyn ja 
Berta Ruck, joilta kaikilta on suomennettu kymmeniä nimikkeitä.110

Suomalaisen kirjastoliikkeen piirissä runsaasti keskustelua herättäneen saksalaisen 
Hedwig Courths-Mahlerin ensimmäinen suomennosteos “Minkä Jumala on yhdistänyt” 
ilmestyi Otto Andersenin kustantamana 1918. Kirjailijan käännöstuotanto oli 1920-lu-
vulla runsaasti, ja Arvostelevassa kirjaluettelossakin arvioitiin Courths-Mahlerin teoksia 
1920-luvulla 25 nimekettä. Kielteiset arvioinnit lisääntyivät vuosikymmenien kuluessa 
ja arviointien sävy koveni. Vielä 1919 suomeksi ilmestyneestä Courths-Mahlerin kirjas-
ta Prinsessa Lolon perintö todettiin neutraalisti, että sillä on varma lukijakuntansa,111 ja 
seuraavana vuonna suomennetun Taistelu perinnöstä -romaanin sanottiin olevan “hyvää 
ja ravitsevaa perhelukemista”, joka “ei ketään turmele, jos ei juuri kohotakaan”.112 1921 
108  Sevänen 1994, 172–173.
109  Sevänen 1994, 171–172.
110  Kovala 1992, 95–97.
111  Hellin Mustala, KV 1919, 56.
112  Armi Hallsten-Kallia, KV 1920, 54.
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näiden saksalaisten bestsellereiden sanottiin olevan “suuren yleisön kirjoja”.113 Hedwig 
Courths-Mahlerin teosten suomennosvauhti kiihtyi 1922, jolloin arvosteltavana oli perä-
ti kahdeksan nimekettä. Kirjastoja alettiin varottaa kirjojen hankkimisesta. Niitä pidet-
tiin kaavamaisina ja kirjastoihin sopimattomina. Kirjoja ei enää välttämättä arvosteltu 
yksittäin, nimikkeittäin, vaan kirjojen nimien luettelon perään liitettiin maininta “vähä-
arvoisia kirjoja”.114

Muita arvostelijoiden kirjastoihin kelpuuttamattomia naistenromaanien kirjoittajia 
olivat mm. Ethel M. Dell, Nataly von Eschstruth, Charles Garvice, Elinor Glyn, W. 
Heimburg ja E. Marlitt. Arvostelijat pitivät kirjojen tyyliä teennäisenä ja aiheita, esimer-
kiksi seurapiirikuvauksia, sopimattomina. Berta Ruckiin suhtauduttiin jossain määrin 
hyväksyvämmin, koska hänen kirjoissaan oli myös huumoria ja sävy jossain määrin opet-
tavainen. Myös Barbra Ring ja Rudolph Stratz hyväksyttiin.

Naistenromaanien torjunta Arvostelevassa kirjaluettelossa oli siis voimakasta siinä vai-
heessa, kun ensimmäinen laajempaa huomiota saanut kotimainen tulokas ilmestyi. En-
nen Hilja Valtosen Nuoren opettajattaren varaventtiiliä oli arvosteltu mm. Laura Soinnen 
Eeva antoi – ja minä söin (1927), joka sai kielteisen arvioinnin luonnehdinnalla “voisi olla 
käännetty esim. saksasta tai ruotsista”.115 Nuoren opettajattaren varaventtiili (1926) sai 
kuitenkin Onni Tolvaselta hyvän vastaanoton. Hän listasi Valtosen ansioiksi hyvän tyy-
lin ja huumorin. Tolvanen hyväksyi myös kaksi seuraavaa Valtosen romaania (Älä nuolai-
se ennen kuin tipahtaa!, Opettajan villikko), vaikka pitikin teoksia pinnallisina ja jossain 
määrin epäuskottavina juoneltaan.116 Valtosen edustama lajityyppi ei kuitenkaan tullut 
kokonaisuudessaan hyväksytyksi. Tulokas Annikki Talvimaa nimettiin “Hilja Valtosen 
koulukuntaan pyrkiväksi”.117 Elsa Soinin kirjoja arvostettiin, mutta kaupunkilaisen aihe-
piirinsä vuoksi niitä suositeltiin lähinnä suuriin kirjastoihin.

Kaikkein voimakkaimmin torjuttiin Perjantai- ja Nyyrikki-sarjoissa julkaistut Tuu-
likki Kallion ja Hilja Haapalan kirjat.118 Hellin Hendolinin mukaan Haapalan rasittee-
na oli puhdashenkisyys, joka kääntyi “valheuskonnollisuudeksi”.119 Haapalan tuotanto 
edusti uskonnollissävyistä romanttista ajanvietekirjallisuutta. Tosiasiassa Haapalan ero 
esimerkiksi Ellida Erlingiin ei ollut suuri, molempien rasitteena olivat vähäiset tyylilliset 

113  Hellin Mustala, AKL 1921, 4.
114  AKL 1925, 97. Ei arvostelijan nimeä.
115  Tyyni Haapanen-Tallgren, AKL 1927, 123.
116  Onni Tolvanen, AKL 1927, 125; Onni Tolvanen, AKL 1928, 131–132.
117  Helle Cannelin, AKL 1929, 154.
118  “Ne samoin kuin niille sukua olevat erinäiset viikkolehdet ovat sitä “kirjallisuutta”, jota vastaan kirjas-

tojen on kaikin voimin taisteltava”, kirjoitti Hellin Hendolin. Hän mainitsee myös, että Haapalan ro-
maanit ovat levinneet hyvin “maaseudun arvostelukyvyttömimmän nuorison keskuuteen – onpa joku 
kirjastokin erehtynyt niitä hankkimaan.” Hellin Hendolin, AKL 1930, 118.

119  Hellin Hendolin, AKL 1931. 21.
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ansiot. Vaikka Erlinginkin kohdalla huomautettiin teosten heikkouksista,120 ei häntä kui-
tenkaan torjuttu niin voimakkaasti kuin Kalliota tai Haapalaa, joita julkaistiin “kioski-
kirjallisuuden” – vaikka termiä ei vielä käytettykään – sarjassa. Uskonnollisiin tunteisiin 
vetoavaa melodraamaa kirjoittivat monet sekä kotimaiset että käännöskirjailijat, ja osa 
heistä luettiin keskeisiin “kirjastokirjailijoihin”, joskin lievin varauksin.

Mainittuja “kirjastokirjailijoita” olivat ennen muita käännöskirjailijoista Hall Cai-
ne, Florence Barclay ja Runa (Elisabeth Beskow) sekä suomalaiset Helmi Pekkola, Signe 
Stenbäck ja Hilja Haahti. Arvosteluissa esitetyt varaukset liittyvät useimmiten teosten 
heikkoihin kirjallisiin ansioihin ja epäuskottavaan vaikutukseen, joka syntyi “liiallisesta” 
ihanteellisuudesta. Toisaalta juuri tämä ihanteellisuus, moraalisten arvojen korostus ja 
positiivisten esimerkkien välittäminen, laskettiin kirjailijoille ansioksi. Koska kirjastoihin 
kelpaamattomaksi katsottavaa kirjallisuutta – käännettyjä rakkausromaaneja ja seurapii-
rikuvauksia – julkaistiin runsaasti, nostettiin puhdashenkinen melodraama näyttävästi 
esille hyvänä vaihtoehtona, vaikka vielä mieluummin arvostelijat olisivat toivoneet luke-
van yleisön tarttuvan astetta korkeakirjallisempaan tuotantoon. Ihanteellista melodraa-
maa voitiin hankkia, kuten huumorikirjallisuuttakin, välipalaksi ja satunnaisia virkistys-
hetkiä varten, kun vedettiin henkeä korkeatasoisemman kirjallisuuden lukemisessa.

Salapoliisi- ja seikkailuromaanien sekä humoristisen kirjallisuuden arvostelut

Salapoliisiromaanien rasitteena Arvostelevan kirjaluettelon näkökulmasta oli kirjojen ai-
hepiiri. Rikoksia ja rikollisuutta ei pidetty sopivana aiheena kirjastokirjoille. Arvostelijat 
kuitenkin tunnistivat hyvän salapoliisikirjallisuuden tuntomerkit, taitavan juonen käsit-
telyn ja jännityksen ylläpitämisen. Salapoliisikirjojen kirjoittajista Arthur Conan Doyle 
hyväksyttiin täysin. Hänen Koottuja kertomuksiaan (1925) pidettiin “jännittävinä, mutta 
tervehenkisinä”.121 Myös Edgar Wallace hyväksyttiin. Varauksellisemman vastaanoton 
saivat J.S. Fletcher, David Hume, Maurice Leblanc, Stein Riverton, Sax Rohmer ja Agat-
ha Christie, vaikkakin Christien ensimmäinen suomennos Kello 9.10 (1929) sai hyvän 
vastaanoton.122 Lukumäärältään vähäinen alkuperältään kotimainen jännityskirjallisuus 
ei saanut käännettyä kirjallisuutta parempaa vastaanottoa. Jalmari Finnen ja Kristian 
Korpin (Mika Waltari) romaaneja ei suositeltu hankittavaksi.

120  Erlingin arviointeja mm. “kirjoittaa vakavassa hengessä, mutta asettamatta taiteellisia vaatimuksia”, 
Lauri Pohjanpää, AKL 1927, 99; “ei uskonnollisuuskaan voi romaania pelastaa”, Kyllikki Nohrström, 
AKL 1931, 104.

121  Aarno Malin, AKL 1925, 98. 
122  “Taitavasti sommiteltu rikosromaani, jonka loppuratkaisu on kerrassaan yllättävä.” Helle Cannelin, 

AKL 1929, 121.
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Kirjastonhoitaja Ahti P. Suhonen aloitti salapoliisikirjallisuuden arvostelun Arvoste-
levassa kirjaluettelossa 1937 edeltäjiään vapaamielisemmin kriteerein. Hän arvosti mm. 
S.S. Van Dinea ja Marton Taigaa, ja esitti Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä ajanvietekir-
jallisuuden hankintakriteerien väljentämistä. Suhonen totesi, että ajanvietekirjallisuutta 
oli vastustettu aina, ja että osa ajanvietekirjallisuudesta oli aikojen kuluessa hyväksytty 
arvokirjallisuudeksi. Hän toivoi suurempaa luottamusta lukijakunnan omiin, lukemis-
taan koskeviin ratkaisuihin. “Ja niin kauan kuin näemme esteettisesti kouliutuneittenkin 
henkilöiden lepuuttavan henkeään salapoliisiromaaneilla, opereteilla ja kevyillä elokuva-
näytännöillä, lienee liikaa vaatia, että suuri yleisö käyttäisi henkisenä ravintonaan yksin-
omaan aitoa taidetta”, kirjoitti Suhonen.123 Kansanvalistus ja Kirjastolehden toimitus pyysi 
keskustelua aiheesta, mutta siihen ei lehdessä palattu.

Seikkailukirjallisuuden joukosta löydettiin paljon kirjastoihin sopivia kirjoja, erityi-
sesti historiallisia aiheita käsitteleviä romaaneja sekä erämaaseikkailuja. Sopivina pidet-
tiin mm. Dumas’n historiallisia romaaneja, Gustave Aimardin eksoottisia seikkailuro-
maaneja, James Oliver Curwoodin ja Zane Greyn erämaakertomuksia sekä Sulo-Veikko 
Pekkolan, Simo Penttilän ja Tatu Valkosen seikkailukertomuksia. Curwood ja Grey hy-
väksyttiin ensi sijassa kirjojen sopivan miljöön ja aihepiirin – erämaaolot Kanadan sa-
loseuduilla ja Villissä Lännessä sekä ihmisen kamppailu ankaria luonnonoloja vastaan 
– vuoksi, vaikkakin kirjojen “raakuuksista” huomautettiin. Väkivaltakuvauksien vuoksi 
mm. osa Rafael Sabatinin ja H. Rider Haggardin kirjoista torjuttiin. Pekkola ja Valkonen 
sijoittivat miehille suunnatut seikkailukertomukset eksoottisiin oloihin, joissa suomalai-
set päähenkilöt tekivät sankaritekoja. Toivo Itkonen piti Pekkolan ja Valkosen teoksia 
sopivana miesten viihteenä, koska ne “uhkuvat hyväntuulista, pelotonta suomalaista seik-
kailumieltä”.124 

Ajanvietekirjallisuudesta hyväksyttiin viaton huumori varauksettomimmin. P.G. Wo-
dehousen ja Agapetuksen (Yrjö Soini) kirjat hyväksyttiin, osittain jopa arvostettiin. Näi-
tä, ja myös mm. Jolán Földesin, James Hiltonin ja Gunnar Widegrenin romaaneja voitiin 
arvostelijoiden mukaan ostaa kirjastoon sopivaksi “välipalaksi” vakavamman ja syventy-
mistä vaativan kirjallisuuden vastapainoksi.

Vertailua muihin kirjallisuusinstituutioihin

Arvostelevan kirjaluettelon suhtautuminen 1920- ja 1930-luvulla julkaistuun ajanvietekir-
jallisuuteen oli samansuuntainen muun kirjallisen julkisuuden kanssa. Kristina Malmion 
mukaan ajanvietekirjallisuuden kriitikot arvostivat kotimaisuutta. Kansallista viihdettä 

123  Suhonen 1937, 36–40. Ahti P. Suhonen oli suorittanut kirjastonhoitajien valmistuskurssit 1934, kaatui 
sodassa. Ranta 1955.

124  Toivo Itkonen, AKL 1928, 161.
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pidettiin lähtökohtaisesti parempana kuin käännettyä. Viihdekirjallisuus jakoi mielipi-
teitä. Puolustajat pitivät mahdollisena, että lukija voisi sen kautta siirtyä korkeatasoisem-
paan kirjallisuuteen. Viihteen hyväksi puoleksi nähtiin myös “terve optimismi”. Vastus-
tajat katsoivat, että ajanvietekirjallisuudelta puuttui tyylillistä ja sisällöllistä syvyyttä sekä 
psykologista uskottavuutta, ja sen vuoksi se turmeli kansan kirjallisen maun.125 Myös 
Arvosteleva kirjaluettelo yritti tasapainoilla mainittujen kriteereiden kanssa. Ajanvietekir-
jallisuutta tarvittiin kirjastoihin “sisäänheittäjäksi” sekä väsyneen lukijan tilapäiseksi vir-
kistäjäksi. 

2.7 Tietokirjallisuus

2.7.1 Tietokirjallisuuden julkaisemisesta

Tietokirjan määrittelystä

Yrjö Varpio on muistuttanut kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden käsitteiden rajojen 
liukumisesta: kaunokirjallisuuden kenttä tulee nähdä epiikka–dramatiikka–lyriikka-kol-
miyhteyttä laajempana. Varpio puhuu mm. Horst Belkeen viitaten käyttökirjallisuudesta, 
teksteistä, joiden tavoite on käytännöllinen, mutta jotka käyttävät kaunokirjallisuuden 
keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. Käyttökirjallisuuden lajeja ovat tekstit joita hallitsee 
joko tiedottava, arvottava, omaelämäkerrallinen tai vetoomusfunktio. Tiedottava funktio 
sisältyy mm. tutkielmaan, tietokirjaan, reportaasiin ja elämäkertaan. Arvottavan funkti-
on teksteissä keskeistä on kirjoittajan yksilöllinen näkökulma, subjektiivisuus. Arvottavia 
tekstejä ovat mm. essee ja pakina. Essee luetaan usein taiteen lajien joukkoon, syntyhis-
toriansa valossa essee on nimenomaan käyttökirjallisuutta. Esseisti oli alun perin aika-
kaus- ja sanomalehtiin kirjoittava kriittinen arvioija, joka pyrki valistamaan, vetoamaan 
järkeen ja rikkomaan tabuja ja vääristymiä. Esseet ovat yleisimmin liikkuneet politiikan, 
yhteiskunnan ja taiteen kentällä. Pakina puolestaan perustuu pitkälti jatkuvuuteen: se 
julkaistaan toistuvasti samassa paikassa lehteä ja pakinoitsija luo itselleen luonteenomai-
sen tyylin, jonka lukija oppii tunnistamaan. Tekstit, joita hallitsee vetoomusfunktio, pyr-
kivät muuttamaan vastaanottajan ajattelua ja vaikuttamaan tämän toimintaan. Tällaisia 
tekstejä ovat mm. saarna, puhe ja poleemiset tekstit. Viimeksi mainituissa vetoomusfunk-
tio korostuu voimakkaimmin. Poleemisessa tekstissä kaikki tyylilliset keinot, kuten kieli-
kuvien ja antiteesien käyttö sekä vastustajan argumenttien tekeminen naurettaviksi, pal-
125  Malmio 1999, 291.
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velevat asiaa tai henkilöä vastaan suunnattua kirjallista hyökkäystä. Omaelämäkerrallisen 
funktion käyttäminen palvelee ennen kaikkea kirjoittajan omaa tarvetta, kokemuksien ja 
ajatusten hahmottamista ja jäsentämistä. Päiväkirjalle on tyypillistä kirjoittajan ja tekstin 
läheinen suhde, joka ilmenee siten, että kirjoittaja itse antaa päiväkirjalleen nimen sekä 
kuvailee sitä joko myönteisesti tai kielteisesti. Päiväkirjassa kirjoittaja on sekä subjekti että 
objekti. Myös omaelämäkerrassa tutkiskellaan omaa itseä, mutta yhtenäisemmin ja jäsen-
nellymmin kuin päiväkirjassa, ja ennen kaikkea ajallisen välimatkan päästä. Muistelmis-
sa ei niinkään luoda omakuvaa kuin niiden tapahtumien ja henkilöiden kuvailua, joihin 
kirjoittaja on aikanaan luonut suhteen joko osallistujana tai tarkkailijana.126

Populääri tietokirja välittää suurelle yleisölle yleistajuisesti tietyn tieteenalan tietoa. 
Oppikirjasta ja ammattikirjallisuudesta poiketen se välttää tieteellisen tai ammattiter-
minologian käyttöä. Spesiaalikielen sijasta populääriä tietokirjaa kirjoitettaessa käytetään 
kuvallisuutta suosivaa yleiskieltä, jolloin tekstin epäeksaktius jättää lukijalle mahdollisuu-
den “täydentävään” lukemiseen. Tosin suomalaisen tietokirjan perinteeseen eivät kovin 
vahvat taiteelliset ja retoriset keinot ole ainakaan enää 1900-luvulla kuuluneet. Suoma-
laisen tietokirjallisuuden populaareinta ja kaunokirjallisinta muotoa ovat edustaneet sel-
laiset teokset kuin Antero Wareliuksen Enon opetuksia luonnon asioista (1845, 1856), I.K. 
Inhan Maantiede ja löytöretket (1912–1916), Aarno Karimon Kumpujen yöstä (1929–1932) 
ja Yrjö Kokon Laulujoutsen (1950).127 Prototyyppinen oppikirja on helppo erottaa popu-
lääristä tietokirjasta tai tieteellisestä tutkimuksesta jo ihan rakenteensa ja ulkonäkönsä 
perusteella. Oppikirjan sisältö jaksotellaan pieniin, helposti omaksuttaviin osiin, ja op-
pilasta aktivoidaan kysymyksillä ja tehtävillä. Oppikirja toimii opiskelijan ja oppikurssi-
en ehdoilla, kun taas yleinen tietokirja enemmän sisällön ja tekijän ehdoilla. Oppikirjan 
laatijan tulee miettiä, minkä ikäiset ja millaisen taustakoulutuksen saaneet ihmiset kirjaa 
lukevat, ja miten kirja sopii oppilaitosten opetussuunnitelmiin ja kursseihin. Myös yleisiä 
tietokirjoja voidaan käyttää oppikurssien oheismateriaaleina ja varsinkin yliopistotason 
kurssikirjoina.128

Tässä tutkimuksessa luokitetaan kirjallisuus yleisen kymmenluokituksen mukaises-
ti, jolloin esimerkiksi saarnakokoelma luokitetaan uskonnolliseen tietokirjallisuuteen ja 
muistelmateos historia-aiheiseen tietokirjallisuuteen. Perusteita näiden teosten tarkas-
teluun kaunokirjallisuuden lajiin kuuluvina teoksinakin olisi, kuten edellä on todettu. 
Käyttökirjallisuuden luonne, sijoittuminen kauno- ja tietokirjallisuuden välimaastoon, 
onkin syytä pitää mielessä, kun hieman tuonnempana tarkastellaan Arvostelevan kirjaluet-
telon tietokirjallisuusarvioita. 

126  Varpio 1982.
127  Varpio 1982, 77–79.
128  Häkkinen 2002, 11–12.
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Kustantajien tietokirjallisuuspainotukset

Otava

Ilmestyneen tietokirjallisuuden lajeja voi määrittää edellä kuvailtujen lisäksi monilla 
muillakin tavoin. Kustannusliikkeiden historioitsijat ovat käyttäneet omia ryhmittely-
jään. Pekka Tarkka luokittaa Otavan tietopuolisen kustannustuotannon mm. ryhmiin 
a) tieto-, ammatti- ja muu kirjallisuus, b) sotilaskirjallisuus ja c) oppikirjat.129 Pirkko 
Leino-Kaukiainen erottaa Gummeruksen tuotannosta oppikirjat, hartauskirjat ja tieto-
kirjallisuuden toisistaan, ja jakaa viimeksi mainitun 18 eri alaryhmään.130 Ryhmittelyjen 
taustalla on kustannusliikkeiden oma luokittelun traditio.131 

Otava julkaisi vuosina 1918–1939 5.159 kirjanimekettä, joista noin 40 prosenttia kuu-
luu ryhmään “tieto-, ammatti- ja muu kirjallisuus”. Tietokirjallisuutta kustannettiin suh-
teellisesti eniten 1920-luvun ensimmäisellä puoliskolla. 1930-luvun alun lamavuosien ai-
kana tietokirjallisuuden kustantaminen väheni ja kaunokirjallisuuden uusintapainosten 
määrä kasvoi.132 Pekka Tarkka kuvailee Otavaa johtavaksi tietosanakirjakustantajaksi ja 
erityisesti yhteiskunnallisia asioita, maataloutta ja teollisuutta käsitteleväksi yleiskustan-
tajaksi. Myös uusi ilmiö, vapaa-aika, sai Otavassa huomiota.133 

Otavan ja WSOY:n hallitsema Tietosanakirja Osakeyhtiö, joka oli 1908–1919 jul-
kaissut kymmenosaisen Tietosanakirjan, ns. “ison mustan”, purettiin 1924. Pesänjaossa 
Otavalle tulivat Sivistyssanakirja, Valtiotieteiden käsikirja ja oikeudet aakkosellisten ha-
kuteosten julkaisemiseen. “Iso musta” oli aikanaan suunnattu suppealle sivistyneistölle, 
nyt kustannettiin nopeasti laajoja lukijapiirejä ajatellen neliosainen Pieni Tietosanakirja 
(1925–1926), ja muutaman vuoden kuluttua käynnistettiin 15-osaisen Ison tietosanakir-
jan (1931–1939) julkaiseminen. Pientä tietosanakirjaa myytiin 42.000 sarjaa ja Iso tieto-
sanakirjakin ylitti kannattavuusrajan.134 Karistolla oli oma tietosanakirjahankkeensa, yh-
tiön kirjallisen johtajan V. Hämeen-Anttilan yhden miehen työnä toimittama teos. Sitä 
alettiin julkaista vihkoina nimellä Kariston sivistyssanakirja. Teos saatiin valmiiksi 1932 
Uusi tietosanakirja -nimisenä.135 

129  Tarkka 1980, 477. 
130  Leino-Kaukiainen 1990, 299.
131  Kai Häggmanin laatimassa WSOY:n historiassa ilmoitetaan uusien nimekkeiden ja uusien painosten 

määrät vuosittain, mutta ei jaeta kirjallisuutta muuten ryhmiin. Juhani Niemen kirjoittamassa Karis-
ton historiassa ilmoitetaan nimekkeiden määrät vuosittain. Häggman 2001, 486; Niemi 2000, 230.

132  Tarkka 1980, 477.
133  Tarkka 1980.
134  Tarkka 1980, 84–87, 333.
135  Niemi 2000, 61–62.
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Otavan ohjelmaan sisältyi myös laajoja tietoteoksia eri aloilta. Maatalouden tietosa-
nakirja (1928–1930) oli rakennettu ensyklopedisesti ja tarjosi käytäntöön sovellettavaa 
tietoa maataloudesta ja sen sivuelinkeinoista. Kymmenosainen Maapallo (1923–1929) oli 
luku- ja kuvateos, ja Maapalloakin viihteellisempi Maailman maita ja kansoja sanoin ja ku-
vin (1927–1929) tarjosi nojatuolimatkoja.136 Viisiosainen Eläinten maailma (1930–1933) 
vietiin läpi heikkenevästä taloustilanteesta huolimatta.137

Suomi-aiheisten kuvateosten kentällä oli itsenäisyyden alkuvaiheissa tungosta. 
WSOY:llä oli Suomenmaa (1919–1931) ja uudistettu Oma maa (1920–1928). Otavan 
panostus oli teos Suomi – maa, kansa, valtakunta (1923–1925). Käydyn kansalaissodan 
muistoteoksia ilmestyi useilta kustantajilta, mm. Suomen vapaussota vuonna 1918 (1920–
1926) Otavalta ja Suomen vapaussota (1921–1928) Gummerukselta. 1930-luvulla Otavan 
syväpainoa työllistettiin kuvateoksilla. Niitä ilmestyi niin eläin-, maantiede- kuin histo-
riallisista aiheista kuin myös lotista, suojeluskunnista, kirkoista ja kaupungeista.138

Otavan 1920-luvun tiedekirjallisuus oli laajaa ja rikasta. Kustantamolla oli läheiset 
yhteistyösuhteet moniin professoreihin, ja ajankohtaista tiedekirjallisuutta ilmestyi mm. 
filosofian, kansantaloustieteen, lakitieteen, liiketalouden, teologian, kirjallisuustieteen 
ja maanviljelysopin aloilta.139 Uskonnollisen kirjallisuuden julkaiseminen oli Otavassa 
1920-luvulla WSOY:öön verrattuna niukkaa, ja se painottui konservatiiviseen, institu-
tionaaliseen suuntaan ja esimerkiksi herätysliikkeiden piirissä syntyneen kirjallisuuden 
määrä oli vähäinen.140 1930-luvulla Otavan suhteet herätysliikkeisiin lähenivät, samoin 
kuin kaupunkilaisen keskiluokan piirissä levinneeseen Oxford-liikkeeseen, ja uskonnol-
lisen kirjallisuuden julkaiseminen lisääntyi.141

Käytännön maatalous- ja kotitalousaiheinen kirjallisuus oli Otavassa 1920-luvulla 
runsasta. Oppaita julkaistiin mm. kotipuutarhan hoidosta, kananhoidosta, kalastuksesta 
ja kalansavustuksesta, maatalouskoneista, käsitöistä, ruuanlaitosta ja kauneudenhoidos-
ta. Teollisuuden ja teknisen opetuksen tarpeisiin tuotettiin kirjallisuutta mm. fysiikasta, 
tekstiiliteknologiasta, kemiasta, teollisuuden kuljetusjärjestelmistä ja kirjapainoista. Lii-
ke-elämä-sarjan teoksissa käsiteltiin kauppaa, pankkilaitosta, kansantaloustiedettä ja teol-
lisuutta. Otavan asetuskokoelma -sarjassa julkaistiin yleisesti kiinnostavaa lainsäädäntöä 
selityksin varustettuna, ja ajankohtaisesta teemasta, lastensuojelusta, ilmestyi kirjallisuut-
ta.142 1930-luvulla tämäkin kehitys pysähtyi. Vuosikymmenen lopulla saatavilla olleista 
80 maatalousalan nimikkeestä vain kymmenkunta oli vuosikymmenen uutta tuotantoa. 

136  Tarkka 1980, 88–90.
137  Tarkka 1980, 340.
138  Tarkka 1980, 341–342.
139  Tarkka 1980, 101.
140  Tarkka 1980, 131.
141  Tarkka 1980, 359–360.
142  Tarkka 1980, 110–116, 134–135. 
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Teollisten ammattien opaskirjallisuus jäi 1930-luvulla niukaksi, samoin jokamiehen op-
paat lainsäädännöstä ja yhteiskunnallisesta elämästä.143

WSOY

Suomen suurimman kustantamon, WSOY:n,144 ominta alaa 1920- ja 1930-luvun tie-
tokirjallisuudessa oli kotimainen historia. Yhtiö voitti Otavan kanssa käymänsä kilpai-
lun J.R. Danielson-Kalmarin monumentaalisesta Suomen valtio- ja yhteiskuntaelämää 18:
nnella ja 19:nnellä vuosisadalla -teossarjasta (1920–1935), johon kuului 12 tuhtia nidet-
tä. Tieteellisesti merkittävämpää historiantutkimusta WSOY:ssä edusti Gunnar Suolahti, 
jonka eurooppalaisesta yhteiskuntatutkimuksesta virikkeitä saanut tutkijantyö oli virkis-
tävä poikkeus ajankohdan kansallisesta historiankirjoituksesta. Viisiosainen Kansallinen 
elämäkerrasto (1926–1933) pyrki olemaan niin hakuteos kuin lukukirjakin, ja myytiin 
nopeasti loppuun. WSOY:n omaa alaa olivat myös erilaiset nuorisolle suunnatut suur-
miesten elämäkertojen kokoelmat, joiden toimittajana Yrjö Karilas kunnostautui. Karilas 
tuli tunnetuksi erityisesti suomalaisten tietokirjojen klassikon, Pikku jättiläisen (1924), 
tekijänä. Teos ilmestyi 1000-sivuisena järkäleenä, ja opasti “nuorisoa” askartelemaan, ke-
räilemään ja tutkimaan luontoa. “Nuorisolla” tarkoitettiin, Kai Häggman huomauttaa, 
poikia.145

1930-luvulla WSOY kustansi kahta historiasarjaa, joissa suuntauduttiin länsimai-
sen kulttuurin pariin, Egon Friedellin Uuden ajan kulttuurihistoriaa (1930–1933) ja Carl 
Grimbergin Kansojen historiaa (1928–1942). Friedell saavutti hyvän menestyksen äly-
mystön keskuudessa, kun taas asiantuntijoiden tyrmäämää Kansojen historiaa myytiin 
hyvin. Kansalliseen lähtökohtaan, Suomen kansan merkittävään menneisyyteen, noja-
si puolestaan Aarno Karimon omintakeinen historian yleisesitys Kumpujen yöstä (1929–
1932). Teos on sekoitus faktaa ja fiktiota, ja sen teksti on rakennettu tukemaan historial-
lisia aiheita esitteleviä kuvia.146

Erityisesti kouluille ja kirjastoille markkinoitiin WSOY:n 1918 perustetun Sivistys ja 
tiede -sarjan niteitä, joihin kuului erityisen paljon popularisoivaa kasvatusoppia ja sielutie-
dettä. Sarjan perusnimiä olivat “itsekasvatuskirjailijat” F.W. Foerster ja Jules Payot. Foers-
terin maanläheisistä ja empiriaan perustuvista teoksista myydyimpiä oli Osaatko elää?, 
josta otettiin 1930-luvun alkuun mennessä kahdeksan painosta. Ranskalaisen Payotin 

143  Tarkka 1980, 351–352.
144  1918–1939 kaikkiaan 6.943 nimekettä, mukana sekä ensipainokset että uudet painokset. Häggman 

2001, 486. 
145  Häggman 2001, 365–369.
146  Häggman 2001, 409, 415–417.
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tahdon kasvattamista ja onnen valloittamista käsittelevistä kirjoista tuli suosittuja mm. 
1920-luvun ylioppilaiden keskuudessa.147 

WSOY:n suuriin kustannushankkeisiin kuuluivat Oma Maa -teoksen toinen, uudis-
tettu painos (1920–1925), laaja maantieteen teos Suomenmaa (1919–1931) ja Valo.Tiedet-
tä kaikille -sarja (1925–1928).148 1920-luvulla suomalaiseen kustannustuotantoon tuli ko-
konaan uusi kirjallisuudenlaji, Kai Häggmanin mukaan “kirjallinen suursuomalaisuus”. 
Siihen kuuluivat itärajan taakse jääneiden suomensukuisten kansojen positiivissävyiset 
esittelyt (heimorakkaus) ja Neuvostoliiton ja venäläisen kulttuurin negatiivissävyinen 
esittely (ryssäviha). WSOY kustansi tällaista kirjallisuutta eniten, noin neljänneksen kai-
kesta. Neuvosto-Venäjä osoitettiin terrorin, kaaoksen ja nälänhädän runtelemaksi “pu-
naisen hämärän maaksi”. Viesti oli tarkoitettu koskemaan myös Suomen sisäpolitiikkaa, 
toimimaan vasemmistoa vastaan ja varoittamaan suomalaisia “neuvostolaan” muuttami-
sesta. Läpinäkyvimmän “ryssävihakirjallisuuden” myynti jäi kuitenkin vaatimattomaksi, 
ja suositummaksi osoittautui tosipohjaiseen muistelemiseen tai lähdetutkimuksiin perus-
tuva itsenäistymisen vaiheita ja aktivistien toimintaa käsittelevä kirjallisuus. Tällainen 
oli K.A. Wegeliuksen Aseveljet (1924) ja viisiosainen Routaa ja rautaa (1926–1933).149 
WSOY:n ja Otavan ero suhtautumisessa itään päin oli siinä, että WSOY jatkoi lyhyen 
tauon jälkeen klassisen venäläisen kirjallisuuden kustantamista. 1920-luvulla kustannet-
tiin mm. Tolstoin Valitut teokset (1924–1930).150

Gummerus

Gummeruksen kustannusmäärät olivat suuriin kustantajiin verrattuna vähäisiä. Vuosi-
na 1918–1939 yhtiö julkaisi 1.245 ensi- ja uusintapainosta, joista 396 (32 %) oli tieto-
kirjallisuutta.151 Yhtiön perinteiset alat, kasvatusoppi ja henkilöhistoria, olivat tietokir-
jallisuuden pääkohteena myös 1920- ja 1930-luvulla. Seminaarikaupunki Jyväskylässä 
oli sekä kasvatusopista kirjoittavia että alan ostajakuntaa. “Itsekasvatusteoksia” tuotettiin 
mm. Nuoriso ja elämä -sarjassa. Elämäkertoja julkaistiin mm. Hindenburgista, Wilsonis-
ta, Mussolinista, Hitleristä ja Maria Stuartista. Kustannusyhtiön virkailijoiden, Sakari 
Kuusen ja Martti Raition, henkilökohtaisten painotusten johdosta urheilu ja terveys sekä 
musiikkikirjallisuus olivat yhtiön kustannustuotannossa näkyvästi esillä.152

147  Häggman 2001, 363.
148  Häggman 2001, 364.
149  Häggman 2001, 354–358. Aiheesta myös Immonen 1987.
150  Häggman 2001, 358–359.
151  Leino-Kaukiainen 1990, 301–302. Lukuihin ei ole laskettu mukaan hartauskirjoja eikä oppikirjoja.
152  Leino-Kaukiainen 1990, 114–115.
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1930-luvulla Gummeruksen tuotantoa painotettiin tietokirjallisuuteen ja pyrittiin 
irti yhtiön maineesta “katekismusten ja postillojen” julkaisijana. Humanistisesti pai-
nottunut, kansallisia arvoja vaaliva tietokirjallisuus nostettiin keskeiseksi, ja tekniikka, 
matematiikka, luonnontieteet ja terveydenhoito jätettiin toissijaisiksi. Vuosikymmenen 
merkkiteos oli Suomen kulttuurihistoria (1933–1936), jonka myynti ei tosin vastannut 
odotuksia ja jonka vastaanotto oli ristiriitainen. Toinen suuri hanke koski tieteen po-
pularisointia. Tekniikan ihmeet vauhdin vuosisadalla (1933–1935) oli runsaasti kuvitettu 
kolmeosainen teos, jota myytiin hyvin. 1930-luvun kustannusmaailman ilmiöihin kuu-
lui myös Gummeruksen radikaali ja ajankohtainen kulttuurikirjallisuus, kun samoihin 
aikoihin suuret kustantajat olivat tällä alueella vaitonaisia. Sarjassa Ihminen ja maailma 
julkaistiin mm. ajankohtaisen kulttuurikeskustelun tallennus Pidot Tornissa (1937) sekä 
T. Vaaskiven teokset Vaistojen kapina (1937) ja Huomispäivän varjo (1938). Suurinta huo-
miota herättivät Olavi Paavolaisen teokset, kirjallisuusaiheinen Suursiivous eli kirjallisessa 
lastenkamarissa (1932) sekä suggestiiviset, kulttuurikriittiset matkakirjat Kolmannen val-
takunnan vieraana (1936), Lähtö ja loitsu (1937) sekä Risti ja hakaristi (1938).153

Muut kustantajat

Neljännen yleiskustantamon, Kariston, tietokirjallisuuden julkaisemisesta ei ole käytet-
tävissä lukuja eikä tuotannon painopisteiden luonnehdintoja.154 Tietokirjallisuuden jul-
kaisijoita oli mainittujen lisäksi lukuisia muitakin. Yrjö Weilin julkaisi Puritas-sarjassa 
sukupuoliasioiden oppaita naisille ja miehille. Edistysseurojen Kustannus Oy keskittyi 
valtiollisia kysymyksiä ja raittiusasiaa käsitteleviin teoksiin. Uskonnollista kirjallisuutta 
julkaisivat mm. Suomen Lähetysseura ja Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys. Pel-
lervo-seura kustansi osuustoimintaa ja maataloutta käsittelevää kirjallisuutta, Kotikas-
vatusyhdistys käytännön kasvatusoppaita ja Kansanvalta ammattiyhdistys- ja työväen-
liikkeen kirjallisuutta. Tieteelliset seurat kustansivat oman alansa tutkimuksia ja muuta 
kirjallisuutta. Valtion virastot ja laitokset julkaisivat tilastoja, raportteja ja valtiopäiväasia-
kirjoja.155 

153  Leino-Kaukiainen 1990, 149–151.
154  Yhtiön historioitsija Juhani Niemi nostaa 1920- ja 1930-luvun kustannustuotannosta esiin näytelmät, 

salapoliisiromaanit sekä sarjat Klassillis-tieteellinen kirjasto ja Klassillinen kirjasto. Niemi 2000, 66–
75.

155  Virtanen 1958, 231–235; Suomen kansallisbibliografia – Fennica-CD-ROM.
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Ensimmäisiä kotimaisia tietoteoksia eri aloilta

1920- ja 1930-luvulla saatiin lukuisilta käytännön elämän eri aloilta ensimmäiset koti-
maiset opas- ja käsikirjat.156 Seuraavassa joitakin esimerkkejä. Arvo Ylpön Äiti pikkulap-
sensa hoitajana ilmestyi ensimmäisen kerran 1919, Kaarina Karin Primitiivinen eli pe-
rusvoimistelu 1922 sekä Lauri Pihkalan Pitkäpallopelin säännöt 1920 ja Pesäpallo 1922. 
Kaunoluistelusta ja telinevoimistelusta saatiin opaskirjat.157 Valokuvauksen oppaita saa-
tiin useammaltakin tekijältä (Vilho Setälä, Sakari Pälsi ja Erkki Pakkala) 1920-luvun 
loppupuolelta alkaen.158 Elokuvauksen tekniikkaopas ilmestyi 1936, ja samana vuonna 
ensimmäinen suomalainen koirakirja.159

2.7.2 Tietokirjallisuusarvostelut

Tietokirjallisuuden arvostelut ja esittelyt julkaistiin Arvostelevassa kirjaluettelossa yleisen 
kymmenluokituksen mukaan järjestettyinä. Kaikista kirjoista ei julkaistu arvostelua, 
vaan esimerkiksi lukuisista valtionhallinnon tuottamista tilastojulkaisuista ja raporteista 
julkaistiin ainoastaan bibliografiset tiedot. 

Tietokirjallisuutta arvosteli 1918–1939 yhteensä 20 henkilöä. Joidenkin aihealuei-
den kirjallisuutta esitteli vain yksi arvostelija. Tällaisia olivat kirjastotoimi ja bibliografiat 
(Helle Kannila), oikeustiede (N.A. Lang), lääketiede (Martti Tolvanen), maatalous (Vil-
ho Hirvensalo), tekniikka (Väinö Tamminen), naisten liikuntakasvatus (Anni Collan) ja 
miesten liikuntakasvatus (Arvo Vartia). Uskontoa käsittelevää kirjallisuutta arvostelivat 
A.E. Jokipii, Lauri Pohjanpää ja J.E. Salomaa. Historiallista kirjallisuutta esittelivät Arvi 
Korhonen, Helle Kannila, Toivo Itkonen, Niilo Liakka ja Onni Tolvanen. Yhteiskunnal-
lisia kysymyksiä käsittelevien teosten arvostelijoina toimivat E.J. Ellilä (raittiuskysymys), 
Helle Kannila (mm. naisasia), Arvi Korhonen (mm. valtio-oikeus, sotalaitos) ja Niilo 
Liakka (mm. raittiuskysymys). Taide- ja arkkitehtuurikirjallisuutta esittelivät Kyllikki 
Nohrström ja Toivo Salervo, maantieteellistä kirjallisuutta Toivo Itkonen, Kyllikki Nohr-
ström ja Onni Tolvanen, kirjallisuushistoriaa Helle Kannila, Ilmari Havu ja Onni Tol-
vanen. Filosofian ja etiikan kysymyksiä käsitteleviä teoksia arvioivat J.E. Salomaa, Ilmari 
Havu, Lauri Pohjanpää ja Sylvi Laaksovirta sekä lausunnan oppaita Eero Salola ja Onni 
Tolvanen.
156  Seuraava luettelo sisältää poimintoja Arvostelevasta kirjaluettelosta. Kirjojen arvosteluissa on mainittu 

niiden olevan alansa ensimmäisiä suomenkielisiä teoksia. Mainintoihin on syytä luottaa, sillä arvosteli-
jat olivat alansa hyvin tuntevia henkilöitä.

157  Ulrich Salchow, Kaunoluistelun opas (1927); Väinö Laherma, Telinevoimistelu (1921).
158  Vilho Setälä, Valokuvauksen taito (1929); Sakari Pälsi, Näppäilkää hyviä kuvia (1930); Erkki Pakkala, 

Kamera, perhe ja albumi (1931).
159  Roland af Hällström, Filmiaikamme kuvia (1936); Yrjö Ylänne, Koirakirja (1936).
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Osa arvostelijoista työskenteli lähellä kirjastotointa. Helle Kannila ja Kyllikki Nohr-
ström toimivat valtion kirjastotoimistossa, Anni Collan, Toivo Salervo ja Arvo Vartia tu-
livat kouluhallituksesta. Kirjastotointa historiallisesti lähellä olevaan nuorisoseuraliikkee-
seen sitoutuneita arvostelijoita olivat E.J. Ellilä, Niilo Liakka ja Onni Tolvanen. Monella 
arvostelijalla oli “ammatillinen” lähtökohta tietokirjallisuuden arvioinneissa. Tällaisia oli-
vat mm. maamieskoulun johtaja Vilho Hirvensalo, tohtori Toivo Itkonen, teologi A.E. 
Jokipii, tuomari N.A. Lang, tohtori J.E. Salomaa, diplomi-insinööri Väinö Tamminen ja 
lääkäri Martti Tolvanen. Arvostelijakuntaa voi pitää taustansa suhteen korkeatasoisena. 
Arvostelijat olivat enimmäkseen omien alojensa erityisasiantuntijoina niin koulutuksensa 
kuin työtehtäviensä puolesta.160

Terve tietokirjallisuus: käsitykset raittiudesta, tapakulttuurista ja uskonnosta

Tietokirjallisuuden arviointikriteerit olivat paljolti samat kuin kaunokirjallisuudessa: kir-
jojen joukosta löydettiin niin “tervettä” elämänkatsomusta tukevia kuin sopimattomia 
tai suomalaiselle lukijalle vieraiksi arvioituja teoksia. “Terveen” kirjallisuuden piirteinä 
pidettiin kansallisuusnäkökulman korostamista sekä vaatimattoman ja kansanomaisen 
elämäntavan välittämistä. Kansallisuusnäkökulma nousi esille historiallisten ja valtio-
tieteellisten teosten lisäksi mm. urheilukirjallisuuden arvioinneissa. Suurten kustantaji-
en tietokirjallisuustuotantoa, mm. moniosaisia maantieteen, historian ja luonnontieteen 
kirjasarjoja pidettiin itsessään merkittävänä kansallisena ja kulttuurisena saavutuksena. 
Kirjatuotannon painotuksiin ja ilmestyneeseen kirjallisuuteen oltiin tyytyväisiä. Tieto-
kirjallisuuden kentällä ei ollut Arvostelevan kirjaluettelon kannalta ongelmallisia lajityyp-
pejä samaan tapaan kuin kaunokirjallisuuden viihteellisin osa oli.

Ajankohtaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä ja puheenaiheista otettiin kantaa kielto-
lakiin ja Neuvostoliiton yhteiskuntajärjestykseen. Kari Immonen on tutkinut sotienväli-
senä aikana julkaistua Neuvostoliittoa, Venäjää ja ns. heimokansoja käsittelevää tieto- ja 
muistelmakirjallisuutta, jolle ominaisimmat tavoitetyypit olivat “se, mitä kerron on tot-
ta”, “toivon, että neuvostohallitus kukistuu” ja “kommunismi on toteuttamiskelvoton yh-
teiskuntateoria”. Vihamielisyys ulottui myös ns. Vanhaan Venäjään ja sen kulttuuriin.161 
Arvostelevassa kirjaluettelossa suhtauduttiin näihin teoksiin erittäin myönteisesti ja asiaa 
argumentoitiin myös sisäpoliittisilla perusteilla. 

Raittiuden edistäminen nostettiin arvosteluissa kirjastojenkin tehtäväksi. Asia konk-
retisoitui 1919–1932 voimassa olleen kieltolain aikana julkaistujen raittiusasiaa ja kiel-
tolakia käsittelevien teosten arvosteluissa. Kieltolakikysymyksen lähtökohdat olivat 
1880-luvun ehdottomuuteen perustuvan raittiusliikkeen pyrkimyksissä täyskiellon to-
160  Arvostelijoista enemmän liitteissä 3 ja 4. 
161  Immonen 1987.
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teuttamiseksi. Lain haittapuoliksi havaittiin pian mittava salakuljetus ja kieltolakirikol-
lisuus, jolla oli myös mm. henkirikollisuutta lisäävä vaikutus. Puolueista lakia puolusti-
vat innokkaimmin sosialidemokraatit ja maalaisliitto. Vasemmistolle kieltolaki merkitsi 
taistelua “viinaporvareita” vastaan ja maalaisliitolle talonpoikaisväestön siveellisen ryhdin 
ihannetta. Ruotsalaisen kansanpuolueen kanta oli selkeän kielteinen alusta asti, ja ko-
koomuksen aluksi myönteinen kannanotto kääntyi 1920-luvun alkuvuosina epäileväksi. 
Vuosikymmenen kuluessa kieltolain vastustus lisääntyi kaikissa puolueissa ja yhteiskun-
taryhmissä.162

Arvosteleva kirjaluettelo kuului kieltolain vankkumattomiin kannattajiin, mikä johtui 
suureksi osaksi siitä, että raittius- ja alkoholilakiaiheisen kirjallisuuden arvosteli pääasias-
sa Niilo Liakka. Hän oli 1920-luvulla työkseen tekemisissä alkoholilainsäädännön kanssa 
toimiessaan sosiaaliministeriön raittiusosaston päällikkönä, ja kuului “kieltolakipuolue” 
maalaisliittoon. Liakka argumentoi arvosteluissa tunteenomaisesti ja paatoksella, niin 
että unohti usein arvostelun varsinaisen tarkoituksen, kirjan käyttökelpoisuuden arvioin-
nin.163 Kirjastoliikkeen perinteisesti läheiset suhteet raittius- ja nuorisoseuraliikkeeseen 
edellyttivät Liakan mukaan kirjastojen sitoutumisen raittiusliikkeen tavoitteisiin. Kir-
jastot eivät voisi pysyä syrjässä kun taisteltiin kieltolain puolesta, koska molemmat olivat 
valistustoimen välineitä. Vuonna 1930 Liakka esitteli peräti seitsemän aihetta käsittele-
vää kirjaa. Kieltolain lieventämistarvetta ilmeni tässä vaiheessa jo maalaisliitossakin, jos-
sa lain kannatus oli aikaisemmin ollut selkeää. Puolueen joukosta nousi “marjamiehiä”, 
jotka esittivät kotimaisten marjaviinien tehdasmaisen valmistamisen sallimista puutarha-
tuotteiden lisäämiseksi.164 Maatalousministeriön virkamies ja maalaisliiton jäsen J.T. Hy-
vönen käsitteli kirjassaan Avarampia näköaloja kieltolakiasiassa (1930) kieltolain sisällön 
ja vallitsevan käytännön välistä ristiriitaa ja esitti tiettyjä tarkistuksia. Liakka pysyi kan-
nassaan loppuun saakka: “Jos tekijän suunnitelma toteutuu, se ei tapahdu “avarampien 
näköalojen aukeamisen, vaan siveellisen lankeemuksen vuoksi”.165 Valtiolliselle Alkoholi-
liikkeelle Liakka vihoitteli vielä 1938.166

162  Kallenautio 1979, 11–65.
163  Jorma Kallenaution mukaan maalaisliiton jyrkimpään kieltolakisiipeen kuuluneille Santeri Alkiolle, 

Kyösti Kalliolle, Väinö Kivilinnalle, Niilo Liakalle ym. kieltolaki oli nimenomaan tunnepohjainen 
kysymys. Vanha raittiustaistelija Santeri Alkio murehti 1930 sitä, ettei hän sairautensa vuoksi kyennyt 
olemaan mukana “taistelussa”. Kallenautio 1979, 150–151.

164  Kallenautio 1979, 153.
165  Niilo Liakka, AKL 1930, 49.
166  Kirjan Alkoholikysymys (1938) arvostelu. Teoksessa eri alojen asiantuntijat arvioivat asiaa mm. taloudel-

lisesta, eettisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. “Suurien kirjastojen lienee syy ostaa se, ellei sitä 
ehkä jaeta ilmaiseksi kirjastoihin. Arvostelukykyisen lukijakunnan on hyvä tietää, mitenkä valtaisaa 
juovutusjuomaliikettä puolustetaan”. Niilo Liakka, AKL 1938, 39.
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Helle Kannila on 1960-luvulla kertonut, että kieltolain aikana keskusteltiin kirjas-
tojen piirissä siitä, tulisiko kirjastoihin hankkia myös sen kumoamista ajavia teoksia.167 
Liakan näkemys kirjastojen paikasta raittiustyön rintamassa ei siis ollut ainoa käsitys asias-
ta. Tämän keskustelun kulku jää kuitenkin tarkentamatta, sillä asiaa ei pohdittu Arvos-
televassa kirjaluettelossa sen enempää kuin Kansanvalistus ja Kirjastolehdessään. Kannilan 
kieltolain aikaiset julkiset kannanotot koskivat lähinnä lain noudattamisen valvomista. 
Käytösoppaita, joissa käsiteltiin alkoholitarjoilun järjestämistä kutsuilla, ei pitänyt kirjas-
toon hankkia.168 Lain kumoamisen jälkeenkään ei esimerkiksi kotiviinin valmistusoppai-
siin tullut Kannilan tulkinnan mukaan myöntää valtionapua, sillä vaikka kyseiset teokset 
eivät olleet lainvastaisia, ne olivat joka tapauksessa kirjastoihin sopimattomia.169 Laiton 
viinanpoltto oli helpompi hyväksyä fiktiivisessä teoksessa. Ryysyrannan Joosepin (1924) 
viinankeiton Kannila näki ensisijassa ahtaalla olevan ihmisen selviytymiskeinona.170

Vanhan työväenliikkeen klassikoihin suhtauduttiin myönteisesti, ajankohtainen työ-
väenliikkeen kirjallisuus torjuttiin. Max Adlerin Uusia ihmisiä (1928) esitti “totista ajat-
telua” ja “tinkimätöntä aatteellisuutta”, vaikka sisälsikin “tulipunaista marxilaista teoriaa 
sovellettuna kansansivistystyöhön”.171 Myös Karl Kautskyn Köyhälistön vallankumous ja 
sen ohjelma (1925) ja Karl Vorländerin Sosialististen aatteiden historia (1926) otettiin hyvin 
vastaan.172 E.K. Louhikon Ammattiyhdistystiedon perusteet (1937), joka ilmestyi Suomen 
Ammattiyhdistysten Keskusliiton kustantamana, torjuttiin “yksipuolisena” ja “vääriste-
levänä”.173 

Suomalaisen elämäntavan kannalta katsoen mannermaisten käytöstapojen opetta-
minen katsottiin tarpeettomaksi erityisesti maaseudun kirjastonkäyttäjille. Olisi turha 
hankkia käyttäytymisen etiketteihin perehdyttävää teosta, koska “monenlaisia vaateker-
toja edellyttävä” opas vain aiheuttaisi hämmennystä lukijoiden keskuudessa.174 Luonnot-
toman koristeelliseen käytökseen voisi johdattaa valmiita puheita sisältävä kirja, jos lukija 
toistaisi ulkomuistista niiden “sievisteltyjä vertauksia ja muotoja”.175 Malliesimerkki hen-
kilöstä, joka ei onnistu omaksumaan oppikirjan mukaista hienostelevaa käytöstä, esi-
tettiin Eero Eerolan näytelmässä Hieno käytös (1932). Näytelmän aihe on kiitollinen, 

167  Kannila 1967, 28.
168  Brummel & Co: Hieno nainen (1926). Helle Cannelin, AKL 1926, 14.
169  Helle Kannilan kirje kirjastontarkastajille 7.11.1933. KA. VKTA, Db 5.
170  Helle Cannelin, AKL 1924, 103.
171  K.N. Rauhala, AKL 1928, 14–15. Rauhala arvosti myös Taavi Tainion puheita ja muistelmia. AKL 

1929, 35.
172  Helle Cannelin 1925, 45; Helle Cannelin 1926, 43.
173  Mikko Strömmer, AKL 1938, 39.
174  Bagheera: Luomakunnan herra. AKL 1927, 12. Ei arvostelijan nimeä.
175  Magnuson: Hyvät naiset ja herrat… (1927). Helle Cannelin , AKL 1927, 80.
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totesi Helle Kannila.176 Pukeutumisoppaiden, puheenparsien ja viinikirjojen sijasta lu-
kijoita varten tuli hankkia käytösoppaita, joissa korostuivat jokapäiväisessä arkielämässä 
ilmenevä sisäinen hyvyys ja korkea moraali. Tällaisia olivat mm. Kotikasvatusyhdistyk-
sen julkaisema Hyvän käytöksen alkeet (1934) ja Thérèse Micalin Seurusteluopas (1931).177 
Seksuaalisuutta käsittelevät opaskirjat olivat jossain määrin ongelma, vaikka julkaistujen 
teosten sinänsä katsottiin mahtuvan vallitsevan moraalikäsityksen piiriin. Ongelmallista 
oli kirjastojen laaja ja heterogeeninen käyttäjäkunta, jonka vuoksi sukupuolioppaiden oli 
periaatteessa mahdollista joutua “vääriin käsiin”. Asiaa esitettiin hoidettavaksi myrkky-
kaappien avulla, toisin sanoen kirjat sijoitettiin virkailijoiden tiloihin ja niitä lainattiin 
harkinnan mukaan.178 Myrkkykaapit olivat yleinen käytäntö kirjastoissa, vaikkakaan ei-
vät virallisesti hyväksyttyjä, koska kirjastonkäyttäjät asetettiin eriarvoiseen asemaan ja 
henkilökunnan arvioinnin kohteeksi.179

Yhtenäiskulttuurin näkökulmasta uskonlahkot olivat jossain määrin ongelmallisia, 
erityisesti helluntailiike kohtasi Arvostelevassa kirjaluettelossa vastustusta. Helluntaiherä-
tys tuotiin Suomeen 1910-luvulla, jolloin norjalainen Thomas Ball Barratt vieraili Suo-
messa muutamissa kaupungeissa. Barrattin lehti Korsets Seier alkoi ilmestyä suomen-
kielisenä versiona nimellä Ristin voitto. Vaikka monet luterilaiset olivat kiinnostuneita 
helluntaiherätyksestä, kohtasi liike myös vastustusta. Teologisia väittelyjä käytiin mm. 
pyhitysopista, eikä aikuisten uppokastettakaan otettu ristiriidoitta vastaan. Vuonna 1923 
voimaan tullut uskonnonvapauslaki antoi helluntaiseurakuntien toiminnalle juridisen oi-
keutuksen.180

Lauri Ahosen mukaan valtakulttuurin suhtautuminen helluntailiikkeeseen muuttui 
1920-luvulla. Muun muassa teologi Antti J. Pietilä, joka oli 1913 julkaissut kriittisen 
teoksen Helluntailiike, tuli myöntyväisemmäksi. Hän hyväksyi suomalaisen helluntai-
herätyksen kansallisena liikkeenä, eräänlaisena “väriliuoksena vanhasta suomalaisesta 
päättäväisestä kristillisyydestä”. Ahosen mukaan helluntailiike alettiin angloamerikka-
laisista juuristaan huolimatta ottaa vastaan kansanomaisena maallikkoliikkeenä.181 

176  AKL 1932, 94.
177  Eero Salola, AKL 1934,11; Tyyni Haapanen-Tallgren, AKL 1931, 14.
178  Karistolla oli sarja naisille ja miehille tarkoitettuja sukupuolielämä- ja terveysoppaita, joissa ilmestyi sel-

laisia nimekkeitä kuin Mitä avioliitossa olevan naisen tulee tietää (1928) ja Mitä keski-ikäisen naisen tulee 
tietää (1928). Martti Tolvasen mukaan sarjaa leimasi “erittäin korkea siveellinen maailmankatsomus”, 
mistä huolimatta piti varmistaa, että kirjat joutuisivat “oikeisiin käsiin”. Martti Tolvanen, AKL 1928, 
56.

179  Myrkkykaappeja ei suoranaisesti käsitelty alan kirjallisuudessa, mutta ilmiön olemassaolo varmasti tun-
nettiin. Kannila otti kantaa asiaan ainakin 1960-luvulla artikkelissa, jonka otsikon (Ei suinkaan kirjas-
toissamme ole “myrkkykaappeja” ) oli tarkoitus kuvata hänen hämmästynyttä paheksuntaansa. Kannilan 
mukaan kirjastoon ostetut kirjat muodostavat sellaisenaan karsitun valikoiman, joka piti tarjota kaikil-
le tasapuolisesti. Kannila 1964, 73.

180  Ahonen 1994, 32–133.
181  Ahonen 1994, 153–154.
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Ristin Voitto -kustantamo perustettiin 1926 helluntailiikkeen aikakauslehti- ja kir-
jankustantamoksi. Ensimmäinen kustannustuote oli laulukirja Herramme Tulee (1927), 
josta otettiin 18.000 kappaleen painos.182 Toimittaja Ensio Lehtonen, josta tuli hellun-
tailiikkeen lapsi- ja nuorisotyön pioneeri, toimitti lasten laulukirjan Kultakannel (1930) 
ja kirjoitti useita lastenkirjoja.183 Lehtosen uskonnollisia lastenkirjoja pidettiin Arvostele-
vassa kirjaluettelossa “alkeellisina” ja erityisesti varotettiin kirjasta Valkeat vaatteet (1933). 
Kirja kertoo lapsen tekemästä itsemurhasta, jonka seurauksena lapsi sai “valkeat vaatteet”, 
pääsi taivaaseen. Ratkaisu voitiin käsittää myönteiseksi, koska lapsi eli kovaa elämää. Kir-
ja kuului varottavien kirjojen listaan myös Helle Kannilan kirjastonhoitajien valmistus-
kurssien luentomuistiinpanoissa.184 Helluntailiikkeeseen verrattuna muiden uskonoppien 
kritiikki Arvostelevassa kirjaluettelossa oli vähäistä185 ja teosofiaa kohtaan tunnettiin suo-
ranaista arvostusta.

Niilo Liakka ja kysymys kieltolaista on esimerkki Arvostelevan kirjaluettelon voimak-
kaasta kannanotosta ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen kysymykseen. Joissain kysy-
myksissä, kuten edellä mainitussa Ensio Lehtosen tapauksessa, edellytettiin kirjastoilta 
“varovaisuutta”. Teoksia ei suoranaisesti kielletty hankkimasta, mutta puheet “varovai-
suudesta” tai “ikävyyksistä” toimivat punaisen liikennevalon tavoin. Kansanvallan 1933 
kustantama Ruskea kirja, alanimekkeeltään Saksan natsiterrorin hirmuista, oli tällainen 
teos. Siitä kirjoitettiin: “kirjastoissa voi syyllä välttää tämäntapaisia, ilmeisesti yksipuo-
lisen katsantokannan värittämiä taistelukirjoja, olivatpa ne minkä puolueen tahansa jul-
kaisemia. Käytännöllisessä kirjastotyössä ne ovat vain omiaan aiheuttamaan ikävyyk-
siä.” 186 Myös asioita natsiliikkeen kannalta tarkastelevan Hanns Heinz Ewersin romaanin 
Horst Wessel (1933) hankinnassa tuli noudattaa “varovaisuutta”.187 Ajatuksena oli, että 
näiden kirjojen hankkiminen voisi vahingoittaa kirjaston asemaa. Kirjasto ei saanut olla 
aatteiden ja poliittisten tavoitteiden pelinappula. Eri arvostelijoiden käsitykset tästä asias-
ta olivat kuitenkin melko kaukana toisistaan, eikä Arvostelevalla kirjaluettelolla ollut yhtä, 
johdonmukaisesti yhtenäistä linjaa.

182  Ahonen 1994, 175.
183  Ahonen 1994, 203.
184  Eero Salola, AKL 1933, 108; SKSK. HK, laat. 22. 
185  Tällainen käsitys voi tosin syntyä sen vuoksi, että helluntailiikkeellä oli oma Ristin voitto -kustanta-

monsa ja että sen kirjoja toimitettiin Arvostelevaan kirjaluetteloon arvosteltavaksi. Tilanne ei ollut aivan 
sama esimerkiksi adventistien ja baptistien kohdalla.

186  AKL 1933, 29. Ei arvostelijan nimeä.
187  Helle Cannelin, AKL 1933, 90.
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Kirjallisuus tiedonhankintakanavana

Tiedon hakemista kirjallisuudesta käsiteltiin Arvostelevassa kirjaluettelossa vain vähän. 
Tietokirjallisuuden arvostelijoiden arviointikriteerit painottuivat edellä kuvatun mukai-
sesti samoihin seikkoihin kuin kaunokirjallisuuden arvioinnit – terveiden elämänilmiöi-
den kartoitukseen. Tietokirjallisuuden arvottava, poleeminen ja vetoava funktio nostet-
tiin arvioinneissa esille ja tärkeäksi, tiedottava funktio jäi toissijaiseksi. Oliko niin, että 
tiedon hakeminen kirjoista oli – kirjallisuuden muihin käyttötarkoituksiin verrattuna – 
vähäistä? Vai johtuiko tiedon hankinnan näkökulman vähäinen käsittely siitä, että arvos-
telijat eivät olleet, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kirjastoalan ihmisiä. Kirjan 
käytettävyyttä, sen rakennetta, hakemistoja, sisällysluetteloita, arvioitiin hyvin harvoin. 
Ei myöskään pohdittu, millaiselle lukijalle mikin kirja soveltuisi parhaiten. Tiedoiltaan 
paikkansa pitämättömiä tietokirjoja kohtaan esitettiin kritiikkiä vain vähän. Tällaisia ta-
pauksia oli lääketieteellisessä kirjallisuudessa, josta Martti Tolvanen tuomitsi mm. Louis 
Kuhnen käsitykset taudeista ja niiden parantamisesta.188 Parantaja Louis Kuhnen hoito-
käsitys perustui mm. istumakylpyihin, joita Suomessa nimitettiin “kuhnimiseksi”.189 

2.8 Nuorisokirjallisuus

2.8.1 Nuorisokirjallisuuden julkaisemisesta

Nuorisokirjallisuuden osuus kustannetusta suomenkielisestä, sekä alkuperäisestä että 
käännetystä, kaunokirjallisuudesta oli eräinä otosvuosina seuraava: 1920 18,7 %, 1925 
21,3 %, 1930 16,4 %, 1935 23,1 % ja 1939 28,4 %. Kustannettujen nuorisokirjanimik-
keiden lukumäärä vuodessa vaihteli sadan nimikkeen molemmin puolin.190 Käännetystä 
nuorisokirjallisuudesta ylivoimainen enemmistö oli aikuisten kertomakirjallisuuden ta-
voin englantilaista tai yhdysvaltalaista alkuperää. 1920- ja 1930-luvulla julkaistiin 505 
käännösteosta, joista alkuperältään englanninkielisiä oli 249. Skandinaavisista kielistä 
käännettiin 330 kirjaa, saksankielestä 58 ja ranskasta 43 teosta.191 

188  Kuhnen teos Uusi lääketiede eli oppi tautien yhtenäisyydestä ja niiden siihen perustuvasta parantamisesta 
ilman lääkkeitä ja leikkauksia julkaistiin Suomessa Kariston kustantamana ensimmäisen kerran 1909. 
Tolvasen arvostelema laitos oli kahdeksas ja painettu 1932. Martti Tolvanen, AKL 1932, 58. Karisto 
julkaisi teoksen yhdeksännen laitoksen 1990. 

189  Iso tietosanakirja 4. 1962, 1546.
190  Yli 49-sivuiset teokset. Sevänen 1994, 440.
191  Kovala 1992, 194.
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Nuorisoromaanit

Ikäkautta varten, jolloin satujen lukeminen ei enää maistu, mutta aikuisten kirjallisuus 
on liian vaikeatajuista, kehittyi nuorisoromaani, joka jakautui alusta alkaen tyttö- ja poi-
kakirjallisuuteen. Tyttökirjoista julkaistiin suomen kielellä jo 1800-luvun puolella Louisa 
M. Alcottin, Johanna Spyrin, L.M. Montgomeryn, Susan Coolidgen ja Frances Hod-
gson Burnettiin tuotantoa, mutta vasta 1910-luvulla lajityyppi vakiintui alkuperäiseen 
suomalaiseen kirjallisuuteen. Anni Swan ja Mary Marck (Kersti Bergroth) käynnistivät 
ja vakiinnuttivat suomenkielisen tyttöromaanin tradition. Swanin tuotannolle oli lei-
mallista, angloamerikkalaisen perinteen mukaisesti, runollisen tyttöhahmon kuvaami-
nen realistisessa perheympäristössä, sydämellinen tunnelma ja romanttinen luonnontun-
ne. Lapsenryöstöt ja kadonneet testamentit liittävät Swanin puolestaan Walter Scottin ja 
R.L. Stevensonin edustamaan seikkailuromaanin traditioon. Myös Swanin alun perin 
poikakirjoiksi tarkoittamat romaanit, Tottisalmen perillinen, Ollin oppivuodet ja Pauli on 
koditon, vakiintuivat lähinnä tyttökirjallisuuteen. Mary Marck tunnetaan ennen kaik-
kea kotimaisen koululaisromaanin luojana. Tämä Englannista peräisin oleva kirjatyyppi 
vakiintui Suomessa lähes yksinomaan tyttökirjallisuuteen. Marckin koululaiskuvausten 
ytimessä ovat luokan sisäiset henkilösuhteet, opettajilla ja koulutyöllä niissä ei ole osuut-
ta. 1920- ja 1930-luvulla Marck sai runsaasti seuraajia, ja mm. Salme Setälä, Eva Hirn, 
Tuomi Elmgren-Heinonen ja Anna Kasurinen (Kaija Väänänen) julkaisivat pirteitä ja 
vauhdikkaita koululaisromaaneja.192 Tyttöromaanien käännöskirjallisuuden kirjailijani-
miä olivat mm. tanskalainen Erna Heinberg, australialainen Ethel S. Turner ja norjalai-
nen Gunvor Fossum.

Anni Swan ja Mary Marck eivät käsitelleet tyttöromaaneissaan rakkausaihetta. Nais-
ten viihderomaania hipovassa tyttöromaanityypissä vauhdikasta päähenkilöä pyöritettiin 
tilannekomiikan vauhdikkaissa käänteissä, kunnes sopiva mies saapui kesyttämään ra-
savilliä. Rakkaus oli nokkelaa ja nenäkästä. Tämäntyyppisiä tyttöromaaneja kirjoittivat 
mm. Aili Somersalo ja Ainikki Kivi. Helga Nuorpuu puolestaan käsitteli, poikkeuksena 
muista kirjailijoista, rakkautta ennen kaikkea tunteena.193

Kotimainen poikakirjallisuus oli sekä nimeke- että kirjailijamääriltään tyttökirjalli-
suutta runsaampaa. Vanhin poikakirjatyypeistä on eräseikkailu, jota tuottivat mm. Al-
fred Ingman, Kaarlo Hänninen ja Jalmari Sauli. Nämä kirjailijat kirjoittivat innolla ja 
hartaudella, joka on yhdistettävissä suomalaisen luonnonkuvauksen – Inhan, Ivalon, 
Ahon ja Kiven – perinteisiin. Poikien eräkirjojen impivaaramaiseen tunnelmaan viittaa 
myös teosten yleinen teema, nuorukaisen kasvaminen mieheksi taistelussa villin luon-
non kanssa. Sankarit talvehtivat erämaassa niukoin varustein ja joutuivat alituisiin kamp-
pailuihin petoeläinten kanssa, mutta selvisivät huomattavan neuvokkuutensa ansiosta. 
192  Kurki-Suonio 1970, 352–356.
193  Kurki-Suonio 1970, 357.
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Teoksissa välitettiin myös käytännön erätietoutta, rakovalkean tekoa, ansojen asettelua 
ja eräruokien valmistusta. Toinen kotimaisen poikakirjan päälaji oli humoristinen poi-
kakuvaus, jota edustivat mm. Aarne Mustasalo ja Jaakko Tervo. Poikaviikareiden päivät 
täyttyvät retkistä ja kepposista, taustaa kuvaukselle tuovat originellit aikuiset ja nirppa-
nokkaiset pikkutytöt. Kolmas kirjatyyppi, historiallinen poikakirja, oli leimallista eri-
tyisesti 1920- ja 1930-luvun poikakirjallisuudelle. Kertomuksia sijoitettiin nuijasotaan, 
isoonvihaan ja Suomen sotaan, ja näkyvimpänä teemana oli ryssänviha. Kirjailijanimiä 
olivat mm. Erkki Saarenmaa (Eino Cederberg), Arvid Lydecken, Jalmari Finne, Jalmari 
Sauli ja J.K. Kulomaa (Jussi Kukkonen). Ideologisesti tätä kirjatyyppiä lähellä olivat rou-
tavuosien ja itsenäisyystaistelun kuvaukset sekä vakoiluseikkailut. Vilho Helanen, Ver-
neri Louhivuori ja Kaarlo Nuorvala kuvasivat valkoisen nuorison aatteellista innostusta. 
Vakoilukertomuksissa, joita kirjoittivat mm. Jalmari Finne ja Kaarlo Nuorvala, meno oli 
kevyempää ja roistoina kommunistivakoojat.194

Käännetty nuorison seikkailukirjallisuus sisälsi mm. meri-, viidakko- ja lännenseik-
kailuja. Kirjailijanimistä tulivat tunnetuiksi mm. Mayne Reid, Henry Rider Haggard, 
J.F. Cooper ja Edward S. Ellis. Edgar Rice Burroughsin Tarzan-kirjoja käännettiin run-
saasti, vuosien 1918 ja 1939 välisenä aikana yhteensä 13 nimekettä.195 Mark Twain otet-
tiin Suomessa vastaan ensisijaisesti nuorisokirjailijana.196 Jules Vernen mielikuvitukseen 
perustuvia matkakertomuksia käännettiin runsaasti.

Nuorisolle suunnattuja eläintarinoita, joissa erämaa ja luonto oli vahvasti läsnä, kään-
nettiin lähinnä kanadalaisilta ja yhdysvaltalaisilta kirjailijoilta. Heistä tunnetuimpia ovat 
Ernest Thompson Seton, jonka ansiona pidetään hänen yhtä aikaa eläytyvää ja realistista 
kuvaustapaansa ja Charles G.D. Roberts. Myös jälkimmäisen kertomuksista puuttuu sen-
timentaalisuus ja opettavainen sävy. Jack Londonilta ja James Oliver Curwoodilta kään-
nettiin mm. koirakertomuksia ja erämaaseikkailuja.197

Kirsti Välke totesi 1949, että siihenastisesta nuorisokirjallisuudesta puuttuivat maa-
seutu, työväestö sekä älykkäät ja ongelmalliset nuoret. Hänen mukaansa nuorisoromaa-
neissa ihannoitiin älyllisesti keskimittaista, varakasta ja pinnallista nuorta.198 Maaseu-
dun ja työväestön puuttuminen 1920- ja 1930-luvun nuorison kertomakirjallisuudesta on 
piirre, joka erottaa sen selvästi aikuisten kirjallisuudesta. Maaseudun nuorille kirjoitettiin 
joitakin kirjoja, joissa on selvästi tilaustyön leimaa. Pellervo-seura kustansi 1936 Urho 
Karhumäen kirjan Elämän kouluun, jossa käsiteltiin kertomuksen muodossa osuuskasso-
jen ja maatalouskerhojen toimintaa, ja Maalaiskuntien liitto 1929 Olli Ojamaan maaseu-

194  Kurki-Suonio 1970, 357–363.
195  Suomen kansallisbibliografia – Fennica-CD-ROM.
196  Kovala 1992, 88–89.
197  Kovala 1992, 86–88.
198  Kurki-Suonio 1970, 364–365 siteerasi Kirsti Välkkeen tutkielmaa 1900-luvun suomalainen nuoriso-

kirjallisuus. Yhteiskunnallisen Korkeakoulun laudaturtutkielma 1949.
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tuhenkisen kertomuskokoelman Kotoisten viljelysten tarinoita. Julkaistiin myös raittiusai-
heisia lukukirjoja ja kertomuskokoelmia, mm. Mandi Granfeltin kertomuksia Raittiuden 
ystävien kustantamana. Runo- ja kertomuskokoelmia eri aiheista laadittiin erityisesti esit-
tämistä varten.199 Helmi Krohn toimitti Tyttöjen omaa kirjaa ja Veli Giovanni (H.J. Vi-
herjuuri) Poikien omaa kirjaa sekä Lasten omaa kirjaa. Nämä Otavan kustantamat, vuo-
sittain ilmestyvät “omat kirjat” sisälsivät kertomuksia, askarteluja ja kilpatehtäviä.200

Sadut, fantasia ja kuvakirjat

1900-luvun suomalaiset sadut olivat edellisen vuosisadan perinteitä noudattaen joko kan-
sansatuja tai romanttispedagogisia taidesatuja. 1900-luvun alkuvuosien merkittävimpiä 
kotimaisia sadunkertojia olivat Jalmari Finne, Iivo Härkönen, Joel Lehtonen ja Anni 
Swan. Heidän, samoin kuin Topeliuksen, satuja julkaistiin sotienvälisenä aikana uusi-
na painoksina. Arvid Lydecken tuli Topeliuksen tapaan tutuksi lastenlehden satusetänä. 
Kirjoina häneltä julkaistiin sotienvälisenä aikana mm. lastenrunoja ja pasifistissävyisiä 
kertomuksia. Haltioiden ja kuninkaallisten maailmassa liikkuvien seikkailusatujen ohella 
toinen sadun valtatyyppi oli eläinsatu. Suomalaisesta “Metsolasta” kirjoittivat monet sa-
dunkertojat. Metsien väen kuvauksia uudistettiin tuomalla moderni elämänmeno kuvaan 
mukaan. Raul Roine kertoi eläinten urheilukilpailuista ja Helsingin matkasta, ja julkaisi 
myös romanttisia seikkailusatuja.201 Sotienvälisenä aikana satuja julkaisivat lisäksi mm. 
Aili Konttinen, Helmi Krohn, Alli Nissinen, Helga Nuorpuu, Aini Setälä, Annikki Setä-
lä, Nelma Sibelius ja Mika Waltari. Kustantajat julkaisivat omia kokoelmasarjojaan suo-
malaisista ja käännetyistä saduista. WSOY:llä oli Satupirtti (1899–1925), Otavalla Satu-
kontti (1924–) ja Karistolla Satumaailma (1925–1956). WSOY julkaisi Andersenin satuja 
ja Otava Tuhannen ja yhden yön tarinoita.202

Jalmari Finne irrottautui Kiljusen herrasväki -sarjassaan täydellisesti 1900-luvun alun 
satutottumuksista. Kirjailijan keksintöä oli ottaa moderni, kaupunkilainen elämänme-
no mielikuvitustapahtumien lähtökohdaksi. Kiljusista puuttui kaikki opettavaisuus ja 
idealismi, johon sadunkerronta oli siihen saakka liitetty. Kuvauksen kohteena oli rasa-
villijoukkio ja tyylilajina farssi. Finne sijoitti kertomuksiin myös aikuisiin vetoavaa yh-
teiskuntasatiiria: Kiljuset panevat ylösalaisin koululaitosta ja poliisikuntaa, osallistuvat 
kuningashankkeeseen ja irvivät byrokratiaa.203

199  Esim. Raittiusvuorokeskusteluja Toivonliiton juhliin (1929).
200  Esimerkit ilmestyneestä kirjallisuudesta poimittu Arvostelevasta kirjaluettelosta.
201  Kurki-Suonio 1970, 336–342.
202  Suomen kansallisbibliografia – Fennica-CD-ROM.
203  Kurki-Suonio 1970, 343–344.
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Absurdiin logiikkaan perustuva nonsense juurtui hitaasti alkuperäiseen suomalaiseen 
lastenkirjallisuuteen huolimatta ulkomaisten esikuvien käännöksistä. Lewis Carrollin 
Liisa ihmemaassa ilmestyi Suomessa 1906. Carroll irrottautui teoksessa perinteisen sadun 
säännöistä, leikitteli päättömillä riimeillä ja vaihteli oikullisesti aika-, paikka- ja koko-
suhteita. Suomenruotsalainen Lisa Cawén toteutti, Carroll esikuvanaan, Suomen ensim-
mäisen nonsense-kokeilun sadussa Ulla, Museman och negertrollet (1926). Tämän jälkeen 
nonsensen piirteitä esiintyi kotimaisessa lastenkirjallisuudessa vasta 1950-luvulla, mm. 
Tove Janssonilla.204 Carrollin lisäksi muitakin englantilaisen sadun merkkiteoksia kään-
nettiin Suomessa. Barrien Pekka Poikanen (Peter Pan) ilmestyi 1922, Kiplingin Veikeitä 
juttuja 1925, Milnen Nalle Puh 1934 ja Traversin Maija Poppanen 1936.

Kuvakirjatuotanto oli nuorisoromaaneihin ja satukirjoihin verrattuna vähäistä. Suur-
ten kustantajien lisäksi kustannusyhtiö Kuvataide julkaisi sotien välisenä aikana 74 teos-
ta, lähinnä pienille lapsille tarkoitettuja kuvakirjoja. Walt Disneyn kuva- ja sarjakuvakir-
jat tuotiin Suomeen 1930-luvun loppupuolella, ja vuoteen 1940 mennessä suomennettuja 
Disneyn kirjoja, pääasiassa Mikki Hiiri -hahmosta, ilmestyi 14 nimikettä WSOY:n ja 
Kuvataiteen kustantamana.205 

2.8.2 Nuorisokirjallisuuden arvostelut

Nuorisokirjallisuuden arvostelu Arvostelevassa kirjaluettelossa oli aikuisten kaunokirjalli-
suuteen verrattuna poikkeuksellisen “harvoissa käsissä”. Tyyni Tuulio arvosteli pääosan 
tyttökirjoista vuoteen 1936 saakka. Muita tyttökirja-arvostelijoita olivat Anni Collan 
(1922–1939), Hellin Hendolin (1922–1939), Kyllikki Nohrström (1928–1939) ja Hel-
li Suominen (1925–1929). 1920-luvun alkuvuosina arvostelijan tehtävän jättivät Mandi 
Granfelt, Armi Hallsten-Kallia ja Hellin Mustala. Tuulion jälkeen tyttökirja-arvosteluja 
kirjoitti pääasiassa Helvi Karahka. Tutkimusjakson alkupuolen poikakirja-arvostelijoita 
olivat Verneri Louhivuori (1918–1921) ja E.J.Ellilä (1919–1925). Einar Fieandt kirjoitti 
poikakirjoista 1927–1934, Eero Salola vuodesta 1931 lähtien ja Ahti P. Suhonen vuodesta 
1937 lähtien. Tyttökirjojen arvostelijat olivat siis naisia ja poikakirjojen arvostelijat mie-
hiä. Satu- ja kuvakirjoja esittelivät sekä naiset että miehet.

Nuorisokirjallisuuden arvostelut erotettiin omaksi osastokseen vuodesta 1925 alkaen. 
Siihen saakka ne esiteltiin yhteisessä aakkosjärjestyksessä aikuisten kaunokirjallisuuden 
kanssa, joskin N-kirjaimella merkittynä.

204  Kurki-Suonio 1970, 345.
205  Suomen kansallisbibliografia – Fennica-CD-ROM.
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Nuorisoromaanit

Suurin osa julkaistuista tyttökirjoista otettiin myönteisesti vastaan. Alcottin, Spyrin, 
Montgomeryn, Coolidgen, Burnettin, Swanin ja Marckin tyttöromaaneja luonnehdittiin 
raikkaiksi ja positiivisiksi. Kaikki kirjoissa miellytti: henkilöt sopivat esikuviksi, kuva-
tut kotiympäristöt olivat harmonisia, kirjojen välittämä arvomaailma sopiva suomalai-
selle lukijalle. Marckin koululaiskuvausten sijoittumista kaupunkilaismiljööseen ei pidet-
ty maalaislukijan kannalta problemaattisena, kuten aikuisten kaunokirjallisuusarvioissa. 
Syynä lienee se, että nuorisokirjojen kaupunkimiljöö ei ollut aikuisten kirjallisuuden ta-
voin turmeltunut ja ulkomaisia vaikutteita hakeva. Poikkeuksiakin oli, kuten Irmeli Sa-
lavan (Irmeli Silvo) tyttöromaani Neliapila (1927), jossa tyttönelikon isät olivat kaupun-
gin merkkimiehiä ja perheiden seurapiirielämään kuuluivat diplomaattikutsut ja viralliset 
päivälliset. Tyyni Tuulion mukaan kirja ei ollut tarpeellinen kirjastossa, mikä ratkaisu 
oli analoginen yläluokan elämää kuvaavien aikuisten viihderomaanien arviointien kans-
sa.206 

Rakkausaiheisiin tyttökirjoihin suhtauduttiin kriittisesti. Tämä koskee sekä vauhdik-
kaaseen tilannekomiikkaan perustuvia romaaneja, joissa monien käänteiden jälkeen so-
piva sulhasehdokas saapuu kesyttämään rasavilliä että rakkautta tunteena kuvaavia tyt-
tökirjoja. Tälläkin suhtautumistavalla on tarkka vastineensa naisten viihderomaanien 
arvioinneissa, vaikka rakkausaiheisia kotimaisia tyttöromaaneja ei torjuttukaan yhtä eh-
dottomasti kuin käännettyjä aikuisten naisten rakkausromaaneja. Rakkausaiheiset tyttö-
romaanit haluttiin kuitenkin Arvostelevassa kirjaluettelossa suunnata selvästi vanhemmalle 
lukijakunnalle kuin kustantajat tekivät, koska suurin osa niistä esiteltiin aikuisten kirjal-
lisuuden osastossa. Tämä koskee mm. Aili Somersalon, Ainikki Kiven ja Helga Nuor-
puun kirjoja.

Tyttöjen rakkausromaanien arviointeihin omaksuttiin aikuisten naisten viihdekirjal-
lisuusarvostelun tavoin huvittuneen kyllästynyt sävy. Kirja oli “viaton ja hempeä” 207 tai 
“luutnantti-ihailulle perustuva” 208. Erityisesti Nuorpuun ansioksi laskettiin kuitenkin su-
juva tyyli, ja kotimaisina tuotteina saattoi myös Somersalon ja Kiven kirjoja hankkia en-
nemmin kuin käännösromaaneja. 

Tyttökirjallisuuden tavoin myös suurin osa poikien romaaneista otettiin myönteisesti 
vastaan. Erä- ja seikkailuromaanien katsottiin välittävän hyviä toimintamalleja ja toi-
mivan esikuvina poikalukijoille. Päähenkilöiden rohkeus, taitavuus ja isänmaanrakkaus 
pantiin merkille. Jalmari Finnen Tuhatmarkkasta (1927) luonnehdittiin “jaloaatteellisek-

206  Tyyni Haapanen-Tallgren, AKL 1927, 132.
207  Nordblomin Nuori pari (1924). Tyyni Haapanen-Tallgren, AKL 1924,111.
208  Nordblomin Anjan onni (1926). AKL 1926, 135. Ei arvostelijan nimeä.
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si” 209 ja Ilmari Jäämaan Onnen arkkua (1928) leimasi “poikien kunto ja reippaus” 210. 
Sotahistoriaan sijoittuvien poikaromaanien paljous alkoi tosin lievästi häiritä 1930-luvul-
la.211 Joitakin sopimattomia sanavalintoja ja huonosti valittuja kuvauskohteita kommen-
toitiin. Poliisin esittäminen tyhmäksi oli harkitsematonta212 ja kirosanoista huomautet-
tiin213. 

Sadut ja fantasia

Kotimaiset satukirjailijat, eri kustantajien satukokoelmat ja käännössadut (mm. Ander-
sen), saivat hyvän vastaanoton. Sen sijaan käännetyn fantasiakirjallisuuden torjunta oli 
voimakasta. Peter Panin, Pinokkion, Nalle Puhin ja Keskiyön kansan menestymismahdolli-
suuksiin Suomessa ei uskottu. Niitä pidettiin kasvatustyön kannalta haitallisina ilmiöinä. 
Epämiellyttävintä oli unen ja todellisuuden sekoittaminen, piittaamattomuus realismin 
pelisäännöistä. Lastenkaan ei uskottu kiintyvän näihin epätodellisiin ja vastenmielisiin 
satuhahmoihin. Mandi Granfelt kirjoitti J.M. Barrien teoksesta Pekka Poikanen (Peter 
Pan, 1922): “Kirja on todistus siitä, kuinka vähän käsitetään mitä henkistä ravintoa pieni 
lapsikin kaipaa ja on oikeutettu saamaan. Kuin sekavassa unelmassa esiintyy siinä ihmi-
siä, eläimiä, keijukaisia, intiaaneja, merirosvoja ym. sotkuisessa sekamelskassa. Pääaja-
tusta tai tarkoitusta ei voi tavallisella järjellä varustettu aikuinen huomata. Lapsen herk-
kää mieltä lämmittäviä kauniita ajatuksia ja jaloa toimintaa puuttuu miltei kokonaan.” 214 
Granfelt siis perusteli asiaa ensi sijassa kasvattajan näkökulmasta. Pinokkion ja Nalle 
Puhin arvioinneissa tarkasteltiin asiaa lapsilukijan kannalta. Einar Fieandt epäili, tulee-
ko Pinokkion “italialainen sävy meidän lapsiamme tyydyttämään”.215 Eero Salola arvosti 
A.A. Milnen älyllistä huumoria ja tunsi Nalle Puhin laajan suosion maailmalla, mutta 
epäili että Nalle Puh (1934) olisi lasten mielestä “kuiva kirja”.216 Lauri Pohjanpään mie-
lestä myös John Masefieldin nuorten fantasiaromaani Keskiyön kansaa (1928) oli “epäsel-
vä, mielenkiinnoton”.217 Selma Lagerlöfin Peukaloisen retket villihanhien seurassa (1929) 

209  Einar Fieandt, AKL 1927, 129.
210  Einar Fieandt, AKL 1928, 136.
211  “Historiallisia aiheita viljelevät nuorisokirjailijamme ovat valinneet aihepiirikseen liian yksipuolisesti 

sotahistorian”, kirjoitti Eero Salola. AKL 1936, 115.
212  Arne O. Strömmerin Samminkylän kauhu (1933). Eero Salola, AKL 1933, 111.
213  “Kirjassa esiintyy kaksi kirosanaa, jotka, niin roistojen suussa kuin ovatkin, olisi voitu hyvin välttää.” 

Valentinin (Ensio Svanberg) Langarcian kadonnut prinssi (1933). Eero Salola, AKL 1933, 112.
214  Mandi Granfelt, AKL 1922, 122.
215  Collodin Pitkänenän seikkailut (1927). Einar Fieandt, AKL 1927, 129.
216  Eero Salola, AKL 1934, 107.
217  Lauri Pohjanpää, AKL 1928, 117.
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hyväksyttiin, koska satuolennot perehdyttävät lukijaa maantietoon ja historiaan.218 Arki-
todellisuudessa toimiva Mikki-hiiri ja muut Disneyn hahmot kelpuutettiin myös, vaikka 
kuvia pidettiinkin rumina.219 Arvosteluista ilmenee, että lukijat ottivat 1930-luvun puo-
livälissä Suomeen tuotetun Disney-kirjallisuuden välittömästi innolla vastaan.220

Oli johdonmukaista, että Finnen Kiljusen herrasväki -sarjaa pidettiin kasvatuksellisel-
ta kannalta sopimattomana. Kiljusten käsittely Arvostelevassa kirjaluettelossa oli kuitenkin 
välttelevä ja vähäsanainen. Teoksia Luru Kiljunen ja hänen Hömppänsä (1919) ja Kiljusten 
vallankumous (1921) ei arvosteltu lainkaan. Kiljuset palaavat -kirjasta (1925) todettiin ly-
hyesti, ilman merkintää arvostelijan nimestä: “epäilemme, jaksavatko lapset sulattaa sitä 
politiikkaa, jota tekijä runsaasti sekottaa näihin kirjoihin, ja eikö niiden liioittelu ja hur-
juus lopultakin väsytä”.221 Käännöskirjallisuuden “teilaaminen” oli helppoa, arvostelun 
kohde oli kaukana. Finne taas oli suomalainen teatterimies ja sukututkija, arvostettu ro-
maani-, näytelmä- ja poikakirjojen kirjoittaja.

“Eikö niiden liioittelu ja hurjuus lopultakin väsytä”, kysyttiin siis Kiljusen herrasvä-
ki -kirjoista. Tämä näkökohta oli keskeinen koko nuorisokirjallisuuden – poikakirjojen, 
tyttökirjojen, sadun ja fantasian – arvioinnissa. Vauhdikkaat tapahtumien käänteet, hen-
kilöiden runsaslukuisuus, karrikoidut ja absurdit ilmiöt häiritsivät arvostelijoita. Tyttö-
kirjoissa oli liiaksi karkaamisia, pyörtyilyä ja huvittavia väärinkäsityksiä, poikakirjoissa 
rehvakkuutta ja komiikkaa, fantasiakirjoissa järjenvastaisten satuolentojen perustelemat-
tomia tekoja. Levottomuuden, hulluttelun ja kärjistysten uskottiin tarttuvan kirjoista lap-
silukijoihin. Kasvatustavoitteena oli päinvastainen toimintamalli: rauhallinen, auktori-
teettiuskoinen ja järkeen pitäytyvä pieni aikuinen. Koska lapsen piti tyytyä vähään, ja 
koska liiallinen ylellisyys vierottaisi arjesta ja työnteosta, myös hienoja juhlia ja muuta 
luksusta tuli välttää nuorisokirjallisuudessa.222 Lukijan elämä olisi tyhjää ja pinnallista, 
jos luettavana olisi vauhdikkaita tapahtumia sisältävää ja ylellisiä elämänpiirejä kuvaile-
vaa kirjallisuutta. 

218  Einar Fieandtin mukaan kirja on “herttainen” ja “kasvattava”. Einar Fieandt, AKL 1929, 166.
219  “Kuvat ovat tunnettua epäselvää eikä suinkaan kaunista lajia”, kirjoitti Kyllikki Nohrström kirjasta 

Mikki-hiiri lentäjänä (1936). AKL 1936, 108–109.
220  “Suurten ja pienten lasten suosima kirja, joten se olisi hankittava lastenkirjastoihin”, kirjoitti kirjasto-

amanuenssi Sirkka Salovius kirjasta Mikki-hiiri etsii Aarresaarta (1935). AKL 1935, 100. “Tiettävästi 
lapset erikoisesti rakastavat näitä värikkäitä, aivan pienikuvioisia kuvasatuja, joissa on huumoria ja vei-
keyttä niin rumia kuin ovatkin”. Kolme pientä porsasta -kirjasta (1937) Kyllikki Nohrström, AKL 1937, 
105.

221  AKL 1925, 137. Ei arvostelijan nimeä.
222  “Mutta emme soisi saduissakaan komeiltavan loistoautoilla ja merkillisillä loistojunilla y.ms. ylellisyys-

tavaroilla. Monen vähempiosaisen mieleen jää niistä helposti tyytymättömyys ja kateus hiljaa itämään. 
Pienet vaatimukset sekä leikeissä että todellisuudessa takaavat varmimmin lapsillemme vastaisuudessa-
kin elämänilon”, kirjoitti nimimerkki A-i K. Arvid Lydeckenin kirjasta Kotoisilla rannoilla (1918). KV 
1919, 48.
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3 Helle Kannilan kirjallisuus- ja lukemiskäsitys

3.1 Elämänvaiheista

Helle Kannila (1896–1972, vuoteen 1938 Cannelin) teki elämäntyönsä kirjastotoimen 
eri aloilla. Hän toimi valtion kirjastotoimiston johtajana vuodesta 1921 vuoteen 1949, 
jolloin siirtyi kirjasto-opin lehtoriksi Yhteiskunnalliseen Korkeakouluun. Tästä tehtä-
västä hän jäi eläkkeelle 1963. Sivutoimenaan Kannila hoiti Kirjastolehden/Kansanvalistus 
ja Kirjastolehden toimitussihteerin ja päätoimittajan tehtäviä 1917–1967.1 Kannila toimi 
myös kirjastokursseilla kouluttajana jo ennen kokopäivätoimista lehtoraattiaan ja kirjoitti 
Kirjastonhoidon oppaan, jonka ensimmäinen laitos ilmestyi 1922 ja viimeinen, seitsemäs 
painos 1966.2 

Hilkka M. Kauppi kertoo Kannila-elämäkerrassaan työlleen omistautuneesta nais-
asianaisesta. Nuoren Helle Cannelinin ajatusmaailma oli radikaali ja luonteenlaatu poh-
diskeleva. Jalompaa kuin isänmaanrakkaus on rakkaus ihmiskuntaa kohtaan. Tanssi ei 
ole synti eikä pahe. Tällaisia asioita Kauppi poimii nuoren Cannelinin muistiinpanois-
ta. Järkytystä lähipiirissä herätti Helle Cannelinin päätös olla osallistumatta konfirmaa-
tioon, koska ei voinut hyväksyä kirkon oppia.3 Päätöksen ammatinvalinnasta Kannila 
teki jo varhain. 16-vuotiaana koulutyttönä hän osallistui Kansanvalistusseuran järjestä-
mälle kaksiviikkoiselle kirjastokurssille Tuusulassa, pari vuotta myöhemmin alkoi har-
joitella Helsingin kaupunginkirjastossa.4 Filosofian maisterin tutkinto koostui kotimai-
sen ja yleisen kirjallisuuden historiasta, kansantaloustieteestä, praktillisesta filosofiasta ja 
suomen kielestä. Kirjallisuuden laudaturtyö koski Ibsenin vaikutusta Minna Canthiin,5 
kirjailijaan josta tuli Kannilalle pitkäaikainen tutkimus- ja harrastuskohde. Opiskelu-
vuosinaan Kannila kiinnostui politiikasta, ja liittyi 1918 perustetun Kansallisen edistys-
puolueen jäseneksi. Puolueen lopettamisen jälkeen hän kutsui itseään puolueettomaksi ja 

1  Kirjastolehden toimitussihteeri 1917–1921, Kansanvalistus ja Kirjastolehden toimittaja 1922–1948, Kir-
jastolehden päätoimittaja 1949–1967.

2  Kauppi 1976.
3  Kauppi 1976, 26–28.
4  Kauppi 1976, 40–47.
5  Kauppi 1976, 36.
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kulttuuriliberaaliksi.6 Suomalaisen Naisliiton toiminnassa Kannila oli aktiivisesti muka-
na vuosikymmeniä.7

Ainakin nuorelle Helle Kannilalle oli tyypillistä rohkeat kannanotot asioihin ja asioi-
den tarkastelu yllättävistä näkökulmista, eräänlainen hulluttelu. Lisäksi hän oli koko elä-
mänsä ajan hyvä kirjoittaja. Yllättävästä tai epäsovinnaisesta ajattelusta käy esimerkkinä 
hänen ”puheensa hulluudelle” vuodelta 1926. ---”Uskaltaisin väittää, että kaikessa täytyy 
olla vähän hulluutta, sillä jos elämässä kokonaan vallitsisi vain järkevyys ja poroporvaril-
lisuus, niin olisi kovasti ikävää, eikä maailma menisi eteenpäin. Erikoisesti tarvitaan hul-
luutta myöskin valtiollisessa elämässä ja ennen muuta tarvitsee sitä sellainen puolue kuin 
Edistyspuolue. Siinä pitää olla sellaista hulluutta, että se uskaltaa ajatella niin rohkeita 
ajatuksia, että muut pitävät niitä aivan hulluina, vilkuilematta oikealle tai vasemmalle, 
tuumimatta mitä muiden puolueiden jäsenet siitä ajattelevat ja niin poispäin.” 8 Kannilan 
työuran viimeiset vuodet sattuivat 1960-luvun yhteiskunnallisen radikalisoitumisen kau-
teen ja vasemmistoradikaalin opiskelijaliikkeen alkuvaiheisiin. Myös kirjastoalalla toimi 
nuoria radikaaleja, joiden ajatukset kirjastojen asemasta ja tavoitteesta eivät käyneet yh-
teen jo ikääntyneen Helle Kannilan ajatusten kanssa. Tuo aikakausi odottaa kuitenkin 
vielä tutkijaansa. Kannilan asema suomalaisessa kirjastomaailmassa oli kuitenkin minkä 
tahansa mittapuun mukaan ylittämätön, niin laaja-alaisesti ja ahkerasti hän toimi ja vai-
kutti asioihin viiden vuosikymmenen ajan. Hän oli suomalaisen kirjastoelämän grand old 
lady, jonka elämäntyön kokonaisarviointi olisi tärkeää tehdä. 

Helle Kannila oli kirjallisuuden ystävä ja tuntija. Kaupin elämäkertateoksessa on va-
lokuva Cannelinin sisaruksista vuodelta 1906. Ragni katsoo kameraan nukke sylissään, 
Helle lukee kirjaa. Lavastus voi olla tarkoituksellinen, mutta tilanne voi kuitenkin perus-
tua totuttuun asetelmaan kotona. Koulutyttö kopioi vihkoonsa Leinoa, Onervaa, Kou-
taa, Tavastsjernaa ja Siljoa, luki Juhani Ahoa ja Aino Kallasta, ja muun puutteessa kesän-
viettopaikalla Valvojaa, Palvelijatarliiton julkaisuja ja Kansanvalistusseuran kalentereita. 
Ollessaan tulirokon vuoksi sairaalassa 1910 hän luki ”vähintään 55 kirjaa”, niistä suuri 
osa salapoliisiromaaneja.9 Oman kirjaston kartuttaminen alkoi varhain, ja ensimmäiset 
lainakirjat löytyivät Tampereen kirjayhdistyksen kirjastosta, jonka vapaaehtoisena päivys-
täjänä Helle Kannila toimi.10 Yliopisto-opintojen alettua käynnistyi myös systemaattinen 
kirjallisuudenhistorian opiskelu. Yliopiston opettajista kirjallisuuden professori Werner 
Söderhjelm vaikutti Kannilaan voimakkaimmin. Kirjeessä kotiin Kannila kirjaa opetta-
jan kanssa käydyn vuoropuhelun. Sovittavana oli esitelmän aihe, ja professori oli kysynyt 
oppilaaltaan, mitä tämä oli lukenut.
6  Kauppi 1976, 103.
7  Kauppi 1976, 88.
8  Siteerattu Kauppi 1976, 102.
9  Kannila kertoi lukevansa mielellään salapoliisiromaneja, vaikka suhtautuikin varauksellisesti niiden 

hankintaan yleisiin (erityisesti pieniin) kirjastoihin.
10  Kauppi 1976, 25.
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”Neiti C.: – Olenhan minä nyt lukenut kaikenlaista.
Prof S.: – Kotimainen kaunokirjallisuus?
Neiti C.: – Jotakuinkin kai kokonaan.
Prof. S.: – Niin, niin, jaaha, ja ruotsalaista kai myös?
Neiti C.: – Kyllä, koko lailla.
Prof. S.: – No mikäs teistä erikoisesti on mieltäkiinnittävää, mitä olette esimerkiksi 

viimeksi lukenut?
Neiti C.: – Njaa, yleensä Norjan kirjallisuus intresseeraa minua erikoisesti.
Prof S. – Jaaha, jaaha, kuulkaas, ottakaa noissa torstain luennoissa esitelmäksi Camil-

la Collett, josta oli puhetta.
Neiti C.: – Voisinkohan vertailla Collettin teosta Amtmandens dottre Fredrika Bre-

merin tuotantoon?
Prof. S.: – Ei mutta tehdään kompromissi. Te analyseeraatte tuota norjalaista romaa-

nia, mutta tarkastelette sitä myös suhteessa Fredrika Bremerin teoksiin. Eiköhän siitä tule 
hyvä? Siihen on sitten tilaisuus panna naisasiaa.” 11

Edistyspuoleen jäsenenä

Kansallisen edistyspuolueen perustajavoimina olivat nuorsuomalaiset, kansanpuolue ja 
suomalaisen puolueen edistysmielinen ryhmä. Kaikki kolme ryhmää pitivät oman ryh-
mäkokouksensa samaan aikaan joulukuussa 1918, ja niiden kokouksissa käytiin läpi 
nuorsuomalaisten toimesta laadittu ohjelmaehdotus. Yksimielisyyteen päästiin, kun hal-
litusmuodosta käydyssä keskustelussa nuorsuomalaisten niukka monarkismia kannatta-
nut vähemmistö poistui nuorsuomalaisten kokouksesta. Myös kansanpuolueen ryhmässä 
monarkistit jäivät vähemmistöön. Ryhmien edustajat kokoontuivat vielä saman päivän 
iltana perustamaan uutta puoluetta, Kansallista Edistyspuoluetta. Puolueen ensimmäi-
nen yleisohjelma oli merkityksellinen siinä suhteessa, että valtiollinen osa laadittiin sel-
laiseen muotoon, että siitä tuli melkein sanasta sanaan sama kuin myöhemmin samana 
vuonna hyväksytyn uuden hallitusmuodon alku.12 

Edistyspuolueen ensimmäisen ohjelman, joka oli voimassa vuoteen 1929 saakka, re-
ferointi on kiinnostavaa tässä yhteydessä, kun tiedetään, että Helle Kannila valitsi sen 
omaksi puolueekseen. Puolue siis kannatti perustamisestaan alkaen tasavaltaista hallitus-
muotoa. Taloudellisista kysymyksistä ohjelmassa käsiteltiin laajimmin maanomistusasiaa. 
Koulu- ja kasvatusohjelmassa tavoitteeksi asetettiin mm. yleinen oppivelvollisuus ala- ja 
yläkansakoulussa, kansakoulun jatko-opetus ja ammattikoulujen määrän lisääminen. 
Kansanopistoille ja työväenopistoille edellytettiin valtion riittävää panostusta. Lisäksi 
vaadittiin vapaan valistustyön tukemista, ja erityisen huomion kiinnittämistä kirjasto-
asiaan. Edistyspuolueen ensimmäisessä ohjelmassa oli oma jaksonsa myös naisten aseman 

11  Siteerattu Kauppi 1976, 38.
12  Borg 1965, 128–129.
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kohentamiselle. Puolue vaati mm. sukupuolesta riippumatonta menettelyä virkavaaleissa, 
aviopuolisojen oikeussuhteita koskevan lainsäädännön uudistamista ja naisten ammat-
tiopetuksen tehostamista. Ohjelmassa käsiteltiin myös teollisuuden ja kaupan elvyttä-
mistä, työväenolojen parantamista, köyhäin- ja lastenhoidon kysymyksiä sekä verotuksen 
uudistamista.13

Edistyspuolue oli luonteeltaan kaupunkilaisempi, liberaalimpi ja reformistisempi kuin 
vanha nuorsuomalaisuus. Tästä ei kuitenkaan koitunut pysyviä etuja, vaan ominaisuudet 
muuttuivat rasitteeksi maassa, joka oli edelleen agraarinen, arvokonservatiivinen ja valvoi 
kollektiivisia luokkaetuja. Vuoden 1919 eduskuntavaaleissa puolue sai 26 paikkaa, “tasa-
valtalisää”, sanoo Vesa Vares. 1920-luvulla paikkamäärä putosi alimmillaan alle kymme-
neen paikkaan. Puolue oli kuitenkin vaikutusvallaltaan suurempi kuin kooltaan. Se oli 
usein edustettuna hallituksessa, ja sen piiristä tuli merkittäviä valtiomiehiä.14 

Ensimmäinen puolueohjelma oli poikkeuksellisen yksityiskohtainen, huomattavasti 
kokoomuksen ohjelmaa laajempi ja täsmällisempi. Vuonna 1929 hyväksyttiin puolueelle 
suppeampi ja yleisluontoisempi yleisohjelma, joiden lisäksi oli olemassa useita erillisohjel-
mia.15 Kymmenen vuotta myöhemmin yleisohjelma uudistettiin. Ohjelmasta tuli Olavi 
Borgin mukaan yleinen ja periaatteellinen, jopa puhtaaksiviljellyn periaatteellinen, sillä 
siinä ei ollut juuri mitään taloudellisiin tai sosiaalisiin ryhmäintresseihin liittyvää. Oh-
jelma ilmensi liberaalisille puolueille ominaista vaikeutta löytää vapaamielisyyden peri-
aatteille selvä tulkinta. Liberalismi yleisenä periaatteena ei tavoittanut yleisöä 1930-lu-
vun ilmapiirissä, mikä kävi ilmi puolueen kannatuksen jatkuvana vähenemisenä. Kun 
puolueen piirissä mietittiin primääriä kohderyhmää, löydettiin sellaiseksi porvarillisesti 
ja kansanvaltaisesti ajatteleva, työansioistaan elävä yhteiskuntaryhmä. Vuoden 1939 oh-
jelmassa puhutaankin jo “keskiluokan” taloudellisen aseman turvaamisesta. Sama ajatus 
otettiin samoihin aikoihin kokoomuksen ohjelmaan.16 Kansakoulunopettajat olivat Edis-
tyspuolueen piirijärjestöissä aina vahva ryhmä, ja 1930-luvulla he ohittivat maanviljeli-
jät.17  Edistyspuolueen kannatus ei kuitenkaan kohderyhmäprofiloinnista parantunut, ja 
puolue lakkautettiin 1951 uuden keskustaryhmittymän, Suomen kansanpuolueen, tultua 
sitä ennen perustetuksi.18 

Helle Kannila liittyi vasta perustettuun Edistyspuolueeseen ja toimi jo 1919 edus-
kuntaehdokas Mandi Hannulan puolesta puhujana Päijänteen itärannikon kierroksella. 
Jälkeenpäin Kannila kertoi, että oli ollut hurjaa puhua ihmisestä, jota ei ollenkaan tun-

13  Borg 1965, 130–140.
14  Vares 2000, 245–246.
15  Borg 1965, 189.
16  Borg 1965, 265–266.
17  Vares 2000, 246.
18  Borg 1965, 273.
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tenut.19 1930-luvulla Hannula alkoi puolestaan puuhata Kannilasta eduskuntavaaliehdo-
kasta. Kannila olikin ehdokkaana 1939 ja 1945 eduskuntavaaleissa, mutta ei tullut vali-
tuksi eduskuntaan.20 

Toiminta Suomalaisessa Naisliitossa

Samoihin aikoihin puoluekannan valitsemisen kanssa 1910-luvun loppupuolella Helle 
Kannila valitsi sitoutumisensa naisasialiikkeeseen ja liittyi vuonna 1907 perustettuun 
Suomalaiseen Naisliittoon. Liiton perustamisvaiheissa naisliike oli ollut voimakkaasti al-
tis aikakauden poliittisille virtauksille. Suomen Naisyhdistys oli jäänyt etupäässä Suoma-
laisen puolueen kannattajille, Unioni toimi lähellä Ruotsalaista kansanpuoluetta ja uusi 
järjestö, Suomalainen Naisliitto, keräsi piiriinsä nuorsuomalaisia.21 Kannila toimi Suo-
malaisessa Naisliitossa sekä organisaattorina että aatteellisissa tehtävissä, yhtä lailla kurs-
sittajana ja myyjäisten järjestäjänä kuin ajankohtaisten asioiden selostajana Naisten Ääni 
-lehdessä ja puhujana. Naisten Ääneen Kannila kirjoitti vuosina 1919–1946 pääkirjoituk-
sia, artikkeleita ja kirjallisuusarvosteluja. Hän käytti nimimerkkiä Morakka pakinoides-
saan ja nimimerkkiä Lehtirouva muiden lehtien kirjoituksia kommentoidessaan.22 

Hilkka Kauppi esittelee Helle Kannilan naisasianäkemyksiä seuraavaan tapaan. Nai-
set eivät saa eristäytyä liikaa, vaan on pyrittävä naisten ja miesten yhteistoimintaan. Tä-
män vuoksi erityisen naisten puolueen perustamiseen ei ole syytä. Naisille tulee varata 
oikeus ja mahdollisuus ansiotyöhön. Tulee edistää samapalkkaisuutta, ylenemismahdol-
lisuuksia ja tasa-arvoista verotuskohtelua molemmille sukupuolille. Kauppi esittelee Kan-
nilan henkilönä, jolla oli “rajattoman lukeneisuutensa” vuoksi laaja tietämys erilaisista 
yhteiskunnallisista kysymyksistä, ja jonka toiminta suomalaisessa naisliikkeessä olisi jo 
riittänyt yhden ihmisen elämäntyöksi.23  

Monista Helle Kannilan toiminnan kohteista voi mainita vielä Minna Canth -har-
rastuksen. Kannila kuului molempiin Canth-seuroihin (Minna Canthin liitto – Minna 
Canth förbundet ja Minna Canthin seura). Jälkimmäisessä hän toimi puheenjohtajana 
vuodet 1949–1960, jonka jälkeen hänet kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi. Kannila ko-
kosi Minna Canthin kirjallinen tuotanto -nimisen bibliografian (1967), joka sisältää luet-
telon Canthin 475 kirjallisesta tuotteesta ja Canth-käännöksistä muille kielille. Suurtyö, 
Minna Canthin kirjeiden toimittaminen, ilmestyi Kannilan kuoleman jälkeen 1973.24 

19  Kauppi 1976, 100–101.
20  Kauppi 1976, 103.
21  Jallinoja 1983, 51.
22  Kauppi 1976, 88, 92.
23  Kauppi 1976, 89–90.
24  Kauppi 1976, 106–108.
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Valtion kirjastotoimiston päälliköksi

Helle Kannila valittiin 1921 vasta perustettuun valtion kirjastotoimiston johtajan virkaan 
kahdesta hakijasta. Toinen hakija oli maisteri Otto Viitanen.25 Kansankirjastolain voi-
maantulon jälkeen 1929 valtion kirjastotoimiston virat julistettiin uudelleen haettaviksi. 
Johtajan virkaan oli kaksi hakijaa, tehtävää sillä hetkellä hoitava Kannila ja Tampereen 
kaupunginkirjaston johtaja J.A. Kemiläinen. Valtion kirjastotoimikunta esitti Kannilan 
valintaa äänestyksen jälkeen. Porvarillinen enemmistö kannatti Kannilaa. Tosin Niilo 
Liakan puheenvuoro kirjastotoimikunnassa Kannilan puolesta oli enemmänkin Kemi-
läistä vastaan.26 Porvarillisessa maan hallituksessa Kemiläinen sai pari ministeriä taak-
seen, mitä Veli-Matti Autio selittää pyrkimyksillä heikentää edistyspuoleen vaikutusval-
taa kulttuurihallinnossa. Aution mukaan Kannilan miinukseksi saatettiin lukea myös 
aktiivinen toiminta naisasianaisena. Kannilan valtiksi hän arvioi joustavan ja yhteistyö-
haluisen luonteenlaadun, kun kilpahakija Kemiläisen persoonaa pidettiin hankalampa-
na.27

3.2 Edeltäjien ja aikalaisten käsitykset kirjallisuudesta kirjastoissa

A.A. Granfelt

Kansanvalistusseuran sihteeri A.A. Granfeltin teos Opas kansakirjastojen hoidossa ilmes-
tyi 1905. Granfelt oli laatinut kirjastoja varten suositusluetteloita hankittavasta kirjal-
lisuudesta ja järjestänyt niiden sekä kirjastonhoidossa tarvittavien välineiden myynnin 
Kansanvalistusseurasta. Granfeltin teos on luonteeltaan ensi sijassa maaseudun kirjasto-
jen järjestämiseen tarkoitettu käytännöllinen oppikirja, jossa selvitetään kirjastojen orga-
nisointia ja hallinnointia, kirjojen hankkimista ja käsittelyä sekä lainaustoiminnan jär-
jestämistä. Granfeltin organisaatiomalli sisälsi kantakirjastot ja piirikirjastot, ja niiden 
lisäksi vielä kantakirjastosta käsin hoidettavat kiertävät kokoelmat lainausasemille sekä 
kansakouluille sijoitettavat lastenkokoelmat. Kokonaisuuden hallinnassa tarvittiin yhtei-
nen kirjaluettelo. Kantakirjastot ja piirikirjastot alkoivat kuitenkin kehittyä enimmäk-
seen toisistaan irrallaan, ilman keskitettyä hankintaa ja luetteloiden ylläpitoa. 

”Yleisesti tunnustetaan nykyjään kansakirjastoihin perehtyneissä piireissä että kau-
nokirjallisuus on ja sen tulee olla näiden kirjastojen tärkein osa. Sitä luetaan ahkeram-

25  Kauppi 1976, 54.
26  Valtion kirjastotoimikunnan ptk 10.1.1929. KA. VKTA, Ca 2.
27  Autio 1986, 198–199.
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min kuin kaikkea muuta kirjallisuutta yhteensä ja sen kautta kirjaston vaikutus ulottuu 
laajimmalle yleisöön.” 28 Tähän Granfeltin ohjeeseen oli lähinnä kaksi syytä. Ensinnäkin 
kirjastojen kokoelmissa oli suurimmaksi osaksi vanhaa, yleisöä kiinnostamatonta har-
tauskirjallisuutta ja käytännön elämän oppaita. Kirjastojen järkevää ylläpitämistä oli sii-
hen saakka haitannut kelvollisen ja kiinnostavan suomenkielisen kirjallisuuden puute. 
Ostettavaa ei ollut. Suomenkielellä oli kuitenkin alettu julkaista entistä enemmän ja kir-
jastoihin sopivaksi katsottua kaunokirjallisuutta. Werner Söderström oli aloittanut kir-
jojen kustantamisen 1878, ja kustannusosakeyhtiö Otava perustettiin 1890. Vuosisadan 
vaihteessa alkuperäinen suomalainen kaunokirjallisuus eli korkeasuhdanteen aikaa (Aho, 
Canth, kansankirjailijat, Salmela, Päivärinta ym.) Kaunokirjallisuus sopi Granfeltin mu-
kaan kirjastoihin monista eri syistä: se virkisti väsynyttä, opetti moraalisesti ja avarsi 
tietämystä yhteiskunnallisista, historiallisista tai maantieteellisistä asioista. Rajoittavina 
tekijöinä hän mainitsi kaunokirjallisuuden taiteellisen ala-arvoisuuden, ”aistillisuuden 
kiihoituksen” ja ns. ”probleemit”, päiväkohtaisten ongelmien esittämisen kaunokirjalli-
suuden keinoin. Tietokirjallisuudesta Granfelt uskoi matkakertomusten ja historiateosten 
saavan helposti lukijoita, mutta uskonnollisen kirjallisuuden jäävän harvojen käytettä-
väksi.29

”Lukuhuoneeseen” eli ”lukutupaan” Granfelt neuvoi sijoittamaan sanoma- ja aika-
kauslehtiä sekä kokoelman käsikirjoja ja hakuteoksia, joista lehtien lukijat voivat tarkistaa 
epäselviksi jääneitä käsitteitä. Noin 30 nimekkeen suositusluettelo sisältää mm. kartasto-
ja, tilastollisen vuosikirjan, bibliografioita, matrikkeleita, kalentereja ja sanakirjoja.30 

Valfrid Palmgren

Suomalaissyntyinen, Tukholman Kuninkaallisessa kirjastossa työskentelevä Valfrid 
Palmgren teki 1907 opintomatkan Yhdysvaltoihin, ja tutustui lukuisiin yleisiin kirjastoi-
hin. Palmgrenin matkakertomus suomennettiin 1910 nimellä Kirjastot ja kansankasvatus. 
Uutta suomalaisille oli avoin hyllyjärjestys, yleisön päästäminen hyllyille valitsemaan itse 
kirjoja. Ihastuksen tunteita on varmasti herättänyt myös Palmgrenin yksityiskohtainen 
kuvaus kirjastorakennuksista ja niiden sisustamisesta, mitä tehostivat vielä kirjassa jul-
kaistut valokuvat kirjastoista. Tällaisista rakennuksista saatettiin Suomessa vain uneksia. 
Kirjastojen käsikirjastotyöstä Palmgren antoi tehokkaan kuvan: ”Eräs henkilö (Ohion) 
Clevelandissa tarvitsee tärkeätä asiaa järjestäessään Washingtonissa (D.C.) asuvan liike-
miehen osotteen. Mitä hän tekee? Hän kysyy puhelimella Cleveland Public Librarysta 
ja saakin hetken kuluttua toivotun tiedon ja voi sitte järjestää asiansa. Pari liikemiestä 

28  Granfelt 1905, 34–35.
29  Granfelt 1905, 35–37.
30  Granfelt 1905, 124–125.



115

Helle Kannilan kirjallisuus- ja lukemiskäsitys

länsi-Amerikassa yhtyy Buffalossa (N.Y.) muutamien muiden liikemiesten kanssa erään 
kaupan tähden. Ennenkuin kauppa voi syntyä, tarvitsevat he tietoja eräästä toiminimestä 
Bostonista (Mass.). Miten voivat he niitä saada? Taas kyselemällä puhelimen kautta Buf-
falon Public Librarysta, jossa selostuskirjastonhoitaja voi vastata kysymykseen, silmäilty-
ään jotakin liikenimistöä tai sentapaista.” 31 ”Selostuskirjastonhoitajalle” (reference libra-
rian) mikään kysymys ei ole liian vähäinen eikä vaativa, eikä hän kysele liikemieheltä, 
perheenemännältä tai opiskelijalta, mihin tämä tietoa tarvitsee. 

Palmgren esitteli yksityiskohtaisesti myös kirjastojen lastenosastoja, kirjaston ja kou-
lun yhteistyötä sekä kirjastojen lainaustekniikkaa ja luetteloita. Kirjavalintaa hän sen si-
jaan ei käsittele juuri lainkaan. Kirjaston, joka oli avoin kaikille yhteiskuntaluokille, kai-
kenikäisille, puoluekantaan, rotuun tai uskontoon katsomatta, tuli sisältää ”uskonnollista 
kirjallisuutta kaikenuskoisille, valtiollista kirjallisuutta kaikille puolueille, filosofiaa mitä 
vastakkaisinten järjestelmäin kannattajille, kaunokirjallisuutta, jonka tekijät kuuluvat 
mitä erilaatuisimpiin kouluihin, lyhyesti sanoen kaikkea joka voi levittää valistusta ja 
valmistaa iloa ja huvia ja jota puolueeton arvostelija pitää kirjallisuus-nimen arvoisena.” 32 
Palmgrenin teoksen heikkous onkin, että hän ei esittele karsinnan ratkaisumalleja.

Niilo Liakka

Kuusi vuotta Palmgrenin kirjan suomenkielisen laitoksen ilmestymisen jälkeen (1916) 
julkaistiin kansanopistomies ja Kansanvalistusseurassa toimivan Niilo Liakan teos Kirjas-
toasiasta. Kirjalla kunnioitettiin A.A. Granfeltiä tämän 70-vuotispäivän johdosta. Liakka 
ei viittaa sanallakaan Palmgrenin opintomatkaan ja sen raporttiin. Hän käsittelee suoma-
laista kirjastotointa Juho Pynnisen perinnön pohjalta. Liakka kyllä tuntee myös amerik-
kalaisen Public Library Movementin piirteitä, ja viittaa mm. joidenkin Turun kaupun-
ginkirjaston henkilökuntaan kuuluvien amerikkalaiseen koulutukseen. Liakan ominta 
aluetta, erotuksena Granfeltiin ja Palmgreniin, on kirjaston merkitys yhteiskuntarauhan 
edistäjänä. 

”Hyvin tärkeä valistuksellinen tehtävä on sen lisäksi nykyajan yhteiskunnan tunnus-
tettava velvotukseksensa. Se aiheutuu siitä suuresta yhteiskunta-aineksesta, joka ei ensin-
kään välitä kirjallisuudesta, enempää kuin muustakaan henkisestä elämästä. Tämä aines 
on vaarallinen kansanvaltaisessa yhteiskunnassa. Tietämättömät, valistumattomat, vä-
littämättömät ihmiset kääntävät kansanvallan turmioksi yhteiselle menestykselle, heistä 
kelvottomat kiihottajat aina saavat säälittäviä laumoja huonojen hankkeittensa pystyssä 
pitäjiksi. Kaiken voitavansa on siis yhteiskunnan sivistyspolitikan tehtävä saadaksensa 
tuota ainesta yhteiskunnasta sulatetuksi pois. Välittämätönkin ihminen, joka ei tee pien-

31  Palmgren 1910, 79.
32  Palmgren 1910, 25.
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täkään uhrausta henkisen elämänsä tarpeiden hyväksi, voi kuitenkin joskus lukea kir-
jan, jos sellainen on helpolla vaivalla ja halvalla hinnalla tahi ilmaiseksi saatavana. Tahi 
hän lukisi ehkä joskus jonkun paremman kirjan kuin salapoliisiromaanin tahi muun sen 
arvoisen, jos sellaiseen hänen huomionsa sopivalla tavalla kiinnitettäisiin tahi sellainen 
laitettaisiin hänelle käteen.” 3 3 

Liakka puolustaa Granfeltin tavoin kaunokirjallisuutta kirjastoissa. Jos sitä ei suvait-
taisi, siirtyisi nuori lukijapolvi suoraan ”roskakirjallisuuteen”. Oli kuitenkin osattava lu-
kea oikein, syventyen ja järjestelmällisesti. Romaanin juonen hätäinen ahmaiseminen ei 
tullut kyseeseen.34 Sama hätiköity lukemistapa oli vaarana sanomalehtien lukemisessa. 
Sanomalehden vetovoimana oli keveys ja asioiden moninaisuus. Sanomalehden saattoi 
vilkaista, kun taas kirjaan piti syventyä. ”On olletikin nuorelle ihmiselle varsin arvelut-
tavaa, että hän tottuu silmäilemään luettavaansa, vaivautumatta ottamaan tarkempaa 
selkoa asiasta, jota se koskee. Se tottumus muuttuu helposti ”toiseksi luonnoksi”; siitä 
sukeutuu tapa yleensäkin pintapuolisesti selvitellä asioita, joihin lukiessansa johtuu. Nuo-
relle ihmiselle tämä tapa on turmiollinen, vielä enemmän kuin vanhemmalle. Sillä luon-
nostansa hänellä ei ole vielä sitä kiintymystä tahi velvoitusta varsinaiseen tehtäväänsä, 
ammattiinsa, että hän tästä saisi terveellistä vastavaikutusta tuolle taipumukselle, niin-
kuin monikin vanhempi ihminen, joka on jo ehtinyt vakautua toimeensa, kenties oikein 
sydämestänsä antautunut siihen.” 35 

A.H. Bergholm

Eduskunnan kirjastonjohtajana toiminut A.H. Bergholm julkaisi kirjavalinnan oppaan 
1917. Bergholm pitää edellä mainittuja kirjoittajia enemmän esillä kirjastoa tiedonhankin-
nan paikkana ja tietokirjallisuuden merkitystä elinkeinojen kehittämisessä. Kirjakokoel-
man tärkeimpiä osia on yhteiskunnallinen kirjallisuus, johon kuuluvat mm. kunnalliselä-
mää ja valtiollista toimintaa käsittelevä aineisto. Toisena suurena pääryhmänä Bergholm 
mainitsee maa- ja metsätalouskirjallisuuden. Se saattaa olla vierasta maanviljelysväestöl-
le, ja juuri sen vuoksi asiaan on kiinnitettävä huomiota. Teollisuuspaikkakuntien kirjas-
toihin tulee vastaavasti hankkia teollisuutta käsittelevää ja teknistä kirjallisuutta. Jokai-
sen kirjaston tulee koota kokoelmaan paikkakunnan oloja, historiaa, maantiedettä sekä 
eläin- ja kasvikuntaa käsittelevä ns. kotiseutukirjallisuus. Tietokirjallisuudesta Bergholm 
mainitsee vielä historiallisen, maantieteellisen ja luonnontieteellisen kirjallisuuden. Hä-
nen pragmaattista suuntautuneisuuttaan kuvaa, ettei hän mainitse lainkaan uskonnollis-
ta kirjallisuutta tai ns. itsekasvatuskirjallisuutta. Tässä suhteessa Bergholm on aivan eri 

33  Liakka 1916, 18.
34  Liakka 1916, 54–57.
35  Liakka 1916, 61.
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linjoilla kuin Granfelt tai Liakka. Kaunokirjallisuuden valinnasta hän antaa samat ohjeet 
kuin muutkin eli että tulee karttaa ”intohimojen kiihoittamista, hermojen jännittämistä 
ja alhaisen mielikuvituksen tyydyttämistä” aiheuttavaa kirjallisuutta. Alkuperäisen suo-
menkielisen kirjallisuuden ostaminen on tästä näkökulmasta turvallinen ratkaisu.36

Mistä nuori Helle Kannila otti kirjavalinnan vaikutteensa?

Helle Kannilan varhaiskypsyys uravalinnassa on tunnettua. Hän oli vain 16-vuotias 
osallistuessaan 1912 kaksi viikkoa kestäneille Kansanvalistusseuran järjestämille kirjas-
tokursseille Tuusulassa. Pirjo Vatasen mukaan amerikkalaisen kirjastoliikkeen vaikutus 
Tuusulan kurssien ohjelmassa oli tuntuva. Opettajana toimi mm. Kansanvalistusseuran 
kirjastokonsulentti ja kirjastosihteeri J.A. Kemiläinen, kirjastoliikkeen tiukin ”amerik-
kalainen”. Kemiläinen luennoi mm. mallikirjaston kokoonpanosta (kantakirjastoissa 40 
prosenttia ja piirikirjastoissa 70-80 prosenttia kaunokirjallisuutta).37 Toisena pääopetta-
jana toimi Kirjastoseuran konsulentti ja seuran johtokunnan jäsen William Sippola, joka 
luennoi monesta aiheesta, mm. kirjasta sivistyksen välineenä, kirjastojen historiasta ja 
luetteloinnista.38 Kirjavalinta-aihe nousi keskusteluun Viljo Tarkiaisen alustusten perus-
teella. Tarkiainen oli jo neljä vuotta aiemmin kritisoinut Arvostelevassa kirjaluettelossa esi-
tettyä ihanteellisten ja puhdashenkisten, mutta taiteellisesti ja kielellisesti usein ala-ar-
voisten kirjojen suosittelua kirjastoille.39 Tarkiainen korosti siis kirjan taiteellista arvoa. 
Tuusulan kurssin osallistujien joukosta löytyi uskonnollisten tendenssiromaanien puo-
lustajia.40 

Kannilan 1919–1920 tekemä opintomatka Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan oli hänelle 
ammatillisten vaikutteiden omaksumisen kannalta tärkeä. Kannila teki kolme kuukautta 
kestäneen matkan Kordelinin rahaston kansanvalistusjaoston stipendiaattina. Tarkoituk-
sena oli hankkia tietoa kyseisten maiden kirjastolaitoksesta ja kirjastonhoitajien koulu-
tuksesta Suomen kirjastoalan koulutuksen suunnittelua varten. Suurimman vaikutuksen 
Kannilaan teki Norjan kirjastolaitos. Kirjastolehteen toimittamassaan matkakertomuk-
sessa hän ihmetteli Yhdysvalloissa koulutuksen saaneiden norjalaisten kirjastonhoitajien 
suurta määrää (30 henkeä), selvitti Kristianian (Oslo) ja Bergenin kunnallisten kirjasto-
laitosten toimintaa sekä kertoi kirjastotoimen valtakunnallisesta organisaatiosta. Norjan 
”amerikkalaisen” kirjastolaitoksen varjoon jäivät sekä Ruotsin että Tanskan julkiset kir-

36  Bergholm 1917.
37  Vatanen 2002, 108, 137.
38  Vatanen 2002, 101–102, 137.
39  Tarkiainen 1908, 18.
40  Kauppi 1976, 50.
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jastot.41 Seuraavana vuonna Helle Kannila joutuikin jo siirtymään oppilaasta ja opinto-
matkalaiseksi opettajaksi ja kouluttajaksi. Kordelinin rahaston varoin järjestettiin ensim-
mäiset kolme kuukautta kestävät kirjastokurssit, joiden johtajana Kannila toimi. 

Valtion kirjastotoimiston palvelukseen tultuaan Kannila alkoi koota toimistoon kir-
jastoalan ammattikirjallisuuden kokoelmaa. Viidessä vuodessa, vuoteen 1926 mennessä, 
teoksia oli hankittu 485.42 Viimeisin tuolloin hankittu nide oli englantilaisen Lionel Roy 
McColvinin The theory of book selection for public libraries (1925).43 McColvinin kirja oli 
kirjastotoimiston ammattikirjaston ainoa nimenomaan kirjavalinnan kysymyksiin pa-
neutuva teos. Kannila käytti kirjaa kirjastonhoitajien valmistuskurssien luentoja valmis-
tellessaan ja esitteli sitä vielä Kirjanvalinnan ongelmissaan (1967).44

McColvinin keskeinen käsite on kysyntä (demand).45 Näkökulma oli uutta Suomessa, 
jossa kirjavalintaa oli pohdittu keskeisesti kirjastotoiminnalle asetettujen tehtävien näkö-
kulmasta, ja kirjastonkäyttäjiä oli tarkasteltu vähän. Tosin jo Granfelt ja Liakka olivat pi-
täneet kirjaa, jota kukaan ei halua lukea, kirjastossa tarpeettomana. Kannilan mieltymys-
tä asioiden käytännönläheiseen tarkastelutapaan kuvaa hyvin se, että McColvinin melko 
teoreettisesta esityksestä Kannila valitsi opiskelijoille esitettäväkseen sen konkreettisim-
mat esimerkit. Vielä 1960-luvulla Kannila esitteli McColvinin kaavaa toivotun kysynnän 
ja todellisen kysynnän yhdistämiseksi kirjavalinnassa. Jos, McColvin kirjoitti, Meredith 
on 50 kertaa arvokkaampi kirjailija kuin Dell, voidaan Meredithin kirjalle antaa 50 pis-
tettä ja Dellin kirjalle yksi piste. Jos taas Delliä kysytään Meredithiin nähden viisikym-
menkertaisesti, saadaan Dellin pisteluvuksi 50 ja Meredithin yksi. Kumpaakin kirjailijaa 
hankittaisiin tällöin yhtä paljon.46

McColvinin kaavan soveltaminen suomalaiseen käytäntöön olisi mahdollisesti ollut 
teennäistä, eikä Kannila sitä yrittänytkään. Lionel Roy McColvinin merkitys Kanni-
lan ajatuksiin vaikuttaneena teoreetikkona ei kuitenkaan ole vähäinen jo yksin siitäkin 
syystä, ettei muitakaan ulkomaisia malleja tai esikuvia kirjavalinta-asiassa ollut. Koti-
maassahan Kannila oli suunnannäyttäjän roolissa ja siinä ilmeisen yksinäinen. Valtion 
kirjastotoimikunnassa ei käsitelty sellaisia asioita kuin kirjavalinta, joka toisaalta saattoi 
näyttäytyä virkamiesten arkityön pragmaattiselta toimeenpanolta, vaikka sillä itse asiassa 
laitettiinkin toteen kirjastotoimelle asetetut tavoitteet ja päämäärät. Työtovereita ja vas-
41  Cannelin 1920, 5–7, 27–34, 99–105.
42  Kirjastoalan ammattikirjallisuutta 1926, 109–115, 161–165.
43  Kun tämän tutkimuksen tekijä tilasi kirjan kaukolainaksi Varastokirjastosta, käteen tuli valtion kir-

jastotoimiston kirja hankintanumerolla 485 varustettuna. Tutkija luonnollisesti tällaisessa tilanteessa 
toivoo, että kirjan marginaalit olisivat varustettuja huomautuksilla, huutomerkeillä ja muilla kommen-
teilla, mutta näin ei ollut. Kirja oli puhdas ja siisti. 

44  Kannila 1967, 16–17.
45  McColvin 1925.
46  Kannila esitteli McColvinin näkemyksiä ainakin 1937 pidetyillä kirjastonhoitajien valmistuskursseilla. 

SKSK, HK, laat. 22; Kannila 1967, 17.
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tuunjakajia Kannila sai kirjastontarkastajista. Vielä 1920-luvun alkupuolella Kansanvalis-
tus ja Kirjastolehden kirjavalintaa koskeva kirjoittelu on Kannilan käsialaa. 1930-luvulla 
tärkeitä ja kantaa ottavia artikkeleita kirjoittivat mm. kirjastontarkastajat Hellin Hendo-
lin ja Vilho Sive. Kyse ei tietenkään ole heidän yksityisajattelustaan vaan Kannilan kanssa 
sovitusta työnjaosta.

3.3 Toiminta kirjallisuuden kentällä

Helle Kannila luki paljon kirjallisuutta ja arvosteli sitä, paitsi Arvostelevaan kirjaluette-
loon, myös lehtiin Naisten Ääni 47 ja Opintotoveri. Arvostelevassa kirjaluettelossa hän arvioi 
mm. yhteiskunnallisia ja kirja-alaa käsitteleviä tietokirjoja sekä kirjallisuudenhistoriaa ja 
kaunokirjallisista teoksista erityisesti naisten elämää kuvaavia romaaneja ja salapoliisikir-
jallisuutta. 

Kannila julkaisi ensimmäisen Vuoden kirjallinen sato -katsauksensa edellisenä vuon-
na julkaistuun aikuisten kauno- ja tietokirjallisuuteen Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä 
1926. Viimeinen kirjallinen sato ilmestyi 1946. Vuosina 1926–1936 hän laati katsauksen 
loppuun vielä erillisen Tuhannen markan kirjat -luettelon, joka oli tarkoitettu pienen kir-
jaston perusvalikoimaksi.

Sekä Arvosteleva kirjaluettelo että Vuoden kirjallinen sato Tuhannen markan kirjoineen 
käsittelivät kirjallisuutta ilmestymisvuoden mukaan. Tarvittiin lisäksi toisen tyyppisiä 
luetteloita, joissa esiteltäisiin tietynlaista kirjallisuutta kirjojen painovuodesta ja saatavuu-
desta riippumatta. Näitä ns. valioluetteloita voitiin käyttää apuna esimerkiksi kirjastoja 
perustettaessa tai tietyn kirjallisuuden alan täydennystarpeiden kartoittamiseen. Suoma-
laisista valioluetteloista ensimmäinen, Hellin Hendolinin ja Helle Kannilan toimittama 
Lasten ja nuorten kirjojen valioluettelo, ilmestyi 1926. Sen julkaisivat yhteistyössä valtion 
kirjastotoimisto ja yleinen kirjallisuusviikkotoimikunta. Luettelon teko tuli Hendolinille 
ja Kannilalle äkillisenä ja yllättävänä työtehtävänä, eikä kummankaan omimpaan toi-
mialaan kuulunut nuorisokirjallisuuden seuraaminen. Luettelon koostaminen oli annet-
tu toisen henkilön tehtäväksi, mutta hänen sairastuttuaan Hendolin ja Kannila hoitivat 
työn, jotta luettelo saatiin valmiiksi vuoden 1926 kirjallisuusviikolle. Kustantajat osal-
listuivat painokustannuksiin siinä suhteessa kuin niiden kirjoja sisältyi luetteloon.48 Val-
tion kirjastotoimikunnassa keskusteltiin seuraavana vuonna suuresta perushankkeesta, 
tärkeimmän vanhemman suomen- ja ruotsinkielisen kirjallisuuden arvostelevan perus-

47  Kirjallisuusarvostelujen lisäksi Kannila kirjoitti Naisten Ääneen pakinoita, joista Meri Kuula on koon-
nut kokoelman. Kuula 1996. 

48  Kannila kertoo hänen ja Hendolinin ”joutumisesta” luettelon toimittajiksi yleisen kirjallisuusviikon 
toimintakertomuksessa. Luetteloon tekijöiden nimiä ei ole painettu. Cannelin, 1927b, 113.
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luettelon toimittamisesta, mutta hankkeesta jouduttiin varojen puutteessa luopumaan.49 
Vuonna 1934 saatiin kuitenkin yleisen kirjallisuusviikkotoimikunnan kustantamana jul-
ki Kannilan toimittama alkuperäistä suomenkielistä kaunokirjallisuutta esittelevä Suo-
malainen kertomakirjallisuus.50 

Kannila sai valioluetteloiden idean ja esimerkkejä niiden toimittamisesta saksalaisen 
kirjastotoimen piiristä. Idean lähteet ja kontaktit niiden saamiseksi eivät ole tarkemmin 
paikallistettavissa, mutta Kannilan Kansanvalistus ja Kirjastolehteen 1933 kirjoittamassa 
valioluetteloita koskevassa artikkelissa kaikki konkreettiset esimerkit ovat saksalaista al-
kuperää. Kannila mainitsee mm. Mainzin ja Essenin kirjastojen luettelot, jälkimmäisen 
tosin negatiivisessa valossa. Sen luokittelu meni hänen mukaansa liian pitkälle sisältäes-
sään mm. kirjaluokat ”itsekäs miesluonne” ja ”nautiskeleva miesluonne”. Jälkimmäiseen 
luokkaan Kannila olisi – humoristisesti – kyllä halunnut sijoittaa Linnankosken Laulun 
tulipunaisesta kukasta.51

Saksalaista esimerkkiä Kannila sovelsi Suomalainen kertomakirjallisuus -luetteloon 
(1934). Hän laati siihen ensinnäkin luettelon alkuperäisen suomenkielisen kaunokirjalli-
suuden ”edustavimmista tuotteista, jotka mikäli mahdollista olisi hankittava hyvin varus-
tettuihin keskikokoisiin kirjastoihin ja joista kotimaisen kirjallisuuden harrastajan tulisi 
jotain tietää”.52 Sen lisäksi hän kokosi suppean ”saksalaistyyppisen” kaunokirjallisuuden 
systemaattisen luettelon. Tämän luettelon käyttäjiä hän muistuttaa siitä, että kyseessä on 
vaatimaton kokeilu. Kaunokirjallisuuden luokitus on vaikeaa, kirjoittaa Kannila, ja joh-
taa helposti ”väkivaltaiseen yksinkertaistuttamiseen”.53 Anteeksipyytävien alkulauseiden 
jälkeen päästään asiaan. Kannilan kirjaluokkia olivat mm. ”työväenkysymys ja kaupun-
kilaistyöväestön olot”, ”maaseutu” maakunnittain ryhmiteltynä ja ”lasten ja nuorten sie-
lunelämää”. Systemaattinen luettelo on lyhyt ja vie 56-sivuisesta Suomalaisesta kertoma-
kirjallisuudesta vain viisi sivua.

Kannilan mukaan luetteloiden laatiminen piti hoitaa keskitetysti, sillä tällainen työ 
ei ollut mahdollista yksittäisten kirjastojen voimin.54 Valioluetteloiden laatiminen oli vai-
keaa ja työlästä eikä niille löytynyt helposti maksajaa. Suomenkielistä kirjallisuutta kar-
toittavien valioluetteloiden laatiminen oli suurisuuntainen haave ja suunnitelma, josta 
jouduttiin luopumaan. 

Arvostelutoiminnan ja valioluetteloiden toimittamisen lisäksi Helle Kannilan kirjalli-
seen toimintaan kirjallisuuden kentällä 1920- ja 1930-luvulla kuuluivat myös kirjastojen 

49  Valtion kirjastotoimikunnan vuosikertomus 1927. KA. VKTA, Da 1.
50  Cannelin 1934. Valioluettelon ideaa toteuttavia luetteloita julkaistiin sittemmin vähemmän arvottaval-

la nimikkeellä ”valikoimaluettelo”. 
51  Cannelin 1933, 71–74.
52  Cannelin 1934, V.
53  Cannelin 1934, 43.
54  Cannelin 1933, 73.
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kirjavalinnan ohjeistus Kirjastonhoidon oppaissa 55, referenssityön opas Kirjat ja tiedot56 
sekä koululaisten ja itseopiskelijoiden käytettäväksi tarkoitettu Johdatus kirjallisuuteen57. 
Kannila toimi myös Yleisen kirjallisuusviikkotoimikunnan sihteerinä. 

3.4 Hyvän lukutavan tunnusmerkit

Kannilalle yleisen kirjaston käyttäjän lukeminen ei ollut pelottavaa tai vaarallista. Hänel-
le Esko M. Laineen kuvaama ilmiö, pelko lukevan ihmisen kääntymisestä herraksi, pois 
(ruumiillisesta) työnteosta,58 ei ollut todellisuutta. Suhtautuminenhan oli itse asiassa täy-
sin päinvastainen. Yleisen kirjaston tarkoituksena oli, että ihminen kehittyy sekä itsensä 
että yhteiskunnan kannalta myönteiseen suuntaan. Seurauksena olisi sekä vaurauden li-
sääntymistä että ihmisten henkistä kehittymistä. Yksi poikkeus Kannilan suhtautumi-
sessa kuitenkin oli: hänen 1920-luvun alun naistenromaaneja koskevassa kirjoittelussaan 
näkyy pelko nuoren tytön kääntymisestä pois arkisesta välttämättömyydestä, työnteosta. 
Kuten tuonnempana tarkemmin esitän, Kannila luopui tästä näkemyksestä varsin pian ja 
alkoi pitää naistenromaanien lukemista pikemminkin ikävystyttävänä ajantuhlauksena 
kuin vakavana työmoraalin uhkana. Romaanin lukemista sinänsä Kannila ei pitänyt kos-
kaan vähäarvoisempana tai arveluttavampana kuin tietokirjan lukemista. 

Kannila näki kirjallisuuden mallina ja esikuvana teoille ja ajatuksille. Lukija omaksui 
hyvästä kirjallisuudesta esikuvia, joiden mukaan hän saattoi tehdä hyviä ratkaisuja omas-
sa elämässään. Hyvän kirjallisuuden lukeminen oli avain hyvään elämään.

Kannilan mukaan kirjastojen tuli edistää ihmisten systemaattista, tavoitteellista lu-
kemista. Kirjoja piti lukea lukijan itsensä itselleen laatiman ohjelman mukaan. Tämä 
oli lukemistyötä, jolle asetettiin tavoitteet. Kyse ei kuitenkaan ollut esimerkiksi jonkin 
tutkinnon suorittamisesta etäopiskeluna tai ammatillisen lisätiedon kartuttamisesta. Sys-
temaattisella järjestelmällä tarkoitettiin myös kaunokirjallisuuden lukemista. Ohjelma 
saattoi koostua tiettyjen kirjailijoiden tuotannon lukemisesta teosten ilmestymisjärjes-
tyksessä, mitä tuettiin kirjailijan elämäkertoihin perehtymisellä. Voitiin lukea myös vaik-
kapa tietyn maan kirjallisuutta tai tietyn aikakauden kirjallisuutta. Systemaattiseen luke-
miseen liittyi vahvasti kirjallisuushistorian harrastaminen, minkä vuoksi yleisen kirjaston 
tuli pitää huolta siitä, että kokoelmaan kuului kirjallisuushistoriallisesti tärkeä kirjalli-
suus. Jos Seitsemän veljestä tai Kalevala kului puhki, oli ostettava uusi. Kannilan Suoma-

55  1. p. 1922, 6. p. 1964.
56  1. p. 1922, 2. p. 1928.
57  1. p. 1929, 13. p. 1959.
58  Laine 2002, 13–14.
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lainen kertomakirjallisuus -luettelon (1934) 95 kirjailijanimestä oli noin kolme neljäsosaa 
jo tuotantonsa päättäneitä kirjailijoita.59

Systemaattinen lukeminen vaati viitseliäisyyttä, mutta oli palkitsevaa, päinvastoin 
kuin radion kuuntelu, elokuvien katsomisesta tai sanomalehtien lukemisesta puhumat-
takaan. Sanomalehden lukeminen vei lukemisen pirstaleiseen, lukijaa hajottavaan suun-
taan. Tästä oli varoittanut jo Niilo Liakka 1916.60 Kannila omaksui käsityksen sanoma-
lehtien toissijaisuudesta yleisissä kirjastoissa. Hajottavaan lukutapaan johtamisen lisäksi 
sanomalehtien huonoksi puoleksi oli laskettava myös niiden haitallinen tai vähemmän 
toivottava aineisto, lähinnä uutiset murhista ja onnettomuuksista. Jos kirjastolla oli vä-
hän tilaa, voitiin sanomalehtilukusali karsia ensimmäisenä. Tällä tavoin saatiin myös eli-
minoitua kirjastoista epäsosiaalinen aines, joka käytti lukusalia oleskelutilanaan. Lahden 
kaupunginkirjastossa suunniteltiin lukusalista luopumista mm. 1930-luvulla. Kirjaston-
hoitaja oli, Kannilan mielipidejohtajuuteen tukeutuen, muutoksen kannalla, mutta kau-
pungin luottamushenkilöt pitävät tästä suuren yleisön palvelusta kiinni.61 

Lukijoissa ja yksilöiden lukemishistorioissa Kannila näki kaksi tasoa: kehittymätön 
lukija ja kehittynyt lukija. Kehittymätön lukija oli vasta-alkaja, lapsi tai nuori mies tai 
nainen, mahdollisesti maaseudun kasvatti. Hän luki tai oli lukenut vähän, eikä kirjalli-
nen arvostelukyky ollut kehittynyt. Hänelle sopivaa luettavaa oli kotimainen kirjallisuus. 
Ajanvietekirjallisuus oli huono valinta, samoin vieraita maita ja oloja kuvaava kirjalli-
suus.

Kehittyneen lukijan arvostelukyky oli kasvanut. Lukutapa oli pohtiva, vakava ja sy-
vällinen. Kehittyneitä lukijoita tapasi varmimmin kaupungeissa ja niiden suurissa kirjas-
toissa. Kirjallinen ruokalista oli laaja, lukemishistoria pitkä. Kehittyneen lukijan käteen 
saattoi huoletta uskoa myös esimerkiksi salapoliisikirjallisuutta tai eroottissävyisiä ro-
maaneja, joita muuten oli syytä karttaa.

Yleisten kirjastojen periaatteisiin kuuluva käsitys kirjastosta tiedonhankinnan paik-
kana ei ollut Kannilan kirjastoja ja kirjallisuutta koskevassa kirjoittelussa kovinkaan kes-
keisesti esillä. Havainto on hämmentävä, sillä Kannila toki oli sisäistänyt asian ja piti sitä 
tärkeänä. Hän kuitenkin tiesi realiteetit, suuren lukevan yleisön heikot valmiudet käyttää 
kirjastoja ja kirjallisuutta tiedonlähteenä. Kouluissa ei siihen riittävästi valmennettu, ei-
vätkä ihmiset tienneet tarvitsevansa tietoa. Kannila konkretisoi potentiaalisia tiedontar-
peita, opasti kädestä pitäen, mihin asioihin kirjastoa voitaisiin tarvita. Ohjausta tarvittiin 

59  Cannelin 1934.
60  Liakka 1916, 61.
61  1930-luvun puolivälissä suunniteltiin lukusalitilan muuttamista lasten lukusaliksi. Kannilan peruste-

luna oli mm. että ”sanomalehtien luettamista ei voida pitää niin kiinteästi kirjaston sivistystehtävään 
kuuluvana, ettei sen osuutta voisi vähentää.” Kirjastonhoitaja Inkeri Helskeen mukaan ”lukusali tuntuu 
olevan kovin rakas johtokunnalle”. Helle Kannilan tarkastuskertomus Lahden kaupunginkirjastosta 
24.2.1934. KA. VKTA, Hd2; Inkeri Helskeen kirje Helle Kannilalle 25.2.1935. SKSK. HK, laat. 6.
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myös hakuteosten ja käsikirjojen käyttöön, koska ihmiset olivat tottuneet lukemaan tie-
tokirjankin kannesta kanteen. Tietokirjojen tehokasta käyttöä rajoitti Kannilan mukaan 
myös ilmestyneen tietokirjallisuuden heikko taso. Sisällysluettelot ja hakemistot puuttui-
vat tai ne oli tehty huolimattomasti.62 Lapsille ja nuorille tehtyjä tietoteoksia oli vähän, 
eikä esimerkiksi lasten tietosanakirjaa ollut lainkaan.63 Tästä kaikesta johtuen kirjasto-
toimen niukat resurssit tuli käyttää aloittelevaa lukijaa kiinnostavan kirjallisuuden han-
kintaan. Näin lukijat saataisiin pysymään kirjastossa ja heidän lukijantaitojaan voitaisiin 
kehittää. Amerikkalaismallisen tehokkaan tietopalvelun toteuttaminen koko Suomessa 
siirtyi pitkälle tulevaisuuteen.

Erot eri kirjastojen välillä olivat kuitenkin suuret. Ainakin suurissa ja keskikokoisissa 
kaupunginkirjastoissa olisi Kannilan mukaan tarvittu ja osittain voitu toteuttaakin tieto-
kirjallisuuden tehokkaampaa käyttötapaa. Tämä edellytti käsikirjastoja pitkine aukiolo-
aikoineen ja henkilökuntineen sekä ammattikirjallisuuden hankkimista lainattavaksi. 

3.5 Aloittelevan lukijan kirjallisuus – pienen kirjaston kirjallisuus

Kaunokirjallisuusvalintoja

Seuraavassa tarkastelen Kannilan käsityksiä aloittelevan lukijan kirjallisuudesta. Aineis-
tona käytän hänen Tuhannen markan kirjat -luetteloitaan, pienille kirjastoille tarkoitet-
tuja vuosittaisia kirjasuosituslistoja. Niissä lueteltu kaunokirjallisuus voidaan ryhmittää 
kahteen pääryhmään: ajankohtainen kotimainen taidekirjallisuus sekä ajanvietteen ja tai-
dekirjallisuuden välimaastoon sijoittuva kaunokirjallisuus. Myös jälkimmäisestä kirja-
ryhmästä suurin osa on kotimaista tuotantoa. Tuhannen markan kirjoihin sisältyy paljon 
lyhyttä proosaa, novellikokoelmia ja suppeita romaaneja. Runoteoksia on muutama, näy-
telmiä ei yhtään. Muutama vanhempi, klassinen teos mainitaan. Käännetty ajanvietekir-
jallisuus (naistenromaanit, seikkailuromaanit, dekkarit) puuttuu näistä pienen kirjaston 
perusvalikoimista kokonaan.

Ajankohtaisesta kotimaisesta taidekirjallisuudesta Kannila suositteli Haanpäätä, 
Hemmeriä, Hämäläistä, Järnefeltiä, Jotunia, Kallasta, Lehtosta, Onervaa, Pekkasta, Sep-
pästä, Sillanpäätä ja Waltaria. Suomalaisesta modernismista Kannila valitsi aloitteleville 
62  Kirjallisuutta – mutta millaista? Hajamietteitä kirjallisuusviikolla. SKSK. HK, laatikko 13. Tästä Kan-

nila huomautti usein myös Arvostelevassa kirjaluettelossa. Myös suurten kustantajien arvokkaiden hank-
keiden toimitustyöstä löytyi huomautettavaa. Kannila arvosteli J.W. Snellmanin 1920-ja 1930-luvulla 
ilmestyneet Kootut teokset, ja moitti eri osien arvosteluissa mm. hakemistojen puuttumisesta. Varsinais-
ta teossarjan päättävää hakemisto-osaakaan hän ei pitänyt luotettavana. AKL 1933, 8. 

63  [Cannelin] & [Hendolin] 1926, 56.
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lukijoille kansankuvauksen uudistajia (Haanpää, Jotuni ja Sillanpää) sekä työläiskirjaili-
joita (Hämäläinen, Pekkanen). Tulenkantajien modernismia edustavia teoksia Kannila ei 
ottanut listoille mukaan. Tulenkantajiin kuuluneiden Seppäsen ja Waltarin listoille vali-
tut teokset kuuluvat heidän Tulenkantaja-vaiheensa jälkeiseen kirjallisuuteen.64

Kannila arvosti Kallaksen arkaisoivalla tyylillä 1920-luvulla kirjoittamat balladin-
omaiset pienoisromaanit hyvin korkealle. Hän arvosteli Reigin papin (1926) ja Sudenmor-
siamen (1928) Arvostelevassa kirjaluettelossa ja piti niitä ilmestymisvuotensa parhaimpiin 
kaunokirjoihin kuuluvina.65 Näiden kahden teoksen lisäksi hän valitsi Tuhannen markan 
kirjoihin myös Pyhän joen koston (1930).66 Kallaksen tyyli ja aihevalinta eivät ole tyypilli-
siä pienen kirjaston kirjallisuudelle, sellaisena kuin se Arvostelevassa kirjaluettelossa määri-
teltiin. Kallas oli Kannilan henkilökohtainen valinta. Arvostelevan kirjaluettelon kannasta 
poikkesi jossain määrin myös Kannilan Jotuniin ja Sillanpäähän kohdistuvat valinnat. 
AKL:ssä vieroksuttiin Jotunin vietti- ja rakkauselämän paljasta kuvausta. Myöskään Sil-
lanpään illuusiotonta kansankuvausta ei Arvostelevassa kirjaluettelossa pidetty hyvänä mal-
lina lukijoille. Kannilan valinta kohdistui Jotunin Tyttö ruusutarhassa -teokseen (1927) ja 
Sillanpään Töllinmäkeen (1925), Nuorena nukkuneeseen (1931) sekä Ihmiset suviyössä -ro-
maaniin (1934). Sillanpään Miehen tie (1932), joka torjuttiin Arvostelevassa kirjaluettelossa 
Sillanpään romaaneista jyrkimmin, ei Kannilan valikoimaan kuulunut. Muun taidekir-
jallisuuden osalta Kannilan valinnat noudattelivat Arvostelevan kirjaluettelon kannanot-
toja.

Taidekirjallisuuden ja viihdekirjallisuuden välimaastoon sijoittuvalta kirjallisuuden 
alueelta Kannila teki lukuisia valintoja. Kotimaisia kirjailijanimiä olivat mm. Haahti, 
Heporauta, Ingman, Ivalo, Järventaus, Leinonen, Nortamo, Railo ja Vaasan-Jaakkoo. 
Näiden kirjailijoiden teosten joukosta Kannila uskoi löytyvän luettavaa jokamiehelle ja 
-naiselle. Näissä valinnoissa hän teki jossain määrin myös myönnytyksiä teosten kirjalli-
sen tason suhteen. Kannila piti Ester Ståhlbergin novellikokoelmaa Vanha kynttilänjalka 
(1926) hajanaisena ja taiteelliselta arvoltaan vähäisenä, mutta toisesta näkökulmasta kat-
soen kuitenkin arvokkaana teoksena. Ståhlbergin teos korosti ”hiljaisten arvojen merki-
tystä”.67 Myös Yrjö Koivukarin romaania Kukaan ei tiedä mitään (1931) pidettiin Arvos-
televassa kirjaluettelossa tyyliltään takeltelevana.68

Merkillepantavaa on, ettei Kannila valinnut yhtään Barclayn, Cainen tai Runan teos-
ta, joita ilmestyi lukuisina eri nimekkeinä ja jotka olivat arvomaailmaltaan Arvostelevan 
kirjaluettelon mukaan kirjastoihin suositeltavia. Kannila tarjosi näiden lähinnä uskon-

64  Modernismin määrittely Erkki Seväsen mukaan. Sevänen 1994, 178–182.
65  Helle Cannelin, AKL 1926, 125; Helle Cannelin, AKL 1928, 112.
66  Arvostelevassa kirjaluettelossa sen arvosteli Lauri Pohjanpää, joka suositteli teosta, vaikka pitikin Kal-

laksen tyylivalintaa maneerina. Lauri Pohjanpää, AKL 1930, 124.
67  Helle Cannelin, AKL 1926, 145.
68  Hellin Hendolin, AKL 1931, 110.
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nollista melodramaa edustavien kirjailijoiden sijasta kotimaista tuotantoa, aihepiireiltään 
ja arvomaailmaltaan aloittelevalle lukijalle sopivaa kirjallisuutta. Edellisessä kappaleessa 
lueteltu kotimaisten kirjailijoiden joukko tarjosi aihepiireiltään monipuolisempaa tuotan-
toa kuin Barclay, Caine tai Runa, joiden teoksissa toistui periaatteessa sama peruskaava. 
Nortamo ja Vaasan-Jaakkoo pakinoivat. Ivalo, Järventaus ja Leinonen kirjoittivat mm. 
historiallisia romaaneja. Heporaudan Ursula Keivaara on psykologinen romaani. Haah-
den tuotannolle on leimallista kristillinen painotus.

Kannilan käännöskirjallisuusvalinnoista suurin osa oli pohjoismaista tuotantoa. Mm. 
J. Anker-Larsenin, Björnstjerne Björnsonin, Johan Bojerin, Trygve Gulbranssenin ja 
Thomas Olesen Lökkenin kirjat olivat maaseutukuvausta. Niiden elämänpiiri ja kuvatut 
tapahtumat eivät paljoa poikenneet suomalaisen maaseudun ihmisen elämästä. Käännös-
kirjailijoista taidekirjallisuuteen laskettava kirjailijanimi on Lagerlöf, jolta Kannila valitsi 
kolme teosta.

Johann Christoph von Schmidin Genovevan vankkaa asemaa suomalaisen lukijakun-
nan keskuudessa osoittaa, että Kannila valitsi teoksen vuoden 1929 Tuhannen markan 
kirjoihin. Tämä romanttinen kansankertomus hurskaasta kreivittärestä oli julkaistu en-
simmäisen kerran suomeksi 1847.69 Sylvi Laaksovirtakin suositteli Arvostelevassa kirja-
luettelossa vuoden 1929 laitosta kaikkiin kirjastoihin perusteena mm. sen soveltuvuus 
kaikenikäisille lukijoille. Lapsilukijaa viehättää Genovevassa Laaksovirran mukaan ro-
mantiikka, aikuista eettinen opetus.70

Tietokirjallisuuden lukemisesta

Kannila ryhmitteli tietokirjallisuutta sen käyttötarkoituksen mukaan jo 1910-luvun lo-
pulta alkaen. Tässä hän poikkesi edeltäjistään, mm. Granfeltista, Liakasta ja Berghol-
mista, jotka olivat kirjavalintaa koskevassa kirjoittelussaan käsitelleet tietokirjallisuutta 
enemmän yhtenä ryhmänä. Kannila käytti käsitteitä mielenylennyskirjallisuus, ammatti-
kirjallisuus ja muu tietokirjallisuus.71 Mielenylennyskirjallisuus sananmukaisesti ylentää 
mieltä, auttaa ja lohduttaa. Siitä tulee lukijan hyvä ystävä, jonka seuraa kaipaa ja joka ei 
petä koskaan. Köyhä on se ihminen, joka ei löydä tällaisesta kirjallisuudesta itselleen ys-
tävää. Tyypillistä mielenylennyskirjallisuutta ovat uskonnolliset ja filosofiset teokset sekä 

69  Genoveva, tahi kertomus yhden viattoman rouvan jumalisesta kärsimisestä. Suomentanut A. Räty, kustan-
tanut Edlund. Toistaiseksi viimeisen laitoksen on kustantanut Art House 1996.

70  Sylvi Laaksovirta, AKL 1929, 150.
71  Cannelin 1922b, 8.
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osa kaunokirjallisuudesta.72 Mielenylennyskirjallisuuden luonteeseen kuuluu, että se han-
kitaan omaksi ja pidetään kotikirjahyllyssä parhaalla paikalla. Kirjastojakin kuitenkin 
tarvitaan: lukija voi ensin lainata kirjan kirjastosta ja tutustuttuaan siihen päättää, hank-
kiako kirjan omaksi.73

Jos mielenylennyskirjallisuus tukee ja lämmittää sydäntä, niin ammattikirjallisuus 
puolestaan opastaa ja neuvoo. Kolmanteen kirjaryhmään, ”muuhun tietokirjallisuuteen”, 
kuului sekä kannesta kanteen luettavia teoksia että hakuteoksia ja käsikirjoja.74

Tuhannen markan kirjoissa oli mielenylennyskirjallisuus (itsekasvatusteoksia, elämän-
viisautta, hartauskirjoja) hyvin edustettuna. Ammattikirjallisuutta puolestaan sisältyi 
näihin suosituslistoihin vähän, joitakin maatalousalan teoksia kuitenkin. Suurin kirja-
ryhmä Tuhannen markan kirjoissa oli ”muu tietokirjallisuus”, johon kuului historian ja 
kirjallisuushistorian teoksia, maantiedettä ja matkakertomuksia, käytännön oppaita ku-
ten lääkärikirja ja ruukkukasvien hoito-opas sekä muutama yhteiskunnallisia kysymyk-
siä käsittelevä teos. Painotukset saavat selityksensä siitä, että kyseessä on suosituslista 
pientä kirjastoa varten. Mielenylennyskirjallisuus sopii periaatteessa jokaiselle lainaajalle, 
kun taas erikoistuneen ammattikirjallisuuden käyttäjiä voi olla lukijakunnassa vähän. 

Lapsi ja nuori lukijana

Myös lapsi ja nuori olivat aloittelevia lukijoita. Tähän lukijaryhmään kiinnitettiin kirjas-
toalan keskusteluissa ja mm. Arvostelevan kirjaluettelon kannanotoissa runsaasti huomio-
ta. Niin teki Helle Kannilakin, joskin nuorisokirjallisuus ei varsinaisesti kuulunut hänen 
erikoisalaansa. 

Kannilan käsitystä hyvästä lasten ja nuorten luettavaksi tarjottavasta kirjallisuudesta 
hahmotetaan seuraavassa Lasten ja nuorten kirjojen valioluettelon avulla.75 Kuten aikai-
semmin on kerrottu, Kannila joutui luettelon laatimistyöhön yhdessä kirjastontarkastaja 
Hellin Hendolinin kanssa pikakomennuksella sairastapauksen vuoksi. Erikoiselta vaikut-
taa, että tekijöiden persoonat on häivytetty taustalle. Hendolinin ja Kannilan nimiä ei 
mainita luettelossa lainkaan. Esipuheessa mainitaan luettelon toimittajaksi valtion kirjas-
totoimisto. 

72  Kannila siteerasi Aaro Hellaakosken runoa kuvatakseen mielenylennyskirjallisuutta: ”Mun kirjani on 
harvat, mutta niistä/ei mitkään kohtalot mua irti riistä./Luen niitä uudestaan ja uudestaan,/ain’ uut-
ta rikkautta niistä saan/ja kesken ympäristön tympeän/ma niitten kautta elän, hengitän. Cannelin, 
1922b, 7. 

73  Kirjanvalinnan ongelmia -teoksessaan (1967) Kannila käsitteli mielenylennyskirjallisuutta ensi sijassa 
yksityiskirjaston kartuttamisen näkökulmasta. Kannila 1967, 239.

74  Cannelin 1922b, 8–9.
75  [Cannelin] & [Hendolin] 1926.
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Kirjat on tässä 93-sivuisessa luettelossa ryhmitelty seuraavasti: satuja, lasten ja nuor-
ten elämää kuvailevia kirjoja, seikkailukirjoja, historiallisia kertomuksia, eläinkertomuk-
sia, suorasanaista kaunokirjallisuutta76, runoja, näytelmiä, yleisteoksia, elämänviisautta, 
uskonnollisia kirjoja, yhteiskunnallista kirjallisuutta, matkakertomuksia ja maantiedettä, 
luonnontiedettä ja matematiikkaa, käytännön kirjoja , kirjallisuus- ja taidehistoriaa, lii-
kuntokasvatusta ja leikkejä sekä historia ja elämäkerrat. Kunkin ryhmän alussa on lyhyt 
”aikuiselle lukijalle”, toisin sanoen kirjastonhoitajalle, opettajalle jne. kirjoitettu evästys 
aiheeseen. Niissä annetaan neuvoja lapsen lukemisen ohjaamiseksi ja esitellään eräitä 
ajankohtaisia lapsen ja nuoren lukemiseen liittyviä ongelmakohtia. Ongelmalliseksi näh-
tiin lukemisen liika ahmiminen, lukijan liian syvä uppoutuminen kuvattujen henkilöiden 
(lasten) sielunelämään ja tunteisiin sekä jännityskirjojen liiallinen jännittävyys. Ratkai-
suksi nähtiin kohtuullisuus lukemisen määrässä ja kirjatyyppien vaihtelu lukemisohjel-
missa. Liian syvälle meneminen kuvattujen henkilöiden elämään piili vaarana lähinnä 
tyttökirjojen lukemisessa. Jännityksen liiallinen hakeminen liittyi seikkailukirjojen luke-
miseen. Seikkailukirjoista pitikin hakea sellaisia, joissa esikuvaksi sopiva urhoollisuus ja 
isänmaanrakkaus nousi hurjia ja raakoja seikkailuja keskeisemmin esille. 

Lasten ja nuorten elämää kuvailevia kirjoja -otsikon alla lueteltiin mm. Alcott, Bur-
nett, Eva Hirn, Lydecken, Marck, Montgomery, Porter, Ring, Setälä, Swan ja Spyri. Seik-
kailukirjailijoina esiteltiin mm. Ballantyne, Cooper, Curwood, Haggard, Hänninen, Ly-
decken, Marryat ja Verne. Historiallisten kirjojen luetteloon oli valittu sekä aikuisten että 
nuorten kirjallisuutta, esimerkiksi Ahoa, Dumas’ta, Huntuvuorta, Ivaloa, Saulia, Scottia, 
Tolstoita, Topeliusta ja Wilkunaa.

Barrien Pekka Poikanen ja Finnen Kiljusen herrasväki, joihin Arvostelevassa kirjaluette-
lossa suhtauduttiin kriittisesti, sisältyivät valikoimaan. Tosin Finnen kohdalla huomautet-
tiin ”yksi kerrallaan” lukemisesta, siis välipalana muun kirjallisuuden lomassa. 

”Aikuisten” kaunokirjallisuutta sopi lukea niin nuorena kuin mahdollista. Hendoli-
nin ja Kannilan mielestä oli toivottavaa, että seikkailukirjallisuudesta ja tyttöromaaneis-
ta siirryttäisiin klassiseen kaunokirjallisuuteen entistä varhaisemmin. Heidän mukaansa 
siirtymävaihe oli noin 18 ikävuoden kohdalla. Lasten ja nuorten kirjojen valioluetteloon 
onkin sisällytetty runsaasti ”aikuisten” kotimaista ja käännettyä kaunokirjallisuutta, ei 
kuitenkaan ajankohtaista kirjallisuutta, vaan vanhempaa. Kotimaisista kirjailijoista oli 
valittu mm. Ahon, Alkion, Canthin, Haahden, Kallaksen, Kiannon, Kiven, Onervan, 
Pakkalan, Salmelan ja Talvion tuotantoa. Kansankirjailijoita pidettiin sopivina aloittele-
ville lukijoille, niin myös nuorille. Theodolinda Hahnssonin kirjat esitellään ”vanhanai-
kaisina”, mutta vähemmän lukeneille sopivina. Muita kansankirjailijoita luettelossa olivat 
Meriläinen ja Päivärinta. Linnankoskelta mukana on Taistelu Heikkilän talosta, ei Laulu 
tulipunaisesta kukasta. Jälkimmäiseen luettelon laatijat halusivat kuitenkin ottaa kantaa: 
”Teoksen Laulu tulipunaisesta kukasta sopivaisuudesta nuorisolle ollaan hyvin eri mieltä, 

76  ”Aikuisten” kaunokirjallisuutta.



128

Kirjastotoimen johdon käsitys hyvästä kirjastokirjallisuudesta ja lukemisen edistämisestä

määrätyn kehitystason sen oikea ymmärtäminen vaatii.” Sillanpäältä, johon Arvosteleva 
kirjaluettelo suhtautui kriittisesti, oli valittu mukaan Hurskas kurjuus. Käännöskirjalli-
suudesta oli valittu mm. Brontëa, Dickensiä, Frensseniä, Lagerlöfiä, Londonia ja Cainen 
Man-saaren tyttö. Viimeksi mainitusta kirjailijastahan Kannila ei ollut erityisen innostu-
nut eikä valinnut yhtään Cainea Tuhannen markan kirjoihinsa. 

3.6 Kehittynyt lukija – suuri kirjasto – mutta mitä ei missään tapauksessa

Entä sitten, kun tehtävänä oli valita kirjallisuutta suurempiin kirjastoihin? Mihin suun-
taan painotuksia siinä tapauksessa tehtiin? Tähän kysymykseen on huomattavasti vai-
keampaa etsiä vastausta kuin kysymykseen pienen kirjaston perusvalikoimasta. Mitään 
”suuren kirjaston perusvalikoimaa” ei luonnollisesti voinut laatia. Kannilan käsityksiä 
suurten kirjastojen kirjallisuudesta voi kuitenkin hahmotella hänen Arvostelevaan kirjaluet-
teloon kirjoittamiensa arvostelujen perusteella.

”Kevyisiin välipaloihin” oli suurissa kirjastoissa varaa, pienissä ei, koska niissä piti 
keskittyä keskeiseen kirjallisuuteen. ”Välipaloilla” Kannila tarkoitti sitä osaa ajanviete-
kirjallisuudesta, joka sopi aiheeltaan ja käsittelytavaltaan kirjastoihin. Tällaisia olivat esi-
merkiksi Agapetuksen ja Valtosen romaanit sekä Wodehousen hupailut. ”Välipalojen” 
hankintamäärät tuli kuitenkin pitää suppeina. Kirjastokelpoisuus ei tarkoittanut sitä, että 
tällaisen kirjallisuuden osuus kokoelmissa päästettäisiin hallitsevaksi. Kaupunginkirjas-
toihin voitiin ostaa ilmestynyt kotimainen kaunokirjallisuus melko laajasti. Kotimaisen 
kirjallisuuden osalta ei ollut sellaisia rajoituksia kuin käännöskirjallisuuden naistenro-
maanit ja salapoliisikirjallisuus. Kaupunkilaiselämän kuvaukset olivat suurten kirjasto-
jen aineistoa, samoin vieraiden maiden ja vieraiden tapakulttuurien kuvaukset. Klassinen 
maailmankirjallisuus kuului kaupunginkirjastoihin kirjallisuushistorian harrastajien va-
ralle, mutta siinäkin piili vaaransa. Goethen kootuilla teoksilla ja muilla vastaavilla ”ar-
voteossarjoilla” ei saanut täyttää hyllyjä muuta kuin siinä tapauksessa, että yleisemmin 
käytetty kirjallisuus oli jo ostettu. 

Kehittynyttä lukijaa varten ja suurempiin kirjastoihin piti hankkia tietokirjallisuut-
ta suhteellisesti enemmän kuin pieniin kirjastoihin. Suuntaa-antavaksi ohjeeksi Kannila 
määritteli, että pienessä alkavassa kirjastossa tuli kokoelmasta kolme neljäsosaa olla kau-
nokirjallisuutta, mutta jo parintuhannen niteen kantakirjastossa vähintään puolet.77 

Mitä kirjoja ei sitten pitänyt hankkia kirjastoihin lainkaan? Kannila puhui ja kirjoitti 
”vaarallisista” ja ”vahingollisista” teoksista, joiden hankkiminen kirjastoon vaaransi kir-
jaston uskottavuutta ja puolueettomuutta. Kannilan kirjastonhoitajien valmistuskurssien 
luentoa varten laatima vahingollisten teosten lista on kuitenkin lyhyt ja sisälsi samoja 

77  Cannelin 1931a, 71.
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teoksia, joista Arvostelevassa kirjaluettelossa varoitettiin (Hanns Heinz Ewersin natsimie-
linen romaani Horst Wessel (1933), natsikriittinen Ruskea kirja. Saksan natsiterrorin hir-
muista (1933) sekä lapsen itsemurhaan viittaava Ensio Lehtosen Valkeat vaatteet (1933). 
Kansalaissota, kieltolaki ja kielikysymys olivat aiheita, joita käsittelevän kirjallisuuden 
hankinnassa sai olla tarkkana. Sukupuolioppaiden hankintaa kannatti myös harkita, 
mutta jos päätyi hankkimaan, piti ne pitää avokokoelmassa saatavana. 

Suomi-kirjastot

Joidenkin kaupunginkirjastojen pyrkimyksiin hankkia mahdollisimman kattavat kokoel-
mat suomalaista tutkimuskirjallisuutta Kannila suhtautui kielteisesti. Näiden ns. Suomi-
kirjastojen keräämisen taustalla oli toisaalta kansatieteilijä ja kansanvalistusmies Theodor 
Schvindtin aloitteellisuus, toisaalta eräiden kaupunkien pyrkimykset saada paikkakun-
nalle yliopisto ja näihin pyrkimyksiin liittyneet suunnitelmat tieteellisten kirjastojen pe-
rustamisesta. Schvindt oli yhteydessä ainakin viidentoista kaupungin päättäjiin, joille hän 
esitteli näkemystään mm. tutkijoita ja toimittajia palvelevasta, tutkimuskirjallisuutta ja 
valtiollisia julkaisuja sisältävistä Suomi-kirjastoista. Niitä alettiinkin perustaa ja kartut-
taa 1900-luvun ensimmäisinä vuosina mm. Tampereella, Mikkelissä ja Kuopiossa. Esko 
Häklin mukaan Schvindtin aktiivisuuden vaikuttimena oli, paitsi kansansivistyksen 
syventäminen, myös Schvindtin osaomistuksessa olleen Minervan kirjakaupan ja antik-
variaatin kirjavaraston markkinointi. Liikeyritys oli laaja (parhaimmillaan varastossa oli 
vuosisadan vaihteessa 300.000 nidosta), mutta kannattavaksi sitä ei saatu. Yliopiston pe-
rustaminen oli 1900-luvun alkuvaiheessa mm. Jyväskylän, Mikkelin ja Kuopion kaupun-
ginisien toiveissa. Kuopiossa ja Mikkelissä toimivat Suomi-kirjastot kytkettiin yliopisto-
jen perustamishankkeisiin. Jyväskylään perustettiin oma tieteellinen kirjasto.78 

Uusia Suomi-kirjastoja ei 1920-luvulle tultaessa ilmeisesti enää perustettu. Olemassa 
olevien toimintaa organisoitiin eri tavoin. Mikkelissä Suomi-kirjaston 600 nidettä yhdis-
tettiin kaupunginkirjastoon 1913, ja saatiin tällä tavoin perustetuksi kaupunginkirjaston 
käsikirjasto. Kuopion Suomi-kirjasto, jota kartutettiin aktiivisesti vielä 1910-luvulla, lii-
tettiin vasta 1950-luvulla 6000 niteineen kaupunginkirjastoon.79 Vaikka uusia Suomi-
kirjastoja ei siis perustettukaan, haluttiin ainakin joissakin kaupungeissa edelleen kar-
tuttaa niitä. Kannilan mukaan kaupunginkirjastoilla ei kuitenkaan ollut varaa erikoistua 
suppean käyttäjäryhmän palvelemiseen, mitä Suomi-kirjastojen ylläpito ja käyttöön tar-
joaminen väistämättä tarkoitti. Määrärahat käytettiin tarkoituksenmukaisemmin, kun 
hankittiin mahdollisimman laajan käyttäjäkunnan tarkoituksiin soveltuvaa yleistajuista 
tietokirjallisuutta. 

78  Häkli 1988, 5–14.
79  Häkli 1988, 6–7.
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3.7 Kompromisseja viihdekirjallisuuteen suhtautumisessa

Helle Kannilan kritiikki ns. naistenromaaneja kohtaan oli voimakkainta ja näkyvin-
tä 1910-luvun lopussa ja 1920-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Syynä kirjoittelun lai-
menemiseen on ainakin se, että Suomen liityttyä 1928 Bernin sopimukseen käännetyn 
viihdekirjallisuuden kustantaminen väheni selvästi. Myös Kannilan tapa kirjoittaa nais-
tenromaaneista muuttui. Nuorena ja aloittelevana kirjallisuusarvostelijana hän koros-
ti vakavasti ajanvietekirjallisuuden vaarallisuutta. 1920-luvun kuluessa suhtautuminen 
muuttui kyllästyneen huvittuneeksi. Ajanvietekirjallisuuden tekeminen naurettavaksi oli 
torjuntastrategia, jota Kannila toteutti Arvostelevassa kirjaluettelossa ja johon hän opasti 
muitakin ”huonon” kirjallisuuden torjuntaan osallistuvia.80 

”Kun tällaisia – tavallisesti englantilaisia käännösromaaneja – lukee esim. nuori maa-
laistyttö, voi se vaikuttaa koko hänen elämäänsä tuhoa tuottavasti. Hän rupeaa kadeh-
timaan noitten sankarittarien elämää, hänestä jokapäiväiset askareet tulevat ikäviksi ja 
katkeriksi, hänen henkensä pysyy terveestä omasta ilmapiiristä loitolla leijaillen jossain 
mielikuvituksen hämärissä pilvissä. Hän voi romaanilukemisen tietä tulla kykenemät-
tömäksi rakentavaan työhön ja onnettomaksi ihmiseksi.” Näin Helle Kannila puhui rii-
himäkeläisille nuorisoseuralaisille 1919.81 Usko huonon kirjallisuuden tuhoavaan vaiku-
tukseen oli voimakas. Siksi oli todella tärkeää, millaista kirjallisuutta kirjastot tarjoavat 
lukijoille. Ajanvietekirjallisuuden lukeminen oli haitallisinta lapsille ja nuorille sekä niille, 
jotka lukivat vähän, siis aloitteleville lukijoille. Jatkuvasti luettuna ajanvietekirjallisuus 
pilaa kirjallisen maun.82 

Suomalaiseen lukemiskulttuuriin kevyt ajanvietelukeminen tuli Kannilan mukaan 
mm. Rautatiekirjakaupan83 tarjonnan myötä, mutta aivan viattomia eivät olleet kirjas-
totkaan. ”Kirjapojat” huutelivat matkustavaisille: ”Ostakaa matkalukemista, kirjoja, sa-
nomalehtiä, pilajuttuja ja piirroksia”. Kannila oli seurannut ”kirjapoikien” toimintaa ja 
todennut heidät taitaviksi myyjiksi, jotka osasivat valita kirjan ostajan mukaan.84 Kan-
nilan esittämään kirjapoikien myyjänlahjojen arviointiin liittyy kuitenkin ironinen ja 

80  Mm. puhe Hämäläisosakunnassa 20.11.1923. SKSK. HK, laat. 17. Kerttu Manninen on muistellut ja 
tulkinnut Kannilan suhtautumistapaa AKL:n 50-vuotiskirjoituksessaan. ”– silloinen maisteri Helle 
Cannelin suoritti suorastaan suururakan kahlatessaan läpi---torjumalla näiden tunkeutumisen kirjas-
toihin milloin vakavin varoituksin, milloin taas huumorin ja kirpeän pilanteon ryydittävin sanankään-
tein.” Manninen 1957, 217.

81  Esitelmä Riihimäen Ns:n iltamaan 6.9.1919. SKSK. HK, laat. 17.
82  Nykyinen ajanvietekirjallisuus. Tuusula 1935. SKSK, HK, laat. 17.; Kirjallisuutta – mutta millaista? 

Hajamietteitä kirjallisuusviikolla. SKSK, HK, laat. 13.
83  Rautatiekirjakauppa aloitti lehti- ja kirjamyynnin rautatieasemilla 1910 ja jo seuraavana vuonna junis-

sa. Vuosina 1922–1923 ”junapoikia” oli 121 ja asemamyymälöitä 129. Tämän jälkeen junamyynti vä-
heni. Kastemaa 1970, 16–48.

84  Junamyyjät kirjallisen maun määrittäjinä. Ei päiväystä. SKSK. HK, laat. 13.
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tyytymätön vivahde. Ostajakunta oli liian altis myyjien houkutuksille sekä tietämätön 
hyvän ja huonon kirjallisuuden eroista. Tällaiselle lukijakunnalle oli helppoa saada kau-
paksi hinnaltaan edullista mutta sisällöltään heikkoa kirjallisuutta. Kirjastoja koskeva 
arvostelu kohdistui mm. Helsingin kaupunginkirjaston ruotsinkielisen osaston kirjava-
lintaan, joka Kannilan mukaan oli 1910-luvulla ollut viihdekirjallisuuden suhteen salliva. 
Ruotsinkieliseltä lukijakunnalta viihdekirjallisuuden lukuinto siirtyi sitten suomenkieli-
selle yleisölle. Kannila on eri yhteyksissä muistellut harjoitteluaan Helsingin kaupungin-
kirjastossa 1914 ja lukemiskulttuurista tekemiään havaintoja. Suomenkielisellä osastolla 
kysyttiin Linnankoskea, Ahoa, Talviota, Katajaa, Salmelaa, Haahtea, Wilkunaa ja Ivaloa 
sekä käännöskirjallisuudesta Tolstoita, Sudermannia, Ingemannia, Starbäckia, Dumas’ta, 
Blicher-Clausenia, Sickiä ja Runaa. Samaan aikaan ruotsinkielisellä osastolla lainattiin 
Flygare-Carlénia, Eschstruthia, Hungerfordia ja Marlittia ja ajankohtaisesta ruotsinkieli-
sestä kaunokirjallisuudesta vain Lagerlöfiä.85 

Kannila nosti kissan pöydälle kaupunginkirjastojen johtajien kokouksessa 1924. Hä-
nen mukaansa Helsingin, Turun ja Viipurin kaupunginkirjastoihin ostettiin jokseenkin 
kaikki ilmestynyt suomenkielinen kirjallisuus, ajanvietekirjallisuus mukaan lukien, jos-
kin pienemmin kappalemäärin. Joihinkin pienempiinkin kaupunginkirjastoihin hankit-
tiin suhteettoman paljon huonoa kirjallisuutta. Kannilan käsitys oli, että ajanvietekirjal-
lisuutta on hankittava mahdollisimman vähän, mutta kaupunginkirjastoissa sitä täytynee 
olla jossain määrin saatavissa. Sen sijaan maaseudulla ”turmeltumaton maku hyväksyy 
yhtä jännittävänä jonkun tukevan historiallisen romaanin”.86

Kirjastotoimiston päällikkö ei kuitenkaan hakeutunut näyttävästi kirjastojen kanssa 
törmäyskurssille viihdekirjallisuuden hankinnan määrästä ja laadusta myöhemminkään, 
vaikka hänen käsityksensä asiasta poikkesi selvästi ainakin joidenkin kaupunginkirjasto-
jen käytännöistä.87 Hän vältti julkista riitelyä asiasta, ja myönsi ainakin välillisesti, että 
viihdekirjallisuuden tarjonta on jossain määrin välttämätöntä, jotta lukijakunta ei hyl-
käisi kirjastoja. Arvostelevan kirjaluettelon kielteisiä kannanottoja ei ainakaan kaupungin-
kirjastojen kohdalla otettu käytännössä huomioon. 

Kannilan mukaan viihdekirjallisuutta voitiin ostaa suuriin kirjastoihin ”välipalaksi”, 
vakavan ja systemaattisen lukemisen hetkittäiseksi vastapainoksi. Naistenromaaneja hän 
ei olisi hankkinut kirjastoihin lainkaan, mutta parasta jännityskirjallisuutta voitiin os-
taa. Raakuuksia kuvaavia ja roistoja ihailevia rikosromaaneja piti välttää. Hankkia saattoi 
parhaita dekkareita, mm. Mika Waltarin romaanin Kuka murhasi rouva Skrofin (1939), 

85  Esitelmä Riihimäen Ns:n iltamaan 6.9.1919. SKSK. HK, laat. 17.
86  Cannelin 1924,1–5.
87  Kannilan mukaan Lahden kaupunginkirjastossa ”ajanvietekirjallisuudeksi lähinnä laskettavaa ei ole 

aivan vähän”. Porin kaupunginkirjastossa hän teki pistokokeita luettelosta ja listasi mm. Burroughsin 
teoksia 18 nimikettä, Courths-Mahlerin 17 nimikettä ja Glynin 16 nimikettä. Helle Kannilan tarkas-
tuskertomus Lahden kirjastosta 24.2.1934. KA.VKTA, Hd 2; Helle Kannilan tarkastuskertomus Porin 
kirjastosta 6.–7.1936. KA. VKTA, Hd 2.
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Freeman Wills Croftsin Wight-saaren arvoituksen (1935) ja Agatha Christien kirjan Kello 
9.10 (1929).88 

3.8 Huomionherättäjistä ja päiväperhoista – suhde kirjalliseen 
julkisuuteen

Lukijakunta osasi kysyä mainostettuja ja muuten julkisuudessa esiteltyjä kirjoja kirjastois-
ta. Kirjastojen tuli Kannilan mukaan suhtautua muotikirjoihin, päiväperhosiin ja myyn-
timenestyksiin terveellä varovaisuudella: odottaa Arvostelevan kirjaluettelon arvostelua ja 
pystyä sanomaan kirjaa kysyville kirjastonkäyttäjille ettei kirjaa ehkä hankittaisi. Oli kir-
joja, jotka oli kirjoitettu ja kustannettu vain siksi, jotta niitä myytäisiin hyvin, eikä nii-
tä tarvittaisi kirjastossa. Tällaisiin teoksiin Kannila laski kuuluviksi mm. Riku Sarko-
lan kirjat ja Heikki Jartin Joulusaunassa.89 Sarkola oli tulenkantajista vaikutteita saanut 
kirjoittaja, joka kuvasi modernia kaupunkilaista elämäntapaa omintakeisella tyylillään. 
Jartin kerronnassa oli runsaasti aineksia kansanperinteestä, mm. kauhutarinoita ja eroot-
tissävyistä aineistoa.90 Kirjastoon ostetut kirjat oli tarkoitettu säilymään kirjaston kokoel-
missa, niillä tuli olla pysyvää arvoa ja jokaisen kirjan tuli sopia entisten lomaan kuin tiili 
muurattavaan rakennukseen. Kirjastonkäyttäjien esittämät hankintatoiveet eivät voineet 
mennä näiden kriteereiden ohi. Päiväperhoiksi Kannila luki mm. filmitähdistä ja misseis-
tä kirjoitetut kirjat. Urheilusankareita kuvaavat teokset kuitenkin kuuluivat kirjastoihin. 

Kirjailijan suhde kuvattuun kohteeseen oli ratkaiseva tekijä kirjallisuuden arvioin-
nissa. Elämän kauheuksilla ei saanut mässäillä tarkoituksena julkisuuden tavoittelu. Piti 
erottaa teokset, joissa käytettiin erotiikkaa tai väkivaltaa myynninedistämistarkoituksessa 
todellisesta taiteesta, joka saattoi kuvata ihmisen raadollisiakin puolia. Rikosromaaneiden 
ja seikkailukirjojen joukosta oli hylättävä ne, joissa tekijä ei sääli väkivallan uhreja.91

Kannilan suhde ja suhtautuminen kirjalliseen julkisuuteen sisälsi sekä läheistä yhteis-
työtä että irtisanoutumisia. Valtakunnallisia kirjallisuusviikkoja järjestävän yleisen kirjal-
lisuusviikkotoimikunnan sihteerinä hän toimi läheisessä yhteistyössä kirjankustannuksen 
ja kirjakaupan toimijoiden kanssa. Toisaalta hän suhtautui kirjastoalan sisäisissä keskus-
teluissa myös kriittisesti edellä mainittuihin tahoihin, kuten myös lehdistön kirjallisuus-
kritiikkiin.

88  AKL 1939, 78–79; AKL 1935, 81; AKL 1929, 121.
89  Vuoden 1937 kirjastonhoitajien valmistuskurssit. Muistiinpanovihko. SKSK. HK, laat.19.
90  Kannila arvosteli Joulusaunassa-teoksen kaikki kolme osaa Arvostelevaan kirjaluetteloon. AKL 1926, 

124; 1927, 106; 1931, 107.
91  Vuoden 1937 kirjastonhoitajien valmistuskurssit. Muistiinpanovihko. SKSK. HK, laat. 19.
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Valtakunnallista kirjallisuusviikkoa vietettiin 1920-luvun alkupuolelta lähtien vuosit-
tain.92 Sen järjestämisestä vastanneeseen toimikuntaan kuului kustantajien, kirjakauppo-
jen, kansansivistysjärjestöjen ja mm. Suomen Kirjailijaliiton ja Suomalaisen Kirjallisuu-
den Liiton edustajia. Kullekin viikolle nimettiin oma teemansa. Toimikunnan käytännön 
työmuotoja olivat mm. mainosmateriaalin tuottaminen ja jakelu sekä valioluetteloiden 
ja kirjallisuuden käyttöä koskevien oppaiden julkaiseminen.93 Valioluetteloiden laatijat 
tulivat kirjastotoimen piiristä ja kustannuksista vastasivat yleisimmin suurimmat kustan-
tajat. Suomalainen kertomakirjallisuus-luettelon kustannukset olivat suurimmaksi osaksi 
WSOY:n ja Otavan vastuulla.94 Materiaalin tuottamisella ja jakamisella eri puolille Suo-
mea yritettiin innostaa paikallisia toimijoita järjestämään kirjallisuusaiheisia yleisötilai-
suuksia, sanomalehtiä kirjoittamaan artikkeleita vuoden teemasta ja kouluja järjestämään 
kirjoitus- ja piirustuskilpailuja. Kansanvalistus ja Kirjastolehteä lukemalla yleisen kirjalli-
suusviikon vuosittainen vietto näyttäytyy kirjallisuuden riemuvoitolta. 1930-luvun kir-
jallinen vaikuttaja Matti Kurjensaari on kuitenkin pitänyt viikkojen antia vähäisenä ja 
niiden vaikutusta kirjamyyntiin merkityksettömänä.95

Yleisen kirjallisuusviikkotoimikunnan piirissä pitkään ja sitkeästi 1920- ja 1930-lu-
vulla vireillä ollut hanke ”Hyvän kirjallisuuden liitto” ei koskaan toteutunut. Kysees-
sä olisi ollut liiketoimintaperiaatteella toimiva, itse itsensä kannattava kirjakerho, jonka 
myyntivalikoima olisi hyväksytetty liiton johdossa. Se puolestaan olisi koostunut kan-
sanvalistusjärjestöjen, kustannustoimen ja kirjakauppojen edustajista. Hyvän kirjallisuu-
den liiton aikaansaaminen oli erityisesti Kansanvalistusseuran sihteerin Onni Tolvasen 
toivelistalla. Ideointivaiheissa esiteltiin edesmennyttä Kansanvalistusseuran kirjamyyn-
tiä hyvänä esikuvana uudelle Hyvän kirjallisuuden liitolle. Tilanne kirjankustannus- ja 
myyntimaailmassa oli kuitenkin täysin toinen 1920- ja 1930-luvulla kuin 1800-luvun 
loppupuolella. Moderni kirjateollisuus ja sen markkinointi eivät niin vain sopineet kan-
sanvalistusväen valamaan tiukkaan muottiin. Yhteisiä päämääriä ei enää ollut riittävän 
paljon. Vaikka Kannila ei ollutkaan Hyvän kirjallisuuden liiton kaikkein keskeisimpiä 

92  Aloitusvuoden paikantaminen Kansanvalistus ja Kirjastolehden avulla on hankalaa. Viikon järjestelyjen 
systemaattinen ja yksityiskohtainen raportointi alkoi lehdessä 1926. Sitä aikaisemmilta vuosilta löytyy 
vain viittauksia ”muutamana vuonna” järjestettyihin kirjallisuusviikkoihin.

93  Suomen kansallisbibliografiasta (Fennica-CD-ROM) löytyy kahdeksan yleisen kirjallisuusviikkotoi-
mikunnan julkaisemaa nimekettä. 

94  Kustannukset jaettiin kustantajille siinä suhteessa kuin niiden kirjoja sisältyi luetteloon. Luettelon 
pääkustantajat olivat WSOY (107 nimekettä luettelossa) ja Otava (72 nimekettä). Yhdentoista muun 
kustantajan teoksia on luettelossa mainittu yhteensä vain 47 nimekettä. Suomalaisen kertomakirjalli-
suuden painos oli 14.000 kpl. Taiteilija G. Paaer suunnitteli luettelon kannen. Kertomus Yleisen kirjal-
lisuusviikkotoimikunnan… 1935, 133.

95  Kurjensaari 1962, 174.
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promoottoreita, oli hän vielä 1940-luvun puolivälissä hieman katkera siitä, ettei Hyvän 
kirjallisuuden liiton perustamiselle löytynyt tarpeeksi yhteistä tahtoa.96 

Kannilan kaksijakoinen suhde kirjankustannustoimintaan on edellyttänyt diplomaat-
tisia taitoja. Ristiriitojen mahdollisuus oli aina olemassa: toisaalta kirjastotoimi tarvitsi 
kustantajia rahoittamaan mm. kirjallisuusviikon toimintaa ja siihen liittyneitä valioluet-
teloita, toisaalta kirjastojen tavoitteenasettelun näkökulmasta kustantajien viihdekirjal-
lisuustuotanto oli vakava haitta. Ainakaan julkisuuteen ei kuitenkaan päässyt merkkejä 
yhteentörmäyksistä. 

Henkistä välimatkaa tehtiin myös lehtien kirjallisuuskritiikkiin. Kannila ei juurikaan 
perustellut näkemyksiä, vaan kirjanvalitsijoille annettiin ylimalkainen tieto, ettei lehtikri-
tiikkiä laadittu kirjastojen kirjavalinnan tarpeita silmällä pitäen.97 Asiaa käsiteltiin myös 
kirjastoalan koulutuksessa. Savonlinnassa 1933 pidetyn kirjastonhoitajien koulutustilai-
suuden yhteenvedossa todettiin, että tilaisuudessa ”kirja-arvostelujen eksyttävyys todet-
tiin yksimielisesti”.98 Kannila näki tarpeelliseksi korostaa, että kirjastojen kirjavalintaa 
tehtäessä tuli kirjallisuuden arvioinnissa käyttää paitsi esteettisiä, myös kansanvalistuk-
sellisia kriteerejä. 1920- ja 1930-luvun sanoma- ja aikakauslehtien kirjallisuuskritiikeissä 
näin ei riittävästi tehty.

3.9 Yhteenvetoa

Helle Kannilan merkitys kirjastojen kirjavalinnan ohjeistajana oli alan muihin toimijoi-
hin verrattuna keskeinen. Alan virkamiehistö oli pieni, joten jopa tämä maan ylin kirjas-
tovirkamies toimi kirjastonhoitajien kouluttajana, oppikirjojen laatijana ja kirjallisuus-
arvostelijana. Kirjallisuus oli hänelle myös henkilökohtaisesti tärkeä asia, siihen liittyvät 
tehtävät eivät olleet ikäviä virkavelvollisuuksia. Kannilan asemaa kirjallisena makutuo-
marina kirjastokentällä ei siis voi kiistää, mutta kuinka omaperäisiä ja uutta luovia hänen 
kannanottonsa olivat?

Mielestäni Helle Kannilan käsitykset oikeasta ja sopivasta kirjastoihin kuuluvasta 
kirjallisuudesta perustuivat hänen edeltäjiensä luomaan pohjaan ja alan kansainvälisten 
virtausten tuntemukseen. Kannila sovelsi edellä mainitut vaikutteet ja ilmiöt 1920- ja 
1930-luvun kirjastokenttään, mutta ei varsinaisesti ollut uutta ajattelua tai uutta hyvää 
kirjastonhoitamistapaa luova innovaattori. Häneen nämä asiat joka tapauksessa henkilöi-

96  Kannila 1944, 169–170. Artikkelin kirjoittamisen innoittajana oli Suomen kirjakauppalehden edellises-
sä numerossa esitetyt ajatukset kirjallisuuden yhteismarkkinoinnista. Kannila halusi muistuttaa, että 
ehdotettua ideaa oli yritetty pitkään toteuttaa, mutta ilman tulosta. 

97  Cannelin 1922a, 38.
98  Kesän kirjastokurssit ja kokoukset 1933, 163.
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tyivät hänen asemansa ja aktiivisuutensa sekä hänen toimintakenttänsä laajuuden vuok-
si.

Kannila tunsi yleisen kirjaston periaatteet ja sovelsi niitä Suomen olosuhteisiin. Hän 
myös tunsi hyvin kirjastojen paikalliset toimintaedellytykset, rahoituksen, henkilökun-
nan koulutustason, kirjastotilojen kunnon jne. hyvin, ja tiesi sen vuoksi, ettei kirjastojen 
kehittyminen Suomessa voinut tapahtua nopeasti. Sen lisäksi hän tiesi, että kirjaston-
käyttäjien koulutustaso oli usein matala ja valmiudet käyttää kirjallisuutta esimerkiksi 
työn tai harrastustoiminnan tukena heikot. Vaikka hän asetti tavoitteekseen modernien 
(esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja Englantiin verrattavien) kirjastopalvelujen kehittämisen 
Suomeen ja työskenteli määrätietoisesti tavoitteen toteuttamiseksi, hän osasi asettaa työn 
toteuttamistavat ja -aikataulut realistisesti Suomen oloihin sopiviksi. Kannila ei tavoitel-
lut kuuta taivaalta.

Helle Kannila ei kuitenkaan ihaillut täysin varauksettomasti kaikkia yleisen kirjas-
ton periaatteita, kuten tehokkaan tietopalvelun merkitystä ja suurten lainauslukujen ta-
voittelua. Kannilan 1925 julkaisema kirjoitus Amerikkalainen ja saksalainen kirjastohenki 
osoitti, että myös saksalaisen kansankirjaston (Volksbibliothek) toimintaperiaatteet kiin-
nostivat ja miellyttivät häntä. Saksalainen kirjasto pyrki tavoittamaan sivistyshalukkaat 
ja teki heidän kanssaan läheistä yhteistyötä, ts. kirjastonhoitaja neuvoi ja ohjasi kirjas-
tonkäyttäjää, tuli hyvin läheiseen yhteyteen hänen kanssaan. Kokoelman tuli olla hyvin 
huolella valittu ”maailmankatsomuskirjojen” kokoelma. Suuria käyttäjälukuja ja kaikkia 
lukijaryhmiä ei tavoiteltu. Kannila ei suinkaan halunnut Suomeen saksalaismallista sivis-
tyskirjastoa, mutta arvosti sen joitakin piirteitä, esimerkiksi kirjastonhoitajien ja kirjas-
tonkäyttäjien läheistä yhteyttä ”hyvän” kirjallisuuden edistämiseksi. Suurissa kaupungin-
kirjastoissa sen toteuttaminen olisi vaikeaa, mutta maaseudun pienissä kirjastoissa voisi 
”sivistynyt ja tahdikas” kirjastonhoitaja, joka tuntee lainaajat henkilökohtaisesti, saada 
asiassa paljon aikaan.99 

99  Cannelin 1925.
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Edellä on tarkasteltu kirjallisuuden ilmestymistä sotien välisenä aikana sekä kirjastotoi-
men piirissä siitä esitettyjä käsityksiä. Ylimmästä kirjastotoimesta on esiin nostettu eri-
tyisesti Arvostelevan kirjaluettelon ja valtion kirjastotoimiston päällikön Helle Kannilan 
käsitykset hyvästä ja huonosta kirjastokirjallisuudesta. Kun seuraavaksi ryhdytään tarkas-
telemaan ilmestyneen kirjallisuuden vastaanottoa kentällä, kirjastoissa työskentelevien ja 
kirjastoissa päätöksiä tekevien henkilöiden keskuudessa, on syytä selvittää, keitä nämä 
henkilöt olivat. Miten nämä paikalliset toimijat, kirjastojen johtokuntien jäsenet ja kirjas-
tonhoitajat, tulivat tehtäväänsä. Mitä heiltä edellytettiin? Mikä heille oli yhteistä? 

1 Kirjastojen johtokunnat ja kirjastonhoitajat – paikallisia 
kirjakulttuurin toimijoita

Niin 1905 julkaistuissa kuin 1920-luvulla laadituissa kirjastojen mallisäännöissä katsot-
tiin, että kirjaston johtokuntaan valittavien henkilöiden tuli olla ”kirjallisuuden harras-
tajia”. Vuoden 1905 säännöissä kirjallisuuden tuntemusta edellytettiin tosin vain kanta-
kirjaston johtokunnan jäseniltä, koska sääntöjen mukaan piirikirjaston toimintaa valvoi 
kansakoulupiirin johtokunta, jonka koostumukseen sääntöjen laatijalla, Kansanvalistus-
seuralla, ei ollut sananvaltaa. 1920-luvulla julkaistun, valtion kirjastotoimiston laatiman 
mallisäännön mukaan piirikirjastolle nimettiin oma johtokunta.1 

Vuoden 1905 säännöt määrittelivät kirjastonhoitajan tehtäväksi mm. laatia johto-
kunnalle ehdotukset hankittavista kirjoista.2 1920-luvulla laadituissa säännöissä päätös-
valtaa siirrettiin kirjastonhoitajalle. Sekä kantakirjaston että piirikirjaston johtokunnan 
tuli määrätä kirjallisuuden hankintaperiaatteet. Kirjastonhoitajan tehtäväluettelossakaan 
ei kuitenkaan suoranaisesti mainittu kirjojen valintaa ja hankintaa. Asia jäi säännöissä 

1  Granfelt 1905, 140; Cannelin 1931a, 258, 261. 
2  Granfelt 1905, 142, 144.
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ilmaan.3 Kirjastonhoitajan tuli luonnollisesti panna johtokunnan päätökset toimeen, ja 
tähän hyvin yleiseen säännökseen voidaan tietysti laskea kuuluvaksi myös kirjojen osto 
johtokunnan määrittelemien periaatteiden mukaan.

Kannilan Kirjastonhoidon oppaassa painotetaan mallisääntöjä enemmän kirjaston joh-
tokunnan osuutta kirjavalinnassa. Pienemmissä kirjastoissa johtokunta ja kirjastonhoitaja 
päättäisivät kirjojen valinnasta yhdessä kirjastonhoitajan laatiman ehdotuksen pohjalta. 
Suurissa kirjastoissa johtokunta ei käytännössä pystyisi hoitamaan tehtävää, vaan se jätet-
tiin kirjastonhoitajalle.4 Kaupunginkirjastoja varten ei yleisiä mallisääntöjä laadittu.

Kirjojen valitseminen tapahtui kuitenkin käytännössä usein johtokuntien kokouk-
sissa, joihin kirjastonhoitajat osallistuivat. Parikkalan kantakirjastossa 1930-luvulla kir-
jastonhoitajana toimineen Elma Hulkkosen mukaan hän valmisteli kirjaostoja sanoma-
lehdistä ja Arvostelevasta kirjaluettelosta saamansa tiedon perusteella, ja johtokunta teki 
asiasta lopullisen päätöksen. Onerva Heikkinen, joka toimi samaan aikaan Tuusulan Jär-
venpään piirikirjaston hoitajana, on puolestaan kertonut, että johtokunta valitsi kirjat ja 
että se tapahtui tarkan harkinnan perusteella. Ida Huttusen ja Tyyne Mönkkösen muis-
telut Kuopion kaupunginkirjastosta sijoittuvat samoihin aikoihin. Heidän kertomansa 
mukaan kirjastonjohtaja Emerik Olsoni valitsi kirjat.5 

Kirjastonhoitajan tehtävä kirjavalintatyössä oli keskeinen. Kirjastonhoitaja tunsi lu-
kijat ja heidän kirjamakunsa. Hän valmisteli kirjavalinnat johtokunnan kokoukseen tai 
päätti käytännössä itse valinnoista. Tässä kappaleessa tarkastellaan suomalaisen kirjas-
tohoitajakunnan kolmea keskeistä piirrettä 1920- ja 1930-luvun aikana. Tarkasteltavaksi 
tulevat kansakoulunopettajat kirjastonhoitajina, kirjastonhoito perheen yhteisenä työnä 
ja kirjastonhoitajakunnan naisistuminen. Niitä ennen selvitetään kuitenkin kirjastonhoi-
tajakunnan rakennetta ja kirjastonhoitajien koulutusta.

Päätoimisia kirjastonjohtajan virkoja oli vain suurimmissa kaupungeissa. Niissä työs-
kenteli myös muita kirjastoammatillisiksi katsottavia työntekijöitä (kirjastoapulaiset, 
virkanimike myöhemmin kirjastoamanuenssit). Myös muuta, avustavaa henkilökuntaa 
palkattiin. Kirjastoissa saattoi olla useita osa-aikaisia työntekijöitä, jotka työskentelivät 
päivittäin kirjaston aukioloaikana. Esimerkiksi Lahden kaupunginkirjaston henkilökun-
taan kuuluivat 1930-luvulla kirjastonjohtaja, kirjastonhoitaja, apulaiskirjastonhoitaja, 
kirjastoapulaisia ja vahtimestari. Kirjastonjohtaja hankki kirjat, luetteloi niitä ja neuvoi 
asiakkaita. Kirjastonhoitaja ylläpiti kortistoja ja neuvoi asiakkaita opinto-osastolla. Apu-
laiskirjastonhoitaja hoiti lainauksen ja asiakkaiden ohjaamisen lastenosastolla ja hoiti las-
tenosaston kortiston. Kirjastoapulaiset lainasivat kirjoja aikuistenosastolla, hakivat kirjoja 
asiakkaiden toivomusten mukaan ja järjestivät palautetut kirjat paikalleen. Vahtimestari 
siivosi ja lämmitti kirjaston, hoiti postiasiat ja kävi hakemassa lainaajien kodeista kirjat, 

3  Cannelin 1931a, 259–262.
4  Cannelin 1931a, 76–77.
5  SKSK. KP., kirjastonhoitajien sarja.
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joita ei ollut karhuamisesta huolimatta palautettu sekä päivysti lehtilukusalissa.6 Kirjasto-
alan pätevyysvaatimukset määriteltiin valtakunnallisesti ja kirjastoja sitovasti ensimmäi-
sen kerran vuoden 1928 kansankirjastoasetuksessa. Yli 15.000 asukkaan kaupungeissa 
kirjastonjohtajan pätevyysvaatimuksena oli filosofian kandidaatin tutkinto sekä kirjas-
toalan käytännön kokemus ja alan teoreettinen tuntemus. Muiden kaupunkien kirjas-
tonjohtajilta edellytettiin yläkansakoulunopettajan tutkintoa tai keskikoulua sekä neljän 
kuukauden mittaisen kirjastonhoitajien valmistumiskurssin suorittamista.7 

Pienemmissä kaupungeissa ja maalaiskunnissa ei ollut yhtään kokoaikaista kirjasto-
työntekijää. Työaika ja palkan suuruus vaihtelivat paikkakunnittain kirjaston aukiolo-
tuntien mukaan. Kirjaston tuli olla avoinna vuodesta 1929 lähtien maaseudulla kahtena 
eri viikonpäivänä ainakin tunnin kerrallaan ja yli 3000 asukkaan kaupungeissa vähin-
tään neljänä eri viikonpäivänä ainakin tunnin kerrallaan. Kesällä voitiin noudattaa su-
pistettuja aukioloaikoja.8 Maalaiskuntien kirjastonhoitajien pätevyysvaatimus sidottiin 
vuosipalkan määrään. Yli 12.000 markan vuosipalkkaa saavien kirjastonhoitajien kel-
poisuusvaatimus oli sama kuin pienempien kaupunkien, eli yläkansakoulunopettajan 
tutkinto tai keskikoulu sekä neljä kuukautta kestävät kirjastonhoitajien valmistuskurssit. 
Muilta edellytettiin kirjastontarkastajan, seminaarin kirjastonhoitajan tai valtion kirjas-
totoimiston johtajan tai amanuenssin antamaa todistusta asianomaisen henkilön kirjalli-
suuden ja kirjastonhoidon tuntemuksesta.9 Pätevyysvaatimukset osoittautuivat kuitenkin 
liian tiukoiksi. Niiden täytäntöönpanoa lykättiin usealla vuodella, koska koulutusta ei 
voitu järjestää tarpeeksi eikä koulutukseen halukkaitakaan aina ollut. Valtion kirjastovi-
ranomaiset myönsivät määräaikaisia erivapauksia henkilöille, jotka olivat pitkään hoita-
neet virkaansa.10

Alan ammatillista tasoa ja arvostusta pyrittiin nostamaan määrittelemällä kansankir-
jastoasetuksessa kirjastonhoitajan pätevyys valtionavun ehdoksi. Kunnat taas halusivat 
tehdä itsenäisiä ratkaisuja jopa valtionavun menettämisen hinnalla. Tuoreen Kansankir-
jastolain pätevyyspykälää testattiin heti vuoden 1929 alussa. Tampereen kaupunginkir-
jasto jätti valitsematta kirjastoapulaisen tehtävän hakijoista pätevimmän henkilön ”yli-
pätevänä”, olettaen ettei hän viihtyisi tehtävässä. Valtion kirjastotoimikunnan mukaan 
”yleissivistykseltään ja kirjastokokemukseltaan ansioituneempi” hakija olisi tullut valita 
tehtävään ja eväsi valinnan johdosta Tampereen kaupunginkirjaston valtionavun, mis-
tä tamperelaiset valittivat Korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valitusasiakirjan muotovir-
heen vuoksi KHO ei ottanut asiaa käsittelyyn.11 Vastaava asia oli käsittelyssä vuoden 
6  Eskola 2004.
7  Asetus kansankirjastoista 27.4.1928 15 §.
8  Cannelin 1931a, 244–245.
9  Cannelin 1931a, 253–256.
10  Valtion kirjastotoimikunnan ptk 11.9.1931. KA. VKTA, Ca2.
11  Helle Kannila Tampereen kaupunginkirjastolle 16.2.1929; valtion kirjastotoimikunnan asiaa koskevan 

lausunnon luonnos. KA. VKTA, Fa3.
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kuluttua uudelleen. Valtion kirjastotoimikunta palautti kirjastoapulaisen valintaa koske-
van asian takaisin Tampereen kaupunginkirjastolle. Kun päätöstä ei muutettu, evättiin 
kirjaston valtionapu jälleen. Korkein hallinto-oikeus piti kirjastotoimikunnan päätöksen 
voimassa. Kirjastotoimikuntakaan ei ollut asiassa yksimielinen, vaan virkavaalin palaut-
tamispäätökset ja valtionavun eväys tehtiin täpärin äänestyspäätöksin.12 Tampereen ta-
paukset eivät olleet ainoita. Kun tätä intressien yhteentörmäystä oli kestänyt muutamia 
vuosia, kirjoitti Helle Kannila: 

”Kunkin virkailijan edesvastuu on kohdallaan kirjastossa jotakuinkin yhtä tärkeä. 
Itse asiassa yleisön kanssa välittömästi tekemisiin joutuvan virkailijan viisaus on jokseen-
kin yhtä kohtalokas kuin johtajan, olkoonpa ettei apulaisella tarvitse olla organisatorista 
kykyä eikä aivan yhtä laajoja ja monipuolisia tietoja. Apulainenhan välittömästi joutuu 
lainaajia ohjailemaan, harvoin johtaja, jonka tehtävät jäävät sitä suuremmassa määrässä 
vain hallinnollisiksi, mitä laajempi kirjasto on. ---Kirjastoalalle on koetettava saada niin 
hyvää uutta voimaa kuin mahdollista. Ei meillä ole paljon hyötyä sellaisista kilteistä ty-
töistä ja pojista, jotka hyväntahtoinen setä tai täti johtokunnassa on kehoittanut toimiin 
pyrkimään. Ei ole iloa sellaisista ”vaatimattomista” virkailijoista, jotka saatuaan pienoi-
sen toimen heittäytyvät rauhaan loppuiäkseen, ovat kiinnostuneita pääasiassa palkoista, 
keskinäisistä kinasteluista ja lomien järjestämisistä, sekä vastustavat kaikkia uudistuksia 
peläten niiden tuovan työnlisää. Suomen kirjastoliike tarvitsee työntekijöikseen lahjak-
kaita nuoria ihmisiä, jotka todella vakavasti, luontaisesta taipumuksestaan sekä haluten 
auttaa lähimmäisiään tiedoillaan ja taidoillaan hakeutuvat tälle alalle mieluummin kuin 
millekään muulle, täysin tietäen, että se useimmiten tuo paljon työtä ja paljon vaikeuk-
sia, vähän kunniaa ja rahaa. Ja tällaisille tulokkaille meidän vanhempien toki on kaikel-
la mahdollisella vaikutusvallallamme koetettava järjestää sellaiset toimensaanti- ja yle-
nemismahdollisuudet, että heidän kannattaa kirjastoalalle jäädäkin ja sitä vuorostaan 
viedä eteenpäin. Kirjastotoimen tulevaisuus on suureksi osaksi siinä, että juuri tässä on-
nistumme.” 13

Kirjastonhoitajan tehtäviksi määriteltiin kirjastojen mallisäännöissä johtokunnan 
päätösten toimeenpano, kirjaston omaisuudesta huolehtiminen, kirjojen sidottaminen 
ja luettelointi sekä lainaustoiminnan hoitaminen.14 Helle Kannila edellytti hyvältä kir-
jastonhoitajalta, paitsi pätevyysvaatimusten täyttämistä, myös kirjastotekniikan ja kir-
jallisuuden tuntemusta. On tunnettava kirjallisuudenhistoriaa ja luettava jatkuvasti itse 
kirjoja, jotta voi ohjata muita.15 Kannila sisällytti Kirjastonhoidon oppaansa kolmanteen 
painokseen (1941) kappaleen ”Kirjastonhoitajan työn laatu”, jollaista aikaisemmissa lai-
12  Valtion kirjastotoimikunnan ptk 19.2.1930, 30.5.1930, 17.12.1931. Tampereen kaupunginkirjaston 

kannalta myönteisen ratkaisun puolesta äänestivät Sundqvist, Räisänen ja Kemiläinen. KA. VKTA, 
Ca2. KHO:n päätös 15.6.1932 valtion kirjastotoimiston kirjeenvaihdossa. KA. VKTA, Fa3.

13  Cannelin 1937, 258.
14  Cannelin 1931a, 259–260.
15  Cannelin 1931a, 42–44; Kannila 1941, 46–48.
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toksissa ei ollut. Hän hahmotti työn keskeisiksi piirteiksi tavoitetietoisuuden, kirjastosta 
tiedottamisen, kirjojen valinnan ja ”yleisön ohjauksen”. Kun kerran pätevä kirjastonhoita-
ja on valittu, on kuntalaisilla oikeus saada häneltä ohjeita. Sen vuoksi suurenkin kirjaston 
johtajan tuli olla helposti tavoitettavissa. Pienessä kirjastossa kirjastonhoitajan tuli aina 
itse palvella asiakkaita ja sijaisen käyttö oli sallittua vain erityisen esteen sattuessa.16 Tässä 
näkyy jälleen pyrkiminen pois perinteisestä työn organisoinnista perheen ja tuttavapiirin 
kesken ja profession piirteiden korostus.

Mitä Kannila tarkoitti ”yleisön ohjauksella”? Public Library Movementin hengen mu-
kaista oli pyrkiä – hyvän kirjavalinnan avulla – edistämään suotavia ilmiöitä ja aatteita, 
mutta se tuli tapahtua ilman propagandaa ja sensuuria. Tehtävä oli vaikea, ja holhouksen 
ja suosittelun rajankäyntiä jouduttiin pohtimaan.17 Kannila tunsi suomalaisen kirjaston-
käyttäjäkunnan erot kaupungeissa ja maaseudulla, ja piti ”holhoavampaa” kirjastonhoi-
totapaa jossain määrin maaseudun kirjastoissa välttämättömänä.18 ”Yleisön ohjauksella” 
tarkoitettiin, paitsi vastaamista kirjastonkäyttäjien tiedonhakua ja kirjastonkäyttöä kos-
keviin kysymyksiin, myös hyvinkin ”intiimiä”, kirjastonkäyttäjää lähelle menevää luke-
misen ja opiskelun ohjausta. Hyvä ja yksityiskohtainen dokumentti jälkimmäisestä on 
Helsingin kaupunginkirjastossa 1950-luvulla toimineen opiskeluneuvoja Raili Kaupin 
julkaistu kirjastopäiväkirja. ”Opiskeluneuvonta”, sellaisena kuin se ymmärrettiin 1940- 
ja 1950-luvulla, vastaa melko tarkasti ”yleisön ohjausta”, josta Kannila puhui. Kauppi on 
kirjannut muistiin asiakkaidensa esittämiä kysymyksiä, kuten esimerkiksi ”kirjaa, josta 
saisi aiheita keramiikkatöihin” tai ”deskriptiivistä geometriaa”, mutta myös heidän kans-
saan käymiään keskusteluja itseopiskelun järjestämisestä. Opintoneuvoja Kauppi laati 
luettavien kirjojen listoja, selitti käsitteitä ja neuvoi, miten opiskelu kannattaa järjestää. 
Vakioasiakkaat tulivat tutuiksi mm. Kaupin vetämässä logiikan kirjastokerhossa, ja hä-
nen asenteensa heihin vaikuttaa opettajamaiselta.19 

Kirjastonhoitajien keskeinen tehtävä, josta kirjastonhoidon oppikirjoissa ei puhuttu 
mitään, oli kurinpito ja muu yleinen kasvatustehtävä kirjastossa. On selvää, että opettaja-
kirjastonhoitaja toimi kirjastossa, ainakin lapsia kohtaan, samalla kasvatussuuntautuneel-
la tavalla kuin koulussa tai koko kyläyhteisössä. Muutkin kirjastonhoitajat kouluttivat 
kirjastonkäyttäjiä ainakin soveltuvaan kirjastossa käyttäytymiseen ja oikeaan kirjaston 
omaisuuden kohteluun. Kirjastonkäyttäjien muisteluissa asia tulee usein esille. Lahden 
kaupunginkirjastoa 1920- ja 1930-luvulla käyttäneet muistelevat, että kirjastossa piti olla 
ehdottomasti hiljaa. Kirjastonhoitaja määräsi lapset pesemään likaiset kädet ennen kir-
jaan tarttumista ja opasti käsittelemään kirjaa varovasti ja siististi.20 Lastenosaston toi-
16  Kannila 1941, 52–53.
17  Vatanen 2002, 30, 33.
18  Vatanen 2002, 185.
19  Kauppi 2000, 155–185.
20  Esim. Jouko Sinkkanen, Eila Viljanen, Allan Lähteenmäki ja Laila Keitola ovat muistelleet tiukkaa kir-

jastokuria. Eskola 2002.
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minnasta vastaavan apulaiskirjastonhoitajan tehtäviin oli kirjaston työjärjestyksessäkin 
merkitty kurinpito ja tapakasvatus kirjaston lastenosastolla. Hänen tuli tehdä lastenosas-
to rakkaaksi ja viihtyisäksi paikaksi pikkuasiakkailleen, mutta toteuttaa se sääntöjä ja 
soveliasta käytöstä korostaen.21

1.1 Kirjastonhoitajien koulutus

Päätoimisten kirjastonhoitajien koulutus

Kansanvalistusseura järjesti 1912 kaksi viikkoa kestäneet kirjastokurssit Tuusulassa. Osal-
listujia oli 41, heistä 19 oli opettajia, ja suurin osa jo toimivia kirjastonhoitajia. Kurssilla 
propagoitiin amerikkalaisen kirjastojärjestelmän puolesta ja luennoitiin mm. kirjallisuu-
desta, kirjavalinnasta, eri kirjastomuodoista, luetteloinnista, kirjastorakennuksista ja kir-
jaston suhteesta kouluun. Kuten tunnettua, kurssien osallistujien joukossa oli 16-vuotias 
Helle Kannila.22

Kordelinin säätiön kansanvalistustyön jaosto järjesti 1920 kolme kuukautta kestäneen 
kirjastonhoitajakurssin. Koulutusaika oli edellisiin kursseihin verrattuna pitkä, olihan 
Tuusulan kurssi kestänyt vain kaksi viikkoa. Koulutuksen sisältö piti suunnitella alusta 
alkaen, ja sen teki kursseja varten nimetty johtokunta (Niilo Liakka Kansanvalistusseu-
rasta, Uno Therman Helsingin kaupunginkirjastosta, Z. Castren Kordelinin säätiöstä 
sekä johtokunnan sihteeri-rahastonhoitaja Helle Kannila). Helle Kannila palkattiin ve-
tämään kurssit, ja hän kävi sitä varten Skandinaviaan suuntautuneella opintomatkalla. 
Kouluttajat olivat Therman, Liakka, Kannila sekä mm. Helsingin yliopiston kirjaston, 
Kansanvalistusseuran ja Kirjastoseuran edustajia. Koulutuksen sisältö tehtiin melko lailla 
tyhjästä, sillä vakiintuneita luokitus- ja luettelointikäytäntöjä ei ollut, ei myöskään alan 
oppikirjoja. Kurssin suoritti 16 henkilöä, joilta oli edellytetty ylioppilastutkintoa tai kan-
sakoulun opettajan pätevyyttä. Kurssiin liittyi kahden kuukauden harjoittelu.23 

Kordelinin kurssien toteutuksessa oli Niilo Liakan merkitys keskeinen. Hän halusi 
päätoimisia kirjastonhoitajia myös maaseudulle ja uskoi, että virkoja alettaisiin perustaa, 
kun sopivia hakijoita saataisiin koulutettua. Liakan mukaan varsinkin maalla, jossa luke-
misen hyötyä ei ymmärretty eikä kirjoja osattu käyttää, tarvittiin ammattitaitoista kirjas-

21  Eskola 2004.
22  Vatanen 2002, 137–138.
23  Poteri 1991, 8–9.
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toväkeä. Hänen intoilunsa sai happaman vastaanoton Kirjastoseuran J.A. Kemiläiseltä, 
jonka mukaan ala ei elättänyt entisiäkään ammattilaisia.24

Pirjo Vatanen pitää Kordelinin kursseja Suomen kirjastonhoitajakoulutuksen kannal-
ta merkittävinä paitsi uranuurtaja-asemansa vuoksi, myös siksi, että niistä tuli pitkäksi ai-
kaa myöhemmän kirjastonhoitajakoulutuksen esikuva. Kurssien suuri merkitys piili myös 
siinä, että Helle Kannila sai niistä hyvän perustietämyksen ja vakuuttui mm. kirjastotek-
niikan yhtenäistämisen tärkeydestä.25 

Valtion kirjastohallinnon organisoinnin yhteydessä koulutusvastuu siirtyi valtion kir-
jastotoimikunnalle, joka järjesti viidet kirjastonhoitajien valmistuskurssit vuosina 1924, 
1930, 1934, 1937 ja 1941–1942. Kurssien kesto oli neljä kuukautta. Koulutukseen hyväk-
synnän ensi vaiheen karsimisjärjestelmänä toimi pakollinen esiharjoittelu, joka kesti en-
sin kaksi kuukautta, myöhemmin kuusi kuukautta. Koulutukseen pyrkivän oli siis ensin 
löydettävä harjoittelupaikka, ja saatava sieltä hyvä todistus päästäkseen jatkamaan. Pe-
rusedellytyksenä oli lisäksi ylioppilastutkinto tai kansakoulunopettajan pätevyys 1924, 
ja vuodesta 1930 lähtien keskikoulu. Vuonna 1939 palautettiin pääsyvaatimukseksi yli-
oppilastutkinto.26 Tästä perusvaatimuksesta tosin tehtiin monen hakijan kohdalla poik-
keus, mikäli heillä oli takanaan pitkä työkokemus kirjastoissa.27

Koulutussisällöt painottuivat eniten kirjastotekniikkaan, luokitukseen ja luetteloin-
tiin. Siihen liittyi myös ns. kirjastokäsialan harjoittelu, koska luettelointikortit kirjoitet-
tiin monissa kirjastoissa käsin. Seuraavaksi eniten käsiteltiin kirjallisuutta. Kursseilla oli 
luentosarja kirjallisuudenhistoriasta, nuorisokirjallisuuden esittelyjä sekä kurssilaisten 
keskeisiä kirjallisuuskeskusteluja. Niissä opiskelijan piti alustaa etukäteen arvotusta koti-
maisesta tai ulkomaisesta kirjailijasta, joiden joukossa oli myös viihdekirjailijoita. Eija Po-
terin haastatteleman Terttu Liukon mukaan Helle Kannila innosti keskustelijoita, asetti 
keskustelulle syöttejä ja sanoi oman mielipiteensä vasta tunnin lopussa.28 Kirjavalinta tuli 
kurssiohjelmaan vasta 1930. Kirjojen käytännön hankintaprosessia käsiteltiin kirjavalin-
nasta erillään lainausmenetelmien opetuksen yhteydessä.29

Kirjastonhoitajien valmistuskurssien vetäjänä toimi Helle Kannila. Muut kouluttajat 
tulivat valtion kirjastohallinnosta, kirjastoista ja järjestöistä. Kirjastoneuvojista/kirjaston-
tarkastajista eniten toimi kirjastokurssien opettajana Hellin Hendolin, jonka alaa olivat 
lainausmenetelmät ja kirjojen hankinta. Valtion kirjastotoimiston amanuenssi Kyllikki 
Nohrström opetti luokitusta ja luettelointia. Vakituisia luennoitsijoita olivat Helsingin 
yliopiston kirjaston Aarno Maliniemi (aiheena bibliografiatyö), Emerik Olsoni (kirjan 

24  Vatanen 2002, 138–139.
25  Vatanen 2002, 140–141.
26  Poteri 1991, 9.
27  Poteri 1991, 13.
28  Poteri 1991, 10–11.
29 Poteri 1991, 11.
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historia) ja Lauri O. Th. Tudeer (kirjastohistoria). Yleisistä kirjastoista tulivat opetta-
maan mm. Emilie Salovius (lastenkirjastotyö), Uno Saarnio (itseopiskelu), Mauri Närhi 
(erikoiskokoelmat), Mauno Kanninen ja J.A. Kemiläinen (molemmat kirjastorakentami-
sesta) sekä Johannes Auer. Kansansivistysjärjestöjen edustajat esittelivät järjestötyötä ja 
painottivat kansansivistysnäkökulmaa.30

Kaikkiaan 155 henkilöä suoritti kirjastonhoitajien valmistuskurssit vuosien 1924 ja 
1941 välillä. Määrä on kirjastojen määrään verrattuna vähäinen. Suurin osa kurssilaisista 
oli kotoisin kaupungeista ja kauppaloista. Naisia kurssilaisista oli 88 prosenttia. Valmis-
tuttuaan yli neljännes koulutetuista sijoittui töihin Helsinkiin ja 40 prosenttia johonkin 
maan neljästä suurimmasta kaupungista. Noin 70 prosenttia hakeutui työskentelemään 
yleisissä kirjastoissa.31

Sivutoimisten kirjastonhoitajien koulutus 

Valtion kirjastotoimisto järjesti vuosina 1921–1929 10 päivää kestäneet kantakirjaston-
hoitajien kurssit yhteensä 15 kertaa, 2–3 kurssia kesässä. Osallistujat (10–30 henkeä kurs-
sia kohden) olivat enimmäkseen pääammatiltaan opettajia, ja jo kirjastonhoitajan teh-
tävässä toimivia. Pätevöitymistä kurssilta ei haettukaan, koska kelpoisuusvaatimuksia ei 
ollut määritelty. Kurssi sisälsi suurimmaksi osaksi samoja asioita kuin Kordelinin kurssit, 
mutta sisältö oli pakattu suppeampaan muotoon.32 Kansankirjastolain voimaan tulon 
jälkeen kurssien merkitys korostui, koska kyseisen kurssin suorittaminen pätevöitti kan-
takirjastonhoitajan tehtäväänsä. Kolmen vuoden kuluessa peräti 500 henkilöä suoritti 
tutkinnon. Noin sata heistä oli käynyt kurssin jo ennen lain voimaan tuloa ja haki nyt pä-
tevyystodistuksen.33 Kaupunginkirjastojen sivutoimisille virkailijoille suunniteltiin omat 
kolmen viikon kurssit, mutta tämä koulutus eli vain hetken. Oppilaita oli vähän, ja kurssi 
korvattiinkin kirjekurssina suoritettavalla Kirjastonhoidon jatkokurssilla.34

1920-luvun alussa aloitettiin myös Kansanvalistusseuran kirjeopiston kirjastokurssit. 
Kurssin laati ja sen opettajana toimi Helle Kannila. Myös tämän kurssin merkitys oli epä-
virallinen ennen Kansankirjastolain aikaa, mutta se muuttui tärkeämmäksi 1930-luvun 
mittaan, jolloin kurssin käymisellä saatiin pätevyys jo hoidettuun virkaan. Kirjekurssi 
koostui kahdeksasta opetuskirjeestä, jotka pohjautuivat Kannilan Kirjastonhoidon oppaa-
seen. Sisältö oli käytännönläheinen ja ammatin peruskysymyksiin paneutuva.35 
30  Poteri 1991, 12.
31  Poteri 1991, 13.
32  Vatanen 1988, 41–43.
33  Vatanen 1988, 136.
34  Vatanen 1988, 139.
35  Vatanen 1988, 44, 136–138.



147

Kirjastojen johtokunnat ja kirjastonhoitajat – paikallisia kirjakulttuurin toimijoita

Kirjastonhoidon opetusta annettiin myös tuleville kansakoulunopettajille seminaa-
reissa. Kouluhallituksen ohjeiden mukaan seminaarin kirjastonhoitajan tuli antaa se-
minaarin opiskelijoille kirjasto-opin opetusta ja opastaa siinä yhteydessä myös tietojen 
etsimistä kirjallisuudesta. Seminaarin opettajien piti antaa opiskelijoille oppiaineisiin liit-
tyviä tehtäviä, joiden suorittaminen edellytti tiedonhakua. Referenssityöt eivät kuiten-
kaan päässeet täydellä teholla käyntiin, koska seminaarien käsikirjastot olivat puutteel-
lisia. Niitä kuitenkin ryhdyttiin uudistamaan juuri 1920-luvun loppupuolella.36 Helle 
Kannila palkattiin 1930-luvun puolivälissä seminaarien kirjasto-opin tarkastajaksi. Teh-
tävässä toimiessaan Kannila arvioi myös seminaarien kirjastot ja seminaarien harjoitus-
koulujen lainakirjastot. Jälkimmäiset olivat laajuudeltaan keskimäärin 1000-niteisiä, ja 
niiden kirjavalinta oli Kannilan mukaan tehty hyvin. Hänen mukaansa seminaarien har-
joituskoulujen lainakirjastojen olikin oltava todellisia mallikirjastoja. Seminaarien opis-
kelijoilla oli siis opiskeluaikanaan hyvät mahdollisuudet nähdä hyviä, toimivia kirjasto-
ja. Kannila arvioi myös seminaarien mahdollisuutta edistää opettajien – joista siis myös 
osa oli kirjastonhoitajia – kirjallisuudentuntemusta. Seminaariopetuksen kirjallisuuden 
kurssi oli sinänsä laaja, mutta sen ulkomaisen kirjallisuuden osuutta Kannila piti niuk-
kana.37 

Myös kirjastoalan täydennyskoulutus aloitettiin 1920-luvulla.38 Vuodesta 1929 läh-
tien yleisin täydennyskoulutuksen muoto olivat kirjastontarkastajien järjestämät kaksi-
päiväiset kokoukset, joita pidettiin parin vuoden välein. Kaikille halukkaille avoimet 
kokoukset koostuivat alustuksista, keskusteluista ja tutustumisretkistä kirjastoihin. Kau-
punkien kirjastojen virkailijoille järjestettiin omia tapaamisia. Kun täydennyskoulutus 
alkoi eriytyä eri toimintamuotoihin, oli erikoiskurssien ensimmäinen kohde lastenkir-
jastotyö. Vuonna 1936 pidettyihin lastenkirjastokursseihin osallistui 40 henkilöä, joista 
valtaosa toimi yleisissä kirjastoissa.39 ”Kurssikausi” loppui, kun kirjastonhoidon koulutus 
siirrettiin Yhteiskunnalliseen korkeakouluun 1945.

1.2 Kansakoulunopettajat kirjastonhoitajina

On tavattu sanoa, että sivutoimiset kirjastonhoitajat olivat enimmäkseen opettajia. Tot-
ta on, että heidän joukossaan oli enemmän opettajia kuin muiden ammattien edusta-
jia, mutta maaseudun sivutoimisten kirjastonhoitajien kokonaismäärästä 1928 opettajat 
muodostivat kuitenkin vähemmistön (40 prosenttia). Eniten opettajia oli Turun ja Porin 
36  Vatanen 1988, 64–65.
37  Vatanen 1988, 109–111.
38  Vatanen 1988, 43–44.
39  Vatanen 1988, 144–146.
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läänin sekä Hämeen läänin kirjastojen kirjastonhoitajissa, vähiten pohjoisimman Suo-
men kirjastonhoitajissa. Kaupunkien kirjastonhoitajista 1928 opettajia oli 16, muita hen-
kilöitä 39.40

Hannu Simola on tarkastellut ns. opettajapuhetta eli sitä puhumisen tapaa, jota valtiolli-
sessa kouludiskurssissa on käytetty opettajasta puhuttaessa. Opettajanvalmistuksen alku-
vaiheesta eli 1860-luvulta lähtien kansanopettajien tuli olla ruumiiltaan ja käytökseltään 
mallikelpoisia. Näiden ominaisuuksien varmistaminen tapahtui opettajankoulutuslaitok-
sissa, seminaareissa. Mallikansalaisuus oli keskeinen vaatimus Uno Cygnaeuksen 1861 
laatimassa ohjesäännössä Suomen kansakoulunopettajille. Opettajan tuli olla hyvänä esi-
merkkinä kristillisessä elämässä sekä hankkia lasten ja heidän vanhempiensa luottamus 
säädyllisellä käytöksellä, nuhteettomalla elämällä, opettavaisella seurustelulla ja hyödylli-
sellä ohjauksella. Kaikki 1800-luvulla laaditut asetukset painottivat ”siveellistä nuhteet-
tomuutta”. 1920-luvulla painotettiin erityisesti seminaariin pyrkijän fyysisen terveyden-
tilan tarkistamista. Samaan aikaan alettiin edellyttää viranhaussa johtokunnan antamaa 
todistusta ”elämänlaadusta” ja 1934 ”elämänlaadun” vaatimus ulotetaan myös koulun 
ulkopuolelle.42 

Sisäisen mallikelpoisuuden perusta oli kristillisessä moraalissa ja opettajalle soveliaas-
sa luonteessa. Cygnaeuksen mukaan seminaarin oppilaiden opetuksen ensimmäinen pe-
riaate oli uskonnollisuuden herättäminen, ja koulutuspäivien ohjelmaan liitettiin rukous-
hetket aterioiden yhteydessä, hartaushetket ja jumalanpalvelukset. 1920-luvun teksteissä 
ei korosteta erityisesti opettajien omakohtaista uskonharjoitusta, vaan kristillisyyden vaa-

Taulukko 1. Maaseudun sivutoimisten kirjastonhoitajien ammatti 1928.41

Lääni Opettaja Muu henkilö Yhteensä

Uudenmaan lääni 66 87 153
Turun ja Porin lääni 101 104 205
Hämeen lääni 118 113 231
Viipurin lääni 155 233 388
Mikkelin lääni 50 66 116
Kuopion lääni 94 125 219
Vaasan lääni 96 123 219
Oulun lääni 23 96 119
Yhteensä 703 947 1650

40  Cannelin 1932b, 18.
41  Cannelin 1932b, 18.
42  Simola 1995, 233–235.
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timusten näkymistä opetuksessa. Henkilökohtaista uskoa ei enää vaadittu terveen ruu-
miin ja mallikelpoisen käytöksen tavoin.43 Miten opettajan tuli sitten suhtautua työhön-
sä? Opettajan tuli tuntea rakkautta oppilaitaan kohtaan ja olla innostunut tehtävästään. 
Keskeinen käsite oli myös kutsumus, opettajankutsumus. 1920-luvun teksteissä kutsu-
mus laajennettiin koskemaan koulun lisäksi ”kansallisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
tehtäviä”.44 

Jos seminaarin käyneet opettajat omaksuivat edellä kuvatun mallin, olivat he kirjas-
tonhoitajinakin voimakkaita persoonia, joiden läsnäolo tuntui ja näkyi kirjastossa. Täl-
lainen opettaja-kirjastonhoitajapersoona opetti kirjastonkäyttäjille kirjastossa käyttäy-
tymisen tapoja ja epäilemättä jossain määrin myös sääteli, mitä kukin lainaaja lainasi. 
Toimintamalli ulottui varmaankin sekä lapsiin, esimerkiksi opettajan omiin oppilaisiin, 
että muihin lainaajiin. Lainaamisen ja lukemisen ohjaamista voi pitää toisaalta kirjalli-
suutta koskevan asiantuntemuksen jakamisena, toisaalta suoranaisena sensuurina ja ra-
joittamisena.

Tämän tutkimuksen esimerkkikirjastoista yhdeksässä toimi kirjastonhoitajana kansa-
koulunopettaja.45 Heinolan kirjastossa työskenteli Aino Valvanne, Huittisissa Paavo Ar-
vola, Janakkalassa F.V. Valaranta, Jämsässä Viljo Hirsjärvi, Kokkolassa Leila Sandelin 
(kirjastoapulainen), Oulunsalossa Maija Remes ja Aune Hummelin, Pälkäneellä Martta 
Salonen, Raahessa Gerda Holmström sekä Savonlinnassa Aaro Liukko ja P.V. Pekkarinen. 
Valaranta oli valmistunut Rauman seminaarista 1901, Hirsjärvi Jyväskylän seminaarista 
1905, Pekkarinen Kajaanin seminaarista 1906, Arvola Sortavalan seminaarista 1909 ja 
Liukko Kajaanin seminaarista 1915. Holmström hankki kansakoulunopettajan pätevyy-
den 1920 50-vuotiaana miehensä kuoleman jälkeen. Hummelin ja Salonen olivat heitä 
nuorempaa polvea, Hummelin sai päästötodistuksen Tammisaaren seminaarista 1924 ja 
Salonen hospitanttitodistuksen Rauman seminaarista 1925. Valvanne oli suorittanut yli-
oppilastutkinnon ja saanut erioikeuden perusteella kelpoisuuden kansakoulunopettajan 
virkaan.46 

Arvola, Hirsjärvi, Liukko, Pekkarinen ja Valaranta olivat paikkakuntiensa merkki-
miehiä, mukana monissa yhteiskunnallisissa tehtävissä ja harrastustoimissa, minkä vuok-
si heidän elämänvaiheensa on talletettu pitäjänhistorioihin ja matrikkeleihin. Heidän toi-
minnassaan toteutui varmasti periaate, jonka mukaan seminaarin tuli valmistaa, paitsi 
kutsumustietoisia opettajia ja mallikansalaisia, myös toimihenkilöitä eri yhteiskunnalli-
43  Simola 1995, 240.
44  Simola 1995, 243.
45  Esimerkkikirjastojen kirjastonhoitajien elämäkertatietoja liitteessä 5.
46  Sandelinia ja Remestä koskevaa tietoa ei löytynyt. Valvanteesta Paalanen & Ahomäki & Sirkkola 1949, 

160–161. Arvolasta Härkönen & Pankakoski & Seppä 1940, 235. Valarannasta Kurvinen & Liikkanen 
1947, 474. Hirsjärvestä Jyväskylän seminaari… 1937, 298–299. Hummelinista Ekenäs seminarium 
1947, 96. Salosesta Kurvinen & Liikkanen 1947, 422. Holmströmistä Raahen seminaari… 1921, 216 ja 
Holmström 1965, 55. Liukosta Kääriäinen et al. 1950, 275. Pekkarisesta Kosunen 1975, 77.
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siin tehtäviin. Näitä miehiä valittiin erilaisiin kunnallisiin luottamustehtäviin, mm. kun-
nan- ja kaupunginvaltuustojen jäseneksi. Yhteistä heille kaikille oli myös kuoroharrastus, 
ja ainakin Hirsjärvi, Liukko ja Valaranta myös johtivat kuoroja. Hirsjärvi ja Liukko toi-
mivat sanomalehden toimittajina ja heillä oli muutakin kirjallista toimintaa. Hirsjärvi 
kirjoitti runoja ja Liukko mm. näytelmiä, historiateoksia ja runokirjan, joskin hänen kir-
jallinen julkaisutoimintansa alkoi vasta 1940-luvulla.47 

Seminaarikoulutus tukeutui yhteiskuntaa säilyttäviin, konservatiivisiin arvoihin. 
Vaikka asiaa ei voidakaan tässä millään ilmestyneellä tutkimuksella todentaa, lienee sel-
vää, ettei seminaarin käyneiden kansakoulunopettajien joukossa juurikaan ollut radikaa-
lia, vasemmistolaista väkeä. Edellä luetelluista viidestä opettaja-kirjastonhoitajasta kah-
den henkilön yhteiskunnallinen toiminta on kirjattu historiateoksiin melko tarkkaan. 
He ovat Paavo Arvola ja Viljo Hirsjärvi. Huittislainen Paavo Arvola oli 1920-luvun alus-
sa Maalaisliiton jäsen, sittemmin Kokoomuksen ja Lapuan liikkeen aikana hän siirtyi 
IKL: n jäseneksi. Hän osallistui kansalaissotaan ja toimi suojeluskunnan esikunnassa.48 
Myös jämsäläinen Viljo Hirsjärvi edusti porvarillista vaaliliittoa, mutta toimi kansalais-
sodan jälkeen poikkeuksellisen sovittelevalla ja ymmärtävällä tavalla sodan hävinnyttä 
osapuolta kohtaan. Suurta hämmästystä herätti Jämsässä se, että Hirsjärvi jatkoi Jäm-
sän työväen sekakuoron johtamista myös kansalaissodan jälkeen. Hirsjärven toiminnan 
arvioinneissa on korostettu hänen eettistä luonteenlaatuaan ja haluaan toimia sillan-
rakentajana yhteiskuntaryhmien välillä.49 Jämsäläiset tuntevat hyvin opettaja Isomäen 
tapauksen ja Viljo Hirsjärven osuuden siinä. Jämsänkoskelainen Kaarlo Isomäki pidätet-
tiin helmikuussa 1918 ja häntä syytettiin punakaartilaisuudesta, vaikka näyttöä asiasta 
ei ollut. Isomäki lähetettiin vankileirille, josta eräät jämsäläiset tulivat häntä hakemaan. 
Paluumatkan aikana Isomäen onnistui paeta metsään, missä hän piileskeli 91 vuorokaut-
ta, kunnes käveli Petäjäveden pitäjään ja tuli siellä ihmisten ilmoille. Viljo Hirsjärvi kuu-
li tapauksesta, lähti Petäjävedelle ja toimitti Isomäen Helsinkiin sairaalaan, missä tämä 
ilmoittautui hoitoon Viljo Hirsjärven nimellä. Isomäki sai vapauttavan tuomion valtio-
petosoikeudenkäynnissä.50

Edellä esitellyt opettaja-kirjastonhoitajat olivat mukana monissa yhteiskunnallisissa 
tehtävissä ja lukuisissa harrastuksissa. Esimerkkikirjastojen kirjastonhoitajien joukossa 
on muitakin paikkakunnan merkkihenkilöitä. Heinolalainen A. Lähteenkorva lukeutui 
kansakoulun tarkastajana pikkukaupungin sivistyneistöön yhdessä seminaarin johtajien 
ja lehtoreiden kanssa. Sosiaalisessa asteikossa edellä mainittuja lähellä olivat keskikoulun 

47  Emt. Hirsjärvestä myös Kuusisto 1989, 286, 298. Liukon kaunokirjallinen tuotanto ks. Hirvonen et al. 
1985.

48  Alapuro 1994, 286, 289.
49  Kuusisto 1989, 151, 202–203, 298; Laaksonen 1984.
50  Laaksonen 1984, 9. Kaarlo Isomäki on kirjoittanut kokemuksestaan kirjan Henkipattona. Kärsittyä elä-

mää vapaussotamme päiviltä. Helsinki 1920.
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opettajat, joista puolestaan Niilo ja Aino Valvanne toimivat myös kirjastonhoitajina Hei-
nolassa.51 

Miten nämä monessa mukana olevat paikkakunnan merkkihenkilöt ehtivät myös 
hoitaa kirjastoa, joka oli avoinna yleensä kahtena iltana viikossa? Yksi ratkaisu asiaan oli 
kirjastonhoidon työkokonaisuuden hoitaminen perheen yhteisenä tehtävänä.

1.3 Kirjastonhoito perheen ja naisen työnä

Sivutoiminen kirjastonhoito oli monessa tapauksessa, joko säännöllisesti tai tilapäisesti, 
perheen työtä. Kirjastonhoitajaksi nimitettiin yksi perheenjäsen, ja muut auttoivat häntä 
esimerkiksi luetteloinnissa, kirjojen lainaamisessa ja kirjahyllyjen järjestelyissä. Tällainen 
työn ja vastuun epävirallinen jakaminen oli maaseudulla tuttu tapa organisoida työteh-
täviä. Maritta Pohls on kuvaillut organisaatiomallin soveltamista postityöhön 1800-lu-
vun jälkimmäisen puoliskon aikana. Pohls on selvittänyt joensuulaisen Rosa Forsténin 
elämänvaiheita nuoresta tytöstä alkaen. Isän kuoltua 15-vuotias Rosa otti vastuulleen 
perheen elatuksen ja aloitti virkauran postikonttorin apulaisena. Hän toimi sittemmin 
samanaikaisesti monissa sivutoimisissa tehtävissä, postissa, satamakonttorissa, rahaston-
hoitajana jne. Leipä oli konkreettisesti pieninä palasina, ja monista osa-aikaisista tehtä-
vistä piti koota elanto. Postimestareilla saattoi olla käytettävissään määräraha apulaisten 
palkkausta varten, ja oli edullisinta palkata apulaiseksi oman perheen jäsen, jonka elan-
nosta oli joka tapauksessa huolehdittava. Postinjakajana saattoivat toimia tyttäret, kun isä 
oli virallisesti nimetty postimestari. Toimeentulo ja sosiaaliturva perustui sosiaalisiin ver-
kostoihin, ja ne puolestaan määräytyivät pitkälti mm. sukulaisuuden ja yhteisöllisyyden 
perusteella. 1800-luvun yhteiskunnassa suvun sisäinen velvollisuudentunne oli vahva.52 

Kirjastotyön organisoinnissa perheen kesken hoidettavaksi oli useimmissa tapauksissa 
kyse siitä, että yksi perheenjäsen sai palkan, mutta työhön osallistui useampi. Kirjaston-
hoitajan tehtävä ja rooli ymmärrettiin vielä 1920- ja 1930-luvulla siinä määrin epäviral-
liseksi, varsinkin maaseudulla, että vaimojen ja tyttärien toiminta mieskirjastonhoitajan 
apuna tai hänen palkattomana sijaisenaan oli yleistä. Tilanne ei liene kovinkaan paljon 
muuttunut sodan jälkeenkään.53 

51  Lähteenkorvasta, Aino Valvanteesta ja Niilo Valvanteesta Endén 1989. 
52  Pohls 2001, 79–91.
53  Itselläni on asiasta henkilökohtaista kokemusta 1960-luvulta. Isäni Ilmari Eskola toimi Jämsän Juoks-

lahden piirikirjaston kirjastonhoitajana ja minä hänen palkattomana apulaisenaan. Lainaustoimintaa 
minua ei päästetty hoitamaan, mutta sain kirjoittaa hankintakirjaan tietoja uusista kirjoista. ”Pätevyys-
vaatimuksena” on epäilemättä ollut siisti kaunokirjoituskäsiala.
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Esimerkkikirjastoista ainakin Alajärvellä, Huittisissa ja Savonlinnassa on jossain mää-
rin toteutettu kirjastonhoitoa perheen yhteisenä tehtävänä. Kirjastontarkastaja toteaa Ala-
järven kirjastosta, että ”kirjastonhoitajana toimii H. Metsäpelto, tytär oikeastaan”.54 Jos-
tain syystä suutari Metsäpelto haluttiin nimittää virallisesti kirjastonhoitajaksi, ja sen 
jälkeen isän ja tyttären keskinäisellä sopimuksella tytär hoiti työn. Huittisten kantakir-
jastoa käyttäneen Eeli Kulmalan muistelun mukaan tunnelma kirjastossa oli vapautu-
neempi kun kirjastonhoitaja Paavo Arvolan vaimo Anna Arvola oli hoitamassa kirjastoa.55 
Kirjastontarkastaja Hellin Hendolin on merkinnyt tarkastuskertomukseensa kirjaston-
hoitajaksi Paavo Arvolan ja ”apulaiseksi” Anna Arvolan?56 Oliko Anna Arvola palkattu 
kirjastoon työhön toiseksi työntekijäksi miehensä lisäksi vai toimiko hän miehensä pal-
kattomana sijaisena? Tähän tapaukseen ei vastausta ole löytynyt, mutta jälkimmäinen 
malli oli yleisempi, koska maalaiskuntien kirjastoissa ei yleensä maksettu palkkaa kuin 
yhdelle työntekijälle. Pälkäneen kirjasto, jossa maksettiin palkkaa neljällekin työntekijäl-
le,57 oli maalaiskirjastoksi harvinainen poikkeus. Kun Savonlinnan kaupunginkirjastossa 
siirryttiin avohyllyjärjestelmään ja kirjojen pitäminen hyllyllä järjestyksessä tuli aikaisem-
paa työläämmäksi, otti kirjastonhoitaja P.V. Pekkarinen kirjastoon mukaan tyttäriään 
järjestämään kirjahyllyjä. Pekkarinen olisikin halunnut siirtymistä takaisin suljettuun 
hyllyjärjestykseen juuri kasvaneen työmäärän vuoksi.58 Kirjastonhoitajalla oli kuukausi- 
tai vuosipalkka, jonka vastineeksi kirjastoa tuli pitää avoinna määrätunnit ja tehdä muut 
sovitut työt. Tehtävän luonne oli jossain määrin urakka: jos yhden aika ei riittänyt työstä 
selviämiseen, kutsuttiin perheenjäsenet apuun. 

On luonnollista, että kirjastonhoitajan tehtävä myös kulki suvussa. Uusi henkilö teh-
tävästä luopuvan tilalle oli helppo löytää läheltä. Iin kirjastoa hoiti 1920- ja 1930-luvulla 
neljä sisarta, kukin vuorollaan muutaman vuoden. Kirjastoa hoitaessaan he olivat noin 
20–30 vuoden ikäisiä. Tyyne, Kerttu, Margit ja Impi Kurttilan isä oli nuorena ollut in-
nokas nuorisoseuralainen. Kaksi nuorinta, Margit ja Impi hankkivat kirjastonhoitajan 
tehtävään vaaditun koulutuksen.59 Alajärven kirjastoa 37 vuotta hoitaneen Silja Anttilan 
jälkeen kirjastonhoitajaksi tuli hänen tyttärensä Eeva Mäkinen.60 Heinolan kirjaston kir-
jastonhoitajana työskenteli 1930-luvulla kirjastonhoitajien valmistuskurssin suorittanut 

54  Olga Risulan tarkastuskertomus Alajärven kantakirjastosta 27.4.1922. KA. VKTA, Hd 21.
55  Eeli Kulmala. SKSKA. KP, 1340.
56  Hellin Hendolinin tarkastuskertomus Huittisten kantakirjastosta 29.8.1927. KA. VKTA, Hd 16.
57  Pulkkinen 1964, 36.
58  Miettinen 1967, 38.
59  Ivar Frin tarkastuskertomukset Iin kantakirjastosta 11.–14.12.1924, 23.10.1926, 23.11.1929 ja 26.2.1931. 

Martti Koskimiehen tarkastuskertomus 4.12.1931. Vilho Siven tarkastuskertomus 23.2.1937. KA. 
VKTA, Hd 13.

60  Kivipelto 1966, 237.
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Anni Luisto ja kirjastoapulaisena hänen sisarensa Irja Luisto. Irja Luistosta tuli kirjaston-
hoitaja sisarensa jälkeen ja hän suoritti valmistuskurssin 1941–1942.61

Kirjastonhoitajien sukupuolijakautumasta ei ole käytettävissä kattavaa tietoa. 1932 
kirjastonhoitajiksi nimitettiin yhtä paljon miehiä ja naisia.62 Ammattikunnan sukupuo-
lisuuden kannalta olennaista oli kuitenkin kirjastonhoitajien valmistuskurssien painottu-
minen naisenemmistöiseksi, koska tästä joukosta tulivat päätoimiset kirjastonhoitajat.63

Tämän tutkimuksen esimerkkikirjastojen kirjastonhoitajina on 1920- ja 1930-luvulla 
ollut sekä miehiä että naisia. Kuten edellä on todettu, useampikin mieskirjastonhoitaja on 
jäänyt paikkakuntansa historiaan aktiivisena ja arvostettuna paikallisena vaikuttajana. 
Naiset ovat tulleet tunnetuksi lähinnä ammattinsa, kansakoulunopettajan toimen kaut-
ta. Osa naisista, esimerkiksi neljä Kurttilan sisarusta, toimivat kirjastonhoitajan tehtäväs-
sä nuorina naisina, ”talon tyttärinä”. Tehtävä kiersi sisarelta toiselle. Silja Anttila puoles-
taan hoiti Alajärven kirjastoa usean vuosikymmenen ajan ja hankki pääelannon useista 
eri tehtävistä, mm. vahtimestarina, käsityönopettajana ja kutojana.64 Pälkäneläiset Hilma 
Freiström ja Elsa Valanne toimivat keskiluokkaisissa naisten ammateissa, Freiström tuo-
marin sihteerinä ja Valanne pankkivirkailijana.65 Kokkolalainen Annie Hongell sijoittui 
sosiaalisessa asteikossa melko korkealle. Hänen isänsä oli merikapteeni ja Annie Hongell 
kävi itse Raahen porvari- ja kauppakoulun. Hän toimi pankin prokuristina ja sivutoimi-
sena apteekin kirjanpitäjänä. Näiden tehtävien lisäksi hän työskenteli Kokkolan kaupun-
ginkirjaston kirjastonhoitajana 1909–1949, ja sen jälkeen pari vuotta vielä varajohtajana 
ja ruotsinkielisen osaston hoitajana.66

61  Aumo 1963, 66; Ranta 1955, 125–126.
62  Kaupunginkirjastoihin neljä naista ja yksi mies. Kantakirjastoihin 33 naista, 37 miestä. Piirikirjastoi-

hin 28 naista, 16 miestä. Nimityksiä tehtiin 1932 runsaasti, koska tehtävät oli julistettava uusien päte-
vyysvaatimuksien vuoksi haettavaksi. Uusia kirjastonhoitajia… 1932.

63  1920 14 naista, kaksi miestä. 1924 17 naista, kolme miestä. 1930 26 naista, neljä miestä. 1934 24 nais-
ta, 6 miestä. 1937 25 naista, neljä miestä. Ranta 1955, 125–126.

64  Silja Anttilan ammatit kirjastontarkastajien kertomuksista. Olga Risulan tarkastuskertomus Alajärven 
kantakirjastosta 14.–15.9.1929, 24.5.1933, 15.5.1938. KA. VKTA, Hd 21.

65  Olga Risulan tarkastuskertomus Pälkäneen kantakirjastosta 7.11.1921, Hellin Hendolinin tarkastus-
kertomus 21.9.1937. KA. VKTA, Hd 6.

66  Pulakka 1995, 216.
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1.4 Kirjojen osto kirjastoissa

Pälkäneen kirjastoon ostettiin kirjat 1930-luvulla Pälkäneen kirjakaupasta ja suoraan 
kustantajalta. Myös huutokaupasta ostettiin kirjoja.67 Janakkalan kirjasto hankki kir-
jansa Kansanvalistusseuralta ja Turengin kirjakaupasta. Hankintoja tehtiin Janakkalassa 
yleensä kaksi kertaa vuodessa.68

1874 perustettu Kansanvalistusseura aloitti kirjamyynnin kirjastoille jo toimintan-
sa alkuvaiheissa. Kirjamyynti oli 1870- ja 1880-luvulla seuran sihteerin A.A. Granfeltin 
henkilökohtaista toimintaa, joskin seuran toimikunta halusi valvoa, mitä kirjoja kirjastoi-
hin suositeltiin hankittaviksi. Tämä tapahtui kirjaluetteloiden avulla. Kirjamyynti siirtyi 
seuran sihteeriltä Kansanvalistusseuran liiketoimeksi 1891. ”Seuralle hankittiin pysyvä 
varasto lujiin nahkaselkäisiin kirjastokansiin sidottuja, kansankirjastoihin sopiviksi kat-
sottuja kirjoja sekä myöhemmin myös erilaisia kirjastotarpeita, joten tilaukset voitiin vä-
littömästi suorittaa”, kirjoittaa Kansanvalistusseuran historioitsija Arvo Inkilä.69 Seuran 
tehtävänä oli myös valtionapuna kirjastoille myönnettyjen kirjojen jakelun järjestäminen. 
Sekä myynnin että valtionavun jakamisen organisoimiseksi seura painatti kirjaluetteloi-
ta.70 Kirjamyynti oli Kansanvalistusseuralle taloudellisesti tärkeää ja tuotto esimerkiksi 
kirjastotarvikkeista saatuun tuloon verrattuna merkittävä.71 

Maalaiskirjakauppaliiton synty 1902 edisti kirjakauppojen perustamista maaseudul-
le. Kun maaseudulla oli 1912 48 kirjakauppaa, oli niitä 1931 jo 343. Suomessa oli 1933 
kaikkiaan 459 kirjakauppaa.72 Kirjakauppa-ala oli keskitetysti säänneltyä ja kirjastoille 
annetut alennukset määritelty valtakunnallisesti. Kirjastoalennukset olivat 1919 lähtien 
10–15 prosenttia oston suuruuden mukaan. Ehtoja kiristettiin 1936, jolloin alennuksen 
suuruudeksi määriteltiin 10 prosenttia riippumatta vuotuisista hankintamääristä. Alen-

67  Pälkäneen kantakirjaston hankintaluettelo.
68  Janakkalan kirjaston kantakirja.
69  Inkilä 1960, 168–170.
70  1920-luvulla julkaistujen luetteloiden ja niitä koskevien tietojen tavoittaminen osoittautui vaikeaksi. 

Valtion kirjastotoimiston arkistossa on seuraavat Kansanvalistusseuran luettelot: Valioluettelo 1929 
kirjastoihin sopivista kirjoista, Tammikuussa 1931 julkaistu lisäys Valioluetteloon 1929 kirjastoihin 
sopivista kirjoista, Kirjaluettelo 1932 kirjastoihin sopivista kirjoista, Tammikuussa 1933 julkaistu li-
säys kirjaluetteloon 1932 kirjastoihin sopivista kirjoista, Kansanvalistusseuran julkaisema kirjaluettelo 
kirjastoihin sopivista kirjoista 1939, Helmikuussa 1941 julkaistu lisäys Kansanvalistusseuran julkaise-
maan kirjaluetteloon kirjastoihin sopivista kirjastoista 1939. Kansanvalistusseuran Kansallisarkistossa 
säilytettävään arkistoaineistoon ei sisälly edellä mainittuja tai muita kirjaluetteloita, eikä Suomen kan-
sallisbibliografiaan sisälly tietoja mainituista luetteloista, joita on kuitenkin mitä ilmeisimmin ilmesty-
nyt myös aikavälillä 1918–1929.

71  Kansanvalistusseuran vuoden 1926 talousarviossa arvioitu ylijäämä kirjojen välityksestä 115.000 mar-
kaksi ja kirjastotarvikkeiden myynnistä 10.000 markaksi. KA. KVS. Kassakirja 23.9.1924–25.11.1925, 
Gb 16.

72  Virtanen 1958, 154, 323.
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nuksen ulkopuolelle jätettiin tässä vaiheessa ostovuoden uutuuskirjat. Rajoitusta oli esi-
tetty ainakin kirjailijoiden taholta. Alennusprosentin pienentäminen ja alennuksen pois-
taminen uutuuksilta ei miellyttänyt kirjastoväkeä, jonka oli vaikea käsittää, että kirjastot 
tavallaan ymmärrettiin uhaksi kirjallisuuden myynnille ja levitykselle.73 

Kustannustoimen ja kirjailijoiden suunnasta esitettiin myöhemminkin epäilyjä, että 
kirjastojen kirjaostot vähentäisivät kirjojen myyntiä ja sitä kautta kirjailijoiden toimeen-
tuloa. Käyty keskustelu johti sittemmin 1961 ns. kirjastokorvausapurahoja koskevan lain 
säätämiseen.74 Kirjailijoille ryhdyttiin maksamaan apurahoja korvaukseksi siitä, että kir-
joja lainattiin maksutta kirjastoista. 

Kirjojen näytelähetysten toimittaminen kirjastoihin käynnistyi jossain määrin 1930-
luvulla. Kirjastojen johtokunnat toteuttivat samaa ideaa – tutustumista kirjoihin ennen 
ostopäätöksen tekoa – selailemalla uutuuskirjoja kirjakaupoissa. Tämä ei ollut valtion 
kirjastohallinnon mielestä hyvä tapa tehdä kirjavalintaa, koska se edisti sortumista ”päi-
vän puheenaiheena” oleviin kirjoihin ja koska kirjakauppias pääsi tällä tavoin mukaan 
kirjavalintatyöhön.75 

73  Kirjastojen kirjakauppa-alennusta on… 1936, 19–23, 62.
74  Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista (1961).
75  Kirjastontarkastaja Yrjö Uljas esitti asiasta huomautuksen Huittisten kantakirjaston johtokunnalle: 

”kirjakauppa ei ole sopiva kirjojen valitsemispaikka”. Yrjö Uljaan tarkastuskertomus Huittisten kanta-
kirjastosta 17.10.1936. KA. VKTA, Hd 16.
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2 Vuosina 1918–1921 julkaistujen kirjojen hankinta Alajärven, 
Heinolan, Jämsän ja Raahen kirjastoissa

Tarkasteltaessa kirjojen hankintaa 1910- ja 1920-luvun vaihteessa (1918–1921 julkaistu-
jen kirjojen hankinta) esimerkkikirjastoja ovat Alajärven ja Jämsän kantakirjastot sekä 
Heinolan ja Raahen kaupunginkirjastot. Alajärvi oli noin 7.000 asukkaan kunta Vaasan 
läänissä, Hämeen läänin Jämsässä oli runsaat 13.000 asukasta. Ruokakuntia oli Ala-
järvellä 1.100 ja Jämsässä 1.500. Jos pitää hevosia ja nautakarjaa vaurauden mittarina, 
havaitsee Jämsän ylivertaisen rikkauden Alajärveen verrattuna (2,5-kertainen eläinmää-
rä). Molemmissa kunnissa toimi osuusmeijeri ja apteekki. Oulun lääniin kuuluneessa 
Raahessa oli Mikkelin läänin Heinolaan verrattuna yli kaksinkertainen asukasmäärä 
(Raahessa noin 4.000 asukasta, Heinolassa noin 1.700 asukasta). Vain hyvin pieni vä-
hemmistö kummankin kaupungin asukkaista oli ruotsinkielisiä. Raahe oli satama- ja 
kauppakaupunki, Heinola sisävesisatama- ja matkailukaupunki. Molemmissa pikkukau-
pungeissa oli seminaari ja kylpylä sekä mm. raittiusyhdistys, eläinsuojeluyhdistys ja Kan-
sanvalistusseuran haaraosasto.1 

Alajärven ja Jämsän kirjastot ”elvytettiin” 1910-luvulla, kuten moni muukin kirjas-
to Suomessa. Kirjastot olivat olleet huonolla hoidolla, kirjat kuluneita ja vanhentuneina 
kiinnostamattomia. Epävarman ja satunnaisen rahoituksen takia jatkuvuus puuttui kir-
jastojen kehittämisestä. Asiaan uskottiin saatavan parannusta sillä, että kunnat ottaisivat 
taloudellista vastuuta kirjastoista. Alajärven kirjaston kokoelma tarkistettiin 1912 ja to-
dettiin, että käyttökelpoisia teoksia oli enää vain 150. Siitä lähtien alkoi kunta osoittaa 
varoja kirjojen hankintaan. Toiminta oli kuitenkin jossain määrin epävakaata. Vuonna 
1916 kirjastosta annettiin 1.051 kirjalainaa, mutta 1918 vain runsaat 336. Toivo Kivipelto 
selittää asiaa varsin uskottavalla perusteella, kansalaissodan epävakailla oloilla. 1910- ja 
1920-luvulla Alajärven kirjasto toimi Säästöpankin omistamassa huoneistossa.2 Jämsässä 
kuntakokous päätti 1914 perustaa kunnallisen kantakirjaston vanhan kansankirjaston 
pohjalle ja myönsi kirjallisuuden hankintaan määrärahoja. Kirjoja oli 1914 noin 500 kap-
paletta.3

Myös Raahen kirjaston lainausluvut putosivat 1910-luvun lopussa (1915 7.185 lainaa, 
1919 2.578 lainaa). 1920-luvun alussa lainaus kääntyi taas nousuun (1924 noin 6.072). 
Kirjaston historian kirjoittaja Gerda Holmström epäilee syyksi rahanarvon heikenty-

1  Tietosanakirja 1. 1909, 199; Tietosanakirja 3. 1911, 1582–1583; Tietosanakirja 7. 1915, 1318–1319.
2  Kivipelto 1966, 234–236.
3  Nieminen 1960, 8.
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misestä johtunutta kirjahankintojen dramaattista vähenemistä, vaikka ei kirjallisuuden 
hankintamääriä ilmoitakaan. Kirjamäärän on täytynyt olla pieni (käytettävissä on tieto 
vuodelta 1910, jolloin kirjoja oli noin 1000 nidettä). Toiminta oli kuitenkin kaupunki-
maisesti organisoitu. Kirjasto toimi historiallisesti arvokkaassa rakennuksessa, entisessä 
pakkahuoneessa. Kaupunginkirjastoon oli 1912 liitetty lastenkirjasto, jonka Suomalai-
suuden Liiton Raahen osasto oli perustanut 1907 ja hoitanut kansankirjastosta erillisenä. 
Käsikirjaston eriyttäminen lainakirjastosta oli pantu vireille 1913, joskin se pystyttiin to-
teuttamaan lopullisesti vasta 1927. Nyt tarkasteltavana ajanjaksona Raahessa ei toiminut 
muita yleisiä kirjastoja. Lapaluodon sivukirjasto perustettiin 1929.4

Nyt tarkasteltavana olevaan ajanjaksoon sijoittuu myös Heinolan kaupunginkirjaston 
uudelleen organisointi, kokoelmien läpikäynti, uutuushankinnan tehostaminen, luette-
loiden laadinnan uudistaminen ja uusien kalusteiden hankinta. Kokoelman perkauksen 
jälkeen kirjastossa oli 1.049 käyttökelpoisena pidettyä kirjaa, kun kirjasto tiloiltaan uu-
delleen järjesteltynä avattiin 1918 yksityisen henkilön omistamassa kiinteistössä. Kirjas-
ton yhteydessä toimi myös lukusali. Erilliset käsikirjasto ja lastenosasto saatiin vasta myö-
hemmin. Lainausmäärät kasvoivat nopeasti (1919 1.003 lainaa, 1920 1.941 lainaa, 1922 
3.975 lainaa). Sivukirjastoja ei Heinolassakaan ollut.5 

2.1 Esimerkkikirjastojen kirjahankintojen vertailua

Mainittuihin kirjastoihin hankittujen kirjojen määrät eivät poikkea suuresti toisistaan 
(vuosina 1918–1921 julkaistuista kirjoista hankittiin 243–330 nidettä kirjastoa kohden).6 
Eniten hankittiin Heinolaan ja vähiten Raaheen. Alajärven kantakirjastoon kirjoja ostet-
tiin 2–3 kertaa vuodessa, yleisimmin marras-joulukuussa.7 Heinolan ja Raahen kirjastot 
eivät saaneet Kansanvalistusseuran jakamia avustuksia, sillä kaupunkien kirjastoille niitä 
ei myönnetty. Alajärven ja Jämsän kantakirjastot saivat ainakin 1920 1000 markan avus-
tuksen kumpikin. Niiden piirikirjastoille avustusta ei myönnetty tai ne eivät hakeneet. 
Kansanvalistusseura jakoi kirjoina myönnettyjä avustuksia mainittuna vuonna 1920 yh-
teensä 98.950 markan arvosta 250 kanta-, piiri- ja nuorisoseuran kirjastolle, yleisimmin 
200–1000 markkaa kirjastoa kohden.8 Myönnetyistä avustuksista uutisoitiin alan lehdis-
sä vain satunnaisesti, joten Jämsän ja Alajärven kirjastojen mahdollisesti muina vuosina 
saamia avustuksia ei ole mahdollista tässä yhteydessä kattavasti selvittää. Voidaan arvioi-

4  Holmström 1938.
5  Aumo 1963, 34–36, 59.
6  Ks. taulukko 2.
7  Alajärven kunnan lainakirjaston kantaluettelo nro:t 1–2922.
8  Vuoden 1920 kirjastoavustukset 1921, 54–57.
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da karkeasti, että Alajärveen ja Jämsään saatiin vuonna 1920 valtionavustuskirjoja 30–
100 kappaletta. Arvostelevaa kirjaluetteloa selailemalla huomaa, että aikuisten ja nuorten 
romaani maksoi yleensä noin 10–15 markkaa, tietokirja 20–30 markkaa. Jos Jämsän ja 
Alajärven kantakirjastot saivat saman suuruisen kirja-avustuksen joka vuosi, oli sen mer-
kitys määrällisesti kirjahankinnoissa tuntuva. Tätä seikkaa ei kuitenkaan ole tässä yhtey-
dessä mahdollista selvittää.9

Kirjastot valitsivat avustuksena saamansa kirjat Kansanvalistusseuran luetteloista, 
joiden perusteella ne saattoivat myös ostaa seuralta kirjallisuutta. Tietokirjallisuutta han-
kittiin suhteellisesti eniten Jämsään (58 prosenttia kaikesta hankitusta kirjallisuudesta), 
toiseksi eniten Alajärvelle (43 prosenttia). Raaheen hankittiin tietokirjallisuutta 40 pro-
senttia ja Heinolaan vähiten, 32 prosenttia kaikista kirjahankinnoista. Tietokirjallisuu-
den hankintalukuja nostavat Alajärven ja Jämsän kohdalla tosin tässä tutkimuksessa 
yhteiskunnallisen kirjallisuuden luokkaan luettavat valtiopäiväasiakirjat, joita kirjastot 
saivat maksutta. Näissä maalaiskunnissa hankittiin Heinolan ja Raahen kirjastoihin ver-
rattuna enemmän myös uskonnollista kirjallisuutta. Alajärvellä hankittiin muita kirjas-
toja enemmän ns. itsekasvatuskirjallisuutta ja vähemmän historiallista kirjallisuutta.

Kaunokirjallisuuden hankintoja tarkastellessa kiinnittää huomion ensimmäiseksi 
Kootut teokset, runot ja näytelmät -luokkaan sijoittuvien teosten lukuisuuteen Alajär-
ven, Heinolan ja Jämsän kirjastoissa. Selitys löytyy siitä, että näihin kolmeen kirjastoon 
hankittiin useiden kotimaisten kirjailijoiden koottujen teosten niteitä, joita ilmestyi vuo-
sikymmenen vaihteen molemmin puolin poikkeuksellisen runsaasti. Näistä suurin osa oli 
proosaa, mm. Haahden, Kauppis-Heikin ja Talvion kootut teokset. Kirjastoihin hankit-
tuihin Alkion, Canthin ja Pakkalan koottuihin teoksiin sisältyi myös näytelmiä, Ahon 
teoksiin muistelmia ja Alkion koottuihin lehtikirjoituksia. Kaikkein selkeimmin ”romaa-
nikirjasto” oli Raahen kirjasto, jossa aikuisten kertomakirjallisuuden hankintojen osuus 
kaikista hankinnoista oli 48 prosenttia. Vastaava luku oli Heinolassa 42, Jämsässä 38 ja 
Alajärvellä 32 prosenttia.10

Jämsässä hankittiin hyvin vähän nuorisokirjallisuutta (4 prosenttia kaikista hankin-
noista). Enemmän ”aikuisten” kirjasto oli myös Raahen kirjasto (nuorisokirjallisuutta 11 
prosenttia kaikista hankinnoista). Vastaavat nuorisokirjallisuuden osuudet olivat Alajär-
vellä 24 prosenttia ja Heinolassa 26 prosenttia. Nuorisokirjallisuuden vähäinen määrä 
Jämsän kantakirjastossa viittaa siihen, että paikkakunnalla oli päädytty hoitamaan las-
ten lukeminen koulujen oppilaskirjastojen kautta. Jämsän kantakirjasto toimi Jokivarren 
koululla, ja koulun johtajaopettaja Viljo Hirsjärvi työskenteli kirjastonhoitajana. Kan-
9  Asian selvittely perustuu Kansanvalistus-lehden tietoihin. Kansanvalistusseuran arkistosta asiaa ei ole 

pyritty selvittämään.
10  On kuitenkin muistettava, että käytettävästä kirjallisuuden luokitustavasta johtuen kertomakirjalli-

suuteen kuuluvaksi lasketaan tässä myös koottujen teosten sisältämät muutamat muuhun kuin kau-
nokirjallisuuteen luettavat teokset. Niiden vaikutus mainittuihin prosenttiosuuksiin on kuitenkin vain 
vähäinen.



159

Vuosina 1918–1921 julkaistujen kirjojen hankinta Alajärven, Heinolan, Jämsän ja Raahen kirjastoissa

takirjasto oli sijoitettu luokkien ja opettajan asunnon väliseen eteisaulaan, jossa oli pari 
kirjakaappia ja kirjastonhoitajan pöytä.11 Tavat järjestää lasten ”vapaa” lukeminen vaihteli 
eri paikkakunnilla, eikä kirjastoalalla ollut yhtenäistä näkemystä asian parhaasta hoita-
misesta. Kaupunginkirjastonhoitajien kokouksessa 1923 kannatettiin ylempien luokkien 
ohjaamista yleiseen kirjastoon, vaikka alaluokkalaisia varten olisikin pelkkä oppilaskir-
jasto. Kirjastonneuvoja Hellin Hendolinin mukaan yleiset kirjastot olisivat sopivimpia 
hankkimaan lasten kaunokirjallisuuden, kun taas oppilaskirjastot toimisivat käsikirjas-
toina. Opettajain lehdessä puolestaan kannatettiin ”sopivan sivulukemisen” hankkimista 
myös oppilaskirjastoihin. Se estäisi oppilaita vieraantumaan koulusta ja toisi vaihtelua 
opetukseen. Lasten ottaminen yleisen kirjaston asiakaskunnaksi oli riippuvainen myös 
mahdollisuudesta järjestää kirjaston tilat sopivalla tavalla.12 

Aikalaisasiantuntijoiden, valtion kirjastotoimen virkamiesten, mielestä Alajärven, 
Jämsän ja Raahen kirjastojen kirjavalinta oli oikeaan osunutta ja korkealaatuista työ-
tä. Heinolan kirjastosta kirjastontarkastuskertomuksia on saatavissa vasta vuodesta 1930 
lähtien. Kirjastot olivat siis oman aikansa kriteereillä mitattuna kirjakokoelmansa puoles-
ta hyvin toimivia ja kehittyneitä kirjastoja, vaikka kirjastojen historioiden laatijat (kirjoit-
tamisajankohdan näkökulmasta asiaa tarkastellen) helposti surkuttelevat vähäisiä han-
kintoja. Olga Risulan mukaan Alajärven kantakirjastoon oli (1922) hankittu ”vain hyvää 
ja harkiten valittua kirjallisuutta” ja Jämsän kantakirjastoon (1922) ”erittäin huolellises-
ti valittua kirjallisuutta, noin puolet tietokirjallisuutta, joukossa hyvin arvokkaita teok-
sia.” 13 Helle Kannilan mukaan Raahen kirjastossa (1923) kirjavalinta oli ”sangen hyvä”, 
ja ”hyvä kaunokirjallinen maku näyttää olevan ohjaamassa myöskin kaunokirjallisuuden 
valintaa ja lainaamistyötä.” Kannila piti Raahen kaupunginkirjastoa Pohjanmaan pik-
kukaupunkien kirjastoista parhaimmin järjestettynä ja suurimmalla asiantuntemuksella 
hoidettuna.14 

Alajärven kantakirjasto oli siis (muihin verrattuna) leimallisesti valtiollista tietoa, itse-
kasvatus- ja uskonnollista kirjallisuutta sekä nuorisokirjallisuutta tarjoava kirjasto. Jäm-
sässä painotettiin tietokirjallisuutta yleensä ja valtiollista tietoa erityisesti sekä tarjottiin 
kirjallisuutta lähinnä aikuisille. Raahe oli selkeimmin aikuisten romaani- ja matkakirjal-
lisuuden kirjasto. Heinolassa hankittiin muita enemmän luonnontieteellistä sekä taiteen 
ja urheilun alojen kirjallisuutta. Yhteistä kaikille kirjastoille oli historiaa käsittelevien teos-
ten (mukaan lukien elämäkerrat) runsaus.   

11  Nieminen 1960, 8.
12  Vatanen 2002, 129.
13  Olga Risulan tarkastuskertomus Alajärven kantakirjastosta 27.4.1922. KA. VKTA, Hd 21; Olga Risu-

lan tarkastuskertomus Jämsän kantakirjastosta 20.9.1922. KA. VKTA, Hd 5.
14  Helle Kannilan tarkastuskertomus Raahen kaupunginkirjastosta 28.3.1923. KA. VKTA, Hd 2.
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Tietokirjallisuus

Luokka Jämsä Alajärvi Heinola Raahe

Yleisteokset 4 3 3 2
Filosofia. Psykologia 5 19 9 9
Uskonto 11 15 3 2
Yhteiskunta 52 47 5 6
Maantiede. Matkat. 13 4 19 19
Luonnontieteet 10 9 12 9
Talous. Tekniikka. 3 10 6 9
Taiteet. Urheilu. 5 1 11 4
Kirjallisuudentutkimus. Kielet. 7 1 7 5
Historia 45 23 31 33
Tietokirjallisuusnimekkeitä yhteensä 155 132 106 98

Aikuisten kaunokirjallisuus

Luokka Jämsä Alajärvi Heinola Raahe

Kootut teokset, runot ja näytelmät 15 30 41 2
Kertomakirjallisuus 86 69 97 117
Kaunokirjallisuusnimekkeitä yhteensä 101 99 138 119

Nuorisokirjallisuus

Jämsä Alajärvi Heinola Raahe

Nuorisokirjallisuusnimekkeitä yhteensä 11 74 86 26

Kirjahankintoja yhteensä

Jämsä Alajärvi Heinola Raahe

Kirjanimekkeitä yhteensä 267 305 330 243

Taulukko 2. Vuosina 1918–1921 julkaistujen kirjojen (nimekkeiden) hankinta Alajärven ja Jämsän 
kantakirjastoissa sekä Heinolan ja Raahen kaupunginkirjastoissa



161

Vuosina 1918–1921 julkaistujen kirjojen hankinta Alajärven, Heinolan, Jämsän ja Raahen kirjastoissa

2.2 Keskeinen kirjallisuus

Kaunokirjallisuus

Alkuperäinen suomenkielinen kaunokirjallisuus

Seuraavassa tarkastellaan niitä kirjoja, jotka hankittiin neljään, kolmeen tai kahteen kir-
jastoon tutkimuskohteena olleista kirjastoista (Alajärvi, Heinola, Jämsä ja Raahe). Mai-
nittua kirjakokonaisuutta kutsutaan tässä kirjastojen ”keskeiseksi kirjallisuudeksi”. Luet-
telo keskeisestä kirjallisuudesta on liitteenä.15 

Vuosina 1918–1921 ilmestyi koottuja teoksia kymmeneltä kotimaiselta kirjailijalta 
(Aho, Alkio, Canth, Haahti, Ivalo, Kivi, Kauppis-Heikki, Linnankoski, Pakkala ja Tal-
vio).16 Niistä tämän tutkimuksen keskeiseen kirjallisuuteen valikoitui seitsemän kirjaili-
jan teoksia. Tämä pääosin tuotantonsa lopettaneiden kotimaisten arvokirjailijoiden tuo-
tanto on joko ollut näissä kirjastoissa elävää, aktiivisesti käytettyä  kirjallisuutta tai sitten 
sillä on ollut sellainen arvostettu asema, etteivät kirjanostajat ole katsoneet voivansa ohit-
taa sitä. Julkaistuista kootuista teoksista vain Ivalon, Kiven ja Linnankosken teoksia ei 
valikoitunut keskeiseen kirjallisuuteen.17

Keskeisessä kirjallisuudessa on kotimainen historiallinen kaunokirjallisuus hyvin 
edustettuna. Sitä sisältyy edellä mainittuihin koottuihin teoksiin. Lisäksi mm. Santeri 
Ivalolta, Artturi Leinoselta ja Kyösti Wilkunalta hankittiin historiallista kirjallisuutta. 
Ivalon neljästä teoksesta kolme (Erämaan taistelu, Pietari Särkilahti ja Viipurin pamaus) 
oli alun perin 1910-luvun taitteessa julkaistujen romaanien uusia painoksia. Ivalon Ku-
ningas Suomessa (WSOY 1919) kertoo Kustaa Vaasan ajasta. Leinosen Lakeuksien lukko 
(WSOY 1920) on kertomus Etelä-Pohjanmaalta 1800-luvun puolivälistä. Wilkunan kak-
siosainen Miekka ja sana (WSOY 1919) sisältää historiallisia kertomuksia, kuten myös 
Topeliuksen Välskärin kertomusten 4. osa (WSOY 1918).18 

Suomen lähihistoriaan sijoittuivat Sillanpään Hurskas kurjuus (WSOY 1919) ja Rakas 
isänmaani (WSOY 1919) sekä Janne Kreivilän (Toivo Tarvas) kansalaissodan eri leireissä 
taistelleista veljeksistä kertova Velisurmaajat (Ahjo 1918). Sävyltään hartaita ovat Aukusti 

15  Liite 6.
16  Haettu Suomen kansallisbibliografia – Fennica-CD-ROM:sta hakusanoilla ”kootut teokset” ja ”koo-

tut kertomukset”.
17  Ivalon ja Kiven koottuja teoksia ilmestyi tosin tarkastellun ajanjakson kuluessa vain yksi nide kummal-

takin, Linnankoskelta neljä nidettä, mutta kaikki samana vuonna (1921).
18  Välskärin kertomusten 4. osan edellinen painos oli vuodelta 1896.
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Oravalan Pienestä pappilasta (KJG 1920) ja Arvi Järventauksen Kirkonlämmittäjä (Kirja 
1919). 

Taidekirjallisuutta keskeisen kirjallisuuden listalla ovat, eri kirjailijoiden koottujen 
teosten ohella, Sillanpään teokset sekä V.A. Koskenniemen ja L. Onervan runokokoel-
mat. Hjalmar Nortamon murrepakinoita hankittiin kirjastoihin myös sisämaassa. Marja 
Salmelan kaksi teosta edustavat psykologista kansankuvausta, taiteelliselta arvoltaan ai-
kanaan heikoksi arvioitua, mutta suuren lukijakunnan suosimaa kirjallisuutta.

Mitä jäi puuttumaan?

Neljän kirjaston keskeisestä kotimaisesta kirjallisuudesta puuttuu mm. Leinon ja Kallak-
sen tuotanto, Lehtosen Putkinotko, Tiituksen pakinat sekä Väinö Katajan ja U.W. Wala-
korven teokset. Leinon teoksia kustansivat useat kustantajat (vuosina 1918–1921 Minerva 
kuusi nimekettä, Ahjo neljä nimekettä, Otava kolme nimekettä, Gummerus yksi nime-
ke). Kallaksen kolmen puuttuvan teoksen kustantaja oli Otava. Katajalta ilmestyi kah-
deksan romaania Kariston kustantamana. Hänen jännittävät ja romanttiset kuvauksensa 
vähäosaisen kansan elämästä olivat kuuluneet paljon luettuun kirjallisuuteen, mutta Ka-
tajan paras aika on todennäköisesti 1910-luvun loppupuolella mennyt jo ohi. Katajan laa-
jan tuotannon ensimmäinen teos, Myllyperän emäntä, ilmestyi 1900. Katajaa heikompi 
kirjailija, joskin suosittu hänkin, oli Walakorpi. Häneltä ilmestyi 1917–1921 16 teosta, 
joista romaaneja viisi, samoin Kariston kustantamana. Walakorpi kirjoitti voimakastun-
teisia rakkauskertomuksia. Selitys mm. Katajan ja Walakorven puuttumiseen voi ainakin 
osittain olla se, että käännöskirjallisuudesta alkoi löytyä entistä enemmän vastaavaa, mut-
ta huomattavasti modernimpaa ja kiehtovampaa luettavaa.

Käännöskirjallisuus

Alajärven, Heinolan, Jämsän ja Raahen kirjastojen keskeisen kirjallisuuden listalla on 
käännöskirjallisuutta 66 nimekettä ja alkuperäistä suomalaista 52 nimekettä. Kirjastojen 
kirjanvalitsijat eivät siis pitäneet käännöskirjallisuutta kulttuuriltaan tai arvoiltaan vie-
raana. Käännöskirjallisuuden vierasperäiset paikan- ja henkilönnimet eivät myöskään 
tuottaneet ylipääsemättömiä vaikeuksia teosten vastaanotossa. 

Florence Barclay oli suomalaiselle lukijakunnalle nyt tarkasteltavana aikana uudehko 
tulokas. WSOY kustansi Barclayn Rukousnauhan ensimmäisen kerran 1914, ja romaanis-
ta tuli heti suosittu, koska tämän tutkimuksen piirissä oleva painos on jo neljäs. Viimeisin 
Rukousnauhan painos on vuodelta 1992. Kirja kertoo tytöstä, joka laulaa sokealle rakaste-
tulleen Rukousnauha-nimistä laulua. Sujuvasti kirjoitetussa kirjassa yhdistetään roman-
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tiikka ja uskonto. Ihmisen sielulliset ristiriidat ovat keskeinen teema Barclayn teoksessa 
Valkoiset sisaret (WSOY 1919). 

Ensimmäiset Runan (Elisabeth Beskow) suomennokset ilmestyivät 1905, jolloin Kar-
jalan kirjakauppa julkaisi teokset Ellan elämäntehtävä ja Hirvenhovissa. WSOY otti ruot-
salaiskirjailijan ohjelmistoonsa ja julkaisi tältä vuoteen 1922 mennessä suomen kielellä 13 
nimekettä. Alajärven, Heinolan, Jämsän ja Raahen kirjastojen keskeiseen kirjallisuuteen 
1918–1921 valikoitui kuusi Runan kirjaa. Teokset Valkolilja (WSOY 1919), Valkoliljan 
tytär (WSOY 1919) ja Sif Randal (WSOY 1920) muodostavat ns. Valkolilja-sarjan. Nuori 
nainen, Valkolilja, menee naimisiin syvästi rakastamansa miehen kanssa, joka kuitenkin 
oli vain leikillään hakkaillut häntä. Valkolilja haluaa olla siunaukseksi miehelle, jolle on 
joutunut taakaksi, ja naisen jalon käytöksen vuoksi mies rakastuu vaimoonsa. Viehätys-
voiman kohottavuus ja turmiollisuus on teemana myös teoksessa Valkoliljan tytär. Sarjan 
kolmas osa, Sif Randal, on avioliittotarina, jonka keskiössä nähdään rukoileva ja taiste-
leva nainen.

Myös Hall Caine saattaa kuvaamansa henkilöt syviin henkisiin ristiriitatilanteisin. 
Kirjailija oli jo Suomessa tunnettu, ensimmäinen Caine-suomennos, romaani Kristitty 
oli ilmestynyt jo 1898. Hagarin pojassa (WSOY 1919) käsitellään liiallisen intohimoisuu-
den problematiikkaa. Ihmisen herra -romaanin (WSOY 1921) alanimekkeeksi on valittu 
”tarina synnistä”. Romaani on sijoitettu Man-saarelle, kuten edellä mainittujen teosten 
tematiikkaa toistava Man-saaren tuomarikin (WSOY 1920). Cainen romaanit olivat jär-
kälemäisiä kappaleita. Kaksiosaisessa Ihmisen herrassa on yhteensä 1400 sivua ja yksiosai-
sessa Hagarin pojassa runsaat 500 sivua. Runan ja Barclayn kirjat olivat yleisimmin noin 
kaksisataasivuisia, eivätkä samaan aikaan ilmestyneet kotimaiset teoksetkaan olleet ulko-
naisilta mitoiltaan Cainen kirjojen kaltaisia lukupaketteja. 

Cainen tavoin Henry Bordeaux käsitteli teoksissaan siveellisyyden ja eettisyyden ky-
symyksiä. Kun silmät aukenevat (WSOY 1918) on avioliittotarina ja kertomus nuoren 
pinnallisen ranskalaisnaisen kehityksestä sisäisesti rikkaaksi ihmiseksi. Toisen ranska-
laiskirjailijan Romain Rollandin 10-osainen Jean-Christophe -sarja (WSOY) on Rans-
kan yhteiskuntaa ja kulttuuria laajasti tarkasteleva tekijänsä pääteos. Georges Duhamelin 
teoksen Marttyyrien elämää (Otava 1920) alanimeke Sotilaslääkärin muistiinpanoja ku-
vaa hyvin teoksen aihepiiriä. Anatole Francea suomennettiin kohtalaisen paljon, vuoteen 
1922 mennessä häneltä oli ilmestynyt 15 nimekettä eri kustantajilta. Keskeiseen kirjalli-
suuteen valikoitui Ystäväni kirja (Otava 1921).  

Francen tavoin myös Jack Londonia suomennettiin vilkkaasti, vuoteen 1922 men-
nessä oli häneltä ilmestynyt jo 35 nimekettä suomeksi. Martin Eden (Otava 1920) on ke-
hityskertomus sivistymään ja vaurastumaan pyrkivästä nuoresta miehestä, ja esikuvalli-
suutensa vuoksi mitä parhaaksi kirjastokirjaksi katsottu. Helle Kannila esitteli lukemista 
käsittelevissä luennoissaan kuvitteellisen henkilön Martin Edenin esimerkkinä ihmises-
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tä, jollaisia kirjaston piti pyrkiä ”tuottamaan”.19 Martin Edenin kehitykselle lukeminen 
ja itseopiskelu oli keskeinen keino, kuten myöhemmin Toivo Pekkasen Samuel Oinolle 
romaanissa Tehtaan varjossa. Londonin monipuolisesta tuotannosta keskeiseen kirjalli-
suuteen valikoituivat myös mm. rakkaustarina Klondyken kuningas (Otava 1919) ja kul-
lanhuuhdontakertomus Kultaa ja kuntoa (Otava 1921). H.G. Wellsin Mr. Britling pääsee 
selvyyteen (Otava 1918) on kuvaus ensimmäisen maailmansodan aikaisesta Englannista. 
John Galsworthyn Herraskartano (Otava 1920) kuvaa nimensä mukaisesti englantilaisen 
herraskartanon elämää. Charles G. Robertsin kirjassa Ihmiselon aamuna (Kirja 1921) on 
muihin keskeisen kirjallisuuden romaaneihin verrattuna erikoinen aihe. Teos on mui-
naishistoriaan sijoitettu eläintarina. 

Myös Selma Lagerlöfin teoksia oli saatu suomeksi jo 1900-luvun taitteessa, ensim-
mäinen suomennos Herraskartano ja legendoja ilmestyi 1900. Keskeiseen kirjallisuuteen 
kirjailijalta valikoitui teokset Kironalainen (WSOY 1918) ja Tarinoita (WSOY 1921). 
Norjalaisen kirjailijan Jonas Lien keskeiseen kirjallisuuteen valikoitunut Kolmimasto ”Tu-
levaisuus” (WSOY 1920) oli ilmestynyt suomeksi ensimmäisen kerran jo 1887. Islanti-
laisen Gunnar Gunnarssonin Autuaita ovat yksinkertaiset (WSOY 1921) on psykologi-
nen kertomus. Norjalaisen Barbra Ringin, jolta suomennettiin myös tyttöromaaneja, teos 
Tiellä (Gummerus 1920) on psykologinen kuvaus kahden veljeksen avioliitoista.

Phillips Oppenheim ja Rudolph Stratz olivat suomalaiselle lukijakunnalle uusia tut-
tavuuksia. Oppenheimin Kohtalon leikkiä (Ahjo 1919) sijoittuu Amerikan kultamaille 
ja Englannin salonkeihin. Stratzin Hänen englantilainen rouvansa (1918) ilmestyi Ota-
van Uuden romaanisarjan ensimmäisenä osana. Saman kirjailijan Lemmenjuoma (Otava 
1919) on rakkaustarina, mutta ei niin kevyt kuin nimi antaisi olettaa.

Mitä jäi puuttumaan?

Keskeisen kirjallisuuden listalta puuttuu useita käännöskirjailijoita. Otava julkaisi mm. 
Anna Baadsgaardia ja Hedwig Courths-Mahleria, Karisto Mayne Reidin seikkailukirjo-
ja, Alexandre Dumas’n historiallisia romaaneja sekä Nataly von Eschstruthin ja Emilie 
Flygare-Carlénin naistenromaaneja. Minervalta ja Ahjolta ilmestyi Guy de Maupassan-
tia, Ahjolta lisäksi mm. H. Rider Haggardia ja Marie Corellia. Kustannusyhtiö Kirja 
julkaisi Myrtle Reedin ja Ethel M. Dellin rakkausromaaneja. Arthur Conan Doylen sa-
lapoliisikertomuksia ilmestyi useammalta kustantajalta. Danten kolmiosaisen Jumalaisen 
näytelmän toinen painos ilmestyi 1921. Shakespearen draamoja tuli neljä nidosta (WS), 
Schilleriltä julkaistiin Wilhelm Tell (WS). Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoista ilmestyi 
uusi painos sekä WSOY:ltä että kustannusyhtiö Tietosanakirjalta.

19  Mm. valistuskurssit Tuusulassa 27.6.1923, jossa Kannila puhui otsikolla Kirjat itsekasvatusvälineenä. 
SKSK. HK, laat. 17.
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Londonilta hankittiin erämaa- ja kullanhuuhdontakertomuksia. Hänen yhteiskunta-
kriittiset teoksensa, Otavan kustantamat Rautakorko (1921), Kadotuksen kansa (1921) ja 
Pakkopaita (1921) jäivät kuitenkin keskeisen kirjallisuuden ulkopuolelle.

Nuorisokirjallisuus

Alajärven, Heinolan, Jämsän ja Raahen keskeisen kirjallisuuden nuorisokirjallisuudessa 
oli käännösteosten suhteellinen osuus vielä aikuisten kaunokirjallisuuttakin suurempi. 
Lasten ja nuorten kirjoista käännettyjä oli 42 nimekettä ja alkuperäisiä kotimaisia 16 
nimekettä.

Eniten hankittiin tyttökirjoja. Keskeisiä kirjailijanimiä olivat WSOY:n Louisa M. Al-
cott, Jane Andrews, L.M. Montgomery, Ethel S. Turner, Jean Webster, Kate Douglas 
Wiggin ja Else Wildhagen. Alcottia oli suomennettu jo 1800-luvun puolella (Nuorta vä-
keä 1889 ja sama teos nimellä Tytöistä parhain 1890). Vuosina 1918–1921 kustannetuista 
Alcottin viidestä kirjasta neljä on tämän tutkimuksen keskeisen kirjallisuuden listalla. 
Alcott kirjoitti opettavaiseen sävyyn jaloista tytöistä ja pojista. Myös Andrewsin Seitse-
män pientä sisarusta -romaanissa (1919) keskeistä on toinen toisensa palvelemisen aate. 
Montgomeryn Anna-sarja tuotiin suomalaisille kirjamarkkinoille 1920-luvun alussa, ja 
julkaistut kolme nimekettä valikoituivat keskeiseen kirjallisuuteen. Tyttökirjan lajityypin 
klassikoita ovat edellä mainittujen lisäksi myös Websterin teokset, kuuluisimpana Setä 
Pitkäsääri (1918). Tyttökirjan konventioon kuuluva kertomus ylpeän ja itsepäisen lapsen 
nöyrtymisestä kokemusten myötä toistuu mm. Wildhagenin romaanissa Neiti uhkamie-
li morsiamena (1919). Muita tyttökirjoja listalla ovat mm. L.T. Meaden Rosenhillin tyttö 
(1920), joka sijoittuu englantilaiseen täysihoitolamiljööseen sekä kaksi Barbra Ringin kir-
jaa. Gene Stratton-Porterin Limberlostin tytön (1920) päähenkilö on itsenäinen ja syvälli-
nen tyttö, joka kouluttaa itsensä perhosten keräilyllä saamillaan rahoilla.

Alkuperäistä suomenkielistä tyttökirjallisuutta ilmestyi vähän. Kaksi keskeistä nimeä 
olivat Otavan kustantama Mary Marck ja WSOY:n Anni Swan. Marckin Eevan luok-
ka oli ilmestynyt ensimmäisen kerran 1917, ja sen uusi painos (1921) valikoitui tämän 
tutkimuksen keskeiseen kirjallisuuteen, samoin kuin jatko-osa Vähän enemmän Eevasta 
(1918). Swan, jonka lastenkirjoja kustannettiin 1900-luvun alkuvuosista lähtien, julkaisi 
ensimmäisen ”varsinaisen” tyttökirjansa, tytöstä kertovan kirjan (Iris rukka) 1916. Myös 
Swanin nuorisokirjaa Tottisalmen perillinen (1914) on pidetty lähinnä tyttöjen kirjana. 
Vuosina 1918–1921 Swanilta kustannettiin seitsemän nuorisokirjallisuuden nimikettä, 
joista kuusi valikoitui tämän tutkimuksen keskeiseen kirjallisuuteen.

Pojille suunnattu kirjallisuus jäi listassa vähäiseksi. Jules Verneltä, jolta oli suomennet-
tu mielikuvitusromaaneja jo 1870-luvulla (mm. Matkustus maan ympäri 80:ssä päivässä 
1874) on listassa kaksi teosta. Hankitut Marryatin kirjat sijoittuvat meriympäristöön. En-
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simmäinen Edgar Rice Burroughsin Tarzan-kirja (Tarzan, apinain kuningas,  Gummerus 
1921) hankittiin myös. Poikien seikkailuromaaneja ovat myös Gustave Aimardin teokset 
sekä Edward S. Ellisin Intiaanin kiitollisuus (Kirja 1921).

Kotimaiselta satukirjailijalta Arvid Lydeckeniltä on listassa neljä Otavan kustantamaa 
teosta. Haapanen-Tallgrenin teos Hauska satukirja (WSOY 1921) on alkuperältään eng-
lanninkielinen klassisten satujen kuvitettu valikoima. Tuhannen ja yhden yön tarinoiden 
kaksi osaa (Otava 1919) ovat Helmi Krohnin ”Suomen lapsille kertomia”. Bonselsin Mai-
ja-Mehiläisen ihmeelliset seikkailut -teoksessa (WS 1919) tarkastellaan hyönteismaailmaa.

Puuttuviakin kirjailijanimiä on löydettävissä. Aili Tarvakselta ilmestyi kaksi satu-
kirjaa Ahjon kustantamana ja kaksi Anneli-sarjan tyttökirjaa WSOY:ltä. WSOY julkaisi 
myös Alvide Pryziltä kaksi tyttökirjaa. Kariston tyttökirjojen kirjoittajia olivat Elisabeth 
Kuylenstierna-Wenster ja Dikken Zwilgmeyer. Satukirjoista jäivät listalta pois mm. Ka-
riston julkaisemat E.T.A. Hoffmannin kaksi satukirjaa ja Valituksen kustantamat Iivo 
Härkösen suomen kansan satuvalikoimat. Viisi nimekettä Jalmari Finnen Kiljusen herras-
väki -sarjaa sekä saman kirjailijan Janne Ankkanen sotajalalla (Otava) puuttuvat listalta. 
Kirjastoihin ei hankittu myöskään Otavan kustantamia Veli Giovannin koululaisvitsiko-
koelmia ja lasten temppukirjoja. 

Tietokirjallisuus 

Keskeisen kirjallisuuden tietokirjallisuudesta suurin ryhmä on historiaa käsitteleviä teok-
sia, elämäkertoja ja muistelmia. Väinö Voionmaan Suomi Jäämerellä (Edistysseurojen 
kustannus 1918) käsittelee ilmestymisaikana ajankohtaista ns. Jäämeren kysymystä, Suo-
men pääsyä merelle pohjoisen kautta. Rudolf Kjellénin teos Suurvallat (Eino Voionmaan 
suomennos, WSOY 1918) käy läpi Ranskan, Saksan, Yhdysvaltojen, Venäjän ja Japanin 
politiikkaa. K.O. Lindeqvist kirjoitti isonvihan ajoista ja O.A. Joutsen merenkulun his-
toriasta.

Edvard Hjeltin Vaiherikkailta vuosilta 1. (Otava 1920) kertoo kirjan ilmestymistä 
edeltävien kahdenkymmenen vuoden tapahtumista yliopistomiehen silmin. Th. Reinin  
Muistelmia elämän varrelta (Otava 1918) sijoittuu vuosiin 1840–1870. V.E. Tuompo ker-
too teoksessaan Suomen jääkärit (Gummerus 1918) omakohtaisia kokemuksia harjoitus-
leireiltä ja ensimmäisen maailmansodan taisteluista Saksan itärintamalla. Arvi Järventaus 
kirjasi kokemuksiaan kenttäpappina Suomessa vuonna 1918 kirjassa Tykkien virsi (Kirja 
1918). Arvo Ylppö muisteli nuoruusaikojaan ja Matilda Roslin-Kalliola elämänvaihei-
taan.

Werner Söderhjelm kirjoittama (ja Helle Cannelinin suomentama) teos Kotimaisia 
kulttuurikuvia (Otava 1920) käsittelee mm. Albert Edelfeltiä ja Pietari Päivärintaa sekä 
Björnsonin ja Strindbergin yhtymäkohtia Suomeen. Osuustoimintaliikkeen merkkimiehiä 
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(Pellervo-seura 1920) sisältää 21 elämäkerrallista kuvausta osuustoiminnan toimihenki-
löistä eri maissa. Max Oker-Blomin kirja terveysopin uranuurtajasta Max von Pettenko-
ferista (1918) kuului WSOY:n Merkkimiehiä-sarjaan. Samassa sarjassa ilmestyivät myös 
tässä tutkimuksessa kirjallisuudentutkimuksen luokkaan sijoitetut Yrjö Hirnin Jonat-
han Swift (1918), V.A. Koskenniemen Alfred de Musset (1918) ja Uno Lindelöfin Milton 
(1918). Evy Fogelberg kirjoitti Mathilda Wredestä. 

Toiseksi suurin kirjaryhmä ovat maantieteelliset teokset ja matkakertomukset. WSOY 
julkaisi Oma maa -kirjasarjasta uusitun laitoksen, jonka ensimmäinen osa ilmestyi 1920 
ja toinen osa seuraavana vuonna. Suurteoskustantaja Tietosanakirja aloitti Suomenmaa-
sarjan julkaisemisen 1919. Theodor Homénin Itä-Karjala ja Kuollan Lappi (Otava 1918) 
liittyy Suur-Suomi-kysymykseen ja käsittelee pääasiassa Itä-Karjalan oloja. Rafael Karsten 
kertoo tutkimusmatkoistaan teoksessa Intiaanien parissa Ecuadorin sademetsissä (Otava 
1920). Samuli Paulaharjun Kolttain mailta (Kirja 1921) käsittelee kolttien elintapoja, ra-
kennuksia, työkaluja ja uskomuksia. 

Osmo Iisalon (Eino Railo) Kolme miestä matkalla (Kirja 1921) sijoittuu Egyptiin, ku-
ten myös Väinö Pekkolan Kairosta Niilin latvoille (WSOY 1921). Akseli Järnefelt-Rauan-
heimon Meikäläisiä merten takana (WSOY 1921) kertoo amerikansuomalaisista. J.E. 
Rosberg kirjoitti Petsamosta ja Juho Torvelainen Itä-Aasiasta.

Tuotteliaalta ja suositulta matkakirjailija Ernst Lampénilta ilmestyi 1918–1921 neljä 
suomenkielistä matkakuvausta. Keskeisen kirjallisuuden listalla on niistä kaksi. Meiltä ja 
muualta (Otava 1919) sisältää kertomuksia mm. Savosta, Pietarista, Sveitsistä ja Unkaris-
ta. Jäämeren hengessä (Gummerus 1921) täydentää listalla muutenkin hyvin edustettuna 
olevaa Jäämeri-kirjallisuutta.

Ns. itsekasvatuskirjallisuudesta hankittiin sekä käännettyä että kotimaista tuotantoa. 
Amerikkalaisen Douglas Fairbanksin Elä hymyillen elämäsi! (Gummerus 1920) sisältää 
ohjeita terveellisistä elämäntavoista, luonteen kasvatuksesta ja itsehillinnästä. Suomessa 
hyvin tunnetun saksalaisen Fr.W. Foersterin tuotantoa edustaa Kasvatus ja itsekasvatus 
(WSOY 1921). Tekijän ensimmäinen suomennos oli ollut 1907 ilmestynyt Osaatko elää. 
Kirja pojille ja tytöille. Samaa aihepiiriä käsitteli Rope Kojosen Nuoruus ja ihanteet (4. 
p. WSOY 1921). Olfert Ricardin Nuoruus (WSOY 1921) sisältää elämänohjeita nuorille 
miehille. Juho Hollon Mielikuvitus ja sen kasvattaminen (WSOY 1918) on edellisiä tie-
teellisempi psykologian alan teos. Yrjö Karilaan toimittama Suuren hiljaisuuden miehiä 
(WSOY 1919) sisältää kuuden ajattelijan, mm. Pascalin, Tolstoin ja Maeterlinckin, kirjoi-
tuksia. C. Skovgaard-Petersenin Viimeisten aikojen merkit (WSOY 1919) käsittelee kriit-
tisesti eskatologiaa.

Yhteiskunta-alan kirjallisuus sisältää kaksi kotimaista alkuperää olevaa lakikirjaa sekä 
kaksi käännettyä taloustieteen teosta. Sven Brismanin Kansantalous (Edistysseurojen kus-
tannus 1919) esittelee alan peruskäsitteet. Tapio Voionmaan toimittama Kansalaisen val-
tiotieto (Edistysseurojen kustannus 1919) käsittelee Suomen ja muiden maiden valtiollisia 
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järjestelmiä laajasti ymmärrettynä. Mukaan on mahdutettu niin ”lennätinlaitos” kuin 
”kuuromykkäkoulutkin”.

Alajärven ja Jämsän kirjastoihin tilattiin valtiopäiväasiakirjoja, joita kirjastot saivat 
maksutta, mikäli täyttivät valtionavun ehdot. Eduskunnan kanslia alkoi toimittaa edus-
kunnan julkaisuja vuodesta 1912 lähtien kirjastoille. Kansanvalistusseuran tehtävänä oli 
ennen toimitusta tarkistaa, että kirjastot täyttivät tietyt ehdot ja että julkaisut siten me-
nisivät hyvään käyttöön ja tarpeeseen.20 Vuonna 1922 tehtävä siirtyi valtion kirjastotoi-
mistolle, joka toimitti kirjastoille valtiopäiväasiakirjojen lisäksi mm. tilastojulkaisuja, val-
tion virastojen ja laitosten julkaisuja sekä laki- ja asetuskokoelmia. Asiaa käsiteltiin varsin 
korkeissa elimissä: päätös julkaisujen toimittamisesta valtionavun ehdot täyttäville kau-
punginkirjastoille ja maalaiskuntien kantakirjastoille tehtiin valtioneuvoston kokoukses-
sa.21 Valtiollisten julkaisujen jakamisella kirjastoihin haluttiin edistää kansalaisten mie-
lenkiintoa valtiollisten elinten toimintaa kohtaan ja lisätä tiedonsaantimahdollisuuksia. 
Kirjastojen keskuudessa valtiopäiväasiakirjojen ja muiden valtiollisten julkaisujen tilaa-
minen on oletettavasti ollut eräänlainen statuskysymys, hyvän ja ajan tasalla pysyttelevän 
kirjaston tunnusmerkki. Julkaisujen käyttö lienee kuitenkin ollut vähäistä päätellen mm. 
Helle Kannilan käsityksestä ihmisten yleisesti heikoista taidoista hakea tietoa kirjallisis-
ta lähteistä.22 Arvokkaat paksut, mustat niteet somistivat kirjastojen ylähyllyjä kuitenkin 
vielä pitkään.

Luonnontieteen, tekniikan, taiteen, urheilun ja kirjallisuudentutkimuksen kirjalli-
suutta on keskeisessä kirjallisuudessa niukasti. Listalle valikoitui mm. yksi tähtitiedet-
tä käsittelevä ja yksi säähavaintojen tekoa esittelevä kirja. Hyönteisten elintavoista han-
kittiin kaksi käännösteosta, samoin yksi sähkötekniikan kirja. Maanviljelysoppi (WSOY 
1918) on suomalaisen J.F. Sunisen käsialaa. Myös Ilmari Jäämaan Nuorten kokeilijain ja 
keksijäin kirja (WSOY 1919) ja Taikurin kirja (WSOY 1921) kuuluvat keskeiseen kirjal-
lisuuteen. Beethovenin elämäkerta on käännösteos, Jonathan Swiftiä ja Miltonia esittele-
vät teokset kotimaista alkuperää. Kaksi kotimaista kirjailijaelämäkertaa hankittiin myös. 
Aarne Anttilan teos käsittelee Vihtori Peltosta/Johannes Linnankoskea ja I. Havun Pie-
tari Päivärintaa. 

Mitä jäi puuttumaan?

Vaikka itsekasvatuskirjallisuutta on keskeisen kirjallisuuden listalla, niin moni tekijäni-
mi jäi siitä puuttumaankin. WSOY julkaisi 1918–1921 viisi nimikettä Vilho Reiman ja 
Gummerus neljä nimikettä Verneri Louhivuoren itsekasvatuskirjoja. WSOY:ltä ilmestyi 
20  Eduskunnan kansliatoimikunnan kirje valtion kirjastotoimikunnalle 11.11.1921. KA. VKTA, Fa 2.
21  Opetusministeriön kirje valtion kirjastotoimikunnalle 18.1.1926. KA. VKTA, Fa 1.
22  Kannilasta ks. edellä kohdassa Helle Kannilan kirjallisuus- ja lukemiskäsitys.
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lisäksi 12 nimikettä Lauri Rikalan uskonnollista ja nuorille elämänohjeita antavaa kir-
jallisuutta. Uskonnollinen kirjallisuus oli muutenkin Söderströmin kustannusohjelmassa 
keskeistä. Yhtiö julkaisi mm. J.R. Milleriä ja B.H. Päivänsaloa kumpaakin seitsemän ni-
mikettä, Olfert Ricardia viisi ja Paavo Virkkusta kuusi nimikettä. Myös Antti J. Pietilä 
ja Sigfrid Sirenius kuuluivat Söderströmin kirjailijoihin. Vähäiseltä vaikuttaa myös la-
kikirjallisuuden ja keittokirjojen määrä keskeisessä kirjallisuudessa. Lakikirjoja ilmestyi 
sekä WSOY:ltä että Otavalta. Niitä tarvittiin välttämättä juuri itsenäistyneen maan lain-
säädännön uusimisen johdosta. Keittokirjoja julkaistiin mm. aiheista kasvisruoka, koti-
ruoka ja pula-ajan ruoka. Maanviljelystä ja puutarhanhoidosta ilmestyi kirjoja, samoin 
kotieläinten hoidosta. Armas Ruotsalaiselta kustannettiin viisi lastenhoitoa käsittelevää 
kirjaa. Arvo Ylpön Äiti pikkulapsensa hoitajana ja ruokkijana ilmestyi ensimmäisen ker-
ran 1919. Satuliikunnasta, voimistelusta ja painista saatiin kirjat, samoin Lauri Pihkalan 
Pitkäpallopelin säännöt selityksillä, harjoitusneuvoilla ja opetusohjeilla (1920).

WSOY:n Maapallon eläimistö -sarjasta ilmestyi kaksi osaa. Ivar Hortlingin Lintumaail-
masta (Karisto 1921) oli ainoa lajissaan suomen kielellä. Kariston klassillinen kirjasto -sar-
jassa julkaistiin mm. Machiavellin Ruhtinas, Ciceron Vanhuudesta ja Rousseaun Yhteis-
kuntasopimuksesta.

2.3 Yhteenvetoa

Alajärven, Heinolan, Jämsän ja Raahen kirjastojen keskeinen kirjallisuus on suurimmak-
si osaksi aloittelevan lukijan kirjallisuutta, sellaisena kuin Helle Kannila sen määritteli.23 
Tietokirjallisuudessa painottuvat historia ja elämäkerrat sekä matkakertomukset ja muu 
maantieteellinen kirjallisuus. Kotimainen kaunokirjallisuus on myös hyvin edustettuna. 
Itsekasvatuskirjallisuutta, jota erityisesti Niilo Liakka painotti aloittelevan lukijan kirjal-
lisuuden keskeisenä osana kaunokirjallisuuden lisäksi,24 on kuitenkin niukasti. Neljän 
kirjaston keskeisestä kirjallisuudesta puuttuu kaikkein selkeimmin A.H. Bergholmin tär-
keänä pitämä yhteiskunnallinen, erityisesti kunnan ja valtion toimintaa käsittelevä kir-
jallisuus.25 Jämsän kirjasto oli kuitenkin bergholmilainen lukijoitaan kansalaistaitoihin 
ja yhteiskunnallisiin kannanottoihin valmentava kirjasto. Työssä tai harrastuksissa käy-
tettävää käytännön kirjallisuutta sisältyy keskeiseen kirjallisuuteen niukasti. Maaseutu-
kuntien Alajärven ja Jämsän kirjastossa oli vain vähän maa- ja metsätalouden opaskirjal-
lisuutta, jonka hankkimista Bergholm myös korosti.26 
23  Aloittelevan lukijan kirjallisuuden määrittelystä ks. luku II, kappale 3.5.
24  Liakka 1916, 54–57.
25  Bergholm 1917.
26  Bergholm 1917.
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Sekä aikuisten että lasten käännöskirjallisuuden suuri määrä esimerkkikirjastojen kes-
keisessä kirjallisuudessa on osoitus kirjastojen liittymisestä modernin lukutavan piiriin. 
Populääri aineisto, jota ei alkuperäisenä suomenkielisenä ollut laajasti saatavissa, otettiin 
kirjastoihin käännöksinä. Tällaisia lajityyppejä olivat erityisesti miesten ja poikien erä-
maa- ja muut seikkailukirjat sekä jossain määrin myös melodraama. Nuortenkirjoissa 
olivat tyttökirjat enemmistönä, ja aikuistenkin romaaneissa olivat ns. naistenromaanit 
hyvin edustettuina. Ensin mainittua seikkaa selittää poikien seikkailukirjojen vähäinen 
ilmestyminen. Jälkimmäistä havaintoa voi selittää kahdella vaihtoehtoisella oletuksella: 
joko naiset olivat lukijakunnassa hyvin edustettuina tai sitten naistenromaaneja lukivat 
myös miehet.

Keskeinen kirjallisuus oli käännöskirjallisuusvoittoista. Käännettyä kaunokirjalli-
suutta on keskeisen kirjallisuuden listalla 66 nimekettä ja alkuperäistä kotimaista 52 ni-
mekettä. Ilmestymismäärät olivat toisensuuntaiset, käännettyä ilmestyi 43,9 prosenttia 
ja alkuperäistä kotimaista 50 prosenttia kaunokirjallisuuden kokonaistuotannosta.27

27  Lisäksi ilmestyi lukukirjoja 2,3 % ja alkuperältään tunnistamattomia 3,8 % kokonaismäärästä. Sevä-
nen 1994, 164.
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3 Vuosina 1924–1927 julkaistujen kirjojen hankinta Huittisten, Iin, 
Kokkolan ja Oulunsalon kirjastoissa

Satakuntalaisessa Huittisten kunnassa oli vuonna 1923 8.724 asukasta. Kunnan keskus-
ta oli kauppalamainen Lauttakylä. Huittisissa oli 1920-luvun puolivälissä mm. kansan-
opisto, 5-luokkainen yhteiskoulu ja pieniä teollisuuslaitoksia.1 Iin ja Oulunsalon kunnat 
sijaitsivat Oulun läänissä. Molemmissa kunnissa oli mm. sahateollisuutta. Asukkaita oli 
Iissä 7.767 (1923) ja Oulunsalossa 2.393 (1926).2 Vaasan lääniin kuuluvassa Kokkolan 
kaupungissa oli 4.210 asukasta (1925), joista noin puolet suomenkielisiä. Kokkolassa toi-
mi 8-luokkainen yhteiskoulu, ruotsalainen keskikoulu ja meijerikoulu. Kokkola oli ennen 
muuta kauppa- ja satamakaupunki.3

Huittisissa järjestettiin ”nukahtanut” kantakirjasto uudelleen 1922, jolloin kirjasto-
neuvoja Hellin Hendolin vietti kolme päivää paikkakunnalla johtamassa uudistustyö-
tä. Kunta osoitti kirjahankintaan muihin kuntiin verrattuna hyvät määrärahat, vuosina 
1924–1927 painettuja kirjoja ostettiin 548 kappaletta. Kokoelmassa oli 1927 noin 2.000 
nidettä.4 Lainausmääristä on tieto vuodelta 1923, jolloin lainaajia oli 188 henkeä ja lai-
noja annettiin 2.116.5 Iin kunnassa kantakirjaston uudistaminen tapahtui onnettoman 
sattuman, kirjastorakennuksen tulipalon, johdosta. Vakuutuskorvaus käytettiin uusien 
kirjojen ostamiseen. Vanhan kokoelman menetystä ei erityisesti surtu, kirjat olisivat joka 
tapauksessa olleet ajankohtaisesta kirjallisuudesta kiinnostuneelle lukijalle arvottomia. 
Tilanne oli sama monilla paikkakunnilla, joissa uudistettiin ”nukahtaneita” kirjastoja. 
Vanhoilla kirjoilla saattoi olla kirjahistoriallista arvoa, mutta kirjastojen käyttäjät, kirjas-
tonhoitajat ja kirjastontarkastajat eivät nähneet niitä arvokkaiksi siinä tarkoituksessa, jota 
paikallisen kirjaston piti palvella. Uuden kirjastotilan saaminen kesti yli vuoden. Joulu-
kuussa 1924 kirjastontarkastaja Iivar Fri oli järjestämässä uutta kokoelmaa paikalleen. 
Vuonna 1926 kirjoja kirjastossa oli 700 nidettä.6 Vuonna 1925 lainaajista 40 prosenttia 

1  Pieni tietosanakirja 1.1925, 1274. 
2  Pieni tietosanakirja 1.1925, 1346; Pieni tietosanakirja 3.1926, 567. 
3  Pieni tietosanakirja 2. 1925, 611-614. 
4  Hellin Hendolinin tarkastuskertomus Huittisten kantakirjastosta 13.1.1922, 14.–16.8.1922 ja 

29.8.1927. KA. VKTA, Hd 16.
5  Nuutinen [i.a.], 13.
6  Kirjastontarkastaja Iivar Fri iloitsee tarkastuskertomuksissa Iin kirjaston mahdollisuuksista ostaa ker-

ralla isompi määrä uusia kirjoja, sillä se merkitsi kirjastolle uutta elämää. Vanhojen kirjojen menetystä 
ei valitettu. Iivar Frin tarkastuskertomus Iin kantakirjastosta 23.10.1923, 11.–14.12.1924 ja 23.10.1926. 
KA. VKTA, Hd 13.
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oli alle 15-vuotiaita, aikuislainaajista puolestaan naisia oli kaksi kolmasosaa. Lainaukset 
jakautuivat 1925 siten, että aikuisten kaunokirjallisuuden lainaus oli 66 prosenttia ko-
konaislainauksesta, nuorisokirjallisuuden 27 prosenttia ja tietokirjallisuuden seitsemän 
prosenttia7. Vielä 1920-luvun alussa Iissä toimi työväenkirjasto, joka oli kirjastontarkas-
taja Frin mukaan silloista vanhaa kantakirjastoa paremmassa kunnossa ja kaikille avoin. 
Kantakirjaston uudistamisen aikaan kaavaili työväenyhdistys kirjastonsa lakkauttamis-
ta.8 Oulunsalon kantakirjaston tilasta on tietoa vuodelta 1924. Kirjastossa oli 1.150 ni-
dettä, joukossa ”paljon vanhaa”.9

Kokkolan kaupunginkirjastossa kokoelman pääpaino oli 1920-luvulla ruotsinkieli-
sessä kirjallisuudessa. Kaupunkien kirjastojen joukossa Kokkola edusti laina- ja kirja-
määriltään valtakunnallista keskitasoa. Vuonna 1926 kotilainoja annettiin 12.393 kap-
paletta, 3,2 lainaa asukasta kohden, kun kaupunkien kirjastojen keskiarvo oli 2,8 lainaa 
asukasta kohden. Kirjoja oli 4.820 kappaletta.10

3.1 Esimerkkikirjastojen kirjahankintojen vertailua

Huittisten kirjaston kirjahankinnat (vuosina 1924–1927 painetut kirjat) painottuivat hy-
vin samankaltaisesti kuin Jämsän kirjaston hankinnat edellisen vuosikymmenen taittees-
sa.11 Aikuisten kirjallisuudesta tietokirjoja oli kaunokirjallisuutta enemmän, ja tietokir-
jallisuutta oli hankittu monipuolisesti eri aloilta. Yhteiskunnallista kirjallisuutta (luokka 
3) oli runsaasti, mikä selittyy osittain valtiollisten julkaisujen (valtiopäiväasiakirjoja, ti-
lastojulkaisuja, laki- ja asetusjulkaisuja) tilaamisella kirjastoon. Nuorisokirjallisuutta oli 
vähän. Iin ja Kokkolan kirjastojen hankintaprofiilit puolestaan muistuttavat edellisessä 
jaksossa kuvattua Raahen kirjaston valintaa. Tietokirjallisuudessa pääpaino oli maan-
tieteellisessä ja historiallisessa kirjallisuudessa, itsekasvatuskirjallisuutta ja uskonnollista 
kirjallisuutta oli vähän. Iin kirjastossa oli lisäksi taiteen ja urheilun luokkaan sijoitetta-
vaa kirjallisuutta vertailukirjastoja enemmän. Oulunsalon kirjaston valikoima oli eniten 
”maaseudun lukijan” tai ”aloittelevan lukijan” kirjasto: tietokirjallisuushankinnoissa oli 

7  Lainaajista 105 naista, 42 miestä ja 103 alle 15-vuotiasta lasta. Lainoja 1.837, joista aikuisten kaunokir-
jallisuutta 1.220 nidettä, nuorisokirjallisuutta 491 nidettä ja tietokirjallisuutta 125 nidettä. Vainikkala 
1986, 17.

8  Iivar Frin tarkastuskertomus Iin kantakirjastosta ja Iin työväenyhdistyksen kirjastosta 20.1.1922 ja 
23.10.1923. KA. VKTA, Hd 13.

9  Iivar Frin tarkastuskertomus Oulunsalon kantakirjastosta 8.12.1924. KA. VKTA, Hd 13.
10  Kaupunkiemme kirjastot… 1927, 86.
11  Hankittujen kirjojen lukumäärien vertailu eri kirjastojen kesken ei Kokkolan kirjaston osalta ole järke-

vää, koska sinne hankittiin todennäköisesti huomattavasti enemmän ruotsinkielistä kuin suomenkie-
listä kirjallisuutta. Kirjastojen kirjahankintamääristä ks. taulukko 3.
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itsekasvatuskirjallisuus hyvin edustettuna ja aikuisten kaunokirjallisuutta oli runsaasti, 
57 prosenttia hankinnoista. Poikkeuksellista muihin kirjastoihin ja ”aloittelevan lukijan” 
ideaalikirjastoon verrattuna on kuitenkin historia-aiheisen tietokirjallisuuden vähäisyys. 
Oulunsalon kirjasto oli myös selkeästi aikuisten kirjasto.

Tietokirjallisuus

Luokka Huittinen Ii Oulunsalo Kokkola

Yleisteokset 17 4 8 –
Filosofia. Psykologia 22 6 8 –
Uskonto 27 5 9 4
Yhteiskunta 52 3 7 3
Maantiede. Matkat. 48 26 9 29
Luonnontieteet 14 6 – 3
Talous. Tekniikka. 10 1 6 6
Taiteet. Urheilu. 10 12 2 3
Kirjallisuudentutkimus. Kielet. 11 3 – 4
Historia 33 22 2 21
Tietokirjallisuusnimekkeitä yhteensä 244 88 51 73

Aikuisten kaunokirjallisuus

Luokka Huittinen Ii Oulunsalo Kokkola

Kootut teokset, runot ja näytelmät 28 14 2 4
Kertomakirjallisuus 239 131 78 59
Kaunokirjallisuusnimekkeitä yhteensä 267 145 80 63

Nuorisokirjallisuus

Huittinen Ii Oulunsalo Kokkola

Nuorisokirjallisuusnimekkeitä yhteensä 37 56 6 49

Kirjahankinnat yhteensä

Huittinen Ii Oulunsalo Kokkola

Kirjanimekkeitä yhteensä 548 289 137 185

Taulukko 3. Vuosina 1924–1927 julkaistujen kirjojen (nimekkeiden) hankinta Huittisten, Iin ja 
Oulunsalon kantakirjastoissa sekä Kokkolan kaupunginkirjastossa
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Kirjastontarkastajat pitivät Huittisten, Iin ja Oulunsalon kirjastojen kirjahankintaa 
hyvänä ja kirjastoihin sopivana.12 Myös Kokkolan kaupunginkirjaston kirjavalintaa pi-
dettiin muuten hyvänä, mutta suomenkielisen kirjallisuuden hankinta oli vähäistä sekä 
nuorisokirjallisuus niukkaa ja risaista myös ruotsinkielisellä osastolla.13 

3.2 Keskeinen kirjallisuus 

Kaunokirjallisuus

Alkuperäinen suomenkielinen kaunokirjallisuus

Keskeisen kirjallisuuden alkuperäisestä kotimaisesta kaunokirjallisuudesta huomattava 
osa on maaseudun ja luonnon sekä maaseudun asukkaiden kuvausta. Ihanteellinen ”maa-
hengen kirjallisuus” on kuitenkin vähäistä. Sellaista edustaa puhtaimmillaan Kaarle Hal-
meen Silmukorven nuori Epra (Otava 1925), jossa päähenkilö kaupunkiin muutettuaan 
huomaa tehneensä pahan erehdyksen ja palaa takaisin maaseudulle. Mökinpojan kas-
vukertomus on myös Konrad Lehtimäen Taistelija (Gummerus 1924). Arvi Järventaus 
sijoitti romaaninsa Lappiin ja Perä-Pohjolaan, Juho Koskimaa Ruijaan. Sillanpää asetti 
kirjojensa tapahtumat pääasiassa satakuntalaiseen maisemaan, kuten mm. talollisten ja 
palkollisten suhteita erittelevässä teoksessa Töllinmäki (WSOY 1925). Haanpään Kolmen 
Töräpään tarina (WSOY 1927) ja Tuuli käy heidän ylitseen (WSOY 1927) edustavat ihan-
teetonta kansankuvausta. Eino Virkkula kertoo metsästystarinoita Pohjois-Pohjanmaalta 
teoksessa Valkoinen erämaa (WSOY 1926.) Heikki Jartin Joulusaunassa-teoksessa (2. osa 
Otava 1927) on aineksia kansanperinteen kauhukertomuksista. 

Kaupunkilaiseen elämänmuotoon sijoitettuja teoksia ovat Katri Ingmanin helsinkiläi-
sistä konttoristeista kertova Virranviemä (WSOY 1927) sekä Ingmanin tavoin ”nykynai-
sen” sielunelämää erittelevä Elsa Soinin Jumalten ja ihmisten suosikit (Otava 1926).

Suomen historiaan sijoittuvia romaaneja kirjoittivat mm. Hilda Huntuvuori ja Santeri 
Ivalo. Ivalo kertoi keskiajasta teoksessa Annikki, piispa ja kesti (WSOY 1927) sekä Pietari 

12  Hellin Hendolinin tarkastuskertomus Huittisten kirjastosta 29.8.1927. KA. VKTA, Hd 16; Iivar Frin 
tarkastuskertomus Iin kirjastosta 11.–14.12.1924. KA. VKTA, Hd 13; Iivar Frin tarkastuskertomus 
Oulunsalon kirjastosta 11.11.1929. KA. VKTA, Hd 13.

13  ”Bokurvalet gott, skräpböcker som Courths-Mahler o.dyl. anskaffas ej. Naturvätenskapen väl represen-
terad.” Hans Hirnin tarkastuskertomus Kokkolan kaupunginkirjastosta 19.9.1924. KA. VKTA, Hd 1. 
”Särskilt talrika äro de trasiga och smutsiga böckerna givetvis i barnavdelningen.” Carl-Rudolf Gard-
bergin tarkastuskertomus Kokkolan kaupunginkirjastosta 20.–22.11.1928. KA. VKTA, Hd 1.
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Brahen ajasta teoksessa Kreivin aikaan (WSOY 1926). Huntuvuoren teos keskeisen kir-
jallisuuden luettelossa on Lallin pojat (WSOY 1926). Historialliseen ympäristöön Viron 
Hiidenmaalle sijoittuu myös Aino Kallaksen runollinen Reigin pappi (Otava 1926).

1700-luvun herännäisliikettä kuvataan Artturi Leinosen Profeetassa (WSOY 1926). 
Uskonnollinen tematiikka on keskeistä myös Aukusti Oravalan romaanissa Vanhan ta-
pulin takaa (WSOY 1926). Arvid Järnefeltin Greeta ja hänen Herransa (WSOY 1925) on 
perhekertomus, jossa keskeisen osan saa kuvaus vanhan äidin Jumala-suhteesta. Lauri 
Pohjanpää kertoo Väärään hautaan-novellikokoelmassaan (WSOY 1927) elämän kärsi-
myksestä. Kolme Hilja Haahdin teosta ovat keskenään erityyppisiä. Luvattu maa (Otava 
1925) kertoo juutalaisten muutosta Palestiinaan. Seija tyttösen tarina (Otava 1924) sisäl-
tää kirjailijan lapsuusmuistoja ja Seimeltä ristin luo (Otava 1926) kertomuksia Jeesuksen 
elämästä.

Uudentyyppistä viihdekirjallisuutta 1920-luvun alkuperäisessä suomenkielisessä kir-
jallisuudessa edustivat Agapetus (Yrjö Soini) ja Hilja Valtonen. Agapetuksen Muuan sul-
hasmies (Otava 1925) on hyväntahtoinen hupailu. Valtosen Nuoren opettajattaren vara-
venttiili (Otava 1926) esitti lukijakunnalle uuden naistyypin, reippaan, sanavalmiin ja 
nokkavan. Ellida Erlingin teokset ovat uskonnollissävyistä viihdekirjallisuutta, ruotsalai-
sen Runan teoksiin tyypiltään verrattavia. Vaasan-Jaakkoo ja Kalle Väänänen kirjoittivat 
murrepakinoita.

Ilmestymisaikanaan taidekirjallisuudeksi luettuja teoksia ovat listalla Järnefeltin, Kal-
laksen, Kiannon ja Sillanpään romaanit sekä 1920-luvun tulokkaan, Haanpään, teokset. 

Mitä jäi puuttumaan?

Huittisten, Iin, Kokkolan ja Oulunsalon kirjastojen yhteiseen keskeiseen kirjallisuuteen 
ei valikoitunut mm. Joel Lehtosen, Martti Merenmaan ja Helga Nuorpuun teoksia. Tar-
kasteltavana ajanjaksona ilmestyi Lehtoselta viisi teosta, Kariston kustantamana teokset 
Onnen poika (1925), Punainen mies (1925) ja Villi (1924) sekä Otavan julkaisemana ro-
maanit Rai Jakkerintytär (1927) ja Sirkus ja pyhimys (1927). Otavan kustantamalta Me-
renmaalta oli vuoteen 1924 mennessä ilmestynyt jo neljä teosta, ja tarkasteltavana aika-
na häneltä julkaistiin viisi romaania14. Merenmaan kuvauksen kohteena on pääasiassa 
Raahe ja sen Kissapotin kaupunginosa. Selitys Lehtosen ja Merenmaan puuttumiseen 
ei löydy Arvostelevan kirjaluettelon suunnalta. Kannila arvosteli Lehtosen teokset ja suo-
sitteli niitä, myös Merenmaa sai hyvä vastaanoton.15 Sen sijaan Nuorpuun kahta naisten 

14  Sieluja maan tomussa (1924), Korean Kirstin poika (1925), Nousuvesi (1926), Nuori Janika (1927) ja Ke-
vätilta Kissapotissa (1927).

15  Helle Kannila mm. AKL 1925,114; AKL 1927,110. Merenmaasta mm. Onni Tolvanen, AKL 1925, 
120; Lauri Pohjanpää, AKL 1926, 135.
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viihderomaania, Nuori pari (Otava 1924) ja Ros-Mar (Otava 1925), pidettiin kirjastois-
sa tarpeettomina.16 Keskeiseen kirjallisuuteen ei valikoitunut myöskään mm. Unto Sep-
päsen novellikokoelma Taakankantajat (Otava 1927) eikä romaani Iloisten ukkojen kylä 
(Otava 1927), ei myöskään Maria Jotunin Tyttö ruusutarhassa -novellikokoelma (Otava 
1927). Myös Ollin pakinakokoelmat17 ja Veli Giovannin sarjakuvat18 puuttuvat keskei-
sestä kirjallisuudesta.

Uudesta kotimaisesta runoudesta keskeiseen kirjallisuuteen valikoitui ainoastaan Eli-
na Vaaran Satu sydämestä ja auringosta (WSOY 1925). Mm. Katri Valan, Uuno Kailaan 
ja P. Mustapään kokoelmat puuttuvat listalta. 

Käännöskirjallisuus

Keskeiseen kirjallisuuteen valikoitui edellisen tarkastelujakson tavoin käännöskirjalli-
suutta enemmän kuin alkuperäistä kotimaista kirjallisuutta (69 nimekettä käännettyä, 41 
nimekettä kotimaista). Hankitun käännöskirjallisuuden aihepiirit olivat suureksi osaksi 
samat kuin alkuperäisen kotimaisen: elämä maaseudulla ja erämaissa sekä historialliset 
tapahtumat. Norjalaisen Johan Bojerin Viimeinen viikinki (Gummerus 1925) kertoo ka-
lastajista, amerikkalaisen Ralph Connorin Taivaan luotsi (WSOY 1924) karjataloudesta 
preerialla ja amerikkalaisen Jack Londonin Pohjolan harharetkeläisiä (Kansanvalta 1924) 
kullankaivajista. Maaseudun ja kaupungin vertailua tehtiin ensin mainitun eduksi myös 
käännöskirjallisuudessa. Zane Greyn Kanjonin kutsussa (Kirja 1927) päähenkilö tekee va-
linnan kanjonin ja New Yorkin välillä. Myös Londonin Kuunlaaksossa (Otava 1924) tuo-
daan esiin maaseutuelämän terveellisyys. Gunnar Gunnarssonin Valaveljet (Otava 1925) 
kertoo viikinkiajasta ja Islannin asuttamisesta. Sigrid Undset sijoittaa romaaninsa Pyhän 
Halvardin elämä ja ihmetyöt (WSOY 1925) tapahtumat keskiajan Islantiin ja Norjaan. 
Fredrik Persson kuvaa useammassa romaanissa Ruotsin Wärmlantia. Keskeisen kirjalli-
suuden historiallisissa romaaneissa kerrotaan myös mm. unkarilaisten vapautustaistelusta 
(Gárdonyi), raamatunhistorian tapahtumista (Brockes), Ruotsin ja Puolan välisestä so-
dasta (Sienkiewicz) ja Rooman valtakunnasta (Wallace).

Klassista kirjallisuutta listalla ovat mm. Brontën Humiseva harju (WSOY 1927), 
Goethen valittujen teosten viides osa, Tarua ja totta elämästäni (WSOY 1924), Scottin 
Lammermoorin morsian (WSOY 1925) sekä Tolstoin Sota ja rauha (WSOY 1924). Ajan-
kohtaisesta taidekirjallisuudesta hankittiin mm. John Galsworthyn Omenapuu (WSOY 
1926) ja Upton Sinclairin Kuningas kivihiili (Kansanvalta 1925). Anatole Francen Pikku 

16  Tyyni Haapanen-Tallgren, AKL 1924, 111; AKL 1925, 121, ei arvostelijan nimeä. 
17  Vahingosta vihastuu (Otava 1924) ja Hedelmäsuola Pomosin (Otava 1927).
18  Neljä Kalle Viksari -aiheista sarjakuvajulkaisua (Otava 1924–1927) ja Pilajuttuja ja piirroksia (Tikka 

1927).
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Pietari (Kansanvalta 1924) sisältää lapsuuskertomuksia, Guy de Maupassantin Ihmissy-
dän (Otava 1927) kertoo ylhäisöpiirien rakkauselämästä. Romanialaisen Panait Istratin 
kaksi romaania ovat värikästä, sadunomaista kerrontaa. 

Uskonnollissävyinen melodraama on nyt tarkasteltavassa kokonaisuudessa vähem-
mistönä, toisin kun edellisessä tarkastelujaksossa (vuosina 1918–1921 painetut kirjat). 
Runalta on kirjalistassa kolme teosta (ilmestyi seitsemän) ja Cainelta ilmestyneet kaksi 
uutta painosta. Myös seikkailukirjallisuus on vähäistä. Arthur Conan Doylen Pakolaiset 
(Gummerus 1926) on Ranskan historiaan sijoittuva seikkailuromaani, Zane Greyn Purp-
purarinteiden ratsastajat (Kirja 1924) kertoo suuren lännen kulkijoista. 

Mitä jäi puuttumaan?

Keskeisen kirjallisuuden listalta puuttuu ilmestyneestä käännöskirjallisuudesta toisaalta 
runsaasti viihdekirjallisuuden kirjailijanimiä, toisaalta taidekirjallisuutta. Ajanvietekirjal-
lisuuden kustantaminen oli 1920-luvun puolivälissä runsaimmillaan. Käännösviihteen 
ilmestymismäärät vähenivät vasta vuodesta 1928 lähtien Suomen liityttyä tekijänoikeuk-
sia koskevaan Bernin sopimukseen. Naistenromaanien tekijöistä Hedwig Courths-
Mahlerilta ilmestyi 1924–1927 22 nimekettä, Elinor Glyniltä 16 ja Berta Ruckilta 15 
nimekettä. Kevyitä hupailuja kirjoittivat Algot Sandberg (1924–1927 ilmestyi kuusi ni-
mekettä) ja P.G. Wodehouse (viisi nimekettä). Seikkailukirjojen kirjoittajista Edgar Rice 
Burroughsilta julkaistiin suomeksi 17 ja James Oliver Curwoodilta 19 nimekettä. Mau-
rice Leblancilta kustannettiin kuusi salapoliisiromaania ja Alexandre Dumas’lta kym-
menen historiallista seikkailuromaania. Mm. näiltä kirjailijoilta ei valikoitunut yhtään 
teosta keskeisen kirjallisuuden listalle. Klassisesta kirjallisuudesta puuttuu listalta mm. 
Shakespearen draamat (ilmestyi 11 osaa), Danten kolmiosainen Jumalainen näytelmä ja 
Cervantesin kaksiniteinen Don Quijote. Rabindranath Tagorelta ilmestyi tarkasteltavana 
aikana kolme teosta.

Nuorisokirjallisuus

Alkuperäinen kotimainen nuorisokirjallisuus keskeisen kirjallisuuden listalla on poikien 
seikkailukertomuksia ja tyttökirjoja, käännöskirjallisuutena ostettiin eniten satukokoel-
mia. Kustannusyhtiö Otavan 1925 perustaman Poikien seikkailukirjaston nimekkeet va-
likoituivat esimerkkikirjastoihin todella hyvin: vuoteen 1928 mennessä ilmestyneistä yh-
deksästä nimekkeestä keskeisen kirjallisuuden listalla on seitsemän. Sarjassa julkaistiin 
mm. Jalmari Finnen, Arvid Lydeckenin ja Jalmari Saulin teoksia. Poikien seikkailukir-
jaston aloitti Saulin Ajojahti (1925), isonvihan aikaan sijoittuva seikkailukertomus. Myös 
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listan neljä muuta Saulin kirjaa sijoittuvat Suomen historian eri vaiheisiin. Finnen Rauta-
helainen lipas (Otava 1925) on seikkailukertomus nuijasodan ajalta, Tuhatmarkkanen 
(Otava 1927) ja Valkoinen Torakka (Otava 1927) puolestaan poikien salapoliisiromaane-
ja. Finnen ja Saulin aihepiiristä poiketen Lydecken sijoittaa Kuulahden mohikaanit (Otava 
1926) mielikuvitusmaailmaan, Karkurit (Otava 1925) merille ja Afrikkaan. Tyttökirjoja 
on listalla poikien seikkailukirjallisuutta vähemmän. Mary Marckilta ilmestyi kaksi kou-
lumaailmaan sijoitettua tyttöromaania, Luokan ikävin tyttö (Otava 1925) ja Minnan syys-
lukukausi (Otava 1926), jotka molemmat valikoituivat keskeiseen kirjallisuuteen. Myös 
molemmat Anni Swanin ensipainokset, Sara ja Sarri (WSOY 1927) sekä Ulla ja Mark 
(WSOY 1924) ovat mukana. Kirjastoihin ostettiin myös Eva Hirnin ja Annikki Setälän 
tyttöromaaneja.

Keskeiseen kirjallisuuteen ei kuitenkaan valikoitunut kevyin tyttökirjallisuus. Listal-
ta puuttuvat mm. Helga Nuorpuu ja Salme Setälä. Nuorpuun Tyttö veitikka (Gummerus 
1927) ja Anjan onni (Gummerus 1926) olivat ns. isojen tyttöjen kirjallisuutta, ja lasket-
tiin aikalaisvastaanotossa, ainakin Arvostelevassa kirjaluettelossa, lähes naistenromaanei-
hin. Salme Setälältä ilmestyi tarkasteluaikana kaksi tyttökirjaa. Yhtään kotimaista sa-
tukirjaa ei sisälly keskeisen kirjallisuuden listalle, käännössatukokoelmia kylläkin (mm. 
Aisopos, Andersen, Grimm). Kuvakirjoja ei myöskään listalta löydy. Niiden tuotantokin 
oli vähäistä, mutta joitakin kuvakirjoja sentään ilmestyi. Kustannusyhtiö Kuvataide jul-
kaisi 1924–1927 viisi pikkulasten kuvakirjaa. Otava julkaisi Rudolf Koivun kuvittamia 
ja Antti Rytkösen tekstittämiä kuvakirjoja neljä nimikettä.

Tietokirjallisuus

Tietokirjallisuuden eri luokista listalla on eniten maantieteellisiä teoksia ja matkakerto-
muksia, toiseksi eniten historiaa käsitteleviä kirjoja, elämäkertoja ja muistelmia. Maan-
tiedettä ja historiaa käsittelevät teokset olivat kaksi selvästi suurinta kirjaryhmää myös 
edellisessä tarkastelujaksossa (1918–1921 painetut kirjat), mutta ryhmien keskinäinen 
suhde oli päinvastainen. Edellisessä ajanjaksossa historian alan kirjallisuutta oli enem-
män, nyt tarkasteltavassa jaksossa puolestaan maantieteellistä kirjallisuutta. Vuosien 
1924–1927 esimerkkikirjastoista erityisesti Iin ja Kokkolan kirjastoissa hankittiin run-
saasti maantiedettä ja matkakertomuksia, Iissä niiden osuus oli 29 prosenttia ja Kokko-
lassa peräti 39 prosenttia kaikesta hankitusta tietokirjallisuudesta.

1920-luvulla useampikin kustantaja julkaisi moniosaista maantieteellistä kirjasarjaa, 
ja myös matkakirja nousi vuosikymmenen aikana näkyvään asemaan. 1920-luvun loppu-
puoliskolla matkakirjoja ilmestyi keskimäärin kymmenen nimekettä vuodessa. Perintei-
sen matkakirjallisuuden lisäksi julkaistiin kevyehköjä, humoristisia matkakertomuksia ja 
opaskirjallisuutta. Tyypillistä ajankohdan kotimaiselle matkakirjallisuudelle oli kansal-
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linen sisäänlämpiävyys. Matkakirjallisuus oli ollut perinteisesti miehinen laji, mutta nyt 
kirjoittajien joukkoon tuli myös naisia. Aikansa luetuimpia matkakirjailijoita oli huumo-
ria runsaasti viljelevä Ernst Lampén, toiselle suosikille, Sakari Pälsille oli puolestaan lei-
mallista kulttuuriperinteen esilletuonti ja journalistinen ote.19

Esimerkkikirjastot ottivat siis lisääntyneen ja laadultaan monipuolistuneen matka- ja 
muun maantieteellisen kirjallisuuden hyvin vastaan. Keskeiseen kirjallisuuteen kuuluvat 
Otavan ”maantieteelliseksi luku- ja tietokirjaksi” alanimekkeessä määrittelemä Maapal-
lo-teossarja. Myös kahden Suomea käsittelevän teossarjan osia hankittiin. Tietosanakirja 
Osakeyhtiön kustantama Suomenmaa etenee lääneittäin ja tarkastelee Suomen maantie-
dettä talouden ja historian näkökulmasta. Otavan Suomi-teossarja sai alanimekkeekseen 
Maa, kansa, valtakunta.

Matkakirjat kuvaavat pääasiassa Suomesta katsoen kaukaisia maisia. Kotimaisiin 
kohteisiin sijoittuvat Sakari Pälsin Suomenlahden jäiltä (Otava 1924) ja Vaasan-Jaakkoon 
(J. O. Ikola) eteläpohjalaisella murteella kirjoittama Petsamhon valaskaloja onkimhan 
(Gummerus 1924). Jeannette (Tyyni Tuulio) kertoi miehensä ja poikansa kanssa teke-
mästään matkasta kirjassa Me lähdimme Ranskaan ja Espanjaan (WSOY 1927). V.A. Kos-
kenniemen Suvipäiviä Hellaassa (WSOY 1927) on Kreikan matkakertomus, jossa pääpai-
no on kuitenkin historiallisilla kohteilla ja tapahtumilla. Ernst Lampénin Värmlannin 
matka (Otava 1925) kertoo Ruotsin Wärmlannin suomalaisvästön elämästä. Myös Albert 
Engströmin Ryssiä (WSOY 1925), piirroksin varustettu kirja Neuvostoliitosta, perustuu 
kirjoittajan tekemään matkaan.

Sakari Pälsin Suuri, kaunis ja ruma maa (Otava 1927) kertoo Kanadasta. John Ha-
genbeck raportoi Intiasta ja erityisesti Ceylonin saarelta (Intian auringon alla, WSOY 
1926) ja Hermann Detzner Uudesta-Guineasta (Neljä vuotta ihmissyöjien parissa, WSOY 
1925). Otto Zeltins-Goldfelsin aiheena on Afrikan läpiajo kameleilla (7000 kilometriä 
halki Afrikan aavikoiden, WSOY 1926), Stella Court-Treatt teki saman matkan autolla 
(Kap-kaupungista Kairoon, Karisto 1927). Roald Amundsen kertoo lentomatkoista teok-
sissaan Ilmojen halki leveyspiirille 88 astetta (WSOY 1925) ja Ensimmäinen lento Napame-
ren yli (Schildt 1926).

Enemmistö keskeisen kirjallisuuden historia-aiheisesta kirjallisuudesta on henkilöhis-
toriaa. Hannes Ignatiuksen Sortovuosista itsenäisyyteen (Otava 1927) sisältää omakohtaisia 
muisteluita. Sulo-Veikko Pekkolan Herrana ja heittiönä (Gummerus 1927) on rehvakas 
seikkailukertomus ensimmäisen maailmansodan vuosilta. K.A. Wegelius kertoo jääkä-
riliikkeestä omia muistojaan ja haastattelujensa tuloksia teoksissaan Aseveljet (WSOY 
1924) sekä Routaa ja rautaa (WSOY 1926–1927). Bernhard Estlanderilta julkaistiin Eu-
gen Schaumanin elämäkerta (Otava 1924).

19  Juutila 1986, 64–72.
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Keisarilliseen sukuun kuulunut Olga Paley kirjoitti teoksen Muistoja Venäjältä (WSOY 
1924). Charles Diehlin Teodora, alanimekkeeltään Tanssijatar ja keisarinna (Kirja 1927), 
kertoo Bysantin ajan naisen elämäntarinan. Clara Tschudin Bismarck ja hänen vaimon-
sa (Gummerus 1925) perustuu pariskunnan kirjeenvaihtoon. Yrjö Karilaan Suurmiesten 
seurassa (2., uudistettu painos, WSOY 1927) kertoo 17 miehen elämäkerran. Kansallinen 
elämäkerrasto (ensimmäinen osa, WSOY 1926) on puolestaan kotimainen elämäkerral-
linen hakuteos. 

Muiden alojen kuin maantieteen ja historian kirjallisuutta on keskeisen kirjallisuu-
den listalla niukasti, 3–7 nimekettä kustakin tietokirjallisuuden pääluokasta. Yleisteoksia 
ovat Otavan Pienen tietosanakirjan ensimmäinen osa (1925) ja tanskalaisen Frem-julkai-
sun mukaan suomeksi toimitettu Valo, alanimekkeeltään Tiedettä kaikille (1–3, WSOY 
1925–1926). Bagheeran (Erkki Kivijärvi) Luomakunnan herra (Otava 1927) käsittelee 
miesten pukeutumisen etikettiä, Seurustelun taito (Otava 1925) vierailuja ja seurustelua 
yleensä. Rudolf Euckenin Elämän tarkoitus ja arvo (Otava 1925) oli Suomessa aikaisem-
minkin tunnetun ja esitellyn ajattelijan filosofian alan teos.

Urho Muromalta hankittiin kaksi saarnakokoelmaa ja Johannes Virtaselta hengellisiä 
puheita. B.H. Päivänsalon Gennesaretin rannoilla (WSOY 1926) on tekijän Palestiinan 
matkan vaikutelmiin perustuva ja matkalta otetuin valokuvin varustettu evankeliumien 
selitysteos. Juhana Arndtin Totisesta kristillisyydestä (WSOY 1927) on hartauskirjaklassik-
ko. Itsekasvatuskirjallisuutta ei listalle sisälly lainkaan. 

Väinö Voionmaan Yhteiskunnallinen alkoholikysymys (WSOY 1925) on laaja katsaus 
alkoholin haitallisiin vaikutuksiin. Uutta kylvöä on Mannerheimin lastensuojeluliiton 
vuosikirja.

Keskeisen kirjallisuuden listalle valikoitui kaksi laajahkoa, kuvitettua lintukirjaa. Ko-
timainen, 1000-sivuinen K.E. Kivirikon Suomen linnut (1–2, WSOY 1926–1927) oli 
ilmestymisaikanaan laajuudeltaan ja perusteellisuudeltaan ainutlaatuinen tietoteos lajis-
saan. Suomeksi käännetty Bengt Bergin Kurkien keralla Afrikkaan (Otava 1926) kertoo 
nimestään huolimatta yleensäkin muuttolinnuista. J.E. Aron kaksiniteinen Kuvauksia 
luonnon eliöistä ja elämästä (Valistus 1925) on aivan toisen tyyppinen teos ja sisältää eri-
laisten luonnonilmiöiden esittelyä kertoilevaan sävyyn ja ilman systemaattista lähesty-
mistapaa. 

Myös saksalaiseen alkuteokseen perustuva Tekniikan voittokulku (1–2, WSOY 1924–
1925) on 1100-sivuinen suurteos, jossa käydään läpi mm. eri teollisuudenhaarojen inno-
vaatioita. Paksu, kuvitettu tietoteos on myös Lauri Pihkalan ja Martti Jukolan toimittama 
olympiakisojen historia, joka julkaistiin tuoreeltaan vuoden 1924 Pariisin olympialaisten 
jälkeen. Suomalaiseen urheilusankarihuumaan liittyivät myös Toivo T. Kailan ajankoh-
taiset teokset Paavo Nurmi (WSOY 1925) ja Hannes Kolehmainen (WSOY 1926). 
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R. Dillströmin Kalevala ja meri (WSOY 1927) sisältää omaperäisen teorian Kalevalan 
päähenkilöiden merenkulkija- ja soturitaustasta. Eino Leino kertoo Elämäni kuvakirja 
-teoksessaan (1. osa, Otava 1925) lapsuusmuistojaan.

Mitä jäi puuttumaan?

Keskeisen kirjallisuuden listalta puuttuu, edellisen tarkastelujakson (vuosina 1918–1921 
painetut kirjat) tavoin, useita uskonnollisen kirjallisuuden kirjoittajanimiä, mm. William 
Jokinen, Aleksi Lehtonen ja Paavo Virkkunen. Virkkuselta ilmestyi uskonnollisen kir-
jallisuuden lisäksi myös mm. nuorille kirjoitettuja elämäntaito-oppaita. Uskonnollisen 
kirjallisuuden ”ykköskustantamo” WSOY julkaisi kotimaisten tekijöiden lisäksi edelleen 
mm. J.R. Milleriä ja Olfert Ricardia. 

Myös eri käytännön alojen opaskirjallisuus puuttuu keskeisestä kirjallisuudesta. Mary 
Ollonqvistilta ilmestyi lasten ja naisten vaatteiden ompeluoppaita. Armas Ruotsalaisen 
Kodin sairashoidosta ja Pikkulapsi ja sen hoito -teoksesta otettiin uusia painoksia. Hannes 
Nylanderilta julkaistiin karjanhoito-oppaita. A. Idman-Tigerstedtin Kodin ruukkukasvit 
ilmestyi ensimmäisen kerran 1926. Myös mm. sianhoidosta, salaojituksesta ja kodin lii-
navaatteista saatiin kirjallisuutta.

Yhtään kuvataidetta käsittelevää teosta ei valikoitunut keskeiseen kirjallisuuteen. Tar-
jolla olivat mm. Onni Okkosen kirjat Wäinö Aaltosesta, Juho Rissasesta ja Italian taide-
kaupungeista sekä J.J. Tikkasen Taidehistoria (Otava 1927). Heikki Klemetiltä ilmestyi 
teos Suomalaisia kirkonrakentajia 1600- ja 1700-luvuilla (WSOY 1927) ja Musiikin his-
torian toinen osa (WSOY 1926). Myös kotimaiset kirjailijaelämäkerrat puuttuvat listalta. 
Valfrid Vaseniukselta ilmestyi teos Zacharias Topelius (Otava 1926–1927) ja Aarne Ant-
tilalta teoksen Vihtori Peltonen – Johannes Linnankoski toinen osa (WSOY 1927). Ernst 
Lampén kirjoitti Ilmari Kiannosta. V.A. Koskenniemeltä ja Yrjö Hirniltä ilmestyi kirjal-
lisuus- ja kulttuurihistoriallisia esseitä.

3.3 Yhteenvetoa

Kustannustoimen 1920-luvun ilmiöistä esimerkkikirjastoissa otettiin nopeasti vastaan 
lisääntynyt ja tyylilajiltaan keventynyt matkakirjallisuus, poikien historialliset seikkailu-
romaanit sekä suuret, korkealaatuiset kuvateokset. 

Suurten ja kalliiden kuvateosten hankinta ei välttämättä ollut kirjavalintaohjeistuksen 
mukaista parasta mahdollista toimintaa. Niukat määrärahat olisivat tulleet hyödyllisem-
min käytetyiksi, mikäli olisi hankittu useampia pieniä ja edullisia tietokirjoja eri aloilta. 



182

Kirjastojen kirjavalinnat

On kuitenkin helppo ymmärtää, että suuren, näyttävän tietoteoksen hankintaa pidettiin 
kirjastossa myönteisenä tekona. Arvosteleva kirjaluettelokin määritti suurteosten kustan-
tamisen ihanteellisesti kansalliseksi kulttuuriteoksi, ja kirjastontarkastajat raportoivat ar-
vostavaan sävyyn kirjasarjojen hankinnasta kirjastoihin. Suuri kirja herätti kunnioitusta, 
se ei ollut ainoastaan käyttöesine, vaan sivistyksen symboli. Sellainen nosti kirjastonkin 
arvoa. Kirjastojen parissa toimivien kannanotot olivat jossain määrin ristiriitaisia: Kanni-
lan mukaan useamman edullisen, mutta hyvän tietokirjan hankkiminen oli tehokkaam-
paa määrärahojen käyttöä kuin suurteoksiin sijoittaminen, kirjastontarkastajat taipuivat 
pitämään suurteosten hankintaa hyvänä kirjastonhoidon mittana.

Matkakirjallisuus ja poikien seikkailukirjallisuus palvelivat ennen kaikkea lukijan 
viihtymistä. Matkakirjallisuuden keskiössä on kokija, matkustaja ja kirjoittaja, johon 
lukijan on helppo samaistua. Kertomuksen kohteena on yleensä sekä maantieteellisesti 
että henkisesti hyvinkin vieras ympäristö. Matkakertomus tarjoaa lukijalle enemmän 
elämyksiä kuin tietoa, ja lähenee käyttötarkoitukseltaan kaunokirjallisuutta. Samoja tar-
peita palvelee elämäkertakirjallisuus, jonka hankinta tämän tarkastelujakson aikana oli 
edellistä jaksoa runsaampaa. Matkakertomukset ja elämäkertakirjallisuus esittelevät en-
nen kaikkea yksilöitä ja heidän kokemuksiaan. 

Käännetyt naistenromaanit, joiden kustantaminen oli 1920-luvun puolivälissä run-
saimmillaan, puuttuivat keskeisestä kirjallisuudesta. Tämä kirjallisuustyyppi oli Arvoste-
levan kirjaluettelon ilmestyneestä kirjallisuudesta voimakkaimmin torjuma, eikä sitä siis 
omaksuttu kirjastoissa. Samanlaisen vastaanoton sekä arvosteluissa että kirjastoissa sai 
kevyin, romanttinen tyttökirjallisuus. Käännöskirjallisuuden hankinta sinänsä oli edel-
leen määrältään huomattava. Keskeisen kirjallisuuden listalla on 69 aikuisten kaunokir-
jallisuuden käännöstä ja 41 alkuperäistä kotimaista kirjaa. Kirjallisuuden ilmestymis-
määrissä ei ollut suurta eroa: 1925 ilmestyneestä kaunokirjallisuudesta 46,5 prosenttia oli 
käännettyä ja 43,1 alkuperäistä kotimaista.20

Nuorisokirjallisuuden suhteellinen osuus hankinnoissa oli edellisen tarkastelujakson 
tavoin vähäistä. Hankinnat kohdistuivat kotimaisesta tuotannosta tyttö- ja poikaromaa-
neihin, käännöskirjallisuudesta hankittiin myös satukirjoja. 

Keskeisen kirjallisuuden yksittäiset teokset olivat, joitakin poikkeuksia lukuun ot-
tamatta, Arvostelevan kirjaluettelon hyväksymiä. Kokonaisuus kuitenkin ontuu, hyväksi 
kirjastokokoelmaksi sitä ei voi sanoa erityisesti tietokirjallisuuden osalta. Eri kirjaluok-
kien hankinta oli epätasaista, hankinnat keskittyivät maantieteen ja historian alojen kir-
jallisuuteen. Käytännön alojen kirjallisuus, mm. tekniikan ja talouden alalta, oli niukkaa. 
Vähäistä oli myös yleissivistävä kasvatuksellinen ja yhteiskunnallinen kirjallisuus. 

20 4,9 % lukukirjoja ja 5,5 % alkuperältään tunnistamattomia. Sevänen 1994, 164.
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4 Vuosina 1931–1932 julkaistujen kirjojen hankinta Iin, Janakkalan, 
Pälkäneen ja Savonlinnan kirjastoissa 

1930-luvun alkupuolen kirjahankintoja tarkastellessa esimerkkikirjastot ovat Iin kan-
takirjasto Pohjois-Pohjanmaalta, Janakkalan kantakirjasto Etelä-Hämeestä, Pälkäneen 
kantakirjasto Lounais-Hämeestä sekä Savonlinnan kaupunginkirjasto Mikkelin läänistä. 
Iin kunnassa (4.280 asukasta 1931) oli mm. mylly- ja sahateollisuutta sekä sataman ym-
pärille rakentunut taajaväkinen yhdyskunta, Iin hamina. Kunnassa toimi yläkansakoulu, 
kuusi alakansakoulua, kolme kiertokoulua ja kolmeluokkainen yhteiskoulu. Janakkalassa 
(7.695 asukasta 1931) oli useita taajamia: Turenki rautatieaseman läheisyydessä, Terva-
koski paperitehtaan yhteisönä, kirkonkylä. Kylien lukuisuutta osoittaa myös koulujen 
määrä, yläkansakouluja oli 14 ja alakansakouluja 12. Pälkäneen (4.341 asukasta 1934) 
teollisuustoiminta oli pienimuotoisempaa, eikä teollisuustaajamia muodostunut. Ensyk-
lopedisti mainitsee kunnalle leimallisena monet kartanot. Koulupiirejä oli 1930-luvulla 
11. Savonlinnassa (4.531 asukasta 1931) toimi kolmen kansakoulun lisäksi poika- ja tyt-
tölyseot sekä kutoma- ja käsityökoulu. Kaupungissa oli mm. kutomo-, saha-, mylly- ja 
konepajateollisuutta sekä satama, jonka matkustajaliikennemäärät olivat huomattavat.1

Kirjastojen kehitykselle 1920- ja 1930-luvulla oli leimallista piirikirjastojen (kylil-
le, koulupiireihin) perustaminen. Kehitystä edisti mahdollisuus saada valtionavustusta 
kirjaston toimintaan. Uusien piirikirjastojen perustaminen tai aikaisempien vapaaehtois-
toiminnalle perustuneiden kyläkirjastojen siirtäminen osaksi kunnallista kirjasto-orga-
nisaatiota näkyy myös esimerkkikirjastojen toiminnassa. Iin kunnan Olhavan kirjasto 
siirrettiin kunnan piirikirjastoksi 1925.2 Pälkäneellä kantakirjasto tuli kirjastoyhdis-
tykseltä kunnan vastuulle 1928. Piirikirjastoja oli samaan aikaan kuusi.3 Iissä ja Päl-
käneellä kantakirjasto oli selvästi suurin kirjastoista, nimensä mukaisesti kunnallinen 
keskuskirjasto. Janakkalassa tilanne oli toinen. Piirikirjastoja toimi 1930-luvun alussa 
ainakin kymmenen, joista Mallinkaisten piirikirjaston lainaus oli suurempi kuin kanta-
kirjaston.4

Esimerkkikirjastojen paikkakuntien muista kirjastoista löytyy myös joitain mainin-
toja. Savonlinnan lyseon kirjasto oli kooltaan vain jonkin verran pienempi (6.811 nidettä 

1  Iso tietosanakirja 5., 1933, 43, 563; Iso tietosanakirja 10., 1936, 818; Iso tietosanakirja 11., 1936, 537.
2  Vainikkala 1986, 20.
3  Pulkkinen 1964, 35–36.
4  Janakkalaa koskevat kirjastontarkastuskertomukset löytyvät 1930-luvun alusta kantakirjastosta ja 10 

piirikirjastosta. KA. VKTA, Hd 5.
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1934) kuin kaupunginkirjasto (8.538 nidettä).5 Myös kaupungin kansakouluissa oli op-
pilaskirjastot, jonka vuoksi koululaiset kävivät kaupunginkirjastossa vain loma-aikoina.6 
Janakkalassakin toimi rinnakkaiskirjastojärjestelmä: kantakirjasto ja suurin osa piirikir-
jastoista toimivat kansakouluilla, joilla oli lisäksi oppilaskirjastot.7

Kirjastojen lainausmäärät vaihtelivat esimerkkikirjastoissa aika tavalla. Iin kantakir-
jastossa kotilainaus oli 1.945 lainaa (1930),8 Janakkalan kantakirjastossa noin tuhat lai-
naa (1931)9. Pälkäneen osalta on käytettävissä tieto koko kirjastolaitoksen lainauksesta, 
joka oli yli 10.000 lainan (1932).10 Kantakirjaston osuutta ei ole mahdollista erottaa ko-
konaisluvusta, mutta joka tapauksessa myös kantakirjaston käyttö on ollut vertailukun-
tiinsa Iihin ja Janakkalaan verrattuna runsasta. Savonlinnan kaupunginkirjaston lainaus-
määrä (22.380 lainaa 1931) merkitsi 4,9 lainaa asukasta kohden, kun maan kaupunkien 
kirjastojen keskiarvo oli 4,1 lainaa asukasta kohden.11 Savonlinnan ja muiden esimerkki-
kirjastojen lainausmäärien ero toimii hyvänä esimerkkinä kuvaamaan sitä edellisissäkin 
luvuissa ilmennyttä seikkaa, että maaseudun kirjastojen käyttöluvut olivat hyvin kauka-
na kaupunkien kirjastojen luvuista.

Vuodesta 1929 lähtien oli voimassa valtionavustuksen uudistus. Tietokirjallisuuden 
kaunokirjallisuutta suurempi valtionavustus oli kansankirjastoasetuksessa poistettu. Kir-
jastot tekivät kirjahankintansa sopivaksi katsomastaan hankintapaikasta. Hankitun kir-
jallisuuden sopivuus kontrolloitiin jälkikäteen: kirjastontarkastajat kävivät kirjalaskut 
läpi valtionavustuspäätöstä valmistellessaan. 

Kirjahankintapaikoista ja -tavoista on käytettävissä joitain tietoja. Iin kirjastossa teh-
tiin kirjaostoja 2–4 kertaa vuodessa, Janakkalassa helmikuussa ja joulukuussa. Ostopaik-
koina Janakkalassa käytettiin Kansanvalistusseuraa ja paikallista kirjakauppaa. Myös 
Pälkäneellä tehtiin ostot paikallisesta kirjakaupasta, sen lisäksi myös huutokaupasta.12 

5  Iso tietosanakirja 11., 1936, 537.
6  Miettinen 1967, 39.
7  Janakkalan kirjastojen tarkastuskertomukset. KA. VKTA, Hd 5.
8  Lainoista 70 % aikuisten kaunokirjallisuutta, 28 % nuorisokirjallisuutta ja 8 % tietokirjallisuutta. Vai-

nikkala 1986, 27.
9  Hellin Hendolinin tarkastuskertomus Janakkalan kantakirjastosta 28.10.1932. KA. VKTA, Hd 5.
10  Pulkkinen 1964, 36.
11  Cannelin 1932c, 56–57.
12  Iin kantakirjaston hankintakirja 1–1567; Janakkalan kantakirjaston hankintakirja nro:t 1-3167; Pälkä-

neen kantakirjaston hankintakirja 1930–1939.
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4.1 Esimerkkikirjastojen kirjahankintojen vertailua

Iin, Janakkalan ja Pälkäneen kantakirjastojen kirjahankintamäärät olivat lähes saman-
suuruisia (115–144 nimekettä),13 vaikka kirjastojen käyttöluvuissa oli huomattavia eroja. 
Näihin maalaiskuntiin verrattuna Savonlinnan kaupunginkirjaston hankinnat (305 ni-

Taulukko 4. Vuosina 1931–1932 julkaistujen kirjojen (nimekkeiden) hankinta Iin, Janakkalan ja 
Pälkäneen kantakirjastoissa sekä Savonlinnan kaupunginkirjastoissa

Tietokirjallisuus

Luokka Ii Janakkala Pälkäne Savonlinna

Yleisteokset – 6 5 11
Filosofia. Psykologia – 2 – 3
Uskonto – – 4 17
Yhteiskunta – – 2 13
Maantiede. Matkat. 7 7 7 18
Luonnontieteet 4 6 3 4
Talous. Tekniikka. – 7 6 4
Taiteet. Urheilu. 2 6 4 5
Kirjallisuudentutkimus. Kielet. – 3 2 11
Historia 11 2 19 30
Tietokirjallisuusnimekkeitä yhteensä 24 39 52 116

Aikuisten kaunokirjallisuus

Luokka Ii Janakkala Pälkäne Savonlinna

Kootut teokset, runot ja näytelmät 3 13 4 11
Kertomakirjallisuus 66 57 64 124
Kaunokirjallisuusnimekkeitä yhteensä 69 70 68 135

Nuorisokirjallisuus

Ii Janakkala Pälkäne Savonlinna

Nuorisokirjallisuusnimekkeitä yhteensä 22 35 22 54

Kirjahankinnat yhteensä

Ii Janakkala Pälkäne Savonlinna

Kirjanimekkeitä yhteensä 115 144 142 305

13  Ks. taulukko 4.
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mekettä) tuntuvat puolestaan vähäisiltä, kun kirjaston lainamäärä oli kuitenkin monin-
kertainen.

Uskonnollinen ja yhteiskunnallinen sekä kielitieteen ja kirjallisuuden alan kirjallisuus 
kuuluivat edellisissä tutkimusjaksoissa vähiten hankittuun kirjallisuuteen. Savonlinnan 
kaupunginkirjastoon niitä hankittiin 1931–1932 siihen nähden runsaasti. Muissa esi-
merkkikirjastoissa mainittujen aihealueiden aineistoa hankittiin hyvin vähän. Iin ja Ja-
nakkalan kirjastoihin ei ostettu yhtään uskonnon ja yhteiskunnan alan teosta. Myös filo-
sofian ja psykologian kirjallisuuden hankinta oli vähäistä kaikissa esimerkkikirjastoissa.

Janakkalan kirjasto puolestaan poikkeaa muista esimerkkikirjastoista siinä, että sinne 
hankittiin historian alan kirjallisuutta vain kaksi nimekettä. 

Suuria eroja kirjastojen välillä ei muuten ole. Aikuisten kaunokirjallisuuden osuus 
kokonaishankinnoista oli suurin Iin kirjastossa (60 %) ja pienin Savonlinnassa (44 %). 
Nuorisokirjallisuuden vastaava osuus oli suurin Janakkalassa (24 %) ja pienin Pälkäneellä 
(15 %). Nuorisokirjallisuutta siis hankittiin yleisiin kirjastoihin, vaikka kouluilla oli omat 
kirjastonsa, joissa oli kirjallisuutta myös lasten ”vapaata lukemista” varten. 

Kirjastontarkastajien mukaan esimerkkikirjastojen kirjavalinta oli moitteetonta. Päl-
käneen kirjaston hankinnoista tosin mainittiin, että joukossa oli ”jonkin verran vähem-
män sopivia ja vähäarvoisia kirjoja.” 14

4.2 Keskeinen kirjallisuus

Kaunokirjallisuus

Alkuperäinen suomenkielinen kirjallisuus

1930-luvun alun kotimaisen kirjallisuuden ominaispiirteet näkyvät hyvin tämän tut-
kimusajanjakson keskeisessä kirjallisuudessa. Aikakauden ilmiöitä olivat sukuromaanit, 
(paheellisen) kaupunkinuorison kuvaukset ja työtä tekevän naisen valintojen pohdiske-
lu. 

Lempi Jääskeläinen kirjoitti sarjaa Weckroothin perheestä, josta tarkastelujakson 
aikana ilmestyivät Filip Weckrooth (Otava 1931) ja Taistelu vallasta (Otava 1932). Vil-

14  Martti Koskimiehen tarkastuskertomus Iin kantakirjastosta 4.12.1931. KA. VKTA, Hd 13.; Hellin 
Hendolinin tarkastuskertomus Janakkalan kantakirjastosta 28.10.1932. KA. VKTA, Hd 5.; Hellin 
Hendolinin tarkastuskertomus Pälkäneen kantakirjastosta 31.10.1932. KA. VKTA, Hd 5.; Ferdinand 
Ripatin tarkastuskertomus Savonlinnan kaupunginkirjastosta 5.5.1933. KA. VKTA, Hd 12.
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jo Kojon romaani Ihminen päättää (Otava 1931) kertoo korvenraivaajasuvusta kolmen 
sukupolven ajalta. Helsingin nuorisoa kuvattiin Helvi Erikssonin Perhetytössä (Otava 
1931), Unto Karrin Ristiinnaulitussa (Otava 1931) ja Mika Waltarin Appelsiininsiemenessä 
(WSOY 1931). Elli Wegeliuksen Elämän viima (Gummerus 1931), nuoren tytön kuvaus, 
sai taustakseen mm. Helsingin ylioppilaselämän. Myös kuvaukset ”nykynaisen” vaikeis-
ta valinnoista kodin, työn ja avioliiton ongelmien keskellä sijoittuivat usein moderniin 
kaupunkilaismiljööseen. Elsa Soinin Rouva johtaja (Otava 1932) kuvaa sivistyneistöön 
kuuluvan naisen ansiotyötä ja luo tarkkaa ajankuvaa. Nuoren naisen elämän kysymyksiä 
käydään läpi myös Katri Ingmanin romaanissa Tuntemattoman varjo (Otava 1932). Esti 
Heiniön Punaisen auton uusi ohjaaja (WSOY 1931) on romaani avioliitosta, mutta tarjoaa 
jo nimessään näkökulmaksi modernin urbaanin ilmiön.15

Autoilu oli keskeisessä osassa myös Agapetuksen hupailussa Akkojen kauhuna (Otava 
1931). Tekijä sijoittuu keskeisen kirjallisuuden listalla edellisten tarkastelujaksojen tavoin 
hyvin. Väärinkäsitysten ja kommellusten ympärillä liikutaan Agapetuksen muissakin 
teoksissa (Aatamin puvussa … ja vähän Eevankin, Otava 1931 sekä Ei mitään selityksiä, 
Otava 1931). Humoristisiin romaaneihin lukeutuu myös Eino Auerin Maisteri pettää it-
seään (Gummerus 1931). Sakari Pälsi kertoo lapsuusmuistoistaan pikkupojan maailman 
hyvin tavoittavissa kirjoissaan Fallesmannin-Arvo ja minä (Otava 1932) sekä Ja sitten äiti-
ni antoi minulle tukkapöllyä (Otava 1931).

Historia ja maaseutu olivat kotimaisessa kirjallisuudessa edelleen läsnä, joskaan eivät 
niin voimakkaasti kuin 1920-luvulla. Arvi Järventaus kirjoitti Unkarin historian tapah-
tumista teoksissa Maahantulo (WSOY 1931) ja Savuava maa (WSOY 1932). Listalla oleva 
kirjailijan kolmas teos, Miehen kunnia (WSOY 1932) on puolestaan ajankohtainen paljas-
tusteos. Olavi Kallio kuvaa sotavuosien keinottelua romaanissa Kiirastuli (WSOY 1932). 
Lauri Haarlan teoksen nimi Varjojen sota (Otava 1932) viittaa vuoden 1918 tapahtumiin. 
Toivo Korpilinnan Voittajat tulevat (WSOY 1932) sijoittuu maalaispitäjään, johon rauta-
tierakentajat tulevat. Heikki Toppilan Päästä meitä pahasta (WSOY 1931), kertomus vii-
nan kiroukseen sortuneesta mutta siitä nousevasta miehestä, tapahtuu Pohjois-Suomessa 
nälkävuosien jälkeen.

Keskeiseen kirjallisuuteen valikoitui aikaisempaa enemmän pakina- ja novellikokoel-
mia. Olavi Uoma (Martti Santavuori) kirjoitti novelleja ratsumiehistä (Luurankotakki, 
WSOY 1931) ja Yrjö Kivimies pakinoita toimitustyöstä (Sentaattorin sankarityö, Gmme-
rus 1931). Lyhyttä proosaa julkaisivat myös mm. Arvi Kivimaa, Toivo Pekkanen ja Tuulia 
(Tyyni Tuulio).

Arvokirjallisuudesta hankittiin mm. Sillanpäältä ilmestyneet uudet nimekkeet (Nuo-
rena nukkunut, Otava 1931 ja Miehen tie, Otava 1932) sekä Pekkasen teokset (novelliko-
koelma Kuolemattomat, WSOY 1931 ja romaani Tehtaan varjossa, WSOY 1932).

15  Romaanin nimi selittyy tekijän edellisellä romaanilla (Punainen auto, WSOY 1930).
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Mitä jäi puuttumaan?

Keskeiseen kirjallisuuteen valikoitui kotimaisten kirjailijoiden kootuista teoksista ainoas-
taan yksi nide Topeliusta (ilmestyi kuusi). 1930-luvun alussa koottujen teosten julkaise-
minen oli runsasta. Vuosina 1931–1932 Otavalta ilmestyi Lehtosen koottuja viisi nidettä 
ja Leinon koottuja yhdeksän nidettä. WSOY julkaisi vastaavana aikana Ivalon (kolme ni-
dettä), Linnankosken (neljä nidettä), Sillanpään (kuusi nidettä) ja Talvion (kolme nidet-
tä) kootut teokset. Mainituista ei valikoitunut keskeiseen kirjallisuuteen yhtään nidettä. 
Esimerkkikirjastoihin hankkimatta jäi myös Otavan suurhanke, Suomen kansalliskirjal-
lisuus. Vuosina 1931–1932 siitä ilmestyi kuusi osaa, mm. suomalaista kansanrunoutta, 
Kalevala ja Snellmanin kirjoituksia.

Edellisen tarkastelujakson (vuosina 1924–1927 painetut kirjat) tavoin keskeisestä kir-
jallisuudesta puuttuu mm. Martti Merenmaan ja Riku Sarkolan tuotanto. Merenmaalta 
ilmestyi yksi romaani Kariston ja yksi Gummeruksen kustannuksella. Sarkola kuului 
Otavan kirjailijoihin, ja häneltä julkaistiin kaksi romaania ja yksi runoteos.

Listalta puuttuvat myös Runeberg-suomennokset. WSOY julkaisi kolme nidettä 
koottuja teoksia sekä Vänrikki Stoolin tarinoita Mannisen suomennoksena, Otava ”Vän-
rikkiä” Cajanderin suomennoksena.

Runojen osuus on edellisten tarkastelujaksojen tavoin hyvin vähäinen, ja näytelmiä 
ei sisälly listalle yhtään. 

Käännöskirjallisuus

Käännöskirjallisuuden ja alkuperäisen suomenkielisen kirjallisuuden määrälliset suhteet 
muuttuivat edellisistä tarkastelujaksoista. Vuosien 1931–1932 keskeisessä kirjallisuudessa 
on kotimaista selkeästi enemmän (59 nimekettä) kuin käännettyä (29 nimekettä), kun 
edellisessä tarkastelujaksossa (1924–1927) kotimaista oli vain reilu kolmannes. 

Keskeiseen kirjallisuuteen valikoitui useita käännöskirjallisuuden uusia tekijänimiä. 
Perinteiset, suositut tekijät puuttuvatkin jo mm. siitä syystä, ettei esimerkiksi Barclaylta, 
Cainelta ja Runalta julkaistu ajanjakson aikana yhtään suomennosta. Kansainvälisesti 
suositun itävaltalaissyntyisen Vicki Baumin ensimmäinen suomennosteos ilmestyi 1930, 
ja seuraavana vuonna julkaistuista kahdesta teoksesta listalle valikoitui Loistohotelli (Ota-
va 1931). Vuosikymmenen vaihteen uusi tuttavuus Suomessa oli myös hollantilainen Jo 
van Ammers-Kuller, jonka romaani Eeva ja omena (WSOY 1932) kertoo naisen ristirii-
taisista tuntemuksista työn ja kodin vaatimusten välillä. Aihehan oli esillä myös alkupe-
räisessä kotimaisessa kirjallisuudessa.

Myös ruotsalainen Hildur Dixelius oli uusi kirjailijanimi suomalaiselle lukijalle. Hä-
nen ruotsalaisesta pappissuvusta kertovastaan trilogiasta valikoituivat listalle teokset Pa-
pintyttären tarina (WSOY 1931) ja Pojanpoika (WSOY 1932). 



189

Vuosina 1931–1932 julkaistujen kirjojen hankinta Iin, Janakkalan, Pälkäneen ja Savonlinnan kirjastoissa

Elizabeth Charlesilta hankittiin uusina painoksina kaksi kristinuskon historiasta ker-
tovaa teosta. Helenan perhe (4. p. WSOY 1931) kuvaa kristinuskon voittokulkua Roomas-
sa, Luther ja hänen ystävänsä (2. p. WS 1931) uskonpuhdistajaa. Charles Dickensin Kaksi 
kaupunkia (2. p. WSOY 1931) sijoittuu Ranskan vallankumouksen aikaan. 

Keskeisen kirjallisuuden klassikkokirjailijoita olivat myös Hugo, Scott ja Turgenev.
Sinclair Lewis kertoo amerikkalaisesta pikkukaupungista teoksessa Valtakatu (Otava 

1931) ja Euroopassa havaintoja ja vertailuja tekevästä amerikkalaisesta romaanissa Auto-
kuningas (WSOY 1931). John Galsworthy puolestaan loi englantilaisen ylemmän keski-
luokan ajankuvaa (Tumma kukka, Tyttö odottaa, molemmat WSOY 1932). Myös A.H. 
Tammsaaren virolaiskuvauksen Totuus ja oikeus ensimmäinen osa (WSOY 1932) valikoi-
tui keskeiseen kirjallisuuteen.

1930-luvun alussa käännösviihteen ”tulva” oli todellakin lopullisesti ohi. Vuosina 
1931–1932 ei ilmestynyt yhtään esimerkiksi Courths-Mahlerin, Burroughsin, Greyn 
tai Leblancin teosta. Otava ryhtyi kääntämään Netta Muskettia, jonka teos Kumpi on 
vaimoni? (1932) ei valikoitunut keskeiseen kirjallisuuteen. Myös Kariston julkaiseman 
Dumas’n ja WSOY:n Boon teokset jäivät puuttumaan. Käännetyn arvokirjallisuuden 
suurhanke, Otavan julkaisemat Goethen kootut teokset, puuttuu myös. Goethen kootut 
sisälsivät näytelmien lisäksi mm. Nuoren Wertherin kärsimykset ja kolmeosaisen Tarua ja 
totta elämästäni.

Nuorisokirjallisuus

Keskeiseen kirjallisuuteen valikoitui 37 nuorisokirjallisuuden teosta, joista 20 alkuperäis-
tä suomenkielistä ja 17 käännettyä. Uusia poikakirjojen kirjailijanimiä keskeisen kirjal-
lisuuden listalla ovat mm. Kalle Aaltokivi, Kaarlo Merimaa ja Kaarlo Nuorvala. Suomen 
historiaan sijoittuvat seikkailut eivät hallinneet poikakirjojen aihepiirejä enää samassa 
määrin kuin edellisissä tarkastelujaksoissa. Aaltokiven Olli Tiainen (Otava 1932) tosin on 
talonpoikaispäällikkö Suomen sodassa ja Ukko Kivistön Timanttisormus (Otava 1931) si-
joittuu Venäjän vallan aikaan, mutta poikakirjoissa esiteltiin myös ”nykypoikien” seikkai-
luja. Kaarlo Nuorvala kirjoitti Kolmiapilasta, salapoliiseina toimivasta kaveruskolmikosta 
(Ryssänsaaren salaisuus, Otava 1931 ja Salasana, Otava 1932). Ajankohdan kotipihamil-
jööseen sijoitti poikaromaaninsa myös Kaarlo Merimaa. Myös kaikki kolme Jalmari Sau-
lin, vanhan tutun ja suositun kirjailijan, ilmestynyttä poikakirjaa valikoituivat keskeiseen 
kirjallisuuteen.

1930-luvun alun uusia tyttökirjojen kirjoittajia olivat mm. Helmi Pekkola ja Aune 
Sarkanen. Pekkolalta ilmestyi teos Kiva kouluvuosi (Gummerus 1931) ja Sarkaselta las-
tenkirja Minä olen Ethelka (Gummerus 1931). Maija Tyynen (Tyyne Maija Salminen) 
esikoisteos Portti auki (WSOY 1931) kertoo kansakoulun päättäneiden nuorten elämän-
uran hakemisesta.
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Suomennetusta nuorisokirjallisuudesta valikoitui listalle kotimaista tarjontaa moni-
puolisempi kokonaisuus. Suomessa jo tuttujen kirjailijoiden (Alcott, Spyri) tyttökirjojen 
lisäksi hankittiin mm. fantasiaa, satuja ja intiaaniromaaneja. Charles Kingsleyn klassik-
koteos Vellamon lapset (Karisto 1931) kertoo luonnonilmiöistä. E.F. Bensonin Sininen ovi 
(Kirja 1931) on fantasiaromaani, jollainen lajityyppi puuttui alkuperäisestä suomenkieli-
sestä tuotannosta. Merwyn Skipperin Kohtauslammikko (WSOY 1931) sisältää eläinsatu-
ja. Paul Eipperin eläintarinat (Eläinten lapsia ja Kissimirrejä, molemmat WSOY 1931) on 
kuvitettu – teoksen alanimekkeen mukaan – Hedda Waltherin taidevalokuvin. James Fe-
nimore Cooperin intiaanikirjat ja James Oliver Curwoodin Aarteen etsijät (WSOY 1932) 
ovat uusia painoksia. Hans Dominikin Lehtipojasta miljoonamieheksi (WSOY 1931) on 
aiheeltaan edellisistä poikkeava. Päähenkilö, nuori poika, toimii sujuvasti teollisuuden ja 
tekniikan maailmassa sekä kohoaa vähitellen yhteiskunnan huipulle. Erich Kästner kertoi 
tavanomaisemmin pojista salapoliiseina. 

Tietokirjallisuus

Maantieteellisen ja historiallisen kirjallisuuden osuus vuosien 1931–1932 keskeisessä kir-
jallisuudessa ei ole niin hallitseva kuin aikaisemmissa tutkimusjaksoissa, vaikka näitä kir-
jaluokkia kyllä sisältyykin muita enemmän valittujen teosten listaan. Suurin osa keskeisen 
kirjallisuuden maantieteellisestä kirjallisuudesta on matkakertomuksia. Aarne Koskinen 
kertoi Kongon-matkasta, Aino Kallas Marokosta, Jorma Pohjanpalo Australiasta, Helmi 
Krohn Englannista, Urho Toivola Amerikasta ja Tuulia (Tyyni Tuulio) Italian taidekau-
pungeista. Sakari Pälsin Petsamoon kuin ulkomaille (Otava 1931) kertoo lähinnä tekijän 
pohjoisesta venematkasta. Edvard Westermarckin Avioliiton historia (WSOY 1932) sijoit-
tuu kansatieteellisen aiheensa vuoksi tässä tarkastelussa samaan ryhmään maantieteen 
teosten kanssa.

Keskeisen kirjallisuuden historia-aiheiset teokset sisältävät elämäkertoja ja Suomen 
historian teoksia. Antti J. Aho kirjoitti Gautama Buddhasta, Herman Gummerus P.E. 
Svinhufvudista, Vihtori Karpio raittiusmies Matti Helenius-Seppälästä ja Yrjö Karilas 
Yrjö Aukusti Wallinista. Suomen historian teoksista hankittiin Einar Juvan Suomen kan-
san aikakirjojen osat 5 ja 6 (Otava 1931–1932) sekä Aarno Karimon omintakeinen Suo-
men menneisyyden esitys Kumpujen yöstä (osat 3 ja 4, WSOY 1932). Paikallisempaa ai-
hetta käsittelevä K.V. Kaukovallan Hämeen läänin historia (osat 1 ja 2, Karisto 1931) 
hankittiin myös. Kuten matkakertomuksissa, myös historia-aiheisissa teoksissa ulkomai-
set aiheet olivat kotimaisia vähäisempiä. Carl Grimbergin Kansojen historian nide (osa 
5, WSOY 1931) valikoitui keskeiseen kirjallisuuteen. Venäläisen ruhtinassuvun edustaja 
prinsessa Maria kertoo elämänvaiheistaan teoksessa Prinsessan kasvatus (WSOY 1931).
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Uskonnollinen, yhteiskunnallinen sekä tekniikan ja talouden alan kirjallisuus kuu-
luvat aikaisempien tutkimusjaksojen tavoin vähiten hankittuun tietokirjallisuuteen. Yh-
tään filosofian ja psykologian teosta ei valikoitunut keskeiseen kirjallisuuteen. Edellisten 
tarkastelujaksojen suosittu uskonnollisen kirjallisuuden edustaja Urho Muroma on mu-
kana hartauskirjalla Mestarin kanssa kahden (WSOY 1931). Henry Fordin teos Eteenpäin 
– kaikesta huolimatta (WSOY 1931) esittelee tekijän näkemyksiä taloustieteestä ja omasta 
liikkeenjohdosta. Talouden ja tekniikan kirjallisuudesta listalle valikoitui vain Tiina T:n 
(Ida Pekari) Ruokapakinoita (WSOY 1932). 

WSOY:n suuriin kulttuurihankkeisiin kuuluvan Snellmanin koottujen teosten neljä 
osaa valikoitui listalle, Otavan Ison tietosanakirjan neljästä ilmestyneestä osasta vain osa 4 
(1932). Luonnontieteellisestä kirjallisuudesta hankittiin Otavan Eläinten maailma -sarjaa 
(osat 2 ja 3, 1931) ja psyykkisiä sairauksia käsittelevä Hilma Räsäsen Hermomme ja koh-
talomme (WSOY 1932). 

Urheilukirjallisuudesta listalle päätyi Martti Jukolan ajatuksia esittelevä Me uskomme 
urheiluun (WSOY 1932) ja Hugo Lahtisen Urheilutaito (3.p., WSOY 1932). L. Onervan 
Leino-elämäkerta (Otava 1932 ) ja V.A. Koskenniemen Nuori Goethe (WSOY 1932) han-
kittiin myös. Nuoruutensa vuosista kertoivat Ilmari Kianto ja Selma Lagerlöf.

Mitä jäi puuttumaan ?

Edvard Westermarckin Avioliiton historia siis päätyi keskeiseen kirjallisuuteen, mutta 
moni muu kotimaisen tieteen ja tietokirjallisuuden hyvä edustaja jäi puuttumaan. WSOY 
julkaisi mm. Eino Kuusen Sosiaalipolitiikan (1931) sekä Rafael Karstenin Luonnonkan-
sojen uskonto (1931) ja Uskontotieteen perusteet (1931). F.A. Hästeskolta ilmestyi Suomen 
nuorisoseuraliikkeen historia (WSOY 1931) ja J.A. Hollolta huomattava kotimainen itse-
kasvatuskirja Itsekasvatus ja elämisen taito (WSOY 1931). 

Toisin kuin edellisessä tarkastelujaksossa (vuosina 1924–1927 painetut kirjat), isot tie-
tokirjasarjat jäivät lähes täysin keskeisen kirjallisuuden ulkopuolelle. Otava julkaisi Maat 
ja kansat -sarjaa, WSOY Maailman maat ja valtiot -sarjaa. WSOY aloitti 1931 myös Suo-
men maatilat -sarjan ja 1932 Keksintöjen kirja -sarjan. 

Ajankohtainen kirjallisuuden kenttää kohauttanut Olavi Paavolaisen Suursiivous eli 
kirjallisessa lastenkamarissa (Gummerus 1932) puuttuu keskeisestä kirjallisuudesta. Edel-
lisen jakson tavoin vähäistä oli myös taidekirjallisuuden hankinta. Carolus Lindbergiltä 
ilmestyi teos Pohjolan rakennustaide (WSOY 1931) ja Aune Lindströmiltä Taiteilijaveljek-
set von Wright (Otava 1932).

Kirjallisuutta ilmestyi myös mm. radioamatööritoiminnasta, hieronnasta, kotieläin-
ten hoidosta, geologiasta, maatalouden rakennuksista, autonkorjauksesta ja pekonituo-
tannosta. WSOY julkaisi neliosaisen Emännän tietokirjan (WSOY 1932). 
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4.3 Yhteenvetoa

Vuodet 1931–1932 käsittävän tarkastelujakson aikana käännöskirjallisuuden ja alkupe-
räisen suomenkielisen kirjallisuuden määräsuhteet kirjastojen hankinnoissa muuttuivat. 
Kotimaista aikuisten kaunokirjallisuutta on keskeisessä kirjallisuudessa käännettyyn ver-
rattuna kaksinkertainen määrä, kun aiemmin käännöskirjallisuus oli selvästi hallitseva-
na. Nuorisokirjallisuuden osalta ero on kuitenkin vain hiuksenhieno.

Muutos seurailee hyvin tarkasti kustannustuotannossa tapahtunutta muutosta. Kun 
1925 käännöskirjallisuuden osuus julkaistusta kaunokirjallisuudesta oli 46, 5 prosenttia, 
oli se 1930 (Suomen liityttyä 1928 tekijänoikeuksia säätelevään Bernin sopimukseen) 
enää 28,6 prosenttia.16 Kirjastojen kirjahankinnat eivät tietenkään noudata kaavamaises-
ti kustannustuotannon määrällisiä ja laadullisia muutoksia, koska hankinnat perustuvat 
kirjastoille asetettuihin tavoitteisiin ja kirjastojen omaksumiin käytäntöihin, mutta edellä 
mainitun kustannustrendin kohdalla muutos oli selkeä myös kirjastoissa. Syynä kirjasto-
jen suhteellisesti lisääntyneeseen kotimaiseen tarjontaan on ennen kaikkea käännöskir-
jallisuuden kirjastojen kannalta kiinnostavimman kirjaryhmän hiipuminen. Lukijoille 
tutuksi tullutta ja suosituksi tiedettyä käännettyä uskonnollispohjaista melodraamaa ei 
enää ilmestynyt siinä määrin kuin ennen. Esimerkiksi Barclaylta, Cainelta ja Runalta ei 
julkaistu uusia suomennoksia eikä otettu uusia painoksia.

Kauno- ja tietokirjallisuuden määrälliset suhteet muuttuivat selvästi sen jälkeen kun 
valtionavustuksen uudistuksella vuodesta 1929 lähtien lakkautettiin tietokirjallisuuden 
hankintaan annettava kaunokirjallisuutta suurempi valtionavustus. Tietokirjallisuuden 
osuus kokonaishankinnoista oli 1930-luvun alun esimerkkikirjastoissa 21–38 prosent-
tia, kun se vuosina 1924–1927 oli ollut 30–44 prosenttia ja vuosina 1918–1921 32–58 
prosenttia. Määrät siis vaihtelivat melko paljon kirjastoittain jokaisen tarkastelujakson 
aikana.

Kun tietokirjallisuuden valtionavustus 1921 säädettiin kaunokirjallisuuden hankin-
taan annettavaa tukea korkeammaksi, oli tarkoituksena edistää tietokirjallisuuden avulla 
tapahtuvaa opiskelua, ammatissa kehittymistä ja muuta tiedonhankintaa. Huomattava 
osa kirjastoihin ostetusta tietokirjallisuudesta palveli kuitenkin jo 1920-luvulla muita tar-
koituksia: viihtymistä, hauska tietää -tavoitetta ja lukuharrastusta yleensä. Valtionavus-
tuksen painotuksen muutoksella 1929 ei ollut tästäkään syystä vaikutusta kirjastoihin 
hankitun tietokirjallisuuden laatuun.

Mielenkiintoista on, että tyttö- ja poikaromaaneja ostettiin näinkin paljon kantakir-
jastoihin, todettiinhan yleisessä kirjastoalan keskustelussa usein oppilaskirjastojen hoi-
tavan myös lasten ”vapaan lukemisen”. Tyttö- ja poikaromaaneja hankittiin mitä ilmei-
semmin myös muita kuin koululaisia varten. Vaikka lapsuus tai nuoruus saattoi olla siinä 

16  Sevänen 1994, 164.
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mielessä lyhyt, että jo nuorella iällä piti sekä osallistua kotityöhön että lähteä ansiotyöhön, 
oli lukijan nuoruus 2000-luvun lukijaa pidempi. Vuonna 1929 lainatuimman aikuisten 
kaunokirjallisuuden listallakin on mainittu mm. Montgomeryn Anna-sarja sekä Defoen 
Robinson Crusoe, jo aikalaismarkkinoinnissa nuorisolle suunnatut teokset.

Vuosien 1931–1932 keskeisestä kirjallisuudesta puuttuvat kotimaisten kirjailijoiden 
kootut teokset sekä suuret tietokirjasarjat, joita molempia valikoitui kahden edellisen tut-
kimusjakson kirjalistoille. Se voi olla merkki kirjastojen köyhyydestä: hankittiin edulli-
sempia kirjoja, joita saatiin siten useampia kappaleita. Kalliiden ”arvosarjojen” hankki-
matta jättäminen ei sinänsä ollut Kannilan mukaan huonoa kirjastonhoitoa niukkojen 
määrärahojen varassa toimivissa kirjastoissa, mutta niiden sijaan tehdyt valinnat eivät 
välttämättä olisi häntä tyydyttäneet nekään. Tietokirjallisuusvalinnathan painottuivat 
edellisten tarkastelujaksojen tavoin ensi sijassa viihtymistä ja yleistä lukuharrastusta tu-
keviin kirjatyyppeihin.
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5 Vuonna 1935 julkaistun kirjallisuuden hankinta kirjastoissa

Helle Kannila julkaisi 1938 Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä selvityksen vuonna 1935 il-
mestyneiden suomenkielisen kirjallisuuden ensipainosten hankinnasta kirjastoihin.1 Hän 
käytti aineistonaan kirjalaskuja, jotka kirjastot toimittivat valtion kirjastotoimistoon val-
tionapuhakemusten liitteenä. Kannila mainitsi hankinnoista tekemässään yhteenvedos-
sa kaikki nimekkeet, joita oli hankittu kirjastoihin yhteensä vähintään 50 kappaletta, ja 
huomautti, että kirjastoihin yleensä ostettiin nimekkeestä vain yksi kappale. Kappale-
määrät eli nidemäärät siis vastaavat jokseenkin tarkasti niiden kirjastojen määrää, johon 
tietty teos ostettiin.

Tämän tutkimuksen edellisissä jaksoissa luotu kuva esimerkkikirjastojen kirjahan-
kintojen painotuksista saa vahvistusta Kannilan selvityksistä. Kaunokirjallisuudesta suo-
sittiin taidekirjallisuuden ja viihdekirjallisuuden välimaastoon sijoittuvaa kirjallisuutta ja 
erityisesti melodraamaa ja historiallisia romaaneja. Tietokirjallisuudesta hankittiin eniten 
tyypiltään lähelle kaunokirjallisuutta sijoittuvaa matka- ja elämäkertakirjallisuutta. Sen 
sijaan alkuperäisen suomenkielisen ja käännöskirjallisuuden määrällinen ero on huomat-
tavan suuri verrattuna siihen kuvaan, joka tämän tutkimuksen esimerkkikirjastojen pe-
rusteella syntyy. Alkuperäinen kotimainen tuotanto on vuoden 1935 aineistossa ylivoi-
maisen hallitseva.

Kannilan kokoaman aineiston tarkastelu on mielenkiintoinen erityisesti siitä syystä, 
että sen avulla voidaan yrittää hahmottaa kirjastojen kirjahankintojen määriä, niin koko-
naishankintojen kuin eri kirjallisuustyyppien osalta. Kuinka paljon hankinnat keskittyi-
vät tiettyihin nimekkeisiin, ja kuinka monta kappaletta kutakin nimekettä ostettiin?

Kannilan selvitys ei ole, kahdesta syystä, kattava luettelo kirjastojen vuonna 1935 
ilmestyneiden ensipainosten hankinnasta. Ensiksikin kymmenen suurimman kaupun-
ginkirjaston kirjahankinnat jäivät yhteenvedossa ottamatta huomioon, koska suuret kau-
pungit vapautettiin kirjalaskujen toimittamisesta. Kymmenen suurinta kaupunkia olivat 
Helsinki, Viipuri, Tampere, Turku, Vaasa, Lahti, Kuopio, Oulu, Kotka ja Kemi.2 Toinen 
huomioon otettava seikka on, että Kannila listasi vain ne nimekkeet, joita oli hankittu 
kirjastoihin yhteensä vähintään 50 nidettä.

1  Cannelin 1938a; Cannelin 1938b. Luettelot hankituimmasta kauno-, tieto- ja nuorisokirjallisuudesta 
liitteessä 9. Yhteenveto kirjallisuuslajien nimeke- ja nidemääristä taulukossa 5.

2  Kaupunkiemme kirjastojen toimintaa vuonna 1937… 1938, 62–63.
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Vuonna 1936 Suomessa toimi 1.561 valtionavustusta saanutta kirjastoa. Kirjastojen 
ylläpitäjistä maalaiskuntia oli 473, kaupunkeja 36 ja yhdistyksiä 15.3 Kannilan tarkas-
telemiin kirjastoihin ostettiin 20.441 nidettä (vuonna 1935 ilmestyneitä suomenkielisiä 
ensipainoksia, joita oli hankittu vähintään 50 kappaletta kutakin). Määrä on hämmästyt-
tävän vähäinen, vain 13 nidettä kirjastoa kohden.4 Hankintojen vähäisyyttä kuvaa sekin, 
että suosituinta romaania, Eino Railon teosta Kuin uni ja varjo ostettiin 674 kappaletta, 
eli harvempaan kuin joka toiseen kirjastoon. Ei ole kuitenkaan mitään syytä epäillä vir-
hettä. Kaksi kolmasosaa valtionavustusta saaneista kirjastoista oli piirikirjastoja, joiden 
vuosittaiset kirjahankinnat todella olivat niukat tai lähes olemattomat.

5.1 Kirjallisuuslajien määrällisistä suhteista

Alkuperäisen kotimaisen kertomakirjallisuuden suosio käännöskirjallisuuteen verrattuna 
oli noin kolminkertainen niteiden määrässä ja noin 2,5-kertainen nimekkeiden määräs-
sä. Nimekkeiden jakauma vastaa hyvin ilmestyneen alkuperäisen kotimaisen kirjallisuu-
den ja käännöskirjallisuuden välisiä määräsuhteita. 1935 ilmestyneestä kaunokirjallisuu-
desta 63,9 prosenttia oli kotimaista alkuperää ja 23,1 prosenttia käännettyä.5 Kotimaisia 
romaaneja ostettiin kirjastoihin keskimäärin 211 kappaletta ja käännösromaaneja keski-
määrin 146 kappaletta nimekettä kohden. Nuorisokirjallisuuden hankinta oli aikuisten 
kaunokirjallisuuteen verrattuna niukkaa, vain 97 kappaletta nimekettä kohden. Runojen 
ja näytelmien hankinta kirjastoihin oli lähes olematonta.

Tietokirjallisuuden nimekkeiden määrä (59) ei eroa suuresti aikuisten kaunokirjalli-
suuden nimekemääristä (66), mutta kappalemäärät jäivät vähäisemmiksi. Tietokirjalli-
suutta ostettiin keskimäärin 118 kappaletta nimekettä kohden.

3  Valtionavustusta kirjastoilleen v:lta 1936…1938, 142. Tilastotieto ei juurikaan poikkea vuoden 1935 
osalta. Vuonna 1935 ilmestynyttä kirjallisuutta ostettiin kirjastoihin lähinnä ilmestymisvuonna ja sitä 
seuraavana vuonna. 

4  Laskelmassa on otettu huomioon, etteivät kymmenen suurinta kaupunginkirjastoa sisälly Kannilan 
tarkasteluun.

5  Näiden lisäksi 6,8 prosenttia oli lukukirjoja sekä suomenkielisestä ja käännetystä kirjallisuudesta koot-
tuja antologioita yms. sekä 6,2 prosenttia tunnistamattomia. Sevänen 1994, 164.
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Taulukko 5. Vuonna 1935 julkaistun kirjallisuuden hankinta kirjastoissa, lukuun ottamatta 
kymmentä suurinta kaupunginkirjastoa.6

Kaunokirjallisuus Nimekkeitä kpl Niteitä kpl  

Alkuperäinen kotimainen kertomakirjallisuus 42 8874
Käännöskirjallisuus 18 2632
Runot 5 181
Näytelmät 1 7
Yhteensä 66 11.694

Nuorisokirjallisuus Nimekkeitä kpl Niteitä kpl

Alkuperäinen kotimainen kertomakirjallisuus 14 1414
Käännöskirjallisuus 4 341
Yhteensä 18 1755

Tietokirjallisuus Nimekkeitä kpl Niteitä kpl

Yleisteokset 4 239
Filosofia. Psykologia 1 100
Uskonto 5 629
Yhteiskunta 1 84
Maantiede. Matkat 10 1530
Luonnontieteet 4 348
Tekniikka. Talous 4 320
Taide. Urheilu 6 671
Kirjallisuus. Kielitiede 7 666
Historia 17 2405
Yhteensä 59 6992

Yhteenveto kirjallisuuslajeittain Nimekkeitä Niteitä
kpl % kpl %

Kaunokirjallisuus 66 46 % 11.694 57 %
Nuorisokirjallisuus 18 13 % 1.755 9 %
Tietokirjallisuus 59 41 % 6.992 34 %
Yhteensä 143 100 % 20.441 100 % 

6  Cannelin 1938a; Cannelin 1938b.
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5.2 Helle Kannilan käsitysten ja kirjastojen hankintojen eroavuuksista 

Kaunokirjallisuus

Liitteessä 9. on esitetty rinnakkain tiedot hankituimmista kirjanimekkeistä sekä siitä, 
mitä teoksia Kannila suositteli laatimissaan luetteloissa Vuoden 1935 kirjallinen sato ja 
Tuhannen markan kirjat.

Hankituimman kirjallisuuden luettelon ja Helle Kannilan kirjasuositusten välillä ei 
näyttäisi olevan suurempaa ristiriitaa. Suurimman osan hankitusta kirjallisuudesta Kan-
nila oli esitellyt Vuoden 1935 kirjallisessa sadossaan. Eroavuuksiakin kuitenkin löytyy. 
Kannilan suosittelemasta kotimaisesta kaunokirjallisuudesta jäi viisi teosta hankintalis-
tan ulkopuolelle. Neljä niistä oli Gummeruksen tuotantoa, Unto Karrin, Ahti Mertalan, 
Antero Kajannon ja Tatu Valkosen teokset. Kannila suositteli erityisesti Tatu Valkosen 
lapsikuvausta Tatu tapaa Ilonan, ja valitsi sen myös suppeaan suosituslistaansa (Tuhannen 
markan kirjat).7 Myös Kannilan suosittelema Haanpään Isännät ja isäntien varjot puut-
tuu kirjastojen hankinnoista. Syyksi voi arvella poliittisia tekijöitä, sen lisäksi että teoksen 
kustantaja Kirjailijain kustannusliike oli pieni julkaisuja. 

Käännöskirjallisuudessa vastaavia tapauksia on seitsemän. Kannila suositteli mm. 
venäläistä klassikkoa (Puškinin Kapteenin tytär, WSOY), nykyneuvostoliittolaista ker-
tomusta (V. Veresajevin Sisarukset, Karisto) ja emigranttikertomusta (Nikolai Gubskyn 
Tule onnelliseksi, Zina!, Karisto). Hankintalistasta puuttuvat myös James Hiltonin Hyväs-
ti, Mr. Chips (Karisto), Ann Bridgen Huviretki Pekingistä (Otava), Mark Twainin Humo-
reskeja (Karisto) ja Jaroslav Hašekin Kunnon sotamies Shvejkin seikkailuja maailmansodas-
sa (Kirjailijain kustannusliike).

Kannilan suosittelemat, mutta hankintalistalta puuttuvat teokset olivat siis joko yh-
teiskuntakriittisiä (Haanpää, Hašek) tai vähän julkaistuja, Suomessa huonosti tunnettuja 
kirjailijoita. Yhtä WSOY:n ja yhtä Otavan julkaisemaa kirjaa lukuun ottamatta puuttuvat 
teokset ovat pienempien kustantajien tuotantoa.

Entä sitten ne kirjat, joita kirjastoihin ostettiin yli 50 kappaletta, mutta joita Kannila 
ei suositellut. Mitkä tekijät niitä yhdistävät?

Hankittuja, mutta ei suositeltuja pidettiin Arvostelevassa kirjaluettelossa yleisesti ottaen 
kirjalliselta laadultaan heikkoina. Korhos-Heikin karhunampujakuvaus Martti Kitunen 
(WSOY) arvioitiin ”yksitoikkoiseksi”.8 Jussi Kukkosen romaanin Sissipäällikön unelma 

7  Valkonen sai hyvät arviot myös Arvostelevassa kirjaluettelossa. Valkosta luonnehdittiin: ”meillä harvi-
nainen kertojataituri, terävä huomioitsija ja humoristi”. AKL 1935, 97. Valkoselta ilmestyi 1929–1936 
Gummeruksen kustantamana yhdeksän teosta, jotka jäivät myös edellisten jaksojen esimerkkikirjasto-
jen keskeisen kirjallisuuden ulkopuolelle.

8  Lauri Pohjanpää, AKL 1935, 89.
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(WSOY) ja Onttoni Miihkalin teoksen Uusi isänmaa (WSOY) ihmiskuvaukset eivät 
myöskään vakuuttaneet9. Aarno Karimon Kohtalon kolmas hetki10 (WSOY) voi puuttua 
varovaisen Helle Kannilan listalta poliittisista syistä. Romaanin aihe on 1960-luvulla ta-
pahtuva sota Neuvostoliiton ja Suomen välillä, jonka Suomi tietysti voittaa. Kannilaa ei 
tämän tyyppinen poliittinen uho miellyttänyt.

Ilmari Kiannon Vienan Karjala (Otava) sisältää katkelmia tekijän aiemmin julkais-
tuista kertomuksista, minkä vuoksi Kannila ei ehkä pitänyt kirjaa tarpeellisena. Muut ei-
suositellut ovat Suomen historiaan sijoitetut V. Makkosen Savon kupias Pietari Kylliäinen 
(WSOY) ja Kaarlo Hännisen Aslak-Jaur (WSOY) sekä Elsa Heporaudan tuotannosta 
koottu lausuntaohjelmisto (WSOY). Hännisen ja Makkosen teokset julkaistiin WSOY: n 
Koululaiskirjastossa (Makkosen teos lisäksi WSOY:n Kymmenen markan romaaneissa), 
minkä vuoksi Kannila ei ehkä noteerannut niitä Vuoden 1935 kirjallisessa sadossaan. Teok-
sia on luultavasti pidetty aikuisten ja nuorison kirjallisuuden rajatapauksina, koska ne on 
kuitenkin otettu mukaan hankituimman kirjallisuuden aikuistenkirjallisuusosaan.

Hankittuihin, mutta Kannilan ei-suosittelemiin kuuluvat myös kaksi Margit Ravnin 
romaania, joista Me virkatytöt (Otava) arvosteltiin Arvostelevassa kirjaluettelossa ja sai hy-
väksyvän vastaanoton.11 F.W. Croftsin dekkari Wight-saaren arvoitus arvioitiin ”omassa 
lajissaan parhaimpiin” kuuluvaksi.12

Tietokirjallisuus

Tietokirjallisuuden osalta ero hankinnoissa ja Kannilan käsityksissä on aivan toisen tyyp-
pinen kuin edellä tarkastellun kaunokirjallisuuden kohdalla. Tietokirjallisuuden suhteen 
kyse on lähinnä siitä, että kirjastoihin hankittiin tietokirjallisuutta selvästi vähemmän 
kuin Kannilan mukaan olisi tullut hankkia. Tärkeää uutta kirjallisuutta jäi kirjastoista 
puuttumaan erityisesti uskonnon ja yhteiskunnallisen tiedon alalta. Muissa kirjaluokissa 
tapahtui Kannilan mukaan vinoutumista viihteellisyyden suuntaan, tiedonhankinnan ja 
kulttuuristen arvojen kustannuksella.

Uskonnollisen kirjallisuuden ilmestyminen oli Kannilan mukaan runsasta,13 ja kun 
kirjastot eivät (kuten eivät edellisten vuosikymmenien esimerkkikirjastotkaan) hankki-

9  Eero Salola, AKL 1935, 89; Lauri Pohjanpää, AKL 1935, 91.
10  Teos on ilmeisen vahingossa otettu mukaan kirjastojen hankintojen tarkasteluun, sillä WSOY:n 1935 

julkaisema laitos ei ole ensipainos. Teos ilmestyi ensimmäisen kerran 1926 Schildtin kustannuksella.
11  Tyyni Tuulio piti tätä naisen virkaelämän kuvausta ”pirteänä”. AKL 1935, 94. Ravnin Serkukset-romaa-

nia (WSOY) ei käsitelty Arvostelevassa kirjaluettelossa.
12  Helle Kannila, AKL 1935, 81.
13  Kirjallisuuden ilmestymismääriä ei ole mahdollista tässä yhteydessä selvittää tarkemmin esim. kym-

menluokituksen mukaan jaettuna. Kannilan mukaan uskonto ja historia olivat alat, joilta ilmestyi 1935 
kaunokirjallisuuden jälkeen eniten teoksia. Cannelin 1938a, 29.
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neet sitä kovinkaan paljon, on hankitun kirjallisuuden ja Kannilan suositusten välinen 
kontrasti selvä. Hankituimmat uskonnon luokan teokset olivat Martti Helan Oxford-
liikkeen esittely Oxfordia oppimassa (WSOY) ja tämän tutkimuksen esimerkkikirjasto-
jenkin uskonnollisen kirjallisuuden suosituimman edustajan Urho Muroman teos Elä-
män uudistus (WSOY). Kannila ehdotti Vuoden 1935 kirjallisessa sadossaan kirjastoille 
yhteensä kuuttatoista uskonnollista teosta, joiden hankinta jäi sitten alle 50 kappaleen. 
Tilanne on saman suuntainen yhteiskunnallisen kirjallisuuden osalta. Ainoastaan yhtä 
teosta, John H. Wuorisen Suomalaisuuden historiaa (1935) ostettiin enemmän kuin 50 
nidettä. Kirjallisuutta kuitenkin ilmestyi mm. kansantalouden, valtio-opin ja lainsäädän-
nön aloilta, joilta Kannila suositteli 14 nimekettä.

Luonnontieteiden ja lääketieteen luokasta hankittiin vain neljää kirjanimekettä kirjas-
toihin enemmän kuin 50 nidettä. Suosituin teos oli Sir James Jeansin Maailmankaikkeus 
(WSOY), jota ostettiin yhteensä 93 kappaletta. Talouden ja tekniikan luokan eniten han-
kittu teos oli Erkki J. Kinnusen Perheen ravinto omasta maasta (WSOY, 137 kappaletta). 
Mainittua kahta kirjaluokkaa ilmestyi uskonnolliseen ja yhteiskunnalliseen kirjallisuu-
teen verrattuna vähän. Vaikka hankinnat olivat vähäisiä (vain neljä nimekettä kummas-
takin kirjaluokasta ylitti 50 kappaleen rajan), ei Kannilallakaan ollut suositella niiden 
lisäksi kuin neljää luonnontieteen ja kuutta talouden/tekniikan teosta.

Taiteet ja urheilu -luokan sekä kirjallisuuden ja kielitieteen luokan suosituimpia teok-
sia ostettiin selvästi enemmän kuin edellä mainittuja luonnontieteen ja käytännön talou-
den kirjoja, mutta vähemmän kuin maantieteen ja historian suosituimpia kirjoja. Suo-
situin urheiluaiheinen kirja oli Martti Jukolan Huippu-urheilun historia (WSOY, 200 
kappaletta). Kirjallisuus-luokan teoksista eniten hankittiin V.A. Koskenniemen muistel-
mateosta Onnen antimet (WSOY, 233 kappaletta). Kannila olisi mielellään nähnyt kirjas-
toissa hankittujen kuuden taiteet ja urheilu -luokan ja seitsemän kirjallisuus ja kielitiede 
-luokan teosten lisäksi 4–5 muuta nimekettä näistä kirjaluokista.

Tietokirjallisuuden hankituin teos oli elämäkertakirjallisuuteen sijoitettava Aleksan-
dra Rahmanovan Avioelämää punaisessa myrskyssä, alanimekkeenä Venäläisen aviovaimon 
päiväkirja (WSOY, 424 kappaletta). Toiseksi eniten ostettiin Samuli Paulaharjun matka-
kertomusta Ruijan äärimmäisillä saarilla (WSOY, 257 kappaletta). 

5.3 Helle Kannilan näkemys kirjastojen kirjavalinnan tilasta

Helle Kannilalle selvityksen tulos oli pettymys. Hän pohti asiasta näin:
”Kirjastojen kirjavalinnan arvostelu muodostuu luonnollisesti erilaiseksi sen mukaan, 

mitä arvostelija itse pitää kirjastojen tarkoituksena. Jos tämän mielestä on pääasia, että 
luetaan paljon ja että yleisöä tyydytetään hankkimalla juuri sellaisia teoksia, joita eniten 
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halutaan, niin ei tulos ehkä anna aihetta erityisiin huomautuksiin. Näkyyhän tilastosta, 
että kirjastot ovat sangen joustavasti mukautuneet suuren yleisön makusuuntaa noudatta-
maan siinä, että kaunokirjallisuuden joukossa ovat huomatussa asemassa keveät ajanvie-
tekirjat ja tietokirjallisuudesta on ennen muuta hankittu seikkailunomaisia historiallisia 
kuvauksia ja matkakertomuksia. Sen sijaan on useimmiten kylmästi sivuutettu esim. ru-
nokokoelmat ja raskaammantyyliset tietokirjat, koska niistä kuitenkin vain harvat lukijat 
välittävät. Tämä voi tuntua käytännölliseltä: varoja ei ole tuhlattu turhaan, vaan kaikki 
kirjat ovat vilkkaasti liikkeellä ja useimmat kirjaston käyttäjät ovat tyytyväisiä. Käytet-
täviksi ja kulutettaviksihan kansalaiskirjastojen kirjat ostetaan, saatetaan sanoa, eikä nii-
den kokoelmia ole tarkoitettu miksikään museoiksi ja kirjallisiksi muistomerkeiksi.

Kirjastojen tarkoituksena ei kuitenkaan voi olla tämänlaatuinen yleisön palvelemi-
nen, jos niitä pidetään kansansivistystyön laitoksina, joissa on toimittava kansalaisten 
tietojen ja sivistyksen kohottamiseksi. Se, että kunnat ja valtio on saatu käyttämään kir-
jastoja varten nyt jo varsin huomattavasti varoja, on selvästikin perustunut siihen, että on 
haluttu myös niiden välityksellä kansaa opettaa ja jalostaa. Jos me kirjastoalalla toimivat 
itse olemme tyytyväisiä, kun saamme vain annetuksi paljon kirjoja ihmisille, olivatpa 
nämä kirjat millaisia hyvänsä, niin me surkealla tavalla aliarvioimme oman työmme 
merkitystä. Emme me toimi sitä varten, että tyydyttäisimme mahdollisimman monia 
ihmisiä antamalla heille heti kirjan ilmestyttyä luettavaksi jonkin ”liian kauniin tytön” 14 
tai ”kalpean kamalan” 15. Silloin työmme olisi verrattava johonkin elokuvateatterin lipun-
myymiseen taikka jäätelön kauppaamiseen. Onhan sekin rehellistä työtä, mutta se ei ole 
sivistystyötä. Ei, meidän tehtävämme kirjastonhoitajina on toinen ja tärkeämpi. Meidän 
on kylläkin koetettava tyydyttää kirjaston käyttäjiä, yleisöä. Mutta meidän on tyydytet-
tävä heitä silloin, kun he hakevat tietoja ja viisautta, mielenylennystä, elämäntuntemusta, 
taidenautintoa. Tällaista hengenravintoa meidän olisi pystyttävä heille silloinkin anta-
maan, kun he eivät itse ymmärrä pyytää muuta kuin ajankuluttamisvälineitä. Sanotaan, 
ettei saa holhota kirjaston käyttäjiä. Jos se on holhousta, että yliopistoissa ja kouluissa 
on määrätyt opetussuunnitelmat, että valitaan ne asiat, joista esitelmiä pidetään, ja ne 
ohjelmat, joita konserteissa esitetään, niin kirjastoissakin täytyy tapahtua holhousta. Jul-
kisilla varoilla ylläpidetyn sivistyslaitoksen täytyy noudattaa harkittua ohjelmaa. Mutta 
missä on toiselta puolen mahdollisuus vapauteen ja yksilölliseen valintaan suurempi kuin 
kirjastossa? Olkoon sen kirjavalikoima pantu kokoon miten harkiten tahansa, ketään ei 
pakoteta lukemaan sen kaikkia kirjoja jossakin määrätyssä järjestyksessä, ja ne kirjat saa 
ilman muuta jättää syrjään, joista ei välitä. Ei kylläkään voi saada luettavakseen ihan 
jokaista kirjaa, jota tekisi mieli, mutta se olisi joka tapauksessa mahdotonta muuta kuin 
aivan täydellisestä kirjakokoelmasta, eikä sellaista mikään kansalaiskirjasto pysty eikä 

14  Berta Ruckin Liian kaunis tyttö ilmestyi 1924 Minervan kustantamana ja 1938 WSOY:n Kymmenen 
markan romaaneissa.

15  Simo Penttilän Kalpea Kamala ilmestyi 1938 Otavan kustantamana.
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pyrikään keräämään. Täytyy riittää, että valikoima on niin hyvä ja monipuolinen kuin 
suinkin ja että mahdollisuuksien mukaan sitä täydennetään myös käyttäjien perusteltu-
jen toivomusten mukaan.” 16

Kannila selvitti vielä yksityiskohtaisemmin, miten kirjastoissa horjahdetaan sellaiseen 
yksipuolisuuteen kuin nyt oli hänen mielestään tapahtunut. Vuosi vuodelta hankitaan 
mm. Agapetuksen, Boon, Greyn, Penttilän, Valentinin ja Valtosen uutuudet. Kalevala, 
Kiven Seitsemän veljestä, Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat, Topeliuksen Välskärin ker-
tomukset, Ahon Panu ja Rautatie puuttuvat, koska loppuun kuluneiden tilalle ei osteta 
uusia kappaleita. Myös mm. Canthin, Pakkalan, Järnefeltin, Sillanpään, Pekkasen, Tols-
toin, Lagerlöfin ja Hamsunin tuotanto puuttuu.17 Pahoista tietokirjallisuuden puutteista 
hän otti mm. seuraavat esimerkit: Jaakkolan Suomen varhaishistoria puuttuu 75 prosen-
tista sekä Suomen kulttuurihistoria ja Salomaan Filosofian historia 90 prosentista kanta-
kirjastoja.18 

Kannilan mainitsemat suositut ajankohtaiskirjailijat olivat kyllä sinänsä kirjastoviran-
omaisten hyväksymiä kirjailijoita. Kannila itsekin mainitsi heidät ”välipalakirjailijana”: 
kirjastoon voitiin hankkia näiden kirjailijoiden teoksia tarjottavaksi virkistyksenä ras-
kaamman ja suunnitelmallisemman lukemisen lomassa. Tarkoitus ei kuitenkaan ollut, 
kuten nyt oli kirjastoissa käynyt, että mainitut kirjailijat varastivat pääosan.

Kannila oli tätä kirjoittaessaan seurannut suomalaisen kirjastoliikkeen kehitystä ja 
ollut itse sen yhtenä keskeisenä toimijana noin 20 vuoden ajan. Kehityssuunta oli hänel-
le selvästi pettymys. Kirjastoja oli alettu kehittää ohjaamalla valtionavustusta kunnille ja 
jättämällä paikallisille toimijoille melko laaja liikkumavara käytännön toteutuksessa, esi-
merkiksi kirjojen valinnassa. Liikkumavaraa oli käytetty kohdentamalla hankinnat näyt-
tävimmin markkinoituun ja helpoimmin saatavissa olevaan sekä suuria lukijajoukkoja 
kiinnostavaan kirjallisuuteen. Vaikka kokonaiskuvaan ei sisältynytkään mitään ehdotto-
masti sopimattomia tai laittomia piirteitä, ei tällä kirjavalinnalla saavutettaisi kirjastoliik-
keelle asetettuja tavoitteita.

Kannilan edellä siteerattu tulkinta on kuitenkin jossain määrin kärjistetty. Ei kirjas-
tojen kirjavalinnan tila 1930-luvun puolivälissä ollut niin taitamattomasti hoidettu hän 
siinä esittää. Kirjavalinnan ohjeistuksessa, esimerkiksi Liakan ja Kannilan kirjoituksissa 
ymmärrettiin kyllä, että ns. tavallisen lukemista harrastavan ihmisen saaminen kirjas-
toon oli tuossa historiallisessa tilanteessa kirjastojen kehittymisen ehdoton ehto. Kannila-
kin puhui aloittelevasta lukijasta, jolle tuli tarjota runsaasti kaunokirjallisuutta, sen lisäk-
si mm. historiaa ja maantiedettä. Sitä paitsi osa ajanvietekirjallisuudesta, naistenromaanit 
ja salapoliisikertomukset, eivät muodostuneet osaksi kirjastokirjallisuutta. Tästähän kir-
jastoliikkeen johto kantoi erityisesti huolta.

16  Kannila 1938, 307–312. 
17  Kannila 1938, 307–312. 
18  Cannelin 1938a, 94.
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Suomen kirjastot olivat pieniä kirjastoja,19 ja valitut kokoelmat aloittelevan lukijan 
kirjallisuutta. Kun kaikkiin kirjastoihin hankittiin kulloisenkin kirjavuoden suosituim-
pia ja eniten esillä olevia uutuuksia, ja kun hankintojen määrä kirjastoa kohden oli hy-
vin rajallinen, tuli tästä vuoden 1935 kirjoja koskevasta valtakunnallisesta yhteenvedosta 
pakostikin eräänlainen best-seller-lista. Kirjanimekkeiden kirjo oli vähäinen, ja lukui-
sia teoksia puuttui kokonaan. Kannilakin totesi tämän tehdessään yhteenvedosta joh-
topäätöksiä. Hänen mukaansa ostetuimman kirjallisuuden joukosta puuttui toisaalta 
suurimpien kaupunginkirjastojen hankkimat rikosromaanit ja toisaalta ”arvokkaampi”, 
vähemmän hankittu aineisto. Suurimpien kaupunkien kirjastot venyttivät siis hankinta-
valikoimaa molemmista päistä, arvokkaammasta ja vähemmän arvokkaammasta. Pien-
ten kirjastojen valikoiman yleisilmeeksi tuli turvallinen, mutta jossain määrin väritön 
tavanomaisuus.

19  Tämän tutkimuksen esimerkkikirjastoiksi haettiin tilastollisesti tarkastellen keskikokoisia maaseudun 
kantakirjastoja ja pikkukaupunkien kirjastoja, ja niissä kirjoja hankittiin keskimäärin 50–100 nime-
kettä vuodessa. Kustakin nimekkeestä ostettiin yleensä yksi kappale/kirjasto. Piirikirjastojen hankin-
tamäärät olivat vielä vähäisemmät. 1935 ilmestyneitä suomenkielisen kirjallisuuden ensipainoksia 
hankittiin valtionapua saaneisiin kirjastoihin (pois lukien kymmenen suurinta kaupunginkirjastoa) 
keskimäärin 13 kappaletta/kirjasto.
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6 Vuosina 1937–1938 julkaistujen kirjojen hankinta Alajärven, 
Huittisten, Oulunsalon ja Pälkäneen kirjastoissa 

Vuosien 1937–1938 osalta tarkastellaan eteläpohjalaisen Alajärven, satakuntalaisen Huit-
tisten kunnan, pohjoispohjalaisen Oulunsalon ja hämäläisen Pälkäneen kantakirjaston 
kirjahankintoja. Alajärvellä (7.349 asukasta 1929) toimi 15 yläkansakoulua, 8 alakansa-
koulua, kaksi kiertokoulua sekä maamieskoulu. Kunnan varustukseen kuuluivat lisäksi 
mm. yksi pankki, kunnansairaala ja kunnanlääkärin vastaanotto. Väkiluvultaan hieman 
suuremmassa Huittisten kunnassa (8.517 asukasta 1931) oli lukuisia kouluja (17 yläkan-
sakouluja, 13 alakansakoulua ja 5-luokkainen yhteiskoulu, kotitalouskoulu ja kansan-
opisto), lääkäri- ja sairaalavarustus sekä neljän pankin konttorit. Kunnan kauppalamai-
nen keskus oli Lauttakylä. Oulunsalo on esimerkkikunnista pienin, 2.147 asukasta 1933. 
Pälkäneen kunnasta (4.341 asukasta 1934) ensyklopedisti mainitsee kunnalle leimallise-
na monet kartanot. Koulupiirejä oli 1930-luvulla 11.1

Esimerkkikirjastoja on edellisissä luvuissa luonnehdittu niiden tietojen varassa, joita 
kirjastojen historiikeista on saatavissa. Tiedot ovat osittain keskenään yhteismitattomia ja 
satunnaisia, mutta joitakin tietoja on kuitenkin löytynyt. Alajärven, Huittisten, Oulun-
salon ja Pälkäneen kirjastojen elämästä 1930-luvun loppupuolelta ei näiden kirjastojen 
historiikeista kuitenkaan löydy juurikaan merkintöjä. 1910-luvun loppu ja 1920-luvun 
alku oli kirjastoissa yleisesti kunnallistumisen ja vakiintumisen kautta, joka on doku-
mentoitu historiikkeihin. Samoin 1920-luvulla ja 1930-luvulla tapahtunut kirjastojen 
toimipaikkojen lisääntyminen, kun kylille perustettiin piirikirjastoja, on myös kirjattu 
huolella ylös. 1930-luvun loppu on kenties ollut tapahtumista köyhää aikaa, eikä mer-
kintöjen aihetta ollut. 

Kirjastontarkastajien kertomuksista löytyy joitakin tietoja kirjastoista. Olga Risula 
kävi 1935 ja 1938 Alajärven kantakirjastossa ja vieraili myös 12 sivutoimipisteessä, piiri-
kirjastoissa ja hoitajiensa kodeissa sijainneilla lainausasemilla.2 Pälkäneellä piirikirjastoja 
ja lainausasemia oli yhteensä seitsemän,3 Huittisissa kuusi4. Oulunsalon kunnassa toimi 
kantakirjaston lisäksi yksi sivutoimipaikka.5

1  Iso tietosanakirja 1., 1931, 270–271; Iso tietosanakirja 4., 1932, 1086; Iso tietosanakirja 9., 1935, 826; 
Iso tietosanakirja 10., 1936, 818.

2  KA. VKTA, Hd 21.
3  Pulkkinen 1964, 36
4  Nuutinen [i.a.], 10.
5  Hiltunen 1982.
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6.1 Esimerkkikirjastojen kirjahankintojen vertailua

Kaikki vuosien 1937–1938 esimerkkikirjastot ovat tässä tutkimuksessa tarkastelun koh-
teena myös jonkin toisen ajanjakson osalta. Alajärven kantakirjaston kirjahankintoja tar-
kasteltiin edellä vuosilta 1918–1921, Huittisten ja Oulunsalon kantakirjaston vuosilta 
1924–1927 ja Pälkäneen kantakirjaston hankintoja vuosilta 1931–1932. Muutos, joka 
vuosien 1937–1938 kirjahankintojen osalta havaitaan, on kaikissa neljässä kirjastossa sa-
mansuuntainen.6 Tietokirjallisuuden osuus väheni, aikuisten kaunokirjallisuuden osuus 
kasvoi. Muutos oli suurin Alajärven kantakirjastossa, jossa 1918–1921 hankitusta aikuis-
ten kauno- ja tietokirjallisuudesta tietokirjallisuuden osuus oli 57 prosenttia, 1937–1938 
29 prosenttia. Hyvin selkeä muutos oli tapahtunut myös Oulunsalon kantakirjastossa 
(1924–1927 tietokirjallisuutta 39 prosenttia, 1937–1938 15 prosenttia). Muutos oli tosin 
Huittisissa ja Pälkäneellä hyvin niukka, Huittisissa 48 prosentista 44 prosenttiin ja Päl-
käneellä 43 prosentista 40 prosenttiin.

”Kaunokirjallistumista” tapahtui riippumatta siitä, lisääntyivätkö vai vähenivätkö 
kirjahankinnat. Huittisissa ja Pälkäneellä hankittiin 1937–1938 julkaistuja kirjoja vuotta 
kohden laskettuna enemmän kuin näiden kirjastojen edellisissä tarkastelujaksoissa.7 Ala-
järven ja Oulunsalon kirjastoissa hankinnat puolestaan vähenivät. Muutos oli erityisen 
raju Alajärven kirjastossa. Vuosista 1918–1921 vuosiin 1937–1938 Alajärven kantakir-
jaston kirjahankinnat vähenivät noin puoleen.8 Kirjastontarkastaja Olga Risula valitteli 
asian tilaa tarkastuskertomuksissaan.9

Kirjastot hankkivat nuorisokirjallisuutta Pälkäneen kantakirjastoa lukuun ottamat-
ta niukasti. Oulunsalon ja Pälkäneen kirjastossa sen osuus oli vähäinen myös edellisessä 
tarkastelujaksossa (1924–1927), mutta Alajärven kirjastossa nuorisokirjallisuuden han-
kintaa oli selvästi 1930-luvulla karsittu. Vähäistä nuorisokirjallisuuden määrää yleisessä 
kirjastossa on selitetty aiemmin tässä tutkimuksessa todennäköisellä paikallisesti sovitul-
la työnjaolla, jossa koulutoimi hoiti kouluikäisten lasten lukemistarpeet, myös ns. vapaan 
lukemisen. Tämän syyn lisäksi nimenomaan Alajärven kantakirjaston osalta selitys voi 
olla rankasti karsitut kirjamäärärahat yleensä. 
6  Esimerkkikirjastojen kirjahankintahankintamäärät vuosilta 1937–1938 taulukossa 6.
7  Huittisissa hankittiin 1924-1927 julkaistuja kirjoja keskimäärin 137 nimekettä vuodessa, 1937–1938 

julkaistuja kirjoja keskimäärin 166 nimekettä vuodessa. Pälkäneellä ostettiin 1931–1932 julkaistuja 
kirjoja keskimäärin 71 nimekettä vuodessa, ja 1937–1938 julkaistuja kirjoja keskimäärin 100,5 nime-
kettä vuodessa.

8  Alajärvellä hankittiin 1918–1921 julkaistuja kirjoja keskimäärin 76 nimekettä vuodessa, 1937–1938 
julkaistuja vain 34 nimekettä. Oulunsalossa vastaavat luvut ovat: 1924–1927 painettuja kirjoja keski-
määrin 34 nimekettä vuodessa, 1937–1938 painettuja kirjoja keskimäärin 25 nimekettä vuodessa.

9  ”Alajärven kirjastotoiminta on suuresti joutunut kärsimään kunnan huonojen asioitten vuoksi kolme-
na, neljänä viimeisenä vuonna”, kirjoitti Risula 1935, ja kolme vuotta myöhemmin: ”Alajärven kunta 
ollut useat vuodet valtion holhouksen alainen”. Olga Risulan tarkastuskertomukset Alajärven kantakir-
jastosta 25.5.1935 ja 15.5.1938. KA. VKTA. Hd 21.
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Kirjastojen tietokirjahankintojen erilaisia painotuksia eri tietokirjaluokkiin ei ole tä-
män tarkastelujakson osalta järkevää tehdä, niin vähäisiä ovat tietokirjahankinnat ai-
nakin Alajärven ja Oulunsalon kirjastojen osalta. Huittisten kirjastossa hankittiin tieto-
kirjallisuudesta selvästi eniten historian alan kirjallisuutta ja elämäkertoja. Tämä ei ole 
yllättävää siinä mielessä, että historian alan tietokirjallisuushan on aikaisemmin tarkas-
teltujen jaksojen kohdalla ollut nimenomaan eniten hankittua tietokirjallisuutta. Huittis-
ten kirjaston kohdalla on kuitenkin tapahtunut muutos: tietokirjahankinnat jakautuivat 

Tietokirjallisuus

Luokka Alajärvi Huittinen Oulunsalo Pälkäne

Yleisteokset – 4 1 4
Filosofia. Psykologia – 7 – 3
Uskonto 3 22 1 4
Yhteiskunta 9 17 – 4
Maantiede. Matkat. – 13 2 5
Luonnontieteet – 6 – 2
Talous. Tekniikka. 2 8 – 11
Taiteet. Urheilu. 1 7 – 7
Kirjallisuudentutkimus. Kielet. – 4 – 3
Historia 2 56 3 13
Tietokirjallisuusnimekkeitä yhteensä 17 144 7 56

Aikuisten kaunokirjallisuus

Luokka Alajärvi Huittinen Oulunsalo Pälkäne

Kootut teokset, runot ja näytelmät – 13 1 4
Kertomakirjallisuus 42 167 37 79
Kaunokirjallisuusnimekkeitä yhteensä 42 180 38 83

Nuorisokirjallisuus

Alajärvi Huittinen Oulunsalo Pälkäne

Nuorisokirjallisuusnimekkeitä yhteensä 9 9 5 62

Kirjahankinnat yhteensä

Alajärvi Huittinen Oulunsalo Pälkäne

Kirjanimekkeitä yhteensä 68 333 50 201

Taulukko 6. Vuosina 1937–1938 julkaistujen kirjojen (nimekkeiden) hankinta Alajärven, Huittisten, 
Oulunsalon ja Pälkäneen kirjastoissa 
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1924–1927 tasaisemmin eri kirjaluokkiin, eikä historia-aiheisen kirjallisuuden ”ylivoi-
maisuus” ollut tuolloin niin selvästi havaittavissa kuin vuosien 1937–1938 tarkastelussa.

6.2 Keskeinen kirjallisuus

Kaunokirjallisuus

Alkuperäinen suomenkielinen kirjallisuus

Alkuperäinen suomenkielinen kaunokirjallisuus on hallitsevana keskeisen kirjallisuuden 
kaunokirjallisuuslistoissa 1930-luvun alusta alkaen (1931–1932 julkaistut kirjat). Suun-
taus on hyvin selvä myös vuosien 1937–1938 osalta: kotimaista kirjallisuutta sisältyy kes-
keisen kirjallisuuden kaunokirjallisuuslistaan 53 nimekettä, käännettyä 15 nimekettä.

Eino Railon Kuin uni ja varjo (WSOY 1935) oli kirjastoihin hankitusta 1935 ilmes-
tyneestä suomenkielisestä kirjallisuudesta ylivoimaisesti suosituin. Myös Railon seuraava 
romaani, kolmeosainen Koti virran varrella (WS 1937) hankittiin kaikkiin tämän jakson 
esimerkkikirjastoihin. Railo kuvaa Koti virran varrella -teoksessa eräitä Suomen histo-
rian käännekohtia sortovuosista kansalaissotaan moraalisia ja eettisiä näkökohtia koros-
taen. Toinen 1930-luvun loppupuolen suosikkikirjailija on Auni Nuolivaara, jonka Pai-
men, piika ja emäntä ilmestyi 1936. Nyt tarkasteltavaan jaksoon valikoituivat mainitun 
teoksen jatko-osat Isäntä ja emäntä (Otava 1937) sekä Päivä ja ehtoo (Otava 1938). Sarja 
on maalaistytön kehityskertomus, jota leimaa usko yksilön mahdollisuuksiin vaikuttaa 
oman elämänsä kulkuun. Maaseudun elinpiiriin sijoittuu myös Artturi Leinosen Yrjänän 
emännän synti (WSOY 1937), kertomus naisen ratkaisusta hankkia lapsi perheeseen avio-
liiton ulkopuolelta.

Suurin osa keskeisen kirjallisuuden kotimaisista kirjailijanimistä on tuttuja jo edelli-
sistä jaksoista. Kirjastoihin hankittiin humoristeja Agapetus ja Valtonen sekä historiallis-
ten romaanien tekijöitä Jääskeläinen ja Haarla. Myös Esti Heiniö, jonka nimi on aiem-
min tullut vastaan modernin ja urbaanin elämänmuodon kirjaajana, julkaisi kertomuksia 
elämänkohtaloista 1800-luvulla. Salme Setälä kertoi ”sangen tavallisista virkanaisista”, 
Selma Anttila kauppiassuvusta ja Hanna Rauta köyhän torpparin sosiaalisesta kohoami-
sesta.

Katri Ingman julkaisi psykologisia romaaneja: Oman elämänsä vanki (Otava 1937) 
kertoo itsekkään ja oikuttelevan naisen kasvusta ja Elämän multa (Otava 1938) pienen 
lapsen kuolemasta ja isän surusta. Myös Elsa Heporauta julkaisi aikalaiskuvauksia. Teok-
sen Helena Saarlahti (WSOY 1937) keskiössä on helsinkiläinen yläluokan perheen tytär 
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ja hänen maailmankatsomuksensa avartuminen omaa yhteiskuntaluokkaa laajemmalle. 
Jumalan kämmenellä (WSOY 1938) on kuvaus elämästä Suomenlahden ulkosaaristossa, 
lisäväriä antaa ajankohtainen Inkerin pakolaiskysymys.

Toivo Pekkasen Isänmaan ranta (WSOY 1937) kuvaa tehdasyhdyskuntaa, Haanpään 
Syntyykö uusi suku (WSOY 1937) Kaaleppi Köyhkänän suhdetta koulutettuun tyttäreen-
sä ja ”liian hienoon” vävyynsä. Heikki Toppilan Siernaporin kuninkaassa (WSOY 1937) 
sekoittuvat realistiset ja mystiset ainekset, kuten kirjailijan tuotannossa yleensäkin. Mika 
Waltarin romaanissa Vieras mies tuli taloon (WSOY 1937) ja sen jatkoksi kirjoitetussa 
Jälkinäytöksessä (WSOY 1938) käsitellään kysymystä rikoksesta, sen tutkimista ja oikeu-
denkäynnistä. 

Eero Manninen oli vuoden 1937 esikoiskirjailija, joka kertoo Lapin erämaista teoksis-
saan Erämaan armoilla (Gummerus 1937) ja Tunturi uhkaa (Gummerus 1938). Esikois-
teos oli myös Viena Korhosen rakkauskertomus Viimeiset muuttolinnut (WSOY 1938). 
1930-luvulla debytoinut kirjailija oli myös Martti Santavuori, jonka molemmat hankitut 
teokset (Hiiltynyt lehti; Sen täytyi kerran tulla, kumpikin WSOY 1937) käsittelevät vuo-
den 1918 tapahtumia.

Mitä jäi puuttumaan?

Alkuperäinen kotimainen kaunokirjallisuus sisältyy esimerkkikirjastojen keskeisen kir-
jallisuuden listalle melko kattavasti. Puuttuvia kirjailijanimiä ovat mm. Volter Kilpi, Iris 
Uurto ja Helvi Hämäläinen. Kilveltä ilmestyi Otavan kustannuksella Kirkolle (1937) ja 
Suljetuilla porteilla (1938). Myös Uurron ilmestyneen teoksen, Timanttilakien alla (1938) 
kustantaja on Otava. Helvi Hämäläinen puolestaan oli Gummeruksen kirjailija. Häneltä 
ilmestyivät teokset Tyhjä syli (1937) ja Kylä palaa (1938). Gummerus julkaisi myös kaksi 
Armas J. Pullan hupailua.

Haanpäältä valikoitui keskeiseen kirjallisuuteen WSOY:n kustantama Syntyykö uusi 
suku (1937), sen sijaan Gummeruksen julkaisemat Lauma (1937) ja Taivalvaaran näytteli-
jä (1938) puuttuvat listalta. Jartin Juhannussaunassa (Otava 1937) puuttuu myös.

Kustantajat julkaisivat valittuja tai koottuja teoksia Aholta, Kallakselta, Nortamolta, 
Talviolta ja Topeliukselta. Näistä mikään kirjailija ei valikoitunut keskeisen kirjallisuu-
den listalle.

Käännöskirjallisuus

Karel Čapekin kaksi ensimmäistä suomennosta Kotiinpaluu (WSOY 1937) ja Salamante-
risota (WSOY 1938) sijoittuvat keskeiseen kirjallisuuteen. Ensin mainitun romaanin aihe 
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onkin kirjastokirjalle tyypillinen, maatilalle sijoittuva kansanelämänkuvaus ja kolmio-
draama. Salamanterisota, satiirinen mielikuvitusromaani, puolestaan poikkeaa enemmän 
valtavirrasta. Myös A.J. Cronin oli suomalaiselle lukijakunnalle uusi tuttavuus, ja suo-
malaisille uuden romaanityypin, lääkäriromaanin edustaja. Romaani Sisärengas (Otava 
1938) kertoo menestyksen- ja rahanahneen lääkärin henkisestä kriisistä ja sen jälkeisestä 
uudesta seesteisestä elämästä maaseudulla. Aihe, kaupungin ja maaseudun arvojen risti-
riita, on tuttu jo monesta edellisten tarkastelujaksojen kotimaisista ja käännösromaaneis-
ta. Listalla on toinenkin lääkäriromaani, Hermann Hosterin Monet ovat kutsutut (Otava 
1937). Vilhelm Moberg kuului Kariston kirjailijoihin. Yhtiö julkaisi häneltä 1937 kolme 
teosta. Keskeiseen kirjallisuuteen valikoitunut Raskin perhe kuvaa olemassaolon taistelua 
ruotsalaistorpassa. Kansainvälinen menestysteos, Otavan suomeksi julkaisema Margaret 
Mitchellin Tuulen viemää (1937–1938) valikoitui myös keskeiseen kirjallisuuteen.

Pearl S. Buck (Ylpeä sydän, WSOY 1938) oli 1930-luvun loppupuolella kirjastoissa 
tunnettu kirjailija, olihan hänen Hajalle mennyt suku -romaaninsa kirjastoihin ostetus-
ta vuoden 1935 käännöskirjallisuudesta neljänneksi suosituin. Tuttuja kirjailijoita olivat 
myös Kristmann Gudmundsson ja Gunnar Gunnarsson, joiden teokset sijoittuvat Islan-
nin maaseudulle. Gudmundssonin Maan lapset (WSOY 1937) kuvaa vankan ja esikuvak-
si sopivan naisen taistelua vastoinkäymisissä ja pettymyksissä, saman tekijän Pyhä tunturi 
(WSOY 1938) on sukuromaani Islannin asuttamisen ajoilta. Gunnarssonin Borgin suvun 
taru (WSOY 1938) kertoo kahden veljeksen keskinäisestä kamppailusta. Myös Undset 
(novellikokoelma Peilikuvia, WSOY 1938) kuuluu kirjastoissa hyvin tunnettuihin kir-
jailijoihin.

Mitä jäi puuttumaan?

Keskeisen kirjallisuuden listaan valikoitui alkuperäinen suomenkielinen kirjallisuus huo-
mattavasti kattavammin kuin käännöskirjallisuus. Otava lanseerasi uuden käännöskir-
jallisuuteen keskittyvän Ota mukaan -sarjansa 1935 ja WSOY jatkoi 1920-luvulla käyn-
nistämäänsä Kymmenen markan romaaneja -sarjaa. Otavan Ota mukaan viittaa helppoon 
ostamiseen ja lukemiseen liikkeellä oltaessa, juuri sellaiseen lukemiseen, jota Helle Kan-
nila kritisoi seurattuaan junissa ja asemilla toimineita ”kirjapoikia”.10 Ota mukaan -sarjan 
kirjailijat olivat sinänsä kirjastokelpoisiksi katsottavia (mm. Orczy, Ravn, Ruck, Wode-
house), joskaan eivät aivan erityisen suositeltuja. Kymmenen markan romaaneissa julkais-
tiin kirjastoihin sopivia kirjailijoita (mm. Boo, Grey, Kipling, London), mutta myös 
useita salapoliisiromaaneja (mm. Christien ja Rivertonin tuotantoa). Otava julkaisi sa-
lapoliisiromaaneja ”sarjattomina”. Otavan kirjailijoita olivat mm. Earl Derr Biggers, S.S. 

10  Ks. aiheesta kappaleessa Helle Kannilan kirjallisuus- ja lukemiskäsitys.
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van Dine ja Dorothy L. Sayers. David Humelta Otava kustansi 1937–1938 peräti yhdek-
sän nimekettä.

Erääseen David Humen kirjaan liittyy tarina Vammalan kantakirjastosta. Kirjaston-
hoitaja Braxén kuuluu niihin melko harvoihin maalaiskuntien kirjastonhoitajiin, joiden 
nimi tulee vastaan Kansanvalistus ja Kirjastolehden palstoilla, koulutustilaisuuksien osal-
listujaluetteloissa ja kiertokyselyihin vastanneiden joukossa. Hän oli siis mukana, kun 
muovattiin alan ammattikäytäntöjä ja haettiin hyvää kirjastonhoidon tapaa. Braxén hoiti 
kirjastoa vuoteen 1939 saakka, jolloin hän täytti 86 vuotta.11 Tarkkasilmäinen kirjaston-
käyttäjä Inkeri Varjovaara kysyi Braxénin seuraajalta, kuinka kirjojen joukkoon oli eksy-
nyt vain yksi salapoliisikirja, David Humen Vankilan portit auki (1938). Kirjastonhoitaja 
kertoi, että kirjan ostaminen oli ollut Braxénin erehdys, jota tämä kovasti pahoitteli. Hän 
oli luullut, että kirja käsitteli Mathilda Wreden toimintaa.12 Tarina opettaa sen, että jois-
sakin tapauksissa myös sattumilla ja väärinkäsityksillä on ollut oma vaikutuksensa. ”Ko-
vasti pahoitteleminen” kertoo kirjastonhoitajan vahvasta ammattietiikan sisäistämisestä. 
Se ettei kirjaa ollut vahingon havaitsemisen jälkeen poistettu, osoittaa puolestaan kuinka 
arvokkaana jokaista ostettua kirjaa pidettiin.

WSOY aloitti De la Rochen Jalna-sarjan julkaisemisen 1937 ja jatkoi Galsworthyn 
teosten kustantamista, mm. Forsytein tarun toinen laitos ilmestyi 1937. Myös kirjastossa 
suositun Lagerlöfin tuotantoa ilmestyi uusina painoksina (Liljecronan koti 1937, Jerusa-
lem 1938).

Karistolta oli 1934 ilmestynyt 40 käännöskirjailijan tuotantoa sisältävä antologia ni-
meltään Hyvää yötä, alanimekkeellä Hetki lepoa kunnes nukutte. Kustantaja jatkoi 1930-
luvulla vastaavien antologioiden julkaisemista, niin että 1937 ilmestyi teos nimeltä Neljäs 
”Hyvää yötä” ja seuraavana vuonna vastaava viides teos.

Nuorisokirjallisuus

Vuosien 1937–1938 keskeiseen kirjallisuuteen sisältyy ainoastaan yhdeksän nuorisokir-
jallisuuden nimekettä, joista kuusi on alkuperäistä suomenkielistä tuotantoa. Määrä on 
vähäinen, koska esimerkkikirjastoista ainoastaan Pälkäneen kantakirjastoon hankittiin 
merkittävässä määrin nuorisokirjallisuutta. Kaikki kahdeksan nimekettä ovat Otavan 

11  Pitkä kirjastoura… 1939, 195. 
12  SKSKA. KP, 2080. Kirjojen nimen perusteella syntyneet väärät käsitykset kirjan sisällöstä ovat haitan-

neet sekä kirjastonhoitajien että lainaajien elämää. Raahen kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja Gerda 
Holmströmin mukaan poikien eniten lainaamien kirjojen joukkoon kuului Yrjö Karilaan itsekasvatus-
kirja Taistelu ja voitto sekä lähetyssaarnaaja John G. Patonin omaelämäkerta Ihmissyöjäin keskellä. Kir-
jojen runsas lainaaminen johtui Holmströmin käsityksen mukaan ainoastaan niiden houkuttelevista 
nimistä. Lapset ja nuoret tietokirjallisuuden … 1939, 92.
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kustantamia. Otavan 1937 aloittama sarja Meidän lasten kirjasto sisältää luettavaa tyttö- 
ja poikakirjallisuutta harrastavaa lukijakuntaa nuoremmalle polvelle. 1937–1938 sarjassa 
ilmestyi kymmenen satukirjaa, mm. Helmi Krohnin, Arvid Lydeckenin ja Alli Nissisen 
tuotantoa sekä keskeiseen kirjallisuuteen sarjasta ainoana valikoitunut Marja-Leena Nop-
parin menninkäistarina Penttahisen pidot vuoressa (1938). Tyttökirjojen julkaisemiseen 
Otava perusti erillisen sarjansa (Tyttöjen kirjasto) 1935. Siinä ilmestyi mm. Mary Ger-
vaisen kirjoja ja Mary Marckia uusina painoksina. Keskeiseen kirjallisuuteen Tyttöjen 
kirjastosta valikoitui Ranka Knudsenin Afrikan Jessie (1937), kertomus Afrikasta Norjaan 
muuttaneen tummaihoisen Jessien ja hänen norjalaisen ystävänsä karkumatkasta tun-
tureille. Otava kustansi edelleen aikaisemmissa jaksoissa keskeiseen kirjallisuuteen hy-
vin valikoitunutta poikakirjallisuutta Poikien seikkailukirjasto -sarjassa (mm. Karilasta, 
Nuorvalaa ja Saulia). Keskeiseen kirjallisuuteen valikoituivat edellä mainituista Nuorva-
lan Peukalon jälki (1937) ja Saulin Mustat ketut (1938). 

Muilta kustantajilta kuin Otavalta ei siis päätynyt yhtään teosta keskeisen kirjallisuu-
den listalle. Gummerus julkaisi mm. kolme Anna Kasurisen tyttökirjaa, teokset Kuu-
dennella (1937), Tyttö myymäläpöydän takana (1938) ja Uusia ystäviä (1938). Karisto jul-
kaisi edelleen mm. Burroughsia (Maan uumenissa, 1937 ja Ikuisen päivän maa, 1938). 
WSOY käynnisti Nuorten 10 mk:n sarjan 1936, ja 1937–1938 sarjassa ilmestyi mm. Gab-
riel Ferryn, Gunvor Fossumin, Heikki Jylhän, Laura Fitinghoffin ja Booth Tarkingtonin 
teokset, kaikkiaan 12 nimekettä. WSOY julkaisi myös Swanin kootut teokset yhdeksänä 
niteenä. WSOY:n nimekkeiden puuttuminen kokonaan listalta on erikoinen poikkeus 
aikaisemmin tarkastelluista ajanjaksoista, ovathan tämän suurimman kustantamon jul-
kaisemat nimekkeet yleensä sijoittuneet parhaiten keskeisen kirjallisuuden listoille. Syynä 
voi olla se, että hankintojen pääpaino 1930-luvulla oli selvästi alkuperäisessä kotimaisessa 
kirjallisuudessa ja WSOY:n ”kymmenen markan kirjat”, niin aikuisten kuin nuorten sar-
joissa, olivat suurimmaksi osaksi käännöstuotantoa.

Tietokirjallisuus

Vuosien 1937–1938 keskeiseen kirjallisuuteen valikoitui tietokirjallisuutta melko tasai-
sesti eri kirjaluokista. Maantieteellinen ja historiallinen kirjallisuus ei ollut siinä määrin 
yliedustettua kuin joissakin aikaisemmissa tarkastelujaksoissa.

Dale Carnegien Miten saan ystäviä, menestystä, vaikutusvaltaa, amerikkalainen käy-
tännöllisen ”itsekasvatuksen” opas, ilmestyi suomeksi ensimmäisen kerran 1938 WSOY: n 
kustantamana. Isoäidin (Katri Bergholm) teos Takaisin kotiin (Otava 1938) välitti alani-
mekkeensä mukaan ”kotionnen edellytyksiä”. Ajankohdan suosittu uskonnollisen kir-
jallisuuden kirjoittaja oli norjalainen Ole Hallesby. WSOY julkaisi nyt tarkasteltavana 
aikana häneltä neljä suomennosta, joista Viimeiset ajat (1938) valikoitui keskeiseen kir-
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jallisuuteen. Tekijä selvittää, mitä raamatussa kerrotaan Kristuksen tulemisesta ja tuhat-
vuotisesta valtakunnasta. Eino Sormusen Uskon mies (WSOY 1937) kertoo Martin Lut-
herin elämästä.

Maantieteellistä kirjallisuutta on keskeisen kirjallisuuden listalla vain kolme nime-
kettä. Sven Hedinin ajankohtaisteos Nykypäivän Saksa (WSOY 1937) käsittelee kansal-
lissosialistien valtaantuloa. Artturi Leinosen Atlanttia ja Amerikkaa katselemassa (WSOY 
1938) kertoo mm. suomalaissiirtolaisten asuinpaikoista. Eino Palolan Heleätä Hämettä 
(Karisto 1937) sisältää matkahavaintoja Hämeenlinnan ja Tampereen ympäristökunnis-
ta. Ainoa luonnontieteitä käsittelevä teos on Aarne Laitakarin Suomen malmit (Valtio 
1937).

Edellisten tarkastelujaksojen tavoin listalle valikoitui Keksintöjen kirjan nide. Teoksen 
7. osa (WSOY 1937) käsittelee vesirakennusta sekä laiva- ja ilmailuliikennettä. Rurik Pih-
kala tarkastelee Maanviljelystaidon alkeissa (WSOY 1938) maanviljelystä liikeyrityksenä, 
modernin rahatalousyhteiskunnan näkökulmasta. Keskeiseen kirjallisuuteen valikoitui 
myös radio-opas ja koristepensaskirja.

Yhtään taidetta käsittelevää kirjaa listalla ei ole. Urheilukirjoista mukaan valikoitui-
vat Volmari Iso-Hollon Maalista maratoniin (Gummerus 1937), joka alanimekkeensä 
mukaan käsittelee aihetta ”miten suurjuoksijaksi kehitytään” sekä suomalaista kilpahiih-
toa tarkasteleva teos.

Kalevala Suomen kansan omaisuudeksi (SKS 1937) sisältää Helsingin yliopiston yliop-
pilaskunnan järjestämän kirjoituskilpailun parasta satoa. Tatu Vaaskiven elämä ja teokset 
-tyyppinen kirja F.E. Sillanpäästä (Otava 1937) tarkastelee kohdettaan psykoanalyyt-
tisestä näkökulmasta. Historia-aiheiseen keskeiseen kirjallisuuteen valikoituivat henki-
löhistorialliset teokset Marie Curiesta (kirjoittajana Eve Curie), C.G. Mannerheimista 
(toimittajina H. Kekoni ja H.J. Viherjuuri) ja Aurora Karamzinista (kirjoittajana Ingrid 
Qvarnström). Edellisten tarkastelujaksojen tavoin ilmestyneet niteet Grimbergin Kan-
sojen historiasta ja Juvan Suomen kansan aikakirjoista valittiin myös kirjastoihin. Tapa-
ni Harmajan Pilven veikot (WSOY 1938) kertoo ensimmäisen maailmansodan lentäjis-
tä. Juho Harrin Kirottujen tarina (WSOY 1937) on kertomus suomalaisesta työmiehestä 
Neuvostoliitossa. Jalmari Parikan teoksessa Viimeinen taisto (WSOY 1938), alanimek-
keeltä Punaisen rintamapäällikön muistelmat v:lta 1918, arvostellaan omia, punaisia.

Mitä jäi puuttumaan?

Gummerus tunnettiin 1930-luvulla erityisesti ajankohtaisen kulttuurikirjallisuuden kus-
tantajana. Olavi Paavolaisen Lähtö ja loitsu (1937) on Etelä-Amerikan matkan kuvaus, 
joka esittelee myös tekijänsä kulttuurikäsityksiä. Tekijän seuraava teos Risti ja hakaris-
ti (1938) yhdistelee käsityksiä kansallissosialismista ja inkakulttuurista. Gummeruksen 
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toinen merkittävä ”kulttuurikirjoittaja” oli tuottelias Tatu Vaaskivi, jonka Sillanpää-teos 
valikoitui keskeiseen kirjallisuuteen. Listalle eivät mahtuneet mukaan Vaaskiven teokset 
Kustaa Mauri Armfeltista (Loistava Armfelt, 1938) ja länsimaisesta kulttuurista (Huomis-
päivän varjo, 1938). Gummeruksen ajankohtaisteos oli myös Yrjö Kivimiehen kulttuuri-
keskustelun tallennus Pidot tornissa (1937).

Suurimman kustantamon, WSOY:n julkaisutuotanto edusti perinteisempää linjaa. 
Keskeisen kirjallisuuden ulkopuolelle jäivät mm. kaksi Eeva Alhan kirjoittamaa opas-
ta, jotka sisältävät elämänohjeita naisille. Paavo Virkkunen puolestaan kirjoitti teoksen 
nuoren miehen suhteesta naiseen. Uskonnollista kirjallisuutta julkaistiin mm. Aleksi 
Lehtoselta, Eino Sormuselta sekä jo edellä mainitulta Ole Hallesbyltä. Myös kirjallisuu-
denhistoria oli WSOY:n vankkaa aluetta. Yhtiön 60-vuotispäivän kunniaksi julkaistiin 
suomalaisten kirjailijoiden elämäkertoja sisältävä Juhani Ahosta Saima Harmajaan (1938). 
Koskenniemen kootuista teoksista ilmestyi 1937–1938 viisi osaa, jotka sisälsivät pääasias-
sa kirjoittajan kirjallisuushistoriallisia teoksia. Myös kirjailija Heikki Toppilasta (kirjoit-
tajana Rafael Koskimies) ja taidemaalari Fanny Churbergistä (Aune Lindström) ilmes-
tyivät elämäkertateokset. WSOY:n käytännön elämän teoksista kirjastoihin olisi hyvin 
sopinut vaikkapa Emännän tietokirja, josta ilmestyi tarkastelujakson aikana kolme osaa.

Käytännönläheistä opaskirjallisuutta ilmestyi myös Otavalta. Yhtiö julkaisi teokset 
mm. autoilijan lakitiedosta, sähköopista, miesvoimistelusta, kalastuksesta, kodin maa-
laustöistä ja kesämökin rakennus- ja kalustustöistä. Tosin kesämökki-termiä ei käytetty, 
vaan Vilho Setälän ja Armas Estin teokset otsikoitiin Oman tuvan rakentaja (1937) ja 
Oman majan kalustus (1937). Ison tietosanakirjan ilmestyneet kolme osaa jäivät keskeisen 
kirjallisuuden ulkopuolelle, samoin Otavan julkaisemat Börje Sandbergin valokuvateok-
set mm. Helsingistä, Vaasasta, Kymenlaaksosta ja yleensä Suomesta. Kariston tietokirja-
tuotanto oli edellä mainittuihin kolmeen kustantamoon verrattuna niukkaa.

6.3 Yhteenvetoa

1930-luvun loppupuolen tarkastelujakso tuo esiin kirjastojen taloudellisen vakiintumat-
tomuuden. Alajärven ja Oulunsalon kantakirjastojen kirjahankintojen määrä väheni 
edellisistä tarkastelujaksoista. Taloudellinen lama koetteli kovasti myös kirjastoja. 

Kokoelmien lisääntyvä painottuminen kotimaiseen kaunokirjallisuuteen jatkui. 
Tietokirjallisuuden hankinta väheni ja kaunokirjallisuuden ostoissa käännöstuotannon 
osuus oli pieni. Käännöksinä tarjottiin lisääntyvässä määrin mm. salapoliisikirjallisuut-
ta, jonka hankinta kirjastoihin oli vähäistä.

Kotimaisista kirjailijoista kirjastojen suosikkikirjailijoita olivat mm. sovinnaisen ja pe-
rinteisen arvomaailman edustajat Auni Nuolivaara ja Eino Railo. Kirjan valikoituminen 
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kirjaston kokoelmiin riippui edelleenkin hyvin selvästi siitä, minkä kustannusliikkeen 
tuotantoa teos oli. Vuosikymmenen ajankohtainen ja suuren kirjallisen julkisuuden saa-
nut kulttuurikirjallisuus ilmestyi Gummeruksen kustannuksella, mikä heikensi teosten 
valikoitumista kirjastojen keskeiseen kirjallisuuteen. 
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7 Kirjastojen kirjavalinnat 1918–1939: yhteenvetoa ja vertailua 

Kahdessa ensimmäisessä tarkastelujaksossa (1918–1921 ja 1924–1927) löytyi kirjasto-
ja, joita voi kutsua aloittelevan lukijan ja itsekasvatusta harjoittavan lukijan kirjastoiksi. 
Aloittelevaa lukijaa palvelivat kirjastojen kotimainen kaunokirjallisuus sekä historiallinen 
ja maantieteellinen kirjallisuus. Oli myös tarjolla tietoa eri aloilta. Sekä aikuisten että las-
ten käännöskirjallisuuden suuri osuus oli kuitenkin osoitus siitä, että kirjastot myös liit-
tyivät modernin, markkinalähtöisen lukutavan piiriin. Sellaista populääriä aineistoa, jota 
ei juurikaan ollut saatavana alkuperäisenä suomenkielisenä tuotantona, kuten miehille ja 
pojille suunnattu erämaa- ja muu seikkailukirjallisuus sekä Arvostelevan kirjaluettelon hy-
väksymät kristillissiveelliset, romanttiset kertomukset, ostettiin kirjastoihin innokkaasti. 
Valistustavoitteet (itsekasvatus ja tiedonhankinta) sekä viihtyminen ja uudentyyppisen 
populäärin aineiston nopea saanti yhtyivät 1910-luvun lopun ja 1920-lukujen esimerk-
kikirjastoissa. Kotimaisista uusista tulokkaista otettiin myös vauhdikkaiden ja viihdyttä-
vien matkakirjailijoiden teokset innokkaasti vastaan. 

1930-luvun kirjahankinnoissa tyypillisintä oli kääntyminen entistä enemmän alku-
peräisen kotimaisen kirjallisuuden hankintaan sekä tietokirjallisuuden hankinnan selvä 
väheneminen. Kaunokirjallisuushankintojen painottuminen alkuperäiseen kotimaiseen 
tuotantoon noudatteli hyvin tarkasti kustannustuotannossa tapahtunutta muutosta. Kir-
jastojen kirjaostot eivät tietenkään kaavamaisesti seuraa kirjatuotannon yleisiä painotuk-
sia, vaan muutoksen syitä on etsittävä muualta. 1930-luvun alussa käännöskirjallisuuden 
kustannus väheni selvästi, eikä esimerkiksi aikaisemmin hyvin suosituilta kirjailijoilta, 
kuten Barclaylta, Cainelta ja Runalta julkaistu juurikaan uusia suomennoksia tai uusia 
painoksia. Tilalle saatiin uusia kotimaisia kirjailijanimiä (Valtonen, Agapetus, Jääskeläi-
nen, Nuolivaara, Railo jne.), kotimaista historiallista kirjallisuutta ja sukuromaaneja. Tie-
tokirjallisuuden hankintamäärät vähenivät selkeästi sen jälkeen, kun valtionavun uudis-
tuksella poistettiin tietokirjallisuuden suurempi valtionosuus. Vuonna 1935 julkaistujen 
kirjojen hankintaa koskevassa selvityksessä1 todettiin hankintojen keskittyvän suhteelli-
sen suppeaan määrään ilmestyneestä kirjallisuudesta. Suomessa toimi lukuisia pieniä kir-
jastoja, ja jokaiseen niistä haluttiin tietysti hankkia se kaikkein mainostetuin ja kysytyin 
aineisto. 1930-luvulla, verrattuna edelliseen vuosikymmeneen, valistusfunktiosta tingit-
tiin viihtymisfunktion kustannuksella.

Kaikkein selvimmin kirjastojen ulkopuolelle jätettiin kevyt, usein yläluokkaista elä-
mänpiiriä kuvaava naistenkirjallisuus sekä salapoliisikirjallisuus. Niukkaa oli myös ru-
nojen, näytelmien sekä kirjallisen eliitin arvostaman, sekä käännetyn että alkuperäisen 
1  Cannelin 1938a; Cannelin 1938b.
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kotimaisen taidekirjallisuuden osto. Usein vastaan tulleet kotimaiset ei-hankitut kirjaili-
janimet olivat mm. Joel Lehtonen, Eino Leino ja Martti Merenmaa. Tietokirjallisuudes-
ta vähiten hankittiin uskonnollista, yhteiskunnallista, taidetta käsittelevää ja käytännön 
elämän tarpeita palvelevaa kirjallisuutta.

Oliko kaupungeissa erilainen kirjastokirjapolitiikka?

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu maalaiskuntien kantakirjastojen ja pienien kaupun-
ginkirjastojen kirjahankintoja. Missä määrin tuloksia voidaan yleistää koskemaan Suo-
men kirjastoja yleensä, vai vallitsiko suuremmissa kaupunginkirjastoissa oma hankinta-
politiikkansa?

Helle Kannilan mukaan ainakin 1920-luvulla ostettiin suurimpiin kaupunginkirjas-
toihin, nimeltä mainiten Helsinki, Turku ja Viipuri, myös heikohkoa ajanvietekirjalli-
suutta, joka hänen mielestään olisi joutanut jäädä kirjastojen ulkopuolelle.2 Valtion kir-
jastotoimisto katsoi suurimpien kaupunginkirjastojen kirjahankintoja ”läpi sormien”, 
normistoa ei niiden kohdalla noudatettu samalla tarkkuudella kuin maalaiskuntien kir-
jastoissa. Kaupunkien kirjastoissa käytiin sisäistä keskustelua asiasta. Kysymys käännös-
viihteen hankkimisesta kirjastoon oli esillä Helsingin kaupunginkirjaston johtokunnassa 
1926. Kirjastonhoitaja Uno Therman joutui antamaan rahatoimikamarille selvityksen 
kirjavalintaperiaatteista. Kirjaston johtokunta kehotti kirjastonhoitajaa ”välttämään huo-
nomman romaanikirjallisuuden, varsinkin käännöskirjallisuuden, hankintaa kirjastoon.” 
”Thermanin mukaan ”ihan ala-arvoista kirjallisuutta” ei hankittu, mutta kevyttäkin kir-
jallisuutta piti olla tarjolla niille, jotka eivät ole tottuneet käyttämään kirjallisuutta. Näin 
lukuhalu heräisi. Valintaperiaatteet olivat Thermanin mukaan niin tarkat, ettei salapolii-
sikirjallisuuttakaan hankittu lukuun ottamatta lajin parhaimmistoa, esimerkiksi Arthur 
Conan Doylea.3 Kannilan ja Thermanin käsitykset näyttävät poikkeavan toisistaan mel-
ko paljon, mutta on huomattava, että Thermanin lausunto liittyi tilanteeseen, jossa hänen 
oli puolustettava määrärahojen järkevää käyttöä. Tapaustahan käsiteltiin Helsingin kau-
punginkirjastossa juuri siinä vaiheessa, jolloin käännösviihdettä julkaistiin runsaasti.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan maalaiskuntien kantakirjastojen ja pienten kaupun-
ginkirjastojen kirjahankintojen painotuksia. Vertailuja suuriin kaupunginkirjastoihin ja 
mahdollisten erojen ja yhtäläisyyksien etsimistä ei ole mahdollista laajemmin tehdä. Seu-
raavassa tarkastellaan kuitenkin suppeasti kahden vuonna 1937 lainauksiltaan ”tietokir-
javaltaisimman” kaupunginkirjaston, Helsingin ja Porin kaupunginkirjastojen kirjahan-
kintojen jakautumista kauno- ja tietokirjallisuuteen. Helsingissä tietokirjojen lainauksen 

2  Cannelin 1924, 1–5.
3  Hirn 1998, 181.
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osuus oli 37 prosenttia ja Porissa 31 prosenttia kokonaislainauksesta (1930).4 Myös kirja-
hankinnoissa painotettiin tietokirjallisuutta. Helsingin kaupunginkirjastoon hankituis-
ta, vuosina 1931–1932 julkaistuista suomenkielisistä kirjanimekkeistä 68 prosenttia oli 
tietokirjallisuutta. Eniten hankittiin kirjallisuutta kirjaluokkiin ”elinkeinot ja kotitalous” 
(69 nimekettä), ”historia, arkeologia ja elämäkerrat” (52 nimekettä) ja ”luonnontiede, 
matematiikka, terveysoppi ja lääketiede, teknologia” (48 nimekettä). Helsingin kaupun-
ginkirjaston kirjahankintojen ”tietokirjavaltaisuudesta” puhuttaessa on tosin muistettava, 
että pääkirjaston lisäksi toiminnassa olivat Kallion, Töölön, Vallilan ja Pasilan sivukirjas-
tot (”haaraosastot”), joihin todennäköisesti hankittiin kaunokirjallisuutta suhteessa tie-
tokirjallisuuteen enemmän kuin pääkirjastoon.5 Porin kaupunginkirjaston 1937 ilmesty-
neessä kirjaluettelossa tietokirjallisuutta lueteltiin 57 sivun ja kaunokirjallisuutta 28 sivun 
verran.6  – On hyvin todennäköistä, että maaseudun ja suurimpien kaupunkien kirjasto-
jen kirjavalintojen painotukset ovat eronneet toisistaan huomattavasti. Kaupunginkirjas-
tojen runsaampia kirjamäärärahoja saatettiin ohjata toisaalta, kuten Kannila esitti, yleisöä 
houkuttelevan käännösviihteen hankintaan. Toisaalta oli mahdollista ostaa myös teoksia 
suppeilta tietokirjallisuuden erikoisaloilta asianharrastajia varten. Väestön valtaosa asui 
kuitenkin maaseudulla, eivätkä maaseudun lukuhalukkaat päässeet kovin helposti käsiksi 
näihin monipuolisempiin kaupunkien kirjavarastoihin. Esimerkiksi kaukolainauskäytän-
tö ei ollut vielä vakiintunut.

Kansainvälisestä vertailusta

Ruotsin yleisten kirjastojen kirjavalintapolitiikan muotoutumisen taustalla on nähtävissä 
maan pitkällinen kaupallisten lainakirjastojen perinne.7 Kaupallisten lainakirjastojen sta-
tus oli viimeistään 1800-luvun loppupuolella huono. Åke Åbergin mukaan jopa kirjasto-
jen käyttäjät häpesivät kirjastosta lainaamiensa roskaromaanien lukemista, niin että talon 
rouva lähetti piian puolestaan kirjastomatkalle. Kaupallisen lainakirjaston ”kirjastokir-
jaan” liittyi mielikuva kirjallisesti heikkotasoisesta ja ulkonaisesti likaisesta ja rikkinäi-

4  Cannelin 1931b, 43–47. Tietokirjalainausta ei tilastoitu valtakunnallisesti systemaattisesti. Kansanva-
listus ja Kirjastolehti keräsi kuitenkin tietoja kaupunginkirjastojen tietokirjalainauksesta. Tämän tutki-
muksen esimerkkikirjastoista saatavissa olevien hajanaisten tilastotietojen perusteella tietokirjalainaus 
on maalaiskuntien kantakirjastoissa ollut monessa tapauksessa hyvin vähäistä.

5  Helsingin kaupunginkirjaston kirjaluettelosta on laskettu kirjanimekkeiden määrät, ei kirjaniteiden 
määrää. Mainitut kirjaryhmät on poimittu suoraan luettelosta, jossa kirjat lueteltiin. Helsingin kau-
punginkirjasto noudatti omaa, yleisestä kymmenluokitusjärjestelmästä poikkeavaa luokitusjärjestel-
määnsä. Helsingin kaupungin kirjasto. 1933.

6  Luettelon laajuuden vuoksi yksittäisiä nimekkeitä ei laskettu. Mukana laskelmassa ovat sekä suomen- 
että ruotsinkieliset kirjastot. Porin kaupunginkirjaston kirjaluettelo II, 1937.

7  Tukholman kaupallisista lainakirjastoista ks. Björkman 1992.
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sestä kirjasta. Edellä kuvattu ilmiö tulee ymmärtää, kun analysoidaan yleisen kirjaston 
juurruttamista ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Yleisen kirjaston tuli menestyäkseen ja rahoi-
tusta saadakseen saavuttaa kaupallisesta lainakirjastosta täysin poikkeava julkisuuskuva. 
Yleiset kirjastot tähtäsivät moderniksi laatuinstituutioksi. Kirjat valittiin kirjastontarkas-
tajien (bibliotekskonsulenter) laatimista listoista, joissa tietokirjallisuudella oli keskeinen 
sija. Kirjavalinnan tiukasta linjasta tuli Ruotsin kirjastoissa pitkällinen perinne, joka mm. 
näkyi vielä 1950- ja 1960-luvulla keskusteluina Biggles- ja Viisikko-sarjojen sopivuudesta 
kirjastoissa.8 Ruotsin yleisten kirjaston lainamäärä oli 1930 0,8 lainaa asukasta kohden,9 
hyvin lähellä siis suomalaista tasoa (0,78 lainaa asukasta kohden 1929). Ruotsin yleisiin 
kirjastoihin verrattuna Suomen kirjastojen linja on aina ollut liberaalimpi.

Myös Englannissa lähdettiin viemään läpi ideaa yleisistä kirjastoista vaihtoehtona 
kaupallisille lainakirjastoille. Mary Hammondin mukaan siinä kuitenkin epäonnistut-
tiin, ja yleisten kirjastojen tarjonta alkoi tukea, kaupallisten lainakirjastojen (circulating 
libraries) tavoin, konservatiivisia ja moralistisia arvoja. Kaupallisten lainakirjastojen koh-
dalla vaikutti mm. 1909 annettu säädös, jossa määriteltiin kaupallisten lainakirjastojen 
kirjoille kolme kategoriaa: yleiseen käyttöön hyväksytyt, ”tiskin alta” harkiten annettavat 
ja kielletyt.10 Kaupallisten lainakirjastojen kirjatarjontaperinne siirtyi yleisiin kirjastoi-
hin. Kirjailijat suhtautuivat kuitenkin kriittisesti yleisten kirjastojen sopivuuskäsityksiin. 
Esimerkiksi kun romanttisten naistenromaanien kirjoittajan Marie Corellin romaaneja 
jätettiin kirjastoihin, sopimattomina, hankkimatta, lähetti kirjailija vastalauseensa maan 
kirjastoyhdistykselle (Library Association). Jos oli tarkoitus varjella nuorten lukijoiden 
viattomuutta ja tietämättömyyttä, kirjoitti Corelli, niin kirjastoista pitäisi sitten jättää 
pois myös Shakeaspearen, Sternen, Swiftin, Shelleyn ja Byronin kirjat.11 

Ison-Britannian kirjastoissa populääri kaunokirjallisuus hyväksyttiin olennaiseksi 
kirjatarjonnan muodoksi viimeistään ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä. Tällai-
nen on Robert Snapen johtopäätös, joka liittää kirjastojen kaunokirjallisuusmyönteisyy-
den brittiläisessä yhteiskunnassa lisääntyneeseen vapaa-aikaan.12 Alistair Black puoles-
taan on tehnyt tästä Snapen havainnosta tulkinnan, jonka mukaan kyseessä oli ”leipää ja 
sirkushuveja” -tyyppinen malli vähentää yhteiskunnallisia jännitteitä täyttämällä työläis-
ten lisääntyvää vapaa-aikaa populaarin kirjallisuuden lukemisella.13 Suomen kirjastoväki 
ei tällaisia pohdintoja käynyt ainakaan julkisesti 1920- ja 1930-luvun kireän poliittisen 
ilmapiirin aikana, vaikka onhan ajatus voinut pienemmissä piireissä käsittelyssä ollakin. 

8  Åberg 1979, 10–34.
9  Åberg 1979, 31.
10  Hammond 2002, 88–89.
11  Hammond 2002, 104–105.
12  Snape 1995.
13  Black 1996, 257.
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Sen sijaan Niilo Liakkahan oli jo 1916 kirjoittanut kirjastojen mahdollisuuksista – luon-
nollisesti hyvän kirjallisuuden välittämisen avulla – saada ”vähennetyksi kansanvaltaiselle 
yhteiskunnalle vaarallista aineista”.14

14  Liakka 1916, 18.
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1 Lainaajakunnasta yleensä

Tässä luvussa tarkastellaan, kuinka kirjastojen käyttäjät ottivat kirjastoissa tarjotun ai-
neiston vastaan, mitä kirjoja he lainasivat. Aivan aluksi kuitenkin hahmotellaan hieman 
yleisten kirjastojen käyttäjäkuntaa. 

Kirjastojen aikuiskäyttäjäkunta oli periaatteessa rajoittamaton. Kirjastoille suositeltiin 
kirjojen lainaamista, paitsi kunnan vakinaisille asukkaille, myös tilapäisesti paikkakun-
nalla asuville panttia vastaan. Lainausmaksun periminen kiellettiin valtionapua saavilta 
kirjastoilta vuoden 1928 Kansankirjastolaissa, jolloin alkoi suomalaisen kirjastolaitoksen 
maksuttomuuden perinne. Kirjastoja varten laadittujen mallisääntöjen mukaan lainaksi 
annettiin enintään kaksi kirjaa kerrallaan neljäksi viikoksi. Laina-ajan ylittämisestä ja 
kirjojen turmelemisesta vaadittiin korvaus.1 Kirjojen varaamismenettelyä ei mallisään-
nöissä mainittu, mutta sitä esiteltiin Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä. Asiakkaita pyrit-
tiin neuvomaan miten menetellä, jos kodissa oli puhjennut tarttuva tauti. Pelko saada 
taudin – lähinnä tuberkuloosin – tartunta kirjaston kirjojen välityksellä oli melko yleinen 
ja lienee pitkään vierottanut osan ”paremmasta väestä” yleisistä kirjastoista. Paavo Haavi-
kon nuoruudenmuistoissa Kallion kirjaston kirjat olivat likaisia ja kuluneita. Strindbergin 
Uninäytelmän hän joutui kuitenkin hakemaan sieltä, koska sitä ei saanut kirjakaupasta.2 
Kirjastotoimessa työskentelevät yrittivät todistaa, ettei tuberkuloosin tarttumisvaara ollut 
suuri, ja antoivat käytännön neuvoja kirjastonhoitajille kirjojen desinfioimiseksi. Kirjat 
tuli asettaa auringonpaisteeseen niin, että lehdet lepattivat. Jos kannet kestivät pesua, ne 
voitiin puhdistaa vihreällä suovalla.3 

Vuonna 1938 kymmenen prosenttia väestöstä lainasi kirjastosta kirjoja ainakin ker-
ran.4 Kirjastonkäytön määrä jakautui valtakunnallisesti tarkastellen epätasaisesti. Kau-
punkien asukkaista kirjastoa käytti keskimäärin viidennes, maan itä- ja pohjoisosien 
maalaiskunnissa kirjastonkäyttäjinä oli vain 3–6 prosenttia väestöstä. Kirjoja annettiin 
lainaksi keskimäärin 1,42 nidettä asukasta kohden, mutta myös lainamäärät asukasta 
kohden laskettuna olivat kaupungeissa maalaiskuntia selvästi suuremmat.

1  Cannelin 1931a, 272.
2  Haavikko 1994, 68.
3  Cannelin 1931a, 91.
4  Ks. taulukko 7.
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Lainaaja- ja lainausmäärät vaikuttavat hyvin alhaisilta, jos mielessä taka-alalla on tiedot 
tämän päivän kirjastonkäytön volyymeista. Vuonna 1938 asiaa tarkastellut saattoi kui-
tenkin todeta, että kymmenessä vuodessa oli tapahtunut suurta kehitystä. Lainaajien ja 
lainojen määrä oli noin kaksinkertaistunut vuoteen 1929 verrattuna. Tuolloin lainaajia 
oli Suomen kirjastoissa yhteensä 194.536 henkeä (5, 74 prosenttia asukasluvusta) ja laino-
ja annettiin 2.651.157 (0,78 lainaa asukasta kohden).6  1930-luvun lisääntyneillä valtion-
avustuksilla ja piirikirjastojen perustamisella maaseudun kyliin oli selvä vaikutus kirjojen 
lainaamiseen.

Kirjastonkäyttäjien sosioekonomisen taustan rekonstruointi on mahdoton tehtävä, 
mutta jotakin voidaan päätellä eri lähteissä olevista maininnoista ja niiden sävystä. Varsin 
yleinen käsitys lienee, että kirjastonkäyttäjät olivat sosiaalisesti ja taloudellisesti heikom-
massa asemassa olevia ihmisiä; sivistyneistö ja ainakin osa keskiluokasta karttoi yleisiä 
kirjastoja. Tähän viittaa se, että sikäli kun jälkimmäisiin ryhmiin kuuluvia henkilöitä 
kävi kirjastossa, se erityisesti mainittiin kirjastonkäyttöä käsittelevissä teksteissä poik-
keuksellisena ilmiönä. Seuraavat lainaukset ovat peräisin 1984 järjestettyyn kirjastope-
rinteen keruukilpailuun lähetetyistä kirjoituksista, jota aineistoa tarkastellaan tuonnem-

Taulukko 7. Valtionapua saaneiden kirjastojen (kaupungit ja maalaiskunnat) lainaajat ja lainamäärät 

1938.5

Maalaiskuntien kirjastot lääneit-
täin

Lainaajia kpl Lainaajia vä-
kiluvusta %

Lainoja kpl Lainoja/
asukas

Turun-Porin lääni 39292 9,56 462094 1,12
Ahvenanmaa 2405 12,59 14015 0,73
Vaasan lääni 39517 8,78 360262 0,80
Uudenmaan lääni 23633 8,74 305230 1,12
Viipurin lääni 42140 8, 45 432874 0, 87
Oulun lääni 16480 3,12 154850 0,61
Hämeen lääni 29166 10,10 362392 1,25
Lapin lääni 8472 7,84 72113 0,67
Kuopion lääni 20212 5,81 212129 0,61
Mikkelin lääni 11738 6,64 101018 0,57
Maalaiskuntien kirjastot yhteensä 233055 8,24 2476977 0,87
Kaupunkien kirjastot 139160 19,05 2589499 3,54
Kaikki kirjastot yhteensä 372215 10,47 5066476 1,42

5  Suomen tilastollinen vuosikirja 1940, 12, 346. 
6  Suomen tilastollinen vuosikirja 1940, 12, 346.
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pana lukemisen osalta vielä lähemmin. Kirjastonhoitaja Aune Humila-Anttilan mukaan 
ainoa Oulunsalon kantakirjastossa 1930-luvulla käynyt ”merkkimies” oli pitäjän rovasti 
J.N. Merenheimo.7 Samalle vuosikymmenelle sijoittuu Maija Nikkilän muistelu eräästä 
nimeämättömästä piirikirjastosta, jossa ”tärkeimmät lainaajat olivat johtokunnan mies-
jäsenet”.8 Veera Lohi muistelee asiakaskuntaa Ranuan kantakirjastossa, jossa hänen mie-
hensä toimi kirjastonhoitajana 1929–1937. Hänen mukaansa lainaajat olivat ”aivan taval-
lisia maaseudun ihmisiä, pareminki nuorta väkeä”.9 Myös Ruut Aaltosen muistikuvissa 
Suolahden kauppalankirjastossa ”kirjastonkäyttäjät olivat tehtaalaisia nuoria ja luulen, ei 
siellä käynyt aikaihmisiä.” 10

Edellä esitellyn kaltaista lainaajakunnan kuvailevaa ja arvottavaakin erittelyä ei tapah-
tunut alan julkisessa keskustelussa, esimerkiksi Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä. Myös-
kään asiakaskuntaan kohdistuvia tilastollisia tai muita selvityksiä ei tehty. Tämän vuoksi 
tiedot kirjastojen lainaajien ominaisuuksista nyt tarkasteltavina vuosina jäävät vähäisiksi. 
Asia ei yksinkertaisesti kiinnostanut, tai sitten muut seikat kiinnostivat enemmän. Kuten 
tämän tutkimuksen aineistoistakin huomataan, kirjastotoimiston päällikkö Helle Kanni-
la laati mielellään erityisesti kirjastojen kirjahankintoja koskevia selvityksiä.

Havainto ”nuoren väen” suuresta osuudesta lainaajakunnassa tulee vastaan monissa 
yhteyksissä. On tietysti mahdollista, että kun edellä mainitut henkilöt muistelivat ni-
menomaan nuoruutensa vuosia, heidän muistikuvissaan korostuu ikätovereiden rooli. 
Aivan yhtä mahdollista on myös se, että nuoret olivat ahkerimpia kirjastonkäyttäjiä, 
näkyivät kirjastossa usein. Moni kirjasto sijoittui koululle, joten kouluikäiset liikkuivat 
kirjaston seudulla muutenkin jatkuvasti. Ja kuten tuonnempana tarkemmin kuvaillaan, 
monessa perheessä oli nimenomaan nuoren ihmisen tehtävänä käydä kirjastossa ja lukea 
sitten kirjaa ääneen koko perheelle.

Jää tarkemmin erittelemättä, mitä ikäluokkaa ”nuorella väellä” tarkoitettiin. Valta-
kunnallisessa kirjastotilastoinnissa eriteltiin alle 16-vuotiaiden osuus koko lainaajakun-
nasta, ja se vaihteli 1935 eräissä kirjastoissa nollan prosentin ja 33,9 prosentin välillä.11 27 
satunnaisesti valitusta kaupungin ja maalaiskunnan kirjastolaitoksesta Euran ja Sahalah-
den kuntien kirjastoissa sekä Loimaan kauppalankirjastossa ei ollut yhtään alle 16-vuo-
tiasta lainaajaa. Vähäinen oli heidän määränsä myös mm. Tyrnävällä (neljä prosenttia 
kaikista lainaajista), Lappeenrannassa (8,7 prosenttia), Vihdissä (10,8 prosenttia) ja Ylä-
neellä (11,4 prosenttia). Alle 16-vuotiaita lainaajia oli (mainituista 27 kirjastosta) eniten 
Tuupovaarassa (33,9 prosenttia), Kauvatsalla (28,9 prosenttia) ja Lahdenpohjan kauppa-
lassa (28,8 prosenttia).

7  SKSKA. KP, 1685. Veera Lohi haastatellut Aune Humila-Anttilaa.
8  SKSKA. KP, 440.
9  SKSKA. KP, 1664.
10  SKSKA. KP, 725.
11  Ks. liite 12.
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Myös miesten ja naisten osuudet lainaajista vaihtelivat melko paljon. Mainituista 27 
kirjastosta Huopalahdessa oli vähiten mieslainaajia (28,2 prosenttia kaikista lainaajista) ja 
Pudasjärvellä toiseksi vähiten (30,7 prosenttia). Eniten miehiä oli Euran kirjaston lainaa-
jakunnasta (61,1 prosenttia) ja toiseksi eniten Lappeenrannassa (55,8 prosenttia).12

12  Ks. liite 12.
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2 Omaelämäkertoja 1920- ja 1930-luvun lukemisesta

Edellä on selvitetty tilastollisesti kirjastojen lainaajakuntaa ja kirjojen lainaamista kirjas-
toissa. Mitä kirjojen lainaaminen ja lukeminen sitten merkitsi ihmisille? Mitä tunteita se 
herätti? Miten lukemiseen suhtauduttiin? Näihin kysymyksiin paneudutaan lukemisen 
omaelämäkertojen avulla. 

2.1 Kirjastoperinteen keruu 1984

Suomen kirjastoseura ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto jär-
jestivät 1983–1984 kirjastoperinteen keruukilpailun kirjastojen henkilökunnalle ja 
kirjastonkäyttäjille. Kilpailujulistus julkaistiin Kirjastolehden numerossa 9/1983. Kir-
jastonkäyttäjille annettiin seuraavat kirjoitusaiheet: miten ja mitä kuulit kerrottavan 
kirjastosta; ensimmäinen käyntini kirjastossa; miten sain ensimmäisen kirjastokorttini; 
mitä mieltä olin kirjaston säännöistä ja määräyksistä ja miten niitä kierrettiin; millainen 
oli kirjastonhoitaja; missä kirjasto sijaitsi, millaiset tilat sillä oli; löytyivätkö halutut kirjat 
tai lehdet, miten; mitä kommelluksia sattui kirjastossa; mieleenjäänyt/hauskin/ikävin/
jännittävin satutunti kirjastossa; kokemukseni kirjaston tietokilpailusta; miten kirjasto 
on vaikuttanut elämääni/harrastuksiini; missä suhteessa olen pettynyt kirjastoon; miksi 
en enää käy kirjastossa; miksi edelleenkin käyn kirjastossa.” Kirjastonhoitajille oli oma 
kysymyssarjansa, jossa pyydettiin kertomaan mm. kirjavalinnasta.1 

Kilpailuun saapui 206 vastausta, joista 168 osallistui kirjastonkäyttäjien sarjaan ja 
38 kirjastonhoitajien sarjaan.Vastaukset arkistoitiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Kansanrunousarkistoon.2

Tässä luvussa, jossa tarkastellaan suomalaisen lukemisen tunnusmerkkejä sellaisena 
kuin se muotoutui yleisten kirjastojen kontekstissa, käytetään aineistona kirjastoperin-

1  Kirjastoperinteen keruukilpailu alkaa… 1983, 414–415.
2  Kirjastoperinteen keruukilpailu ratkaistu… 1984, 333. Kirjastonkäyttäjien sarjassa ensimmäinen pal-

kinto annettiin Juho A. Leskiselle Joensuusta, toinen palkinto Eero Järventaustalle Siurosta ja kolmas 
palkinto Alli Helmiselle Kangasalta.
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teen keruukilpailuun lähetettyjä kirjastonkäyttäjien kirjoituksia.3 Aineistosta poimit-
tiin tässä tutkimuksessa käsiteltäviksi 1932 ja sitä aikaisemmin syntyneiden henkilöiden 
kirjoitukset. Tämän tutkimuksen aikarajaus päättyy vuoteen 1939, jolloin nuorimmat 
muistelijat olivat juuri saavuttaneet seitsemän vuoden iän. Näin rajattuna jäljelle jäivät 
65 naisen ja 47 miehen kirjoitukset.4 Näitä kirjoituksia tarkastellaan tässä ainoastaan sil-
tä osin kuin ne käsittelevät toista maailmansotaa edeltävää aikaa.

Näiden 112 omaelämäkertojan kirjastoja koskevat muistelut, joita on yhteensä 1.434 
sivua, sijoittuvat tasaisesti eri puolille maata. Silloisen Uudenmaan läänin kunta maini-
taan 14 kirjoituksessa, Hämeen läänin kunta 15 kirjoituksessa, Turun ja Porin läänin 
kunta 15 kirjoituksessa, Viipurin läänin kunta 25 kirjoituksessa, Kuopion läänin kunta 
10 kirjoituksessa, Vaasan läänin kunta 20 kirjoituksessa, Mikkelin läänin kunta yhdes-
sä kirjoituksessa ja Oulun läänin kunta 8 kirjoituksessa. Muistelut kohdistuvat lähinnä 
maaseudun kirjastoihin. Helsinki mainitaan kirjoituksissa 8 kertaa, Viipuri neljä kertaa, 
Käkisalmi, Kokkola, Kuopio ja Oulu kaksi kertaa sekä Hämeenlinna, Lahti, Iisalmi, Jy-
väskylä ja Sortavala kerran. Yleisin kirjoittajien mainitsema kirjastotyyppi on kansakou-
lun oppilaskirjasto (44 kertaa), toiseksi yleisimmät kunnan kantakirjasto (25 kertaa) ja 
kaupungin pää- tai sivukirjasto (25 kertaa). Muut mainitut kirjastotyypit ovat: piirikir-
jasto tai lainausasema (17), yhdistyksen kirjasto (12), kauppalan kirjasto (3), yhteiskoulun 
kirjasto (2), kansanopiston kirjasto (1), pyhäkoulun kirjasto (1), seminaarin kirjasto (1) 
ja työpaikkakirjasto (1).5

Kilpailujulistuksella ohjattiin kirjastonkäyttäjiä pohtimaan kirjaston merkitystä elä-
mässään sekä muistelemaan kirjaston tiloja, sääntöjä, toimintaa ja kirjastonhoitajaa. Lu-
kemisesta yleensä, mielikirjoista tai kirjallisuuden merkityksestä muistelijan elämään ei 
kilpailujulistuksessa kehotettu kirjoittamaan. Ainoa siihen viittaava kysymys oli ”löytyi-
vätkö halutut kirjat tai lehdet”. Kirjoittajat kuitenkin kirjoittivat paljon juuri lukemises-
taan sekä perheen ja ympäristön suhtautumisesta lukijaan. 

3  Kirjastonhoitajien kirjoitusten merkitys tämän tutkimuksen kannalta jää vähäiseksi, sillä vain kuudessa 
kirjoituksessa käsitellään kirjastonhoitoa ennen vuotta 1940. Näistä Elma Hulkkonen (s. 1901) toimi 
Parikkalan kantakirjastossa vuodesta 1929 lukien, Onerva Heikkinen (s. 1912) Tuusulan Järvenpään 
sivukirjaston hoitajana 1932–1936, Maija Nikkilä (s. 1910) nimeltä mainitsemattoman piirikirjaston 
hoitajana 1930-luvun lopulla, Eila Wirla (s. 1909) Helsingin kaupunginkirjastossa 1930-luvulla ja Hel-
mi Yli-Luukko (s. 1916) Ilmajoen Ilomäen koulun lainausasemalla. Lisäksi Ida Huttunen (s. 1899) ja 
Tyyne Mönkkönen (s. 1903) olivat antaneet haastattelun Elina Koskiselle, jossa he kertoivat työstään 
Kuopion kaupunginkirjastossa. Elma Hulkkonen kertoo päivälehtien ja Arvostelevan kirjaluettelon tie-
toihin perustuvasta kirjavalintatyöstään. Onerva Heikkisen mukaan kirjaston johtokunta valitsi kirjat 
”tarkan harkinnan perusteella”. Erityisesti oli mieleen jäänyt Heikki Jartin ”kohua herättäneet” kirjat 
Juhannussaunassa ja Joulusaunassa, joita ”ainakin osuuskassan herrat innolla lukivat”. Ida Huttusen ja 
Tyyne Mönkkösen mukaan kirjastonjohtaja valitsi kirjat kirjastoon. SKSKA. KP.

4  Kirjoittajien jakautuminen syntymäajan mukaan liitteessä 13.
5  Osa kirjoittajista mainitsi useamman paikkakunnan. Liite 13.
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2.2 Kirjasto paikkana ja kirjastonhoitaja portinvartijana

Kirjoittajien perustarina siitä, kuinka kirjasto löytyi ja kuinka kirjastosta toiseen edettiin, 
on hämmästyttävän samanlainen. Opettaja avasi kouluviikon päätteeksi kirjakaapin, 
josta antoi jokaiselle kirjan käteen. Tapahtuma muistetaan pääasiassa mukavana, joskin 
ikäviäkin vivahteita muistoista löytyy. Opettaja kontrolloi vahvasti oppilaiden lukemista, 
kirjojen jakamiseen oppilaille liittyi arvottavia ja vähätteleviä sävyjä. Kun kansakoulu oli 
käyty, siirryttiin ”oikeaan kirjastoon”, ”aikuisten kirjastoon”, suurempaan kirjastoon. Se 
merkitsi lainaajan ja lukijan lisääntynyttä anonyymiyden mahdollisuutta, vähäisempää 
henkilökohtaista kontrollointia, mutta myös lisääntynyttä virallisuutta ja monessa tapa-
uksessa pidempää kirjastomatkaa.

Paavo Kytökorven (s. 1913) tarina on juuri tällainen kirjastosta toiseen etenevän lu-
kijan tarina. Hän kertoo lukeneensa kansakoulun kirjaston ”läpi” vuosina 1921 ja 1922. 
Kirjaston ”läpi lukeminen” on paljon lukevan ihmisen käyttämä ilmaus. Uutta luettavaa 
ei löydy, kirjastolla ei ole enää mitään annettavaa. Kytökorven opettaja tuli apuun ja antoi 
pojan lukea oman kirjahyllynsä kirjat. Siirtyminen Limingan kunnan kantakirjaston lai-
naajaksi 12-vuotiaana oli jännittävä kokemus. Kantakirjastoon piti mennä määräpäivänä 
ja määrätunnilla, kun taas kansakoulun opettajalta oli saanut kirjat niukoin muodolli-
suuksin. 1930-luvulla Kytökorpi muutti Jyväskylään, jossa sai hyvältä tutultaan, kirjas-
tonhoitaja Pohjoselta, hyviä neuvoja lukemisen valinnassa.6

Opettajan ja kirjastonhoitajan (joka usein oli myös opettaja) persoona on vaikuttanut 
kirjoittajiin voimakkaasti. Hyvässä tapauksessa opettaja-kirjastonhoitaja tai kirjastonhoi-
taja on lukemisen mentori, jonka neuvot eivät tunnu määräämiseltä, vaan kannustuksel-
ta. Eeva-Liisa Leskisellä oli samanlaiset kokemukset kuin Paavo Kytökorvella. ”Kirjaston 
tädit kyllä jutustelivat meidän pienten koululaisten kanssa, kyselivät mielipiteitä lukemis-
tamme kirjoista ja kertoivat niiden kirjoittajista, heidän elämänvaiheistaan, erikoisesti 
lapsuudesta. – – Oli hienoa ja juhlallista saada keskustella kirjaston tädin kanssa ”oikeaa 
asiaa”.7 Moni kirjoittaja muistelee myös, kuinka opettaja kannusti lainaamaan sellaisia 
kirjoja, jotka tukivat kouluopetusta. 

Erityisen läheinen oli suhde opettajaan niissä tapauksissa, joissa hän antoi, kuten Paa-
vo Kytökorven opettaja teki, lainaksi omia kirjojaan. Opettajalla on ollut halu tukea lap-
sen ja nuoren lukemista, halu kannustaa häntä. Myös Saimi Hautamäki sai lukea opet-
tajansa yksityiskirjaston läpi, ja korvauksena siitä piti lukea opettajalle ääneen. Opettaja 
oli ostanut Arvi Järventauksen Taivaallisen puusepän ja luullut sitä uskonnolliseksi romaa-
niksi. ”Aina kun lukiessani tuli sellainen rakkauskohtaus vastaan, jossa suudeltiin, hyppä-

6  SKSKA. KP, 1371–1399.
7  SKSKA. KP, 1495.
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sin sen yli. Pelkäsin ettei opettaja anna mun lukea koko kirjaa, jos siinä suutelukohtauksia 
on”, kertoo Hautamäki.8

Kontakti opettajaan ei ollut aina näin tyydyttävä. Kirjan tarjoamista, lukumahdolli-
suuden antamista pidettiin palkkiona hyvin suoritetusta työstä. Lapsen kohdalla työ tar-
koitti koulutyötä, ja jos työ ei sujunut, ei palkkaakaan tullut. 

Ensin piti lukea läksyt, sitten sai lukea muita kirjoja. Opettaja-kirjastonhoitaja seurasi 
läksyjen lukemista ja koulumenestystä, ja eväsi kirjanlainauksen tarpeen mukaan. Eeva-
Liisa Leskinen kertoo Kokkolan kaupunginkirjaston kirjastonhoitajasta, opettaja Leila 
Sandelinista, jonka nimi on tuttu myös tämän tutkimuksen esimerkkikirjaston kirjas-
tonhoitajana. Läksykirjojen piti olla ykkössijalla, minkä vuoksi Sandelin saattoi laittaa 
läksyjen laiminlyöjän joksikin aikaa lainauskieltoon. Lapset ratkaisivat asian keskenään: 
”kyllä ystävät auttoivat”, muistelee Leskinen.9

Palkan, oikeuden (romaanin) lukemiseen sai, jos koulumenestys oli riittävää. ”Opet-
taja sieltä parhaille oppilaille kirjan antoi. Minä en saanut.” 10 Tilanne oli nöyryyttävä. Jos 
koulumenestys oli heikkoa, saattoi saada ikäänsä nähden liian ”lapsellisen” kirjan. ”Jos 
oli heikko oppilas, saattoi olla ettei hän saanut kirjaa ollenkaan. Tai sitten heille annet-
tiin niitä kirjoja joita alemmilla luokilla olevillekin ja niin nämä saatiin jäämään kirjas-
ton käytöstä pois koska he häpesivät.” 11 Riittävä koulumenestys kirjan lainaksi saamiseen 
mitattiin mm. sisälukutaidolla. Juho Leskisen mukaan opettaja sanoi: ”Ne oppilaat, joilla 
sisälukukokeen perusteella on alle seitsemän, eivät saa kirjaa lainaksi omiin nimiinsä. Se 
on minun kantani asiasta.” 12

Kirjastonhoitaja (tai opettaja-kirjastonhoitaja) osallistui siis vahvasti lainakirjan valin-
taan, luettavan valintaan. Hyvässä tapauksessa se oli kokeneemman, kirjallisuutta tunte-
van henkilön apua, jonka seurauksena lukija sai itselleen sopivaa, mielenkiintoista luet-
tavaa. Tätäkään seikkaa ei muisteltu pelkästään hyvänä. Ate Rytkösen isä ei hyväksynyt 
kirjastonhoitajan tapaa antaa kirja pojan käteen ja sanoa, että lainaa tuo.13

Osa muistelijoista kävi kirjastossa vain talvella. Viljo Purontaa kävi kirjastossa helmi-
maaliskuussa, kun edestakainen 25 kilometrin matka oli mahdollista tehdä hiihtäen.14 
Kirjastoja pidettiin usein myös suljettuina ainakin osan kesäajasta. Kesällä lukevien etuna 
oli mahdollisuus päästä pois ahtaista, rauhattomista sisätiloista. Margit Heino luki ”kal-

8  SKSKA. KP, 824.
9  SKSKA. KP, Eeva-Liisa Leskinen, 1494.
10  SKSKA. KP, Eeva Lehtimäki, 1487. Samasta asiasta kirjoittaa myös Viljo Kärpijoki: ”Ehtona oli, että 

niitä annettiin koulussa paremmin menestyville oppilaille, huonommin pärjääville koululaisille ei an-
nettu kirjoja, jotta he keskittyisivät vaan opintoihinsa paremmin. SKSKA. KP, 1473.

11  SKSKA. KP, Antti Nummi, 1756–1757.
12  SKSKA. KP, 1527.
13  SKSKA. KP, 1877.
14  SKSKA. KP, 1849.
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liolla ja kiikussa”.15 Elli Sipinen piti lainakirjoja leikkimökissä, koska siellä oli rauhallista 
lukea. Koulutoverin asiasta opettajalle tekemä kantelu perustui siihen, että opettaja oli 
kehottanut pitämään kirjoja hyvin.16

Kirjastojen ikärajat tuntuivat nöyryyttäviltä. ”Ei meillä alakoululaisilla ollut toivoa-
kaan saada sieltä kirjoja. Ei alakoululaisille annettu.” 17 Tietyssä iässä saattoi myös pudota 
kirjastojen ulkopuolelle. Raili Niemisen mukaan kirjastonhoitaja kehotti häntä tulemaan 
kahden vuoden kuluttua uudelleen, koska kaikki lastenkirjat oli luettu ja aikuisten kirjoja 
ei vielä annettu.18

Suurin osa kirjoittajista muistelee koulun oppilaskirjastoa ja/tai yleistä kirjastoa. Muu-
tamat muistelijat tekivät selvän eron näiden ja muiden kirjastotyyppien kanssa. Kolme 
kirjoittajaa kertoo lapsena ja nuorena käyttämistään työväen kirjastoista. Aarne Heinosen 
muistoissa Keikyän työväenkirjasto oli laaja ja laadukas, ja kirjavalikoima poikkesi muis-
ta kirjastoista.19 Aarne Karttunen asioi ensin Polvijärven kunnankirjastossa, ja mentyään 
Outokummun rikastamolle töihin 1936, siirtyi työpaikan kirjaston käyttäjäksi. Kirjava-
likoima oli ”kokonaan toista luokkaa”, siis Karttusen mukaan parempi, kuin niissä kun-
nallisissa kirjastoissa, joissa hän oli aikaisemmin asioinut.20

2.3 Lukijan sosiaalinen sitoutuneisuus ja eristyneisyys

Kirjoittajien kodeissa sekä luettiin että vastustettiin lukemista. Oma lukuharrastus saat-
toi viritä ja harrastus muodostua rakkaaksi, vaikka asenne kotona oli kielteinen. Ne, joi-
den kotona luettiin, muistelevat sitä hyvällä: myönteinen esimerkki ja kannustus auttoi 
lukijan tielle jo varhain.

Eino Broströmin äiti luki lehtien nurkkanovelleja, Eero Järventaustan vanhemmat lu-
kivat joka ilta.21 Toivo Junttila muistelee isänsä lukemista arvostaen: ”Ajattelen vielä omaa 
isääni. Hoiti koko ikänsä monia luottamustoimia ja rahastoja. Koti ja sen työ kaiken 
muun lisäksi. Mutta hänkin luki.” 22 Juho Leskisen vanhemmilla oli pojan lukemisesta 
eri käsitykset: ”Mokomia roskakirjoja et lue, sinulle riittävät Raamatunhistoria ja Kate-

15  SKSKA. KP, 866.
16  SKSKA. KP, 1952.
17  SKSKA. KP, Elsa Kojo, 1298.
18  SKSKA. KP, 1737.
19  SKSKA. KP, 870.
20  SKSKA. KP, 1283.
21  SKSKA. KP, 775, 1056.
22  SKSKA. KP, 1035.
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kismus”, julisti isäni. Ja yritti siepata minulta kirjan pois, mutta äiti ehti väliin ja korjasi 
kirjan. Mutta antoi sen sitten luettavaksi, kun isä oli mennyt töilleen.” 23

Lukemista säätelevänä auktoriteettina toimi toisaalta opettaja, toisaalta kodin vaiku-
tuspiiri, vanhemmat ja isovanhemmat. Opettaja saattoi olla lukemisen suhteen liberaa-
limpi, kun taas kodeissa vallitsivat kauemmin lukukiellot. Toini Pelkosen kodissa lasten-
kasvatuksesta huolehtiva isoäiti antoi periksi lapsenlapsen lukemiselle, kun se perusteltiin 
opettajan auktoriteetilla ja elämäntavan vääjäämättömällä modernisoitumisella. Näin 
Pelkonen: ”Opettaja sanoi muutamalle hänen mielestään hyvin menestyvälle ensiluok-
kalaiselle, että saisimme kirjastosta kirjat, jos saamme vanhemmiltamme luvan. Mummo 
sanoi heti: ”Turhuuksien turhuus, ensin pitäisi lukea Raamattu ja virsikirja, sekä opetella 
elämään Sanan mukaan. Huusin, etten voi opettajalle sanoa, miten vanhanaikainen mi-
nun kotini on.” Tarina päättyy hyvin, opettaja antoi Anni Swanin Ollin oppivuodet, jota 
Toini Pelkonen luki mummolleen ääneen. Mummon mielestä kirja oli opettavainen.24

Lukemiseen sosiaalisena toimintana liittyi vahvasti ääneen lukemisen ja lukemisen 
kuuntelun traditio. Monen kirjoittajan kodeissa kokoonnuttiin kuuntelemaan lukemis-
ta, ja lukemisella taustoitettiin puhdetöitä. ”Isä omisti erittäin ilmeikkään esitystaidon ja 
luki kaikki lehdet ääneen, näin me saimme rauhassa kartata ja kehrätä ja kutoa”, kertoo 
Katri Heikkinen.25 Yhteisen luku- ja kuunteluhetken miellyttävän tunnelman muistaa 
myös Ate Rytkönen: ”Ne olivat mieleen painuvia tilaisuuksia kun isä luki, äiti neuloi, ja 
me lapsilauma istuimme lattialla isän ympärillä. Silloin isämme luki romaaneja ja satu-
kirjoja. Jäi mieleen, että isä luki paljon historiallista kirjallisuutta.” 26

Ääneen lukijan tehtävä siirtyi lapselle, jos aikuisten näkö heikkeni tai lukutaito ontui. 
Tehtävä oli vaativa, mutta mieluinen. ”Meidän oli kotona luettava ääneen, selvästi ja kuu-
luvasti aikuisille kuuntelijoille. – – Kuuntelijoita olivat: lähes 80-vuotias mummo, joka 
kehräsi, isä, joka veisti reen jalasta, irrotti päreitä ja teki puuastioita, äiti joka kutoi tai 
korjasi vaatteita.” Näin kertoo 1920 syntynyt Sylvi Syväoja.27 

Lukeminen toimi sosiaalisesti lähentävänä tekijänä, kun lukijan lähipiirissä lukemi-
nen hyväksyttiin ja siihen kannustettiin. Lukeminen oli yhteisön yhteistä toimintaa. Van-
hemmat ja sisarukset lukivat, koulutoverit lukivat, opettaja innosti ja kannusti. Joillekin 
kirjoittajille lukeminen toimi päinvastoin eristävänä tekijänä. Lukijaa vierastettiin. Häntä 
pidettiin kylähulluna, kummallisena, pyrkyrinä. Lukemisen vaikuttimia oli ulkopuolisen 
vaikea ymmärtää. Lukija oli yksin, ja koki puhuvansa ikätovereidensa kanssa eri kieltä. 
Lukemisen uskottiin vähentävän työhaluja. Ester Kaukisen mukaan ”naapurit suhtautui-
vat ja ympäristö vähän kummastellen ja ihmetellen lukuhalujani. Olin heidän mielestään 

23  SKSKA. KP, 1503–1504.
24  SKSKA. KP, 1819.
25  SKSKA. KP, 858.
26  SKSKA. KP, 1876.
27  SKSKA. KP, 1969.
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maalaisihmiseksi sellainen kummajainen, ja he totesivat, ei tuosta taida ikinä oikein työ-
ihmistä tulla, kun on noiden kirjojen perään, aina vaan lukee niitä.” 28

Ne, joiden kohdalla lukeminen oli sosiaalisesti eristävää toimintaa, muistelevat lä-
hiympäristössä toimineiden ihmisten mielipiteitä. Lukeminen oli näille muille syntiä tai 
turhuutta, kirjat roskaa tai loruilua. Lukea sai vain aapista, läksykirjoja, raamattua. Ro-
maanien luku oli kaikkein turhinta. Margit Heino kertoo: ”Isä moitti että pitäisi lukea 
enemmän tietokirjoja, ei romaaneja. Isä sanoi: Jos minä olisin noin paljon lukenut kirjoja 
kuin sinä, olisin jo professori.” 29

2.4 Mainitut kirjat ja kirjailijat

Kirjoittajat siis muistelivat kirjoja, joita olivat lukeneet ja/tai joista olivat pitäneet.30 Teok-
sia ei välttämättä ollut lainattu kirjastosta, vaan niitä saatiin luettavaksi myös muualta. 
Ominaista näille paljon lukeneille tai paljon lukeville kirjoittajille on, että erityisesti lu-
kijanuransa alkuvaiheissa he lukivat kaiken, minkä käsiinsä saivat. Ensin luettiin kodin 
kirjat ja naapureiden kirjat, sen jälkeen siirryttiin kirjastoon. Vaikuttaa todennäköiseltä, 
että lukijat todellakin olivat lukeneet kirjoja, joita mainitsevat kirjoituksissaan. ”Vää-
rinmuistaminen” tuntuu epätodennäköiseltä siitä päätellen, että kaikista kirjoituksissa 
mainituista teoksista oli ilmestynyt painos tai painoksia ajankohtana, johon muistelut 
liittyvät.

Koska kirjoittajat kertovat lukijan ja kirjastonkäyttäjän elämästään yleensä kronolo-
gisesti, lähtee tarina usein liikkeelle kirjoittajan kodista ja kodin kirjoista. Johann Chris-
toph von Schmidin Genoveva, joka mainittiin kuudessa kirjoituksessa, kuuluu nimen-
omaan muistelijoiden kodin kirjoihin, ja koska kirja oli kotona, se tuli myös luettua. 
Helmi Havukaisen mukaan ”koko perhe luki Genoveevaa”,31 Alli Järvinen kuvaa teos-
ta ”elämäni kirjaksi” 32. Katri Ojalan vanhemmat kielsivät tytärtään lukemasta Alkion 
Puukkojunkkareita ja Linnankosken Laulua tulipunaisesta kukasta (kiellosta huolimatta 
hän luki), mutta hänen ensimmäistä lukukokemustaan, Genovevaa, vanhemmat eivät pa-
heksuneet.33 

Genoveva siis oli useammalle kirjoittajalle ”elämäni kirja”, mutta muuten kirjoitta-
jat eivät kirjamieltymyksiään juurikaan perustele. Ne vain todetaan yleisinä totuuksina, 

28  SKSKA. KP, 1291.
29  SKSKA, KP. 866.
30  Lista teoksista on liitteessä 13.
31  SKSKA. KP, 826.
32  SKSKA. KP, 1273.
33  SKSKA. KP, 1771.
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siihen tapaan että ”kaikkihan niitä lukivat”. 1930-luvun suosikkiteokset Sally Salmisen 
Katriina ja Auni Nuolivaaran Paimen, piika ja emäntä saivat ”kylän emännät liikkeelle”.34 
Yrjö Karilaan Pikku jättiläistä kuvataan ”koululaispiireissä suuren suosion saavuttaneek-
si”.35 Topeliuksen Välskärin kertomuksia oli ”yläluokkalaisten halutuin kirja”.36 Kukaan 
kirjoittajista ei kerro erilaisuudesta, poikkeavuudesta, omaperäisestä lukuhistoriastaan. 
Kaikki lukivat samoja kirjoja, kaikki rakastivat Topeliusta, seikkailukirjoja, historiallisia 
romaaneja.

Sukupuolen mukaan tapahtui jossain määrin eriytymistä, mutta sekään ei voinut olla 
kovin jyrkkää, koska kaikki lukemisesta kiinnostuneet lukivat samoja, jokseenkin vähäi-
siä teoksia, joita yleensä oli saatavilla. Kaikki Hilja Haahdin maininneet neljä kirjoittajaa 
ovat naisia ja Santeri Ivalon maininneet neljä muistelijaa miehiä, mutta esimerkiksi Anni 
Swania ja Zacharias Topeliusta muistelivat niin miehet kuin naiset.

Elsa Kojon piti lukea alakouluikäisenä satukirjaa salaa, koska häntä ”pidettiin niin 
lapsena että ei sopinut satuja luettaa, menee yöunet kuulemma ja tulee araksi.” 37 Tähän 
käsitykseen ollaan tässä tutkimuksessa tutustuttu Arvostelevan kirjaluettelon nuorisokir-
jallisuusarvostelujen yhteydessä. Kasvatusihanteen mukaan sadut ja fantasia, ainakin liial-
lisessa määrin nautittuna, tekivät lapsen levottomaksi. Hänen oli vaikeaa palata saduista 
arkitodellisuuteen. 

Kirjoituksissa mainittuja mieleisiä ja luettuja teoksia yhdistää ainakin kaksi tekijää. 
Mukana on runsaasti toisaalta nuorisokirjallisuutta ja toisaalta ”vanhaa” kotimaista (ei 
1920- ja 1930-luvulla ilmestynyttä) kotimaista kirjallisuutta.

Kirjoituksissa mainittujen teosten listaa tarkasteltaessa pitää muistaa, että suurin osa 
kirjoittajista on muistellut lapsuutensa ja nuoruutensa mielikirjoja. On siis selvää, että 
nuorisokirjallisuuden nimekkeitä on mainittu paljon. Aho, Caine, Haahti, Heporauta ja 
Pälsi ovat tuttuja kirjailijanimiä myös tämän tutkimuksen esimerkkikirjastoista, joten ne-
kään eivät herätä kysymyksiä. Sen sijaan esimerkkikirjastojen aineistojen perusteella ajan-
kohdan suursuosikeiksi muodostuneiden Agapetuksen ja Valtosen puuttumisen panee 
erityisesti merkille. On selvää, ettei näin suppean aineiston perusteella voi tehdä pitkälle 
meneviä johtopäätöksiä, mutta ajanjakson suosituimpien ”aikuiskirjailijoiden” puuttumi-
nen tältä lempikirjojen listalta voi kertoa siitä, ettei tämä kirjallisuus ollut kirjastoissa ai-
van nuoren lukijan ulottuvilla. 

Kirjoittajien mainitsemien lempikirjojen joukossa on vain pari yksittäistä tietoteosta, 
Karilaan Pikku jättiläinen ja Luonto tieteen valossa. Mieluisina mainittiin lisäksi matka-
kirjat, karttakirjat, taidekirjat ja painiaiheiset kirjat. Moni kirjoittaja muistaa kirjastojen 

34  SKSKA. KP, Toivo Junttila, 1023.
35  SKSKA. KP, Paul Jyllinvuori, 1043.
36  SKSKA. KP, Alli Helminen, 890.
37  SKSKA. KP, 1298.
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yleisen lainaussäännön: jos halusi lainaksi kaksi kirjaa, tuli toisen olla tietokirja. Sääntö 
oli useimmille rasitus. Antti Nummen ei tarvinnut ottaa tietokirjaa, koska matka kirjas-
tosta kotiin oli pitkä.38 Jotkut löysivät tietokirjapakon johdosta uusia mielenkiinnon koh-
teita. ”Toiset olivat kuvateoksia, joita katseltiin koko perhe”, kertoo Margit Heino.39

Muistelijat halusivat nuorina lukea nimenomaan nuorisokirjallisuutta ja aikuisten 
kaunokirjallisuutta. Vanhoillisesti hoidetuissa kirjastoissa ei ollut heitä kiinnostavaa kir-
jallisuutta. Katri Ojala muistelee Kaustisten Vintturin piirikirjastoa: ”Eikä ollut varaa 
kuin 10 kirjaan, niin kirjaston johtokunta ei ostanut yhtään romaania, ei edes satukir-
jaa, vaan Kalevalan ja kirjan Lypsykarjan hoidosta, Lammastalous, Hevostalous ym. sa-
manlaisia. Seitsemän veljestä oli ainoa, minkä viitsin lukea. Kylän nuoriväki toivoi, että 
hankittaisiin romaaneja, mutta kuuroille korville menivät toiveet.” 40 Muistelu sijoittuu 
1910-luvun loppuun ja 1920-luvun alkuun, koska 1913 syntynyt Ojala kertoo menneen-
sä 10-vuotiaana Kokkolan yhteiskouluun, jonka kirjastosta hän sai lainata mukavia kir-
joja, Kiljuset, Pollyannan, Anna-sarjaa ja Swanin kirjoja.41 Myös 1914 syntyneen Saimi 
Hautamäen mukaan kotikylän kirjastossa Ruoveden Pekkalassa oli pääasiassa tietokirjal-
lisuutta, eniten maatalous- ja karjatalouskirjallisuutta, historiaa ja uskonnollista kirjalli-
suutta.42 Anekdootinomaisena voi mainita parin kirjoittajan kokemukset valtiopäiväasia-
kirjoista, joiden jakelua kirjastoille ja vähäistä käyttöä käytännön kirjastotoiminnassa on 
aikaisemmin tässä tutkimuksessa käsitelty. Valtiopäiväasiakirjojen niteet ovat kirjoittajien 
muistoissa paksuja ja sijaitsevat ylähyllyllä. Nämä juhlavat niteet ovat jääneet Eeli Kul-
malan mieleen lähinnä siitä syystä, että opettaja suuttui kovasti, kun vallattomat pojat 
riehuivat ja ”alkoivat kurkotella ylimmältä hyllyltä Suomen valtiopäivää”.43

38  SKSKA. KP, 1762.
39  SKSKA. KP, 866.
40  SKSKA. KP, 1771.
41  SKSKA. KP, 1772.
42  SKSKA. KP, 822.
43  SKSKA. KP, 1340.
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3 Lainatuin aikuisten kauno- ja tietokirjallisuus 1929

Kuinka pitkälti esimerkkikirjastojen hankinnoista tehtyjä havaintoja voi yleistää koske-
maan kirjastolaitosta yleensä? Toinen väistämätön ja kiinnostava kysymys on: kuinka lai-
naajat ottivat vastaan tarjonnan, lainasivatko he sen tyyppistä kirjallisuutta, jota tämän 
tutkimuksen esimerkkikirjastoihin ostettiin. Kumpaankin kysymykseen pyritään seuraa-
vassa etsimään vastausta Helle Kannilan 1929 keräämästä kirjastojen lainatuimpia kirjoja 
koskevasta aineistosta.1 Tämän aineiston avulla pyritään tarkastelemaan myös kolmatta 
kysymystä: mitkä olivat, ilmestymisvuosista välittämättä, kirjastonkäyttäjien suosikki-
kirjat 1920-luvun lopussa.

Kannila toteutti kyselyn Kansanvalistus ja Kirjastolehden välityksellä. Hän kysyi edel-
listen vuosien kymmentä lainatuinta kaunokirjaa ja kymmentä tietokirjaa, nuorisokirjal-
lisuutta lukuun ottamatta. 

Vastauksia tuli 126 kirjastosta, joista 11 oli kaupunginkirjastoja, 84 maalaiskuntien 
kantakirjastoja, 30 maalaiskuntien piirikirjastoja ja yksi yhdistyskirjasto. Kannilan laa-
timaa vastausten yhteenvetoa tulee jossain määrin tarkastella kriittisesti, sillä tietojen 
kerääminen perustui, paitsi lainauksista suoritettuihin merkintöihin, osittain myös kir-
jastonhoitajien arviointeihin. Myös kysymys oli jossain määrin epätarkka: siinä ei mää-
ritelty, kuinka monen vuoden lainaukset tuli ottaa huomioon.2 Näistä huomautuksista 
huolimatta tuloksia voi pitää suuntaa-antavina ja kiinnostavina.

3.1 Kaunokirjallisuuden uudet tulokkaat ja klassikot

Eräs Kannilan yhteenvedossaan esittämä toteamus tulee erityisesti nostaa esille. Hänen 
mukaansa osa kirjastoista oli kaunokirjallisuuden lainaamista koskevia tietoja toimittaes-
saan sivuuttanut uudet kirjat, ”joiden vilkas kysyntä ehkä johtuu vain uutuuden viehä-
tyksestä”, kuten Kannila vastaamista arvioi.3 Itse asiassa kaikki vastaajat kirjastoissa eivät 
siis ehkä lähteneetkään vastaamaan kysymykseen, mitä kirjoja oli lainattu eniten, vaan 
kysymykseen, mitkä kirjat olivat saavuttaneet pysyvän, uutuudenviehätyksen ylittävän 

1  Cannelin 1929a; Cannelin 1929b. Tarkastelun kohteena ovat teokset, jotka saivat kyselyssä vähintään 
kolme mainintaa. Teosluettelo on liitteenä 11.

2  Cannelin 1929a, 203.
3  Cannelin 1929a, 203.
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suosion. Mahdollista on, että vastaajat olivat myös jossain määrin vastanneet siitä lähtö-
kohdasta, millaisia kirjoja he halusivat esittää eniten lainattuina. 

Kannilan maininta uusimpien kirjojen sivuuttamisesta ei kuitenkaan täysin pidä 
paikkansa. Lainatuimmista 120 romaanista yli puolet (63 nimekettä) oli ilmestynyt en-
simmäisen kerran 1920-luvulla ja runsas kymmenes osa (27 nimekettä) viiden edellisen 
vuoden aikana.4 Tietoa on mielenkiintoista verrata niin lukuihin, joita meillä on käy-
tettävissä 1973 tapahtuneesta lukemisesta. Oliko kirjan käyttöikä, ”kiinnostavuusikä” 
(kirjastosta lainaamisen valossa tarkasteltuna) 1920-luvulla pidempi kuin 50 vuotta myö-
hemmin? Vuonna 1973 kaksi prosenttia luetuista kirjoista oli ilmestynyt 1972–1973 ja 70 
prosenttia viimeisen 13 vuoden aikana.5 Merkittäviä eroja siihen suuntaan, että 1920-lu-
vulla olisi luettu selvästi vanhempaa kirjallisuutta kuin 1973, ei siis ole. Uskon selityksenä 
tähän olevan, että suomalaiset yleiset kirjastot olivat 1920-luvulla hyvin paljon uudehkon 
kirjallisuuden varassa. Sellaista vanhempaa kirjallisuutta, joka olisi edelleen kiinnostanut 
yleisöä, ei kirjastoissa ollut. Sitä ei joko ollut paljoakaan kustannettu tai sitten kirjastoi-
hin ei, ottaen huomioon kirjastojen 1920-lukua aikaisempaa heikon kehitystason, ollut 
sitä ilmestymisaikanaan hankittu. 1920-luvun kirjastot olivat lukijoilleen kirjatarjonnan 
näkökulmasta ”uusia” kirjastoja, eivät sellaisia pitkän aikavälin aikana huolellisesti raken-
nettuja kirjakokoelmia, joissa jokainen uusi kirja sopisi vanhaan kokonaisuuteen kuin tiili 
muurattavaan rakennukseen, jota kielikuvaa Helle Kannila kirjastoista käytti.

1920-luvun kotimaisista ensipainoksista suosittua oli mm. Valtosen, Järnefeltin ja Iva-
lon tuotanto, käännöskirjallisuuden suomalaisista ensipainoksista mm. Lagerlöfin ja Ru-
nan teokset. Yksittäisiä 1920-luvulla ilmestyneitä suosikkiteoksia olivat edellä mainittu-
jen kirjailijoiden tuotannon lisäksi mm. Kiannon Ryysyrannan Jooseppi, Pärnäsen Antti 
Kivekäs, Krasnovin Kaksoiskotkasta punalippuun, Virtasen Laitakaupungin pappi, Ingma-
nin Virranviemä, Jartin Joulusaunassa, Sienkiewiczin Quo vadis, Halmeen Kyläraittien 
kuningas ja Hännisen Kiveliön karkurit.

4  Ks. taulukko 8.
5  Eskola 1979, 170. On esitettävä se huomautus, että vuoden 1973 tarkastelussa kysyttiin kirjojen luke-

misesta yleensä, ja nyt käsillä olevassa tutkimuksen kohdassa puhutaan kaunokirjallisuudesta. Kuiten-
kin myös 1973 suurin osa lukemisesta (55–72 prosenttia  lukijan koulutustasosta riippuen) kohdistui 
kaunokirjallisuuteen.
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Toisaalta 1800-luvun kirjallisuuskin oli kirjastojen lainaajille edelleen elävää kirjallisuut-
ta, kaunokirjallisuus ei ”vanhentunut” siinä kuin tietokirjallisuus. Edellisen vuosisadan 
puolella ensipainoksina ilmestyneitä, lukijoiden edelleen suosimia teoksia olivat mm. To-
peliuksen Välskärin kertomuksia, Kiven Seitsemän veljestä, Ahon tuotanto (Panu, Rautatie, 
Papin rouva, Papin tytär), Dumas’n Kolme muskettisoturia ja Monte-Criston kreivi, Alkion 
Puukkojunkkarit, Wallacen Ben-Hur, Cainen Kristitty, Hahnssonin Kotikuusen kuiskehia, 
Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat ja Tolstoin Ylösnousemus. Yhteistä näille teoksille on, 
että niistä oli tarkasteluaikaan (1929) mennessä ilmestynyt useita painoksia. Runsaas-
ti painoksia oli julkaistu mm. Ahon Rautatiestä (yhdeksän painosta) ja Papin tyttärestä 
(kuusi painosta) sekä suosituimpiin teoksiin kuuluvista Välskärin kertomuksista ja Seitse-
mästä veljeksestä, joista tarkemmin hieman tuonnempana. 

On luonnollista, että kirjojen uusintapainosten määrä ja toisaalta niiden sijoittuminen 
paljon lainattujen (ja todennäköisesti myös luettujen) teosten joukkoon liittyvät toisiin-
sa. Koska kirjoja ilmestyi, kirjastot saattoivat pitää niitä kokoelmissaan koko ajan, ja lai-
naajilla oli mitä lainata. Painosten lukumäärästä voi päätellä myös sen, että vuoden 1929 
kyselyssä mainittuja lainatuimpia ”iäkkäimpiä” teoksia luettiin myös yleensä, kirjastojen 
tarjonnasta riippumatta, innokkaasti. Mm. Aho, Dumas, Kivi ja Topelius ovat olleet 
yleensäkin paljon luettuja kirjailijoita.

Listalla on kuitenkin yksi huomionarvoinen poikkeus tästä pääsäännöstä, painosten 
lukuisuuden ja niiden kirjastoissa saavuttaman suosion liittymisestä toisiinsa. Poikkeus 
on Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat. Runoteos ilmestyi ensimmäisen kerran suomeksi 
1887 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana. 1900-luvun puolella sitä kustan-
sivat sekä Otava että WSOY, jälkimmäinen Edelfeltin piirroksin varustettuna. Vuoteen 
1929 mennessä Otava oli julkaissut teoksesta 38 ja WSOY kahdeksan painosta. Laina-

Taulukko 8. Kirjastoissa lainatuimmat kirjat. Kaunokirjallisuus. Vastauksissa mainittujen kirjojen 
ensipainosten ilmestymisajankohta.6

1800-luku 15
1900–1909 24 
1910–1919 18 
1920–1924 36 
1925–1929 27 
Yhteensä 120 nimekettä

6  Niissä tapauksissa, kun yhteenvedossa on mainittu ainoastaan kirjasarjan nimi, on sarjan jokainen osa 
merkitty taulukkoon omana yksikkönään. Tällaisia tapauksia ovat: Runan Valkolilja-sarja (kolme ni-
mekettä), Runan Erämaan pappi -sarja (kolme nimekettä), Montgomeryn Anna-sarja (viisi nimekettä), 
Blinkin historialliset romaanit (seitsemän nimikettä) ja Burroughsin Tarzan-sarja.
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tuimpien kirjojen listalla teos sai vain neljä mainintaa, saman verran kuin esimerkiksi 
2–3 vuotta aiemmin ilmestyneet Järventauksen Taivaallinen puuseppä, Kallaksen Reigin 
pappi ja Kasken Syväys. Kun ”vänrikkiä” kuitenkin julkaistiin usein, onko niin, että sitä 
kyllä myytiin, mutta ei luettu. Tämän tulkinnan mukaan Runebergin teos olisi ollut 
lahjakirja ja eräänlainen ”statuskirja”, pakollinen kodin kirjahyllyn osa. Vänrikki Stoolin 
tarinat oli myös kouluopetuksen keskeistä lukemistoa,7 minkä vuoksi uusia painoksia 
tarvittiin jatkuvasti. Teoksen runomuoto on aivan varmasti ollut suuri este sen pääsyl-
le suuren lukijakunnan suosioon. Runoutta lainattiin kirjastoista hyvin vähän; Vänrikki 
Stoolin tarinat on nyt tarkasteltavan luettelon ainoa runoteos. Esimerkiksi Leinoakaan ei 
lainatuimpien kirjojen listalla mainita.

Lainatuimpien kirjojen luettelossa on 61 nimekettä käännöskirjallisuutta ja 59 ni-
mekettä alkuperäistä suomalaista kirjallisuutta.8 Tieto tuo samansuuntaisen viestin kuin 
tämän tutkimuksen 1920-luvun esimerkkikirjastoihin hankitun keskeisen kirjallisuuden 
tarkastelu. Keskeiseen kirjallisuuteenhan valikoitui käännöskirjallisuutta enemmän kuin 
alkuperäistä kotimaista kirjallisuutta. Käännöskirjallisuutta ei siis sinänsä vieroksuttu 
tai torjuttu, vaan sen joukosta löydettiin mieluista lukemista: sitä sekä ostettiin kirjastoi-
hin että lainattiin. Alkuperäisen suomenkielisen kirjallisuuden nimekkeisiin kohdistui 
kuitenkin selvästi enemmän mainintoja kuin käännöskirjallisuuteen (570 mainintaa ko-
timaiseen teokseen, 275 käännösromaaniin). Kaikkein suosituimmat teokset olivat suu-
rimmalta osin kotimaista tuotantoa.

Kiinnostava lisätieto on Kannilan toteamus kaupunki- ja maalaiskirjastojen erilai-
sista painotuksista. Yksitoista kaupunginkirjastoa lähetti vastauksen lainatuimpia kirjo-
ja koskevaan kyselyyn, suurista kirjastoista mukana oli Turku. Kaupungeissa lainattiin 
maaseutua enemmän ulkomaisia kertojia, ja absoluuttisestikin enemmän kuin kotimai-
sia: 59 % kaupunkien kirjastojen mainitsemista kirjailijoista oli ulkomaisia. Yleisin kau-
punkien kirjastojen mainitsema kirjailijanimi oli Dumas. Linnankosken mainitsi vain 
kolme kaupunginkirjastoa ja Aleksis Kiven kaksi. Kaupunkien kirjastot eivät maininneet 
Ahoa ja Barclayta, jotka sijoittuvat korkealle kokonaisluettelossa. Kaski,9 Ponson du Ter-
rail,10 Verne ja Grey olivat puolestaan nimenomaan kaupunkien kirjastojen mainitsemia 
kirjailijoita. Kaupunkien ja maaseudun yhteisiä suosikkeja olivat Topelius, Valtonen ja 
Caine.11 

7  Kun 54 poika- ja oppikoulusta tiedusteltiin kaunokirjallisuuden lukemisesta lukuvuonna 1919–1920, 
oli Runebergin teos listan kärjessä. Sitä luettiin kaikissa 54 koulussa. Haila 1934, 67.

8  Kirjasarjoista (esim. Valkolilja-sarja, Anna-sarja) on jokainen nimeke laskettu mukaan.
9  Eero Kasken Syväys on Kariston romaanikilpailussa palkittu ja vuonna 1927, kaksi vuotta ennen laina-

tuimpia kirjoja koskenutta kyselyä ilmestynyt teos.
10  Ponson du Terrailin 10-osainen Kaleerivanki N.o 117 ilmestyi Kariston kustantamana 1925.
11  Cannelin 1929a, 207–209.
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3.2 Suosikkiromaanit

Lainatuimman kaunokirjallisuuden luettelossa12 kolmen kärki on selvä. Linnankosken 
Laulu tulipunaisesta kukasta mainittiin 65 vastauksessa, Topeliuksen Välskärin kertomuk-
sia 60 vastauksessa ja Kiven Seitsemän veljestä 47 vastauksessa. Kolme seuraavaksi suosi-
tuinta teosta ovat Valtosen Nuoren opettajattaren varaventtiili (30 mainintaa), Hall Cai-
nen Ihmisen herra (20 mainintaa) ja Kiannon Ryysyrannan Jooseppi (20 mainintaa).13

Kolmella suosituimmalla teoksella oli kyselyaikaan (1929) jo vakiintunut historia. 
Linnankosken Laulu tulipunaisesta kukasta -romaanin ensipainos oli ilmestynyt 1905, 
ja vuoteen 1929 mennessä WSOY oli julkaissut siitä 17 painosta. Vuoden 1926 laitos si-
sälsi kuvia romaanin perusteella tehdyn elokuvan kohtauksista. Romaani sisältyi myös 
Linnankosken koottujen teosten ensimmäiseen osaan, josta myös otettiin lukuisia uusia 
painoksia 1910- ja 1920-luvulla. Linnankosken sankari on tukkilainen Don Juan Olavi. 
Tukkijätkäksi ryhtyminen merkitsi talonpoikaisuuden hylkäämistä, mutta tukkijätkyys 
näyttäytyi ajan ilmastossa rohkeana oman tiensä kulkemisena. Lopuksi Olavi palaa ta-
lonpojaksi vaellusvuosiensa jälkeen. Teosta ei arvioitu kirjallisesti yhtä suureksi saavutuk-
seksi kuin Linnankosken Pakolaisia (listalla mainintoja 5), mutta oli pitkään erityisesti 
nuorison suosima kulttikirja. Tulipunakukka merkitsi nuorille lukijoille samaa kuin Siep-
pari ruispellossa 1960-luvulla, Häräntappoase 1980-luvulla ja Harry Potter 2000-luvun al-
kuvuosina.

Myös Topeliuksen Välskärin kertomuksia oli hyvin kustantajalta (WSOY) saatavana. 
Teos julkaistiin ensimmäisen kerran Juhani Ahon suomennoksena 1895-1897. Laitokseen 
kuului viisi nidettä. Toinen sarja ilmestyi 1917–1919, ja vuoteen 1929 mennessä Välskä-
reistä oli ilmestynyt viisi painosta. Välskärin kertomuksissa kuvataan eri säätyjä edustavien 
henkilöiden kautta Suomen historian tapahtumia 1600-luvulta 1800-luvulle. Jännittävä, 
värikäs ja romanttinen romaanisarja saavutti suuren suosion lukijakunnan keskuudessa, 
ja oli siis suomalaisten kirjastonkäyttäjien mielikirjallisuuden kärjessä vielä 1920-luvulla. 
Topeliuksen muu tuotanto ei yltänyt vastaavalle tasolle. Talvi-iltain tarinoita sai kirjas-
toista vain kolme mainintaa, eikä sen saatavuuskaan ollut Välskäreiden luokkaa (kaksi 
painosta vuoteen 1929 mennessä).

Pitkä historia oli takanaan myös kolmanneksi suosituimmalla teoksella. Kiven Seit-
semän veljestä ilmestyi ensimmäisen kerran Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Novelli-
kirjastossa 1869–1870. Teoksen alkuperäinen kustantaja SKS julkaisi Seitsemää veljestä 
sekä Kiven Valituissa teoksissa että Kootuissa teoksissa sekä lisäksi erillisenä niteenä. Ota-
van kustannuksella teos ilmestyi nuorisolle sovitettuna mukaelmana ensimmäisen kerran 
1891. Yrjö Weilin julkaisi romaanin Akseli Gallén-Kallelan piirroksin somistettuna 1908. 
Tämä laitos siirtyi kustannusyhtiö Kirjan omistukseen ja painettiin ensimmäisen kerran 
12  Liite 11.
13  Tässä kappaleessa tarkastellaan lähemmin teoksia, jotka saivat vähintään 20 mainintaa.
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uuden yhtiön lukuun 1918. WSOY julkaisi Seitsemän veljestä Ruususarjassaan 1924 ja 
V.A. Koskenniemen esipuheella varustettuna Valiokirjastossaan 1928. 

Vaikka Kannila epäilikin, etteivät kaikki kirjastot ilmoittaneet uusia kirjoja laina-
tuimpien listalle, kolme kuudesta suosituimmasta teoksesta oli kuluvan vuosikymmenen 
uutuuksia. Kyselyaikaan (1929) tuorein teos oli Otavan kustantama Valtosen esikoisro-
maani Nuoren opettajattaren varaventtiili, josta ilmestyi ensipainos 1926 ja toinen painos 
1927. Valtosen tyyli ja hänen luomansa kirjatyyppi olivat jotakin täysin uutta Suomessa. 
Kirjailija sai suurta julkisuutta, ja Nuoren opettajattaren varaventtiilin myyntiluvut parin 
ensimmäisen vuoden aikana olivat huikeat 16.000 kappaletta, kun esimerkiksi Aino Kal-
laksen, Ilmari Kiannon ja Unto Seppäsen vuoden 1928 uutuuksien myynti jäi alle 1.800 
kappaleen rajan.14 Myös Valtosen kaksi muuta romaania löytyvät listalta. Älä nuolaise en-
nen kuin tipahtaa (1927) mainitaan 15 kertaa ja Opettajan villikko (1928) 18 kertaa. Val-
tosen suosikkiasemaa kirjastoissa korostaa se, ettei hänelle löydy vertailukohtia lainatuim-
pien kirjojen listalta. Agapetus, toinen Otavan näyttävästi markkinoimista 1920-luvun 
viihdekirjailijoista, sai vain hajamainintoja. Kuitenkin erityisesti teosta Aatamin puvussa 
… ja vähän Eevankin (1928) myytiin heti ilmestymisvuonna 8.000 kappaletta, tosin 
puolet vähemmän kuin Valtosen esikoisteosta, mutta joka tapauksessa Suomen oloissa 
huomattava määrä.15 Valtosen tyyppisiä käännöskirjailijoita, esimerkiksi pirteitä, joskin 
hieman pintapuolisia naiskuvauksia kirjoittanutta Berta Ruckia ei mainita lainattujen 
kirjojen listalla. Kolmas Valtosen vertailukohde voisivat olla muut kotimaiset, Valtosta 
vakavammat ”nykynaisen” kuvaajat, esimerkiksi Elsa Soini. Myöskään Soinia ei luettelos-
ta löydy. Valtonen-buumin on täytynyt olla niin suuri ja Otavan markkinoinnin niin on-
nistunut, että kirjailija noteerattiin heti kirjastoissa ja lukijoiden keskuudessa, varsinkin 
kun Arvosteleva kirjaluettelo (Onni Tolvanen) hyväksyi hänet.

Toinen tuoreehko tulokas oli Kiannon Ryysyrannan Jooseppi (WSOY 1924), joka mai-
nittiin 20 kertaa. Kirjailija toki oli jo pitempiaikainen tuttavuus, neliosainen Valitut teok-
setkin ilmestyi 1923. Toinen Kiannon siihenastisen tuotannon pääteoksista, Punainen vii-
va (painokset 1909, 1911 ja 1918) sen sijaan puuttuu lainatuimpien kirjojen listalta. Myös 
Sillanpään Hurskas kurjuus ja Lehtosen Putkinotko puuttuvat. Mikä teki Ryysyrannan Joo-
sepista edellä mainittuihin muihin teoksiin verrattuna suositun? Vastausta voisi ehkä etsiä 
mainittujen romaanien laadusta, mutta vähintään yhtä todennäköisenä selityksenä voi 
pitää Ryysyrannan Joosepin kirjastojen kannalta edullista ilmestymisajankohtaa (1924). 
1910-luku oli monissa kirjastoissa ”nukahtamisen” aikaa, jolloin kirjahankinnat olivat 
epäsäännöllisiä. Hurskas kurjuus ilmestyi 1919 WSOY:n kustantamana. Karisto julkaisi 
Putkinotkon metsäläiset 1919 ja Putkinotkon herrastelijat 1920, sekä molemmat osat sisäl-
tävän teoksen Putkinotko vuonna 1920. Valtionavun vakiinnuttua vuodesta 1922 lähtien 
saatettiin kirjahankintoja tehdä joka vuosi, joten ainakin kunkin kirjavuoden pääteok-

14  Tarkka 1980, 174.
15  Tarkka 1980, 174.



240

Lainaajien ja lukijoiden valinnat

siksi katsotut kirjat tulivat hankituiksi kirjastoihin. Punaisesta viivasta ja Putkinotkosta ei 
ilmestynyt 1920-luvulla uusia painoksia, Hurskaasta kurjuudesta ilmestyi, joskin ei itse-
näisenä teoksena vaan Sillanpään koottujen teosten yhtenä niteenä 1924. 

Myös listan suosituin käännöskirja, Cainen Ihmisen herra (20 mainintaa) oli ilmesty-
nyt 1920-luvulla (WSOY 1921). Caine oli tuossa vaiheessa muuten Suomessa tunnettu 
kirjailija, ja kuuluu Dumas’n ja Blinkin ohella niihin nyt tarkasteltavan listan kirjailijani-
miin, joiden suomentaminen oli käynnistynyt jo 1800-luvun puolella. 

3.3 Mitä kaunokirjallisuutta ei lainattu?

Johann Christoph von Schmidin Genoveva puuttuu lainatuimpien kirjojen luettelosta. 
Genovevasta otettiin kuitenkin edelleen painoksia, joten kirja olisi ollut saatavissa ja kir-
jastoihin ostettavissa, ja uuden painoksen ottaminen kertoo myös siitä, että kirjaa koh-
taan tunnettiin mielenkiintoa. Teos ilmestyi 1920-luvulla kustannusyhtiö Kirjan kustan-
nuksella 1922 ja 1929.16 Kirjastoissa Genovevaa ei kuitenkaan enää noteerattu, joko sitä 
ei hankittu tai vaikka olisi hankittukin, ei lainattu. Kun edellisessä luvussa tarkasteltiin 
1920- ja 1930-lukujen lukemista käsitteleviä omaelämäkertoja, todettiin Genovevan voi-
makas vaikutus monen lukijan lukemista koskeviin muistoihin. Kirja oli monen lukijan 
kotona, ja sitä luettiin edelleen. Kenties Genoveva olikin nimenomaan kotien kirja, kotien 
perusteos, ja kirjastokirjaksi jo liiaksi vanhentunut.

Uudet kirjatyypit, esimerkiksi Hilja Valtosen naiskuvaukset, kiinnostivat kirjasto-
jen lainaajia enemmän. Kotimaisia kansankirjailijoitakaan ei enää juurikaan luettu, esi-
merkiksi Kauppis-Heikkiä ei mainittu. Theodolinda Hahnssonin Kotikuusen kuiskehia 
mainittiin viisi kertaa. Kotimaisen puhdashenkisen melodraaman edustajista puuttuivat 
mm. Anni Kaste, Marja Salmela ja Ellida Erling, suosituin lajityypin edustaja oli Hilja 
Haahti.

Kotimaisesta taidekirjallisuudesta puuttui mm. Jotunin, Kilven, Lehtosen, Onervan, 
Talvion ja Sillanpään tuotanto. Myös monet 1920-luvulla debytoineet kirjailijat puuttui-
vat, mm. Kivimaa, Seppänen, Toppila ja Waltari. Edellä mainittujen kirjailijoiden todet-
tiin esimerkkikirjastojen hankintoja käsiteltäessä kuuluneen vähemmän hankittuun, ei 
siis keskeiseen kirjallisuuteen. Myöskään Kallaksen ja Järnefeltin vanhempaa tuotantoa 
ei enää lainattu.17 Lainatuimmasta käännöskirjallisuudesta puuttui taidekirjallisuus lähes 
kokonaan, samoin monet viihdekirjallisuuden nimet, esimerkiksi Curwood, Grey, Leb-
lanc ja naistenromaanien kirjoittajat. Erityisesti käännöskirjallisuuden osalta lainatuin 

16  Tätä edelliset painokset olivat W. Toivosen 1897, 1902, 1904 ja 1908 julkaisemia.
17  Kallaksen Reigin pappi (1927) sekä Järnefeltin Greeta ja hänen herransa (1925) ja Minun Marttani (1927) 

mainittiin.
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kirjallisuus sijoittui taidekirjallisuuden ja viihdekirjallisuuden välimaastoon, vakavien aa-
teromaanien ja melodraamojen alueelle. Alkuperäisestä suomenkielisestä kirjallisuudesta 
suosittiin lisäksi myös eräitä klassikkokirjailijoita ja ajankohtaista viihdekirjallisuutta. 

3.4 Tietokirjallisuuden lainaamisesta

Lainatuimmasta tietokirjallisuudesta 64 prosenttia oli uudehkoa tuotantoa, 1920-luvulla 
ensi kertaa ilmestynyttä, mikä oli selvästi enemmän kuin kaunokirjallisuuden kohdal-
la.18 Tietokirjallisuudessa ei ollut lukijapolvelta toiselle periytyviä kestosuosikkeja samassa 
määrässä kuin olivat vaikkapa Välskärin kertomuksia tai Seitsemän veljestä. Joitakin 1900-
luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ilmestyneitä kirjoja kuitenkin mainittiin laina-
tuimpien kirjojen joukossa. Tällaisia olivat mm. Mikko Ilkan Kananhoitokirja (ensipai-
nos Otava 1909, 6. painos 1925), F.W. Foersterin Osaatko elää? (ensipainos WSOY 1907, 
7. painos 1928) ja Santeri Ivalon Suomen sota 1808–09 (Kansanvalistusseura 1907). Myös 
K.O. Lindeqvistin Yleistä historiaa (ensipainos WSOY 1902–1903, toinen painos 1912–
1915) ja Suomen historiaa (ensipainos WSOY 1905, 3. p. 1926) lainattiin innokkaasti. 
Suomalaisen kustannustoimen suurhanke, Tietosanakirja Oy:n 1909–1921 julkaisema 
Tietosanakirja, ns. iso musta, mainittiin lainatuimpien kirjojen joukossa myös. 

1800-luku –
1900–1910 13
1911–1919 24
1920–1924 26
1925–1929 41
Yhteensä 104 nimekettä

Taulukko 9. Kirjastoissa lainatuimmat kirjat. Tietokirjallisuus.19 Vastauksissa mainittujen kirjojen 
ensipainosten ilmestymisajankohta

18  Lainatuimman tietokirjallisuuden jakautuminen ilmestymisajankohdan mukaan taulukossa 9.
19  Cannelin 1929b. Kirjasarja (esimerkiksi Suomen vapaussota, Valo, Maapallon eläimistö jne.) on merkitty 

taulukkoon yhtenä teoksena.
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Lainatuimpien tietokirjojen jakautuminen kirjastoluokituksen mukaisiin pääluokkiin20 
näyttää hyvin samansuuntaiselta kuin tämän tutkimuksen esimerkkikirjastojen keskei-
sen kirjallisuuden jakautuminen. Maantieteellinen kirjallisuus ja matkakertomukset sekä 
historiallinen kirjallisuus ja elämäkerrat ovat kaksi suosituinta kirjaluokkaa. Muuta tie-
tokirjallisuutta lainattiin selvästi vähemmän, kaikkein vähiten filosofian ja psykologian, 
yhteiskuntatieteen sekä kirjallisuushistorian ja kielitieteen kirjallisuutta. 

Suosituimman tietokirjallisuuden kärkijoukko muodostuu selkeästi neljästä aihepiiristä: 
urheilijaelämäkerrat ja olympialaiset, jääkäriliike ja vuoden 1918 tapahtumat, monisisäl-
töiset yleistietoteokset sekä matkakirjallisuus. Erityisesti kaksi ensimmäistä mainituista 
kirjaryhmistä kuuluvat Arvostelevan kirjaluettelon esille nostamiin, kansallisen itsetunnon 
kehittämisen vuoksi kirjastoissa tärkeisiin teosryhmiin.

Toivo T. Kailan laatimien Paavo Nurmen ja Hannes Kolehmaisen elämää ja urhei-
lusaavutuksia käsittelevien teosten22 sijoittuminen listan kärkeen osoittaa, kuinka nämä 
kansainvälisissä kilpailuissa menestyneet urheilijat otettiin nopeasti esikuviksi ja julki-
suuden henkilöiksi. Nurmea käsittelevä kirja sai 40 ja Kolehmaista käsittelevä 22 mai-
nintaa. Samaa tarkoitusta palvelivat Lauri Pihkalan (18 mainintaa) ja Yrjö Halmeen (13 
mainintaa) olympialaisia koskevat teokset.23 Jääkäriliikkeen historioitsija oli ennen kaik-

Taulukko10. Kirjastoissa lainatuimmat kirjat. Tietokirjallisuus.21 Vastauksissa mainittujen kirjojen 
jakautuminen yleisen kymmenluokituksen mukaan.

Luokka Nimekkeet kpl

Yleisteokset 9
Filosofia. Psykologia 2
Uskonto 7
Yhteiskunta 2
Maantiede. Matkat 29
Luonnontieteet 9
Talous. Tekniikka 8
Kirjallisuus. Kielitiede 1
Historia 26
Yhteensä 93

20  Ks. taulukko 10.
21  Cannelin 1929b. Kirjasarja on merkitty taulukkoon yhtenä teoksena.
22  Teokset Paavo Nurmi (WSOY 1925) ja Hannes Kolehmainen (WSOY 1926).
23  Lauri Pihkala: Olympialaiset ennen ja Parisissa 1924 (WSOY 1924). Yrjö Halmeen teos Olympialaiset 

(Otava 1928) käsittelee vuoden 1928 kisoja.
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kea K.A. Wegelius, jolta ilmestyi kaksiosainen Aseveljet (WSOY 1924, 36 mainintaa) sekä 
1926 käynnistynyt moniosainen sarja Routaa ja rautaa (WSOY, 25 mainintaa). Otava ja 
Gummerus julkaisivat vuoden 1918 tapahtumia valkoisen puolen näkökulmasta tarkas-
televat teossarjat.24 Johtuen niiden samannimisyydestä ei voida eritellä, kummasta teos-
sarjasta lainatuimpien kirjojen luettelossa (20 mainintaa) on kyse. 

Monisisältöinen yleistietoteos soveltui sekä itsensä yleissivistämiseen että osittain myös 
tietyn yksittäisen tiedon etsimiseen. Teossarja Valo, alanimekkeeltään Tiedettä kaikille, il-
mestyi kolmeosaisena WSOY:n kustantamana 1925–1926 (15 mainintaa). Uteliaan ja 
moneen suuntaan mielenkiintoaan suuntaavan lukijan tarpeeseen soveltui hyvin myös 
Yrjö Karilaan Pikku jättiläinen (WSOY 1924, 12 mainintaa). Samaa tarkoitusta lienee 
palvellut Tietosanakirjan lainaaminen, niin oudolta kuin laajan yleishakuteoksen lainaus 
kotiin ensi kuulemalta kuulostaakin.

Suosituimpia matkakertomuksia olivat Roald Amundsenin Ilmojen halki leveyspiirille 
88 astetta (WSOY 1925, 13 mainintaa), Hermann Detznerin Neljä vuotta ihmissyöjien pa-
rissa (WSOY 1925, 12 mainintaa) sekä Sakari Pälsin Kanadan-kirja Suuri, kaunis ja ruma 
maa (Otava 1927, 10 mainintaa).

Lainatuin itsekasvatuskirja oli F.W. Foersterin Elämän ohjeita (ensipainos WSOY 
1910, 3. painos 1921) ja suosituin uskonnon luokkaan kuuluva kirja Urho Muroman Her-
ran sanan ääressä (WSOY 1925). Kumpikin niistä mainittiin kahdeksan kertaa. Luon-
nontieteiden alalta lainattiin eniten WSOY:n Tiede ja elämä -sarjaa (1919–1924), joka sai 
19 mainintaa. 

24  Suomen vapaussota vuonna 1918 (Otava 1920–1926) ja  Suomen vapaussota (Gummerus 1921–1928).
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4 Lasten ja nuorten lukemisesta

Lapsilainaajia oli yhdessä kirjastossa paljon ja toisessa ei lainkaan.1 Tämä kummallisuus 
selittyy paikkakunnittain vaihdelleella tavalla tarjota kouluikäisille mahdollisuus kirjojen 
lainaamiseen joko koulun oppilaskirjastosta tai yleisestä kirjastosta tai molemmista. Yh-
tenäistä valtakunnallista mallia lasten kirjastopalveluiden järjestämiselle ei sotienvälisenä 
aikana vielä ollut. Oppilaskirjastoa tarvittiin opetuksen ja oppimisen tueksi. Sen lisäksi 
oppilaskirjastoissa oli lasten ”huvilukemista”. Kirjastotoimessa nähtiin parhaaksi siirtää 
jälkimmäinen yleisen kirjaston lastenosaston tehtäväksi. Koulutoimessa puolestaan käy-
tettiin puheenvuoroja ”sopivan sivulukemisen” säilyttämisestä oppilaskirjastoissa. Kun 
sitten ns. uuden koulun virtaukset saivat sijaa koululaitoksessa, oppilaskirjasto alettiin 
nähdä ennen kaikkea koulun työvälineenä. Lastenkirjastoa puolestaan pidettiin, varsin-
kin kirjastoalalla, yleisen kirjaston osana.2

Lasten lainakirjaston perustaminen kouluille oli kunnille kuitenkin edullisempaa 
kuin yleisten kirjastojen lastenkirjallisuuskokoelman kartuttaminen. Koulut saivat kir-
joihin muiden opetusvälineiden tavoin kaksi kolmasosaa valtionapuna,3 kun taas kun-
nalliset kirjastot saivat kaunokirjallisuuteen enintään puolet. Kustantajista ainakin Ota-
va toimi aktiivisesti koulukirjastojen alalla. Se aloitti pula-ajan hellitettyä voimakkaan 
kampanjan kansakoulujen kirjastopakettien, ns. Otavan normaalikirjastojen markkinoi-
miseksi.4 

Niissä yleisissä kirjastoissa, joissa hankittiin kirjoja lapsia varten, saatettiin lasten lai-
naus järjestää erillisinä lasten aukiolotunteina. Syynä oli ainakin se, että pienissä tiloissa 
lasten koettiin häiritsevän aikuisia. 1930-luvun loppupuolella oli vielä muutamia kirjasto-
ja kaupungeissakin (Loviisan ja Tammisaaren kaupunginkirjastot sekä Lahden Jalkaran-
nan kirjasto, Kotkan Hietasen kirjasto ja Raahen Lapaluodon kirjasto), joista ei lainattu 
lapsille lainkaan.5 Helle Kannila korosti erityisesti 1930-luvulla lasten lukusalin tärkeyt-
tä. Hän perusteli sitä kuitenkin, enemmän kuin kirjallisuuden ja lukemisen merkityksellä 
lapsille, ennen kaikkea lastensuojelun näkökohdilla. Hän viittasi lasten lukusalin sosiaali-
seen merkitykseen ennen kaikkea esikaupungeissa, ja piti lukusaleja halpana menetelmä-

1  Liitteessä 12. esitetään eräiden kirjastojen lainaajakuntaa koskevia tilastotietoja vuodelta 1935. 
2  Vatanen 2002, 129–130.
3  Salmela 1933, 112.
4  Tarkka 1980, 368.
5  Cannelin 1938c, 62–63.



245

Lasten ja nuorten lukemisesta

nä ”kadun viettelyksille” alttiina olevien lasten pelastamiseksi.6 Lastenkirjastotoimintaa 
alettiin käsitellä alan täydennyskoulutuksessa 1930-luvulla. Ensimmäinen lastenkirjasto-
kurssi järjestettiin 1936. Puheenaiheena oli mm. nuoriso-osastojen (14–18-vuotiaat) tar-
peellisuus, mikä oli tuolloin uusi, tuore aihe.7

Yleisten kirjastojen lapsi- ja nuorisoasiakkaiden ikää voi arvioida seuraavasti. Yleisin 
”aikuisten kirjaston” ikäraja oli 15 tai 16 vuotta. Alle kouluikäisille ei juurikaan ollut kir-
jastoissa tarjottavaa, kuvakirjojen julkaiseminen oli vähäistä, ja lainaajaksi pääseminen 
edellytti lukutaitoa. Kaupunkien kirjastoista vuonna 1937 annetuista lainoista 27 pro-
senttia oli lastenlainoja.8

Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä käsiteltiin 1930-luvulla useissa artikkeleissa tietokir-
jallisuuden lainaamista. Vuoden 1928 kansankirjastoasetuksessa poistettiin tietokirjalli-
suuden suurempi valtionosuus kaunokirjallisuuteen verrattuna. Muutos aiheutti toden-
näköisesti hyvinkin pikaisesti tapahtuneen kirjastojen kirjahankintojen painottumisen 
kaunokirjallisuuteen. Trendi on voinut olla sysäyksenä Helle Kannilan selvitykselle 1935 
ilmestyneen suomenkielisen kirjallisuuden ensipainosten hankinnasta kirjastoihin, jota 
on tarkasteltu aiemmin tässä tutkimuksessa. Selvityksen lopputulos, tietokirjallisuuden 
vähäinen ja kirjaluokittain epätasaisesti jakautunut hankinta kirjastoihin, ei tyydyttänyt 
Kannilaa ja kirjastotoimen valtionhallinnon asiantuntijoita yleensä. Mahdollisuuksia li-
sätä tietokirjallisuuden lainaamista ryhdyttiin tämän jälkeen selvittämään kartoittamalla 
”nousevan nuorison” lukutottumuksia.

Kansanvalistus ja Kirjastolehti lähetti 1939 eräille kirjastoille kyselyn lasten ja nuorten 
tietokirjallisuuden lainaamisesta ja lukemisesta. Vastaukset saatiin Joensuun, Naantalin, 
Porin, Raahen, Rauman, Turun, Vaasan ja Viipurin kaupunginkirjastoista, Kouvolan ja 
Lohjan kauppalankirjastoista sekä Antrean, Helsingin maalaiskunnan, Janakkalan ja 
Nurmeksen kantakirjastoista. Vastaajat olivat sisäistäneet tietokirjallisuuden lukemisen 
ja lainaamisen korkean statuksen kirjastotoiminnassa. Niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät 
halunneet lukea tietokirjoja, säälittiin ja moitiskeltiin. Kouvolan kauppalankirjaston kir-
jastonhoitaja kommentoi seuraavasti: ”Noin puolet kirjaston käyttäjistä kuuluu siihen 
”suruttomien” luokkaan, joitten henki ei tietokirjojen kohennusta janoa, 25–35 % taas 
niihin tasapainoisiin, jotka jakavat harrastuksensa tieto- ja kertomakirjallisuuden kesken 
ja vihdoin loput 15–20 % ovat niitä, joille tietokirjallisuus merkitsee miltei jakamatonta 
harrastusta. Tämä pitää hoitamassani kirjastossa suurin piirtein paikkansa myös lapsiin 
ja nuoriin nähden.” Toisaalta tietokirjojen antamista lasten ja nuorten käsiin myös kont-
rolloitiin. Tietokirjallisuudesta suurin osa sijoitettiin kirjastoissa aikuisten lainausosastol-

6  Kannila markkinoi lasten lukusalin perustamista mm. Vaasan ja Lahden kaupunginkirjastoille. Hel-
le Kannilan tarkastuskertomus Vaasan Palosaaren sivukirjastosta 15.9.1930. KA. VKTA, Hd 3; Helle 
Kannilan tarkastuskertomus Lahden kaupunginkirjastosta 24.2.1934. KA. VKTA, Hd 2.

7  Lastenkirjastokurssit… 1937, 40–42.
8  Cannelin 1938c, 62–63. 
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le, ja lastenosaston käyttäjien mahdollisuus saada tätä kirjallisuutta käyttöönsä perustui 
henkilökunnan harkintaan. Tietokirjallisuutta välitettiin aikuistenosastolta pääasiassa 
esitelmän tekoa varten.9

Naantalin kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja Anna Hormio oli eritellyt tyttöjen ja 
poikien tietokirjallisuuden lainausta. 1938 kirjastosta kirjoja lainanneista tytöistä 13,5 
prosenttia ja pojista 43,3 prosenttia lainasi tietokirjallisuutta enemmän kuin 20 prosent-
tia kokonaislainoista. Niistä alle 15-vuotiaista, jotka eivät 1938 lainanneet yhtään tieto-
kirjaa, oli 23,8 prosenttia poikia ja 57,7 prosenttia tyttöjä. Myös Vaasan ja Raahen kir-
jastonhoitajat mainitsivat poikien lainaavan tietokirjallisuutta enemmän kuin tyttöjen. 
Lainatuimpina tietokirjoina mainittiin urheilukirjat, partiokirjat, matkakertomukset ja 
historia-aiheiset teokset.10 Porin ja Naantalin kirjastot erittelivät myös lasten tietokirjalli-
suuden lainausta kirjaluokittain. 

Taulukko 11. Lasten ja nuorten (alle 16-vuotiaat) tietokirjallisuuslainauksen jakautuminen 
kirjaluokittain Porin ja Naantalin kirjastoissa.11

Luokka Pori 1.–24.3.1939
Lainattu kpl

Naantali 1938
Lainattu kpl

Yleisteokset 59 36
Filosofia. Psykologia 5 1
Uskonto 10 1
Yhteiskunta 20 20
Maantiede. Matkat. 51 58
Luonnontieteet 73 43
Talous. Tekniikka 35 24
Taiteet. Urheilu. 68 112
Kirjallisuus. Kielet 74 27
Historia 72 36
Yhteensä 467 358

9  Kirjastoille esitetyt kysymykset olivat: 1) Mitä yleisiä kokemuksia teillä on lasten ja nuorten tietokirjal-
lisuuden harrastuksesta? 2) Mainitkaa sellaisia tietokirjoja, joita kokemuksenne mukaan kansakoulu-
ikäiset lapset mielellään lukevat ja samoin kansakoulunsa jo päättäneet varhaisnuoret sekä oppikoulu-
laiset 3) Miten on kirjastossanne järjestetty lasten tietokirjain lainaus, onko heillä niistä omat osastonsa 
vain sallitaanko heidän ja millä rajoituksilla käyttää aikuisten tietokirjoja? 4) Millainen järjestely olisi 
tässä mielestänne tarkoituksenmukaisin? 5) Millä tavalla voitaisiin kirjastossa lisätä tietokirjallisuuden 
lukemista jo pienestä pitäen? Lapset ja nuoret tietokirjallisuuden… 1939, 82–101.

10  Vastausten yhteismitattomuuden vuoksi koontia mainituista teoksista ei voida tehdä. Osa vastaajista 
luetteli yksittäisiä teoksia, osa kirjatyyppejä jne. Lapset ja nuoret tietokirjallisuuden… 1939, 82–101.

11  Lapset ja nuoret… Kansanvalistus ja Kirjastolehti 1939, 86, 93.
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Porin ja Naantalin lasten tietokirjalainauksissa huomiota kiinnittää yleisteosten kohta-
laisen suuret lainausmäärät.12 Kirjastot mainitsivat tähän kirjaluokkaan kuuluviksi suosi-
tuiksi kirjoiksi mm. Pikku jättiläisen ja tietosanakirjat sekä aikakauslehtien, mm. Nuoren 
Voiman, Partion ja Valistuksen lastenlehden sidotut vuosikerrat. Uskonnollinen kirjallisuus 
sekä filosofian ja psykologian luokan kirjallisuus, johon kuului mm. itsekasvatuskirjal-
lisuus, oli vähiten kiinnostavaa. Naantalin kirjastossa suurin lainaus kohdistui taiteet ja 
urheilu -luokkaan, josta epäilemättä urheilukirjallisuuden osuus oli keskeisin. Kirjastot 
mainitsivat paljon lainattuina urheilukirjoina mm. Martti Jukolan Huippu-urheilun his-
torian ja saman tekijän Olympialaispoikia sekä lajikohtaisia oppaita. Tekniikan kirjalli-
suuden lainamäärät olivat kohtalaisen vähäisiä, eikä nuorille lukijoille kohdennettua alan 
kirjallisuutta paljon ilmestynytkään. Yksi perusteos oli ylitse muiden. Kaikki kyselyyn 
vastanneet kirjastot mainitsivat Ilmari Jäämaan teoksen Nuorten kokeilijain ja keksijäin 
kirjan.13 

12  Ks. taulukko 11.
13  Lapset ja nuoret tietokirjallisuuden…1939, 82–101.
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5 Yhteenvetoa ja vertailua

Vuonna 1938 keskimäärin kymmenen prosenttia väestöstä lainasi kirjastosta kirjoja ai-
nakin kerran. Eteläsuomalaiset ja kaupungeissa asuvat käyttivät kirjastoa eniten, itä- ja 
pohjoissuomalaiset sekä maaseudun asukkaat vähiten.1 Nykypäivän näkökulmasta lai-
naustilasto vaikuttaa kovin vaatimattomalta, mutta osoittaa joka tapauksessa sen, että 
kirjastolaitos oli levinnyt koko maahan, kirjastoilla oli käyttöä. Kirjastoalan sisäisessä 
keskustelussa ja lukijoiden omaelämäkerroissa korostuu ”nuoren väen” kirjastonkäyttö, 
vaikka se ei valtakunnallisessa tilastoinnissa erityisen suurelta vaikutakaan2. 

Lukemista harrastavalle ihmiselle kirjasto oli läheinen paikka ja kirjastonhoitaja hen-
kilökohtaisesti, niin hyvässä kuin pahassa, lähelle tuleva ihminen. Parhaassa tapauksessa 
hän oli kirjallisuuden ja lukemisen asiantunteva ja luotettava opastaja, pahimmillaan lu-
kemisinnostuksen nujertaja. Paljon lukevalle ihmiselle tyypillistä oli, että hän luki kaik-
kea, mitä käteen sattui. Se johtui luultavasti ainakin siitä, ettei tarjontaa ollut paljon: 
kodin kirjat ja myös pienen yleisen kirjaston tai koulun oppilaskirjaston kirjat oli äkkiä 
luettu. Vanha perinne ääneen lukemisesta perheen yhteisenä iltapuhteena oli vallitseva 
käytäntö vielä 1920- ja 1930-luvulla, ja usein lukijana oli lapsi tai nuori, tarkkasilmäisin 
ja koulussa juuri (sujuvan) lukutaidon hankkinut.

Lukijat lainasivat ja lukivat mielellään uutta kirjallisuutta, erityisesti tietokirjalli-
suuden alueelta. Kyse ei kuitenkaan ollut tietojen päivittämisestä, sillä lainatuimmat 
tietokirjat eivät palvelleet ensisijassa tiedonhankintaa. Uuden kirjallisuuden kysyntä on 
luonnollista, koska kirjallinen julkisuus, markkinointi ja lehtikritiikki pitivät sitä esillä. 
1920- ja 1930-luvun yleisten kirjastojen edellisiä vuosikymmeniä paremmat toiminta-
mahdollisuudet, säännöllisen (joskin niukan) valtionavustustoiminnan käynnistyttyä, 
toivat lainaajille laajemman uutuusaineistotarjonnan. Erityisesti kertomakirjallisuudes-
sa lukijoilla oli kuitenkin myös vahvat kotimaiset klassikkosuosikkinsa, jotka säilyttivät 
suosionsa uutuusromaanien ohella. 

Kirjastojen kirjahankintoja koskevassa jaksossa päädyttiin käsitykseen, että ainakin 
suurimpien kaupunkien kirjastoilla lienee ollut selvästi maaseudun kirjastoista ja pikku-
kaupunkien kirjastoista poikkeava kirjahankintapolitiikka. Myös vuoden 1929 kirjalai-
nauksia tarkasteltaessa todettiin, että tietyt kirjailijanimet (Dumas, Verne, Grey) olivat 
suositumpia kaupungeissa kuin maalla, jossa lainattiin eniten Linnankoskea, Kiveä, Ahoa 
ja Barclayta. Voi tietysti olla, että edellä mainittuja kaupunkilaisten suosimia kirjaili-
joita ei ollut maaseudun kirjastoissa hyvin saatavilla, mutta sen sijaan voisi olettaa, että 
1  Ks. taulukko 7.
2  Ks. liite 12.
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kaupunginkirjastoista olisi kyllä halutessaan saanut esimerkiksi Linnankoskea, Kiveä ja 
Ahoa. 

Vuonna 1929 lainatuimpien kirjojen listassa ja tämän tutkimuksen esimerkkikirjas-
tojen keskeisen kirjallisuuden luetteloissa on runsaasti samoja kirjailijanimiä ja samoja 
kirjallisuustyyppejä. Voi päätellä, että huomattava osa hankitusta kirjallisuudesta todella 
tuli lainaajakunnan käyttöön: lainaajat lainasivat kirjallisuutta jota kirjastoihin ostettiin 
ja/tai kirjastot hankkivat sellaista aineistoa jota tiesivät lukijoiden suosivan.

On ilmeistä, että sekä ”aikuisten” että kotimaisen ”klassisen” (esim. Aho, Kivi, Tope-
lius) kirjallisuuden lukeminen oli sotien välisenä aikana keskeinen osa nuorison lukemis-
kulttuuria. Nuorisokirjallisuutta ilmestyi niukasti, samoin erityisesti lapsille ja nuorille 
kirjoitettua tietokirjallisuutta. Jos ja kun nuoriso halusi lukea, sen tuli siirtyä aikuisten 
kirjallisuuteen sangen varhain. Tietokirjallisuudesta nuoret valitsivat luettavaksi erityises-
ti urheilu-, matka- ja historiallista kirjallisuutta. 

Katarina Eskola on todennut, että ennen toista maailmansotaa tehdyille kotimaisille 
kirjallisuuden lukemista tarkastelleille tutkimuksille oli ominaista se, että ne pohjautui-
vat usein koululaisten keskuudessa koottuihin kyselyaineistoihin. Kirjojen lukeminen oli 
kiinnostuksen kohteena lähinnä välineellisesti kasvatustieteellisessä ja psykologisessa tut-
kimuksessa. Ajateltiin, että lukemisharrastusta tutkimalla voitiin tarkastella lapsuuden 
ja nuoruuden kehitysvaiheita paremmin kuin laboratoriokokeissa. Aikuisten lukemistot-
tumuksia ei ennen 1950-lukua tutkittu lainkaan. Historiantutkimuksessa tosin oltiin jo 
varhain kiinnostuneita kirjojen leviämisen selvittämisestä ja sitä kautta väestön lukemis-
harrastuksesta, mutta mielenkiinto kohdistui (esimerkiksi Henrik Grönroosin perukirja-
aineistoihin perustuvat tutkimukset) käsillä olevaa ajankohtaa huomattavasti varhaisem-
piin aikakausiin.3 

Tässä tutkimuksessa saatu käsitys kaunokirjallisuusharrastuksesta maaseudun ja pik-
kukaupunkien kirjastonkäyttäjien keskuudessa täsmää huomattavalta osin niiden vastaus-
ten kanssa, jotka saatiin kansanopistoissa vuosina 1937 ja 1939 opiskelevilta nuorilta, kun 
kysyttiin heidän lukutottumuksiaan ja mielikirjallisuuttaan.4 Yhteensä 4.921 suomenkie-
lisestä vastaajasta tyttöjä oli 3.718 ja poikia 1.203. Iältään vastaajat olivat 16-19-vuotiaita. 
Vastaajat oli maalta tulleita nuoria, jotka olivat asuneet kotonaan kansanopistoon lähtöön 
saakka. Suurin osa heistä oli maanviljelijöiden lapsia (70 prosenttia). Kysymykseen ”mil-
lä tavalla mieluimmin käytätte vapaa-aikaanne” peräti 80 prosenttia vastasi: lukemalla.5 
Monet kristillisten opistojen nuoret vastasivat lukevansa ”Jumalan sanaa”, mutta muuten 
3  Eskola 1979, 68–70.
4  Harva 1945. Vertailua voidaan tehdä vain kaunokirjallisuuden osalta, koska kansanopistolaisten vas-

taukset mielikirjallisuuteen kohdistuivat ainoastaan siihen. Mahdollisesti heille asetettu kysymys, jossa 
pyydettiin vastaajaa luettelemaan ne kirjat, jotka olivat heitä eniten miellyttäneet, vei vastaajan ajatuk-
set kaunokirjallisuuteen, varsinkin kun edellä oli kysytty mm. Välskärin kertomuksien kirjoittajaa. Har-
va 1945, 114.

5  Toiseksi suosituin vapaa-ajan viettotapa oli pojilla urheilu ja tytöillä käsitöiden teko.
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kansanopistolaisten nuorten lukemisharrastus kohdistui samoihin kirjailijoihin ja kirja-
tyyppeihin kuin tämän tutkimuksen keskeinen kirjallisuus. Suomenkielisistä tytöistä 18 
prosenttia ja pojista 29 prosenttia vastasi pitävänsä eniten Kiven teoksista. Toisella sijalla 
oli Topelius, jota suosi 13 prosenttia tytöistä ja 16 prosenttia pojista. Tyttöjen vastauksissa 
Kiven ja Topeliuksen jälkeen seuraavaksi useimmiten mainittiin Haahti, ja suosittuja oli-
vat myös Nuolivaara, Railo, Rosendal, Valtonen ja Salminen. Poikien vastauksissa Kiven 
ja Topeliuksen jälkeen mainituin oli kysymyshetkellä ajankohtainen Urho Karhumäki, 
jonka urheiluaiheinen romaani Avoveteen (1936) kuului 1930-luvun suuriin suosikkei-
hin (seitsemän painosta 1936–1937). Seuraavilla sijoilla olivat Ivalo, Sillanpää, Leinonen, 
Railo ja Rosendal. Koska suosituimmat kirjailijat olivat Kivi ja Topelius, ei ole yllättä-
vää, että sekä tytöt että pojat mainitsivat suosituimmiksi yksittäisiksi teoksiksi Seitsemän 
veljestä ja Välskärin kertomuksia. Näiden jälkeen tyttöjen suosituimpia kirjoja olivat Lin-
nankosken Laulu tulipunaisesta kukasta, Nuolivaaran Paimen, piika ja emäntä sekä Ro-
sendalin Herran tuli. Pojilla vastaavasti sijat 3–5 menivät teoksille Karhumäen Avoveteen, 
Linnankosken Laulu tulipunaisesta kukasta ja Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat. 

Kansanopistolaisnuorten lukemista ja lempikirjallisuutta koskevassa selvityksessä 
suurimmat erot vastaajien keskuudessa löytyvät kristillisissä opistoissa ja muissa kansan-
opistoissa opiskelevien välillä. Kristillisten opistojen nuoret mainitsivat Sally Salmisen, 
Linnankosken, Nuolivaaran ja Valtosen harvoin, mutta muiden opistojen opiskelijoita 
useammin Rosendalin sekä yleensä ”Jumalan sanan” lukemisen.6 Muun nuorison mieli-
kirjallisuus kohdistui enemmän siihen kirjallisuuteen ja niihin kirjatyyppeihin, joita kir-
jastoissa oli saatavilla. Kirjastojen tarjonta ei näytä palvelleen erityisen hyvin kristillisten 
nuorten erityislukemiskulttuuria (esimerkiksi uskonnollisen tietokirjallisuuden, hartaus-
kirjojen jne. hankinnat olivat esimerkkikirjastoissa hyvin vähäisiä), vaan oli luonteeltaan 
maallisempi. 

Tämän tutkimuksen kannalta hieman epäolennainen, mutta sinänsä hauska sivu-
juonne liittyy kysymykseen, keitä henkilöitä nuoret ihailivat. Tyttöjen ihailun kohteena 
olivat kirjailijat ja näyttelijät, mutta näistä ensin mainitut enemmistönä. Tytöt ihailivat 
ensi sijassa naiskirjailijoita, kuten Haahtea ja Talviota ja ruotsinkieliset tytöt Sally Sal-
mista. Urheilijoita ja kauneuskuningattaria ei ihailtu kirjailijoita ja näyttelijöitä enempää. 
Pojat eivät ihailleet näyttelijöitä eivätkä kauneuskuningattaria.7

Kansanopistolaisten, maalta tulleiden nuorten mielikirjallisuus näyttää siis hyvin sa-
mankaltaiselta kuin esimerkkikirjastojen keskeinen kirjallisuus ja vuoden 1929 lainatuin 
kirjallisuus. Sen sijaan pari esimerkkiä oppikoulunuorison kirjalainauksista ja viimeksi 
luetuista kirjoista viittaavat jossain määrin heidän kevyempään ja viihteellisempään lu-
kuharrastukseen.

6  Harva 1945, 88, 93.
7  Harva 1945, 91.
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A.J. Soveri selvitti 1928–1929 Tampereen tyttölyseon oppilaiden lainauksia oppilas-
kirjastosta sekä oppilaiden omia ilmoituksia mielikirjoistaan. 500 oppilaasta 56 ilmoitti 
”erikoisen miellyttäväksi tai hupaisimmaksi kirjakseen” Helga Nuorpuun teoksen Pirkon 
uusi ystävä, ja mm. Nuorpuun, Eva Hirnin, Aili Tarvaan, Anna Sahlsténin ja Hilja Val-
tosen teokset olivat keskeisellä sijalla myös lainatuimpien kirjojen joukossa. Valikoima 
tuntuu huomattavan kevyeltä verrattuna yleisen kirjaston nuorisokirjavalikoimaan ja Ar-
vostelevan kirjaluettelon käsityksiin nuorille tytöille parhaiten sopivasta kirjallisuudesta. 
Tamperelaistytöt tosin lainasivat ja suosivat muutenkin myös mm. Marckia, Montgome-
ryä ja Swania, jotka kuuluivat myös yleisten kirjastojen keskeiseen kirjallisuuteen.8 Tässä 
yhteydessä ei ole mahdollista selvittää oppilaskirjastojen kirjavalintaperiaatteita yksityis-
kohtaisemmin, mutta havainto osoittaa, etteivät käsitykset kasvattajien (tässä tapauksessa 
oppikoulujen kirjastoista vastanneiden opettajien) ja kirjastoväen keskuudessa välttämät-
tä olleet aivan yhtenevät.

Aino Salo puolestaan selvitti lasten ja nuorten lukemista 1933 kuuden jyväskyläläisen 
oppikoulun oppilaiden keskuudessa. Hän ei tarkastellut Soverin tavoin lainkaan koulujen 
kirjastojen lainauksia, mutta tiedusteli oppilailta, mitä kirjoja nämä olivat viime aikoina 
lukeneet. Oppilaat nimesivät 404 kirjailijaa, joista kotimaisia oli 183 ja ulkomaisia 221. 
Suosituimmat kirjailijat olivat: Aho (40 oppilasta), Ivalo (27), Nuorpuu (26), Sauli (26), 
Sillanpää (26), Agapetus (25), Rainio (25), Talvio (20), Waltari (20), Järventaus (19), 
Wallace (19), Dumas (17), Linnankoski (16), Kivi (15), Topelius (13), Karimo (12), Soi-
ni (12), Valtonen (12), Finne (11), Hänninen (11), London (11), Lydecken (11), Pekkola 
(11), Remarque (11) ja Scott (11).9 Kirjailijavalikoima tuntuu tutulta esimerkkikirjastojen 
kirjahankintojen ja Kannilan selvitysten valossa. Joitakin poikkeuksiakin on. Nuorpuun 
”viihteellisyyteen” viitattiin jo edellä tamperelaistyttöjen lukemisen yhteydessä. Dumas, 
Rainio ja Wallace eivät kuuluneet yleisten kirjastojen keskeiseen kirjallisuuteen, ja näistä 
Wallace ei ollut Arvostelevan kirjaluettelon suosittelema. Tampereen tyttölyseon oppilaat 
nimesivät suosikkikirjoikseen ja myös lainasivat pääasiassa tyttökirjallisuutta, jyväskylä-
läisten oppikoulujen oppilaiden eniten suosimat kirjailijanimet olivat puolestaan ”aikuis-
ten kirjallisuutta”.10

8  Soveri 1929, 43.
9  Salo 1933, 11–13.
10 Paitsi Soveria ja Saloa, joiden selvityksiä tarkastellaan tässä kappaleessa lähemmin, lasten ja nuorten 

lukemisesta kirjoitti mm. V.A. Haila. Hän selvitti kaunokirjallisuuden lukemista osana suomenkielis-
ten oppikoulujen opetusohjelmaa ja taustoitti tarkasteluaan esityksellä alan kansainvälisestä tutkimuk-
sesta. Haila, 1934. Aksel Rafael Rosenqvist puolestaan selvitti jo 1914 ilmestyneessä Valhe ja eetillinen 
kasvatus -teoksessaan koululaisten lempikirjatyyppejä. Tytöt suosivat kaunokirjallisuutta ja satuja, po-
jat seikkailukirjoja. Lapsuuden mielikirjallisuus vaihtui nuoren mielikirjallisuuteen pojilla 16–17-vuo-
tiaina ja tytöillä 13–14-vuotiaina, jolloin molempien sukupuolten suosituinta kirjallisuutta alkoi olla 
kaunokirjallisuus. Pojista 18–27 prosenttia (ikäluokan mukaan vaihdellen) piti tietokirjallisuuden lu-
kemisesta, tytöistä noin kahdeksan prosenttia. Rosenqvist 1914, 219–220. Kansakoululaisten lukuhar-
rastuksesta osana vapaa-ajan harrastustoimintaa ks. myös Karl Bruhn 1937.
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Vallitsiko oppikoulujen kirjastoissa, joihin siis hankittiin myös kaunokirjallisuutta va-
paa-ajan lukemista varten, yleisiä kirjastoja sallivampi kokoelmapolitiikka? Näin voi jos-
sain määrin olla, ja toiseksi selitykseksi tarjoutuu aiemmin mainittu kaupunkien yleisten 
kirjastojen sallivampi suhtautuminen viihdekirjallisuuteen. Edellä mainitut havainnot 
viittaavat siihen, että eri kirjastotyyppien tarjonta saattoi poiketa toisistaan huomatta-
vallakin tavalla ja että ensimmäisen tasavallan ”kirjastojen kirjo” kaipaisi huomattavasti 
lisäselvityksiä. Lukijoiden omaelämäkerroissa mainittiin lisäksi mm. työpaikkakirjas-
toista,11 joihin hankittiin ei-ammatillista kirjallisuutta työntekijöiden vapaa-ajan luke-
mistarkoituksiin. Tämäkin kirjastotyyppi odottaa vielä tutkijaansa.

Topeliuksen Välskärin kertomuksia on teos, joka tulee vastaan kaikissa tässä tutki-
muksessa tarkastelluissa aineistoissa. Muita, esimerkiksi Linnankoskea, Ahoa tai Valtosta 
vähättelemättä, voi todeta, että ”välskärit” oli suurelle osalle lukijoita se ”kirjojen kirja”.

11  Mm. Outokummun rikastamon työpaikkakirjasto, joka oli muistelijan mukaan ”kokonaan toista ta-
soa” kuin kunnan kantakirjasto. SKSKA, KP, 1238.
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Tämän työn tavoitteeksi asetettiin kuvata, selittää ja ymmärtää Suomen ylimmän kir-
jastotoimen piirissä sotienvälisenä aikana vallinnutta käsitystä toivotusta ja ei-toivotusta 
lukemisesta sekä selvittää, omaksuttiinko ja jaettiinko käsitys kirjastoissa. Tarkastelun 
keskiöön nostettiin  käsitys hyvästä ja huonosta kirjallisuudesta. Tutkimuksessa tarkas-
tellaan kysymystä: millainen lukija haluttiin kirjastotoimen piirissä kasvattaa ja millaisia 
lukijat käytännössä olivat. 

1 Neuvojien, valitsijoiden ja lukijoiden hyvä kirjallisuus ja sopiva 
lukemisen tapa

1.1 Ylin kirjastotoimi itsekasvatuksen ja systemaattisen lukemisen 
promoottorina

Suomen ylimmän kirjastotoimen käsityksiä kirjastoihin sopivasta ja niihin kuuluvasta 
kirjallisuudesta sekä siitä, millainen lukija haluttiin kasvattaa, lähdettiin selvittämään 
tarkastelemalla ensiksikin valtiollisen säädöspohjan määräyksiä ja niiden toimeenpanoa, 
toiseksi Arvostelevan kirjaluettelon kirja-arvioita ja kolmanneksi valtion kirjastotoimiston 
päällikön Helle Kannilan kirjallisuus- ja lukemiskäsitystä. 

Vuonna 1928 säädetty Suomen ensimmäinen kirjastoasetus määritteli kirjastoihin 
kuulumattomaksi ”epäsiveellisen ja ala-arvoisen” kirjallisuuden. Helle Kannilan määrit-
telyn mukaan kirjastoihin piti jättää hankkimatta myös ”sopimaton” kirjallisuus. Mai-
nitut määrittelyt ovat väljiä, ja niiden konkretisointia saattoi tapahtua ainoastaan pai-
kallisissa, tapauskohtaisissa ratkaisuissa. Helle Kannila pyrki soveltamaan määrittelyjä 
varovaisesti ja välttämään avoimia konfliktitilanteita paikallisten toimijoiden, kirjastojen, 
kanssa. Tulkintakäytäntö vaihteli jossain määrin kirjastojen koon mukaan. Suurille kau-
punginkirjastoille sallittiin pieniä ja maaseudun kirjastoja väljempi käytäntö esimerkiksi 
”ala-arvoisena” pidetyn viihdekirjallisuuden hankinnassa. 
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Valtakunnallisissa kirjastoja koskevissa linjauksissa toteutettiin 1921 lähtien kirjasto-
jen suurempi valtionosuus tietokirjallisuuden hankintaan kaunokirjallisuuteen verrattu-
na. Perustelu oli, paitsi käytännönläheinen (tietokirjojen korkeampi hinta), myös sivistys-
poliittinen (kirjastojen tehtävä oppimisen tukijana). Periaatteesta luopuminen tapahtui 
yllättävän niukoin keskusteluin 1928 säädetyssä kirjastolaissa.

Epäsiveellisen, ala-arvoisen ja sopimattoman kirjallisuuden määrittelyä tehtiin myös 
Arvostelevassa kirjaluettelossa. Epäsiveellisen kirjallisuuden problematiikka oli marginaa-
linen, sillä kustantamojen kirjapainoista ei tällaiseksi arvioitua juurikaan tullut ulos. Sen 
sijaan ala-arvoisen ja sopimattoman kirjallisuuden määrittely oli monisyisempää. 

Arvostelevassa kirjaluettelossa tulivat julki useat nationalistiset, oikeistolaiset ja mora-
listiset äänenpainot, mutta siinä julkaistiin myös asiantuntevia ja maltillisia kirja-arvioita. 
Arvostelevan kirjaluettelon keskeiset painotukset liittyivät sopivan ja toivotun arvomaail-
man välittämiseen nuorisolle, asioiden tarkasteluun kansallisista näkökulmista ja ”maa-
hengen”, maaseudun arvojen, ylläpitoon. Kirjastoihin tuli hankkia ”tervettä” kirjallisuut-
ta, joka välitti ”terveitä” arvoja, kuten raittiutta, vaatimatonta tapakulttuuria, toimimista 
kodin piirissä. Kirjallisuuden aihepiirit olivat kirja-arvioinneissa tärkeitä seikkoja. Erityi-
sesti uskonnollisia ja historiallisia aiheita suosittiin, samoin arkielämän, luonnon ja työn 
kuvauksia. Huonoja aihepiirejä puolestaan olivat mm. erotiikka, rikollisuus, juoppous ja 
mielisairaus. Osaan kotimaisen taidekirjallisuuden kirjailijanimistä (mm. Haanpää, Jo-
tuni, Lehtonen, Sillanpää, Uurto, Waltari) tai osaan näiden tekijöiden tuotannosta Arvos-
televa kirjaluettelo suhtautui arvomaailmansa vuoksi kriittisesti. Käännöskirjallisuutta ei 
sinänsä nähty kirjastojen tavoitteiden kannalta uhaksi, mutta osa sen lajityypeistä (nais-
tenromaanit, salapoliisiromaanit, ”raain osa” jännityskirjallisuudesta) kyllä. Kotimaisesta 
taidekirjallisuudesta hyväksyttiin mm. Kianto, Kilpi, Pekkanen, Salminen ja Toppila, 
viihdekirjallisuudesta Agapetus, Penttilä, Valkonen ja Valtonen. Uskonnollisviritteinen 
melodraama (mm. Barclay ja Runa sekä kotimaisista kirjailijoista mm. Haahti) hyväksyt-
tiin, joskin sen tarpeellisuudesta ei oltu täysin vakuuttuneita. Tietokirjallisuutta arvioitiin 
asiantuntevasti, joskin eräiden arvostelijoiden omat henkilökohtaiset arvoarvostelmat tu-
livat teksteissä selkeästi keskeisiksi.

Helle Kannilan näkemykset hyvästä, kirjastoihin sopivasta kirjallisuudesta, täsmäävät 
monilta osin edellä kuvaillun Arvostelevan kirjaluettelon linjan kanssa, mutta erojakin oli. 
Kannilan linja oli Arvostelevaa kirjaluetteloa modernimpi ja kaupunkilaisempi. Liiallinen 
”maahenki” ja naiivi sentimentaalisuus yhdistettynä heikkoon kirjalliseen tasoon ärsytti-
vät häntä. Merkille pantavaa on, ettei Kannila sisällyttänyt kirjallisuussuosituksiinsa esi-
merkiksi Barclayn ja Runan kaltaisia melodraaman kirjoittajia. Sen sijaan hän suositteli 
kirjastoille sellaisia kotimaisia aikalaiskirjailijoita, joita Arvosteleva kirjaluettelo ainakin 
osittain vierasti, kuten Haanpäätä, Hämäläistä, Jotunia, Lehtosta, Sillanpäätä ja Wal-
taria. Kannilan ja Arvostelevan kirjaluettelon  näkemykset yhtyivät erityisesti käännetyn 
viihdekirjallisuuden osalta, johon suhtautuminen oli varauksellista.
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Kannilan kokonaisnäkemys kirjallisuudesta ja lukemisesta kiteytyi käsitykseen sys-
temaattisesta lukemisesta ja  kahdesta lukijatyypistä, kehittymättömästä ja kehittynees-
tä lukijasta. Piti pyrkiä tavoitteelliseen, ohjelmalliseen lukemiseen, pois pirstaleisesta ja 
sattumanvaraisesta lukemisesta. Kehittymätön lukija oli lapsi tai muu aloitteleva lukija, 
kehittyneellä lukijalla oli pitkä lukemishistoria ja tavoitteellinen lukutapa. Systemaatti-
sen lukutavan ei kuitenkaan tarvinnut liittyä lukemalla opiskeluun tai tiedonhankin-
taan, myös kaunokirjallisuuden harrastaja saattoi lukea tavoitteellisesti ja kehittyäkseen. 
Kirjallisuuden tuli toimia esikuvana teoille ja ajatuksille. Kehittynyt lukija saattoi lukea 
sellaistakin kirjallisuutta (esimerkiksi eroottista kirjallisuutta tai rikoskirjallisuutta), joka 
kehittymättömälle lukijalle oli vaaraksi. 

Kannila arvosti kaunokirjallisuutta, se ei ollut hänelle tietokirjallisuuteen nähden 
toissijaista. Hänen suosittelulistoillaan kotimaiset klassikot olivat hyvin edustettuina, ne 
olivat elävää, jatkuvaan käyttöön kuuluvaa kirjallisuutta. Aikalaiskirjallisuudesta hän hy-
väksyi mm. Jotunin ja Lehtosen illuusiottoman ihmiskuvauksen aloittelevallekin lukijal-
le, samoin Hämäläisen seksuaalisuuden problematiikan kuvaukset. Kirjavalinnan kysy-
myksiä pohtineista kotimaista kirjastoalan kirjoittajista  Kannila oli ensimmäinen, joka 
ryhmitteli tietokirjallisuutta käyttötarpeen mukaan. Hänen jaottelussaan mielenylen-
nyskirjallisuus palveli itsekasvatuksen ja henkisen kasvun funktiota, ammattikirjallisuus 
faktatiedon tarvetta. Muu tietokirjallisuus -ryhmä sisälsi mm. yleistä lukuharrastusta pal-
velevaa tietokirjallisuutta, esimerkiksi maantieteen ja historian teoksia. Aloittelevalle lu-
kijoille hän suositteli hankittavaksi ensi sijassa mielenylennystä ja muu tietokirjallisuus 
-ryhmän kirjallisuutta.

1.2 Romaanit, matkakertomukset sekä historiallinen kirjallisuus 
kirjastojen hankituinta aineistoa

Tutkimuksen toisen kokonaisuuden keskiössä olivat paikalliset toimijat. Jaettiinko kir-
jastoissa Arvostelevan kirjaluettelon ja Helle Kannilan näkemykset hyvästä ja huonosta 
kirjallisuudesta? Millaisen kirjakokoelman kirjastojen johtokunnat ja kirjastonhoitajat 
tarjosivat lukijoille? 

Kirjastonhoitajan tehtävä oli, suurimpia kaupunkeja lukuun ottamatta, 1920- ja 
1930-luvulla sivutoimi. Kirjastonhoidon ammatillisen tason kohottamiseksi määriteltiin 
vuoden 1928 kansankirjastoasetuksessa niin sivu- kuin päätoimisille kirjastonhoitajil-
le pätevyysvaatimukset. Niitä jouduttiin kuitenkin 1930-luvulla väljentämään pätevien 
henkilöiden ja koulutuksen puutteen vuoksi. Kirjastonhoitajan tehtävä oli useassa tapauk-
sessa kansakoulunopettajan sivutoimi, naisen työtä ja monessa kirjastossa myös koko kir-
jastonhoitajan perheen työtä.  
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Kysymystä kirjakokoelman tarjoamisesta lukijoille selvitin eri puolilla maata sijaitse-
vien pienten kaupunginkirjastojen ja maalaiskuntien kantakirjastojen hankintaluettelois-
ta. Asian tarkastelussa hyödynnettiin myös jo olemassa ollutta selvitystä tiettynä vuonna 
(1935) julkaistujen kirjojen hankinnasta kirjastoihin.1

Kirjallisuudenlajien väliset määrälliset suhteet vaihtelivat esimerkkikirjastojen välil-
lä paljon. Paikkakuntakohtaiset erot oli suurimmat nuorisokirjallisuuden hankinnassa. 
Havainto saa selityksensä erilaisista tavoista järjestää kouluikäisille tarkoitettu  kirjas-
totoiminta joko koulujen oppilaskirjastoissa tai yleisissä kirjastoissa. Tietokirjallisuuden 
osuus kirjastojen hankinnoista vaihteli eri kirjastoissa 15 prosentin ja 58 prosentin välillä. 
Kokonaistarkastelussa tietokirjallisuuden osuus hankinnoista väheni kirjastoissa selvästi 
vuoden 1928 kansankirjastolain ja -asetuksen tultua voimaan, jolloin tietokirjallisuuden 
kaunokirjallisuutta suurempi valtionosuus poistettiin.

Suuri osa kirjallisuuden uusista ilmiöistä ja kirjailijanimistä otettiin kirjastoissa nopeas-
ti vastaan. Näihin kuuluvat mm. käännetty melodraama, kotimaisen viihdekirjallisuu-
den uudet tekijät ja runsas matkakirjallisuus 1920-luvulla sekä kaupunkilaiskuvaukset, 
sukuromaanisarjat  ja nuorisokirjasarjat 1930-luvulla. Historiallinen, uskonnollinen ja 
maaseudun elämää kuvaava romaanikirjallisuus kuului kirjastojen perustarjontaan koko 
tarkastelujakson aikana. Kotimaisen taidekirjallisuuden terävimmän kärjen vastaanotto 
oli kuitenkin horjuvaa. Mm. Hämäläisen, Jotunin, Kallaksen, Kilven, Lehtosen, Sillan-
pään ja Uurron tuotantoa jäi esimerkkikirjastojen ulkopuolelle. Koska runojen hankinta 
oli hyvin niukkaa, puuttuvat usein myös esimerkiksi sellaiset nimet kuin Kailas, Leino, 
Mustapää ja Vala.

Käännöskirjallisuudesta jäi esimerkkikirjastojen ulkopuolelle sekä taidekirjallisuut-
ta että viihdekirjallisuutta. Käännöskirjallisuuden hankintamäärät vastasivat kuitenkin 
melko tarkasti ilmestymismääriä, joten suomennettua kirjallisuutta ei sinänsä mitenkään 
hyljeksitty. Kirjastoihin ostettiin käännöksinä ”samankaltaista” kirjallisuutta kuin alku-
peräisestä suomenkielisestä tuotannosta: maaseudun elämän kuvauksia, historiallisia ro-
maaneja, uskonnollisia kertomuksia jne. Kristillissävyinen käännösmelodraama (mm. 
Barclay, Caine, Runa) otettiin kirjastoissa vastaan heti, kun sen laajamittainen julkaisu-
tuotanto käynnistyi 1910- ja 1920-lukujen vaihteessa.

Tietokirjallisuushankinnoissa painottuivat matkakirjallisuus ja historiallinen kirjalli-
suus. Kaikkien muiden kirjaluokkien (mm. uskonnollinen kirjallisuus, tekniikan ja ta-
louden kirjallisuus, taidekirjallisuus jne.) hankinnat olivat niukkoja ja sattumanvaraisia. 
Kirjallisuuden osto tiedonhankinnan näkökulmasta oli kirjastoissa toissijaista.

Kirjastojen kirjakokoelmien painotukset suuntautuivat huomattavassa määrin toisin 
kuin Arvosteleva kirjaluettelo ja Helle Kannila olisivat toivoneet. Kirjastoista ei tullut tie-
tokeskuksia eikä kansalaisten itsekasvatuksen tukipalveluja. Niiden kirjahankinnat ei-

1  Cannelin 1938a; Cannelin 1938b.
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vät tukeneet ensi sijassa kansallisten arvojen, kuten raittiuden ja ”kunnon kansalaiseksi” 
kasvamisen välittämistä. Kirjastot eivät myöskään hankkineet merkittävässä määrin Ar-
vostelevan kirjaluettelon ”kansallisiksi aarteiksi” luonnehtimia eri alojen moniosaisia suur-
teoksia, vaan sijoittivat (vähät) rahansa pikemminkin lukijoita viihdyttävään kotimaiseen 
ja käännettyyn kaunokirjallisuuteen. Kirjastojen kirjaostojen yleisilme oli ”rahvaanomai-
sempi” kuin Helle Kannila olisi suonut, joka olisi painottanut enemmän ajankohtaista 
kotimaista taidekirjallisuutta ja vähentänyt heikompitasoista (sinänsä moraalikoodin ylit-
tävää) käännöstuotantoa. 

Tietokirjallisuuden vähäinen osuus kokoelmista, vaikkakin se oli jossain määrin yleis-
ten kirjaston periaatteita vastaan, oli siinä historiallisessa tilanteessa ja suhteessa lukija-
kunnan koulutustasoon oikea suunta. Lukijoiden valmiudet käyttää tietokirjallisuutta 
elämäänsä koskevien ratkaisujen apuneuvoina olivat vähäiset. Tietokirjallisuuteen, lu-
kuun ottamatta yksilökuvauksia kuten kertomuksia maailmanmatkaajista, historiallisista 
henkilöistä ja urheilijoista, ei tunnettu mielenkiintoa. Tietokirjallisuus oli myös jossain 
määrin heikkotasoista, ja tämä koskee erityisesti eri käytännön alojen käsikirjoja ja ha-
kuteoksia.

Huomattavimpia eroja toisaalta kirjastojen, toisaalta Arvostelevan kirjaluettelon ja 
Kannilan käsitysten välillä on se, että kirjastot reagoivat nopeasti kustannustuotannon 
muutoksiin, markkinoille tulleisiin uutuuksiin, mm. kirjoihin, joita kansalle tarjottiin 
näyttävästi luettavaksi. Kannila varoitti kirjallisuuden päiväperhoista ja tähdenlennoista, 
mutta kirjastot ostivat niitä, koska niistä puhuttiin ja niitä mainostettiin. On mahdollis-
ta, että Kannilan lanseeraamaa systemaattisen lukemisen mallia ei pystynyt kirjastoissa 
täysin noudattamaan. Kannilan hyväksi, arvoltaan pysyväksi arvioidun kirjallisuuden 
saaminen kirjastoista oli sattumanvaraista, koska kirjastot reagoivat nopeasti kustantajien 
ja niiden markkinointiorganisaatioiden liikkeisiin. Sivutoimisilla kirjastonhoitajilla vä-
häisine kirjamäärärahoineen ei myöskään liene ollut juuri aikaa eikä varaa kirjahankin-
tojen syvälliseen pohdintaan.

Erojen lisäksi oli toki myös yhtäläisyyksiä. Kirjastojen kirjaostoista puuttuivat pää-
sääntöisesti käännetyt naistenromaanit ja salapoliisikirjallisuus, joita Arvosteleva kirjaluet-
telo ja Kannila pitivät kaikkein tärkeimpinä poisjätettävinä. Norminantajat ja kirjastot 
jakoivat myös käsityksen nuorisolle tarjottavan kirjallisuuden hankinnan välttämättö-
myydestä, vaikka tämän seikan todentamista vaikeuttaa aikaisemmin tässä tutkimuk-
sessa esiin tullut havainto lasten ja nuorten kirjastopalvelujen organisoinnin paikallisista 
vaihteluista. 
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1.3 Millainen lukija haluttiin kasvattaa – millaisia lukijat olivat? 

Arvosteleva kirjaluettelo ja Helle Kannila toimivat lukemisen aktiivisina promoottoreina. 
Lukemisella oli välinearvo (kasvatus, tiedonhankinta) sekä jossain määrin myös viihty-
misen arvo, joskin jälkimmäistä tuli selkeästi ajankäytöllisesti (suhteessa muuhun lu-
kemiseen) rajoittaa. Lukeminen näyttäytyi ylimmälle kirjastotoimelle välttämättömänä, 
jatkuvana, systemaattisena toimintana, sillä ehdolla, että luettiin hyvää ja sopivaa kirjal-
lisuutta. Lukijoiden2 elämään kuuluivat kuitenkin myös lukukiellot ja -rajoitukset, salaa 
lukeminen ja lukeminen ainoastaan harvinaisena palkkiona hyvin sujuneesta koulutyös-
tä. Nuorten lukijoiden tuli kääntää lukemiseen kielteisesti suhtautuneiden vanhempiensa 
päät vetoamalla lukemiseen myönteisesti suhtautuneen opettaja-kirjastonhoitajan aukto-
riteettiin. Kirjastojen status ei voinut olla kovin korkea siellä, missä käsitystä lukemisesta 
hallitsivat edellä kuvatut piirteet. Sillä, mitä tässä tutkimuksessa tarkastellut lukijat luki-
vat, ei voi olla kovin suurta ristiriitaa sen kanssa, mitä ylin kirjastotoimi hyväksyi heidän 
lukevan. Lukijat lukivat kirjoja, joita kirjastoihin ostettiin, ja kyseiset ostot hyväksyttiin 
ylimmän kirjastojohdon piirissä, vaikka valikoima ei sen mielestä ihanteellinen ollutkaan. 
Mitäpä muuta ylin kirjastohallinto olisi voinut kuin hyväksyä tilanteen, vaikka matka 
amerikkalaiseen yleisen kirjaston ihanteen mukaiseen tieto- ja sivistyskeskukseen näytti 
tässä valossa vielä pitkältä?

Kirjastosta lainattavaksi saatava romaani oli useimmissa tapauksissa alkuperäinen 
suomenkielinen tai käännetty, esteettisin kriteerein tarkasteltuna, ”kakkosketjun” ro-
maani. Aikalaiskritiikki ei nostanut sitä kotimaisen taidekirjallisuuden kärkeen, eikä se 
ole säilyttänyt asemaansa suomalaisessa kirjallisuudentutkimuksessa. Sille suomalaiselle 
lukijalle, joka haki kirjastosta luettavaa, se oli kuitenkin ”ykkösketjun” romaani. Naapu-
rikin luki samaa kirjaa, kirjasta puhuttiin. Sen aihepiiri oli riittävän tuttu, romaanihenki-
löihin saattoi samaistua, romaani liikutti tunteita. Voidaan puhua ”kirjastojen lukijoiden 
kaanonista”, hyvistä kirjoista, jota kannatti lukea ja joita suositeltiin muille. 

Kirjastojen todettiin edellä reagoivan nopeasti kustannustoiminnan uusiin ilmiöihin 
ja ottavan välittömästi vastaan näyttävästi markkinoidut kirjatuotteet. Lukijoille kirjal-
lisuus ei kuitenkaan ”vanhentunut” tai ”unohtunut” siinä määrin kuin nykykulttuurissa. 
Niiltä osin kuin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kirjallisuus hyväksyttiin kirjastoi-
hin, sen asema oli tämän tutkimuksen tarkasteleman ajanjakson aikana pysyvästi vahva 
ja ajankohtainen. Helle Kannilan mukaan kotimaisia klassikkoja piti olla aina kokoel-
missa ja alkuperäisen suomenkielisen kirjallisuuden valioluetteloonsa hän otti mukaan 
huomattavan määrän vuosisadan vaihteen kirjallisuutta. Oliko se myös kannanotto ai-
kalaiskirjallisuuden heikkoa tasoa vastaan? Jossain määrin siitä oli kyse, esimerkiksi tu-

2  Vuonna 1984 kerätyn, 1920- ja 1930-luvulle sijoittuvan lukemista ja kirjastonkäyttöä koskevan oma-
elämäkerta-aineiston valossa tarkasteltuna. SKSKA, KP.
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lenkantajien kohdalla. Kotimaisia klassikkoja, esimerkiksi Ahoa, Ivaloa, Linnankoskea ja 
Topeliusta, todella myös lainattiin ja luettiin.

Vuosina 1983–1984 järjestettyyn kirjastoja koskevaan kirjoituskilpailuun osallistui 
112 sellaista kirjoittajaa, jotka olivat vuonna 1939 vähintään 7-vuotiaita.3 Tämän aineis-
ton perusteella etsittiin kirjastojen välityksellä tapahtuneen lukemisen keskeisiä tunnus-
merkkejä. Tällainen on mm. muistikuva kirjastonhoitajasta  joko kannustajana ja mento-
rina tai lukemisen estäjänä ja rajoittajana. Kirjastonhoitajan, joka usein oli myös opettaja, 
persoona oli vahvasti kirjastossa läsnä. Kodin asenteella oli vahva merkitys lukemishalun 
kehittymisen kannalta, joskin myös kielteisen ilmapiirin kodista saattoi kehittyä  innokas 
lukija. 1920- ja 1930-lukujen lukemiskulttuurissa oli ääneen lukeminen yhä elävä tradi-
tio. Usein lukija oli lapsi, joka näki hyvin huolimatta heikosta valaistuksesta ja jonka ää-
neen luku oli vanhempia ihmisiä sujuvampaa. Lukeminen oli voimakkaasti yhteisöllistä, 
ja ”kaikki” lukivat samoja, usein vähäisiä, kirjoja.

Kirjastojen lainatuimpia kirjoja tarkasteltiin vuotta 1929 koskevan aineiston avulla.4 
Lainatuimmasta 120 romaanista hieman oli puolet oli ilmestynyt viimeisen kymmenen 
vuoden aikana, toisaalta 1800-luvulla ilmestynyttä kirjallisuuttakin lainattiin edelleen. 
Lainatuimpien romaanien listalla oli yhtä paljon käännettyä kuin alkuperäistä kotimaista 
kirjallisuutta, mutta jälkimmäistä lainattiin selvästi useammin. Kaupungeissa lainattiin 
enemmän käännöskirjallisuutta kuin alkuperäistä kotimaista, maaseudun kirjastoissa 
suhde oli toisin päin. Vuonna 1929 kirjastoista lainatuimmat romaanit olivat Linnankos-
ken Laulu tulipunaisesta kukasta, Topeliuksen Välskärin kertomuksia ja Kiven Seitsemän 
veljestä. Vuonna 1929 lainatuimman tietokirjallisuuden kärkijoukko muodostuu selkeäs-
ti neljästä aihepiiristä: urheilijaelämäkerrat ja olympialaiset, jääkäriliike ja vuoden 1918 
tapahtumat, monisisältöiset yleistietoteokset sekä matkakirjallisuus. Erityisesti kaksi en-
simmäistä mainituista kirjaryhmistä kuuluvat Arvostelevan kirjaluettelon esille nostamiin, 
kansallisen itsetunnon kehittämisen vuoksi kirjastoissa tärkeisiin teosryhmiin.

Yleisten kirjastojen lainaajakunnasta on vielä syytä esittää lyhyt tilastollinen tiivistel-
mä. Vuonna 1929 vajaa kuusi prosenttia maan väestöstä lainasi kirjastosta kirjoja ainakin 
kerran vuodessa, vuonna 1938 kymmenen prosenttia. Lainamäärät kaksinkertaistuivat 
vastaavana aikana n. 2,6 miljoonasta lainasta noin viiteen miljoonaan. Kirjojen lainaus 
oli kaupungeissa ja Etelä-Suomessa vilkkaampaa kuin maaseudulla ja Itä- ja Pohjois-Suo-
messa. Lainaajien jakautuminen lapsiin (alle 16-vuotiaat) ja aikuisiin sekä sukupuolen 
mukaan vaihteli selvästi eri kirjastoissa. 27 satunnaisesti valitussa kaupungin tai maa-
laiskunnan kirjastossa alle 16-vuotiaiden osuus vaihteli nollan ja 34 prosentin välillä, 
miesten osuus 29 prosentin ja 56 prosentin välillä (1935). Kirjastojen lainaajien muita 
ominaisuuksia, heidän kirjastonkäytön syitään, lukutottumuksiaan jne. ei selvitetty tilas-
tollisin tai muilla menetelmillä, mutta tutkimuksessa on tullut selvästi ilmi, että nuori-

3  SKSKA, KP.
4  Cannelin 1929a; Cannelin 1929b.
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son kirjastonkäyttö oli sekä ylimmän kirjastotoimen että kirjastojen puheissa ja toimissa 
keskeisesti esillä. 

Kirjastot olivat epäilemättä suomalaisen keskivertolukijan näköisiä. Sivistyneistö jät-
täytyi todennäköisesti yleisten kirjastojen ulkopuolelle, mutta sen määrä oli vähäinen. 
Kaikkein ”huvittelunhaluisimmat” joutuivat myös etsimään lukemisensa (naistenromaa-
nit, dekkarit) muualta. 

Kirjastoja käsittelevän kirjoittelun ja tutkimuksen piirissä eläneet käsitykset, että eri-
tyisesti 1920- ja 1930-luvulla ja jopa 1970-luvulle5 saakka kirjastot olivat elitistisiä ja kor-
keakulttuuriin suuntautuneita ja että niiden toimintaa ohjaisivat nationalistiset ja ahtaan 
moralistiset arvot, tulevat tässä tutkimuksessa osoitetuksi osittain virheellisiksi ja ainakin 
liian yleistäviksi, vivahteettomiksi  päätelmiksi. 

5  Sevänen (1994) sotien välisen ajan kirjastoista, Kukkola (1974) myös sitä myöhempien vuosikymmenien 
osalta.
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2 Kirjastot lukemisharrastuksen mahdollistajina

Pertti Vakkari jakaa kirjastoja kirjakanavana tarkastellessaan lukemisen toisaalta prakti-
sesti suuntautuneeseen lukemiseen, toisaalta lukemisharrastukseen. Lukeminen prakti-
sen tiedon hankkimiseksi tähtää johonkin käytännön toimintaan mm. työelämässä tai 
harrastustoiminnassa. Lukeminen voi toimia tällöin vaikkapa päätöksenteon välineenä. 
Lukemisharrastuksessa lukemisella on puolestaan joko itseisarvoa tai sitten se tuottaa tyy-
dytystä, taide-elämyksiä tai viihdyttää: lukemisharrastuksessa lukeminen on orientoivaa 
tai viihteellistä. Orientoivalle lukemiselle on ominaista, ettei siitä ole varsinaisesti mitään 
käytännön hyötyä jokapäiväisessä elämässä, mutta se vaikuttaa kuitenkin merkittävästi 
yksilön maailmankuvan muodostamiseen. Viihteellisessä lukemisessa korostuvat mieli-
hyvän ja rentoutumisen merkitys.1

Tutkimukseni osoittaa selvästi, että Suomen yleiset kirjastot palvelivat 1920- ja 1930-
luvuilla lukemisharrastusta, vaikka kyseistä käsitettä ei kirjastotoimen piirissä käytetty 
eikä lukemisharrastuksen edistämistä otettu mukaan kirjastolainsäädännön tavoitepykä-
liin. Praktiseen lukemiseen soveltuvan aineiston osuus kirjastojen hankinnoissa oli vähäi-
nen, pääosa hankinnoista tyydytti orientoivaa ja viihteellistä lukemista. Trendi vahvistui 
erityisesti sen jälkeen, kun vuoden 1928 kansankirjastolain ja -asetuksen myötä poistet-
tiin tietokirjallisuuden hankintaan saatava kaunokirjallisuutta korkeampi valtionavustus. 
Miten orientoivan ja viihteellisen funktion ero hankinnoissa taas ilmeni, onkin hieman 
kompleksisempi kysymys. Keskeistä kirjallisuutta tarkasteltaessa todettiin, että hankittu 
kirjallisuus oli monessa tapauksessa vakavaa ja moraalisia arvoja välittävää (esimerkkinä 
vaikkapa Auni Nuolivaara tai Eino Railon tuotanto), mutta miksipä ei sekin voisi olla 
mielihyvän ja rentoutumisen lähde, siis viihdyttävää lukemista? On mielestäni liian ka-
tegorista sijoittaa viihteellistä lukemista palvelevaan kirjallisuuden ryhmään ainoastaan 
kaikkein kevyin kirjallisuus, esimerkiksi hupailut ja hulluttelut Agapetuksen malliin. 

Helle Kannila puhui systemaattisesta lukemisesta. Lukemisharrastuksen kenttä on 
tätä Kannilan ohjelmallista lukemista laajempi, ”vapaampi”, spontaanimpi ja enemmän 
yksilön omiin (sattumanvaraisiin ja tilannekohtaisiinkin) ratkaisuihin perustuva  ilmiö. 
Kannilan systemaattinen lukeminen ei voinut olla pirstaleista tai sattumanvaraisiin kir-
javalintoihin perustuvaa. Lukemisharrastuksen piirteisiin kuuluu vaeltelu kirjaston hyl-
lyjen välissä etsimässä ”mitä käteen sattuisi” tai lukeminen juuri sitä samaa kirjaa, jos-
ta koko kylän lukijat juuri silloin puhuivat. ”Kaikkihan niitä kirjoja lukivat”, sanoivat 
tässä tutkimuksessa tarkastellut 1920- ja 1930-lukujen lukemistaan muistelevat kirjas-

1  Vakkari 1983, 10–12.
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tonkäyttäjät esimerkiksi Sally Salmisen Katriinasta tai Heikki Jartin Juhannussaunasta.  
Kansankirjastolain tavoitepykälään (1928) lukemisharrastusta ei otettu, vaan  kirjasto-
jen tehtäväksi määriteltiin ”kansansivistyksen kohottaminen ja kansalaisten itseopiskelun 
edistäminen”.2 Vasta 1961 kirjastolainsäädäntöön tuli määrittely ”yleisen sivistystarpeen 
ja lukuharrastuksen” tyydyttämisestä.3 Ilkka Mäkinen on huomauttanut kuitenkin, että 
jo 1949 kirjastolainsäädännön uudistamista pohtinut komitea viittaa teksteissä ohimen-
nen myös lukuharrastus- ja lukemisharrastustermeihin.4 

Kirjastojen piirissä toteutuneen vapaan, spontaanin, maailmankatsomuksen muodos-
tamiseen  ja ennen kaikkea viihtymiseen tähtäävän lukemisharrastuksen teki mahdolli-
seksi se, että kirjastojen kirjavalinta tuotiin lähelle lukijoita. Kirjojen hankinnasta päät-
tivät kirjastojen johtokunnat ja kirjastonhoitajat, jotka olivat paikallisyhteisöissään ”yksi 
meistä”, yhteisön asukkaita ja lukijoita itsekin. Toinen vapaan lukemisharrastuksen mah-
dollistaja oli kirjastojen kirjavalintaa koskevan sinänsä muodollisesti byrokraattisen ja yk-
sityiskohtaisen normintamis- ja valvontajärjestelmän löyhä ja muodollinen soveltaminen. 
Syynä tähän seikkaan voivat toisaalta olla keskitetyn kirjastotoimen erittäin niukat hen-
kilöstöresurssit, toisaalta maan ylimmän kirjastotoimen realistinen näkemys siitä, että ai-
noastaan paikalliseen, vapaaehtoisuuteen perustuvan toiminnan varassa harvaanasuttuun 
maahan saatettiin luoda sellainen kirjastojärjestelmä, joka saavutti lukijoiden luottamuk-
sen. Kolmas ja erittäin merkittävä tekijä ovat kirjatuotannossa tapahtuneet muutokset. 
Markkinoille saatiin kirjallisuutta, joka palveli lukijoiden lukemisharrastusta, sellaisena 
kuin se edellä on kuvattu. 

Suomen yleisten kirjastojen kaunokirjallisuustrendi oli kansainvälisesti yleinen ilmiö.  
Poikkeuksellista suuriin länsimaisiin maihin verrattuna oli lähinnä se, että ilmiö toteu-
tui ja kehittyi Suomessa viiveellä. Viiveen keskeisenä syynä on varmasti ollut maamme 
köyhyys, yleinen kehittymättömyys, julkisten palvelujen takapajuisuus sinänsä. Kirjas-
toja perustettiin tosin  Suomeen 1890-luvulla erityisen vilkkaasti, niin että 1900-luvun 
vaihteessa niitä oli jo lähes 20005, mutta kokoelmat olivat pieniä ja monipuolisen, yleisöä 

2  Kansankirjastolaki 20.4.1928 1 §.
3  Outoa kyllä, tavoite määriteltiin kirjastoasetuksessa, ei kirjastolaissa. Kirjastoasetus 3.5.1961 1 §. Vuon-

na 1961 kirjastolaki ja -asetus uudistettiin kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran vuoden 1928 kan-
sankirjastolain ja -asetuksen jälkeen. 1930-luvulla harrastus määriteltiin toisaalta pyrkimykseksi, jossa 
haetaan mieltymisen ja tyydytyksen tunnetta, toisaalta herbart-zilleriläisen kasvatusopin mukaiseen 
haluun jatkuvaan toimintaan, oppimiseen ja kehitykseen. Iso tietosanakirja 4., 435. Helsinki 1932. 
1960-luvulla sanakirjamäärittelyissä ”harrastus” sai aikaisempaa rennompia ja vähemmän opilliseen 
tavoitteellisuuteen liittyviä merkityksiä. Harrastus määriteltiin, paitsi edellä mainitun kaltaiseen jatku-
vaan itsensä kehittämiseen, myös vapaa-ajan vietolle ominaiseen toimintaan. Otavan iso tietosanakirja 
4, 1962, 419. Harrastuksella nähtiin tässä vaiheessa olevan mahdollisesti myös se ominaisuus, että se 
voi kohdistua ”sinänsä tarpeetonta asiaa” kohtaan. Uusi tietosanakirja 7., 1961, 227. 

4  Mäkinen 1997, 407–408.
5  Schadewitz 1903, 20.



265

Kirjastot lukemisharrastuksen mahdollistajina

kiinnostavan kirjallisuuden tarjonta rajallista. Amerikkalaisissa kirjastoissa kaunokirjal-
lisuus hyväksyttiin olennaiseksi osaksi kirjatarjontaa 1800-luvun jälkipuolelta lähtien.6 
Brittiläisissä yleisissä kirjastoissa kaunokirjallisuuden lainaus vaihteli 65 ja 90 prosen-
tin välillä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa,7 ja ensimmäiseen maailmansotaan mennes-
sä maan kirjastot olivat hyväksynyt kaunokirjallisuuden kirjastojen olennaiseksi tarjon-
naksi, mm. lisääntyneen vapaa-ajan vuoksi ja jotta työläiset saataisiin yleisten kirjastojen 
käyttäjiksi8.

6  Carrier 1985, 129.
7  Hammond 2002, 93.
8  Snape 1995.
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3 Lukemisharrastuksen ensimmäinen sukupolvi syntyi  

Tässä tutkimuksessa tarkasteltu aikaväli kattaa oppivelvollisuuden alkuajat. Vuoden 1921 
oppivelvollisuuslaki teki kansakoulusta koko kansan koulun, kun sitä edeltävänä aikana 
joka viides lapsi jäi menemättä kouluun. Kansakoulun neljä alinta luokkaa toimivat oppi-
koulun pohjakouluna. Kansakoulun jatkoluokkia toimi vain kaupungeissa. Oppivelvolli-
suuslain säätäminen tapahtui kuitenkin niin ristiriitaisessa yhteiskunnallisessa tilantees-
sa, ettei kansakoulusta tullut kansan yhdistäjää.1 Oppivelvollisuuteen liittyvä pakko ja 
sen valvonta loi koulutuksellista tasa-arvoa: kansakoulu tuli joka kylään ja aikaisemmin 
yleinen  koulun keskeyttäminen estettiin. Toisaalta koulutuksellinen eriarvoistuminen 
mahdollistui, kun köyhimpien perheiden lapset vapautettiin koulupakosta ja syrjäseutu-
jen koulunkäyntiä supistettiin. Oppikouluun meni 1930-luvun lopulla keskimäärin 12 
prosenttia lapsista. Jakautuminen kansa- ja oppikoululaisiin tapahtui kovin nuorella iällä, 
11-vuotiaina. Vain pieni osa kansakoulun käyneistä hakeutui ammatilliseen koulutuk-
seen.2

Sirkka Ahosen mukaan kansakoulu oli koulutuksellinen umpiperä, koska varsinkaan 
maaseudulla ei ollut helppoa hakeutua ammattikoulutukseen. Väestön enemmistön kou-
lutustaso jäikin Suomessa kansainvälisessä vertailussa alhaiseksi.3

Tässä valossa onkin hyvin ymmärrettävää, että ylin kirjastojohto asetti kirjastolai-
tokselle suuria tehtäviä kansakoulun ”jatkeena”. Tässä tutkimuksessa on todettu, että 
Arvosteleva kirjaluettelo näki kirjaston ”nousevan nuorison” itsekasvatuksen välineeksi ja 
että Kansanvalistus ja Kirjastolehti käsitteli usein palstoillaan nuoriin kirjastonkäyttäjiin 
liittyviä kysymyksiä, mm. mahdollisuuksia lisätä nuorten tietokirjallisuuden lainausta. 
Kansakoulun ”jatkeeksi” oli tarkoitettu myös Kannilan lanseeraama systemaattinen, ta-
voitteellinen lukeminen. Käsillä olevassa teoksessa on todettu, että nuoriso aivan ilmei-
sesti kuului kirjaston keskeisiin käyttäjäryhmiin ja että sillä oli aikaisempia sukupolvia 
paremmat mahdollisuudet saada luettavakseen kirjallisuutta yleensä sekä mieleistään kir-
jallisuutta erityisesti. Lukijoiden omaelämäkerta-aineiston monessa kirjoituksessa muis-
teltiin lauantai-iltapäivää, jolloin kouluviikon päätteeksi opettaja avasi luokkahuoneen 
kirjakaapin ja antoi oppilaille kirjan luettavaksi. Usein kirja oli nuorisoromaani, kenties 
myös klassista ”aikuisten” kirjallisuutta. Kirja vietiin kotiin, jossa sitä luettiin usein koko 
perheen voimin, monesti ääneen. Nuori polvi toimi kirjakulttuurin levittäjänä kodeis-

1  Ahonen 2003, 68.
2  Ahonen 2003, 102.
3  Ahonen 2003, 103.
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saan, kirjastojen ja kotien (vanhemman sukupolven) yhdistäjinä. Omaelämäkerta-aineis-
tossa usein esiin tulleet maininnat koulun oppilaskirjastosta (kirjakaapista) ja kirjojen 
saamisesta sieltä luettavaksi osoittavat, kuinka ensiarvoisen tärkeää lukemisharrastuksen 
leviämiselle oli kansakoulun perustaminen oppivelvollisuuslain mukaan joka kylään ja 
mitä ilmeisimmin ainakin pienen oppilaskirjaston perustaminen. Kuinka tässä harvaan 
asutussa maassa muuten olisi toteutettu lapsen ja nuoren totuttaminen muun kuin aapi-
sen ja koulukirjojen lukemiseen ja levitetty kirjastoinnovaatiota? Pieniä piirikirjastoja ja 
pieniä koulujen oppilaskirjastoja on helposti kirjastoalan kirjoittelussa väheksytty, mutta 
edellä mainituista syistä niiden kulttuurinen merkitys oli laajempi kuin mitä vähäisiltä 
kokoelmilta näytti. Koulun oppilaskirjaston käyttäjästä siirtyminen kylän piirikirjaston 
asiakkaaksi oli sitten henkisesti ja fyysisesti pieni askel, ja kun lukijan ikä lisääntyi ja liik-
kuminen omaa kotikylää laajemmalle tuli mahdolliseksi (esimerkiksi suksilla ja hevosella, 
kuten oma-elämäkertakirjoittajat kertoivat), ei kunnan kantakirjaston lainaajaksi siirty-
minenkään ollut enää iso harppaus.

Lukemisharrastus on edellä määritelty vapaaksi, spontaaniksi toiminnaksi, johon ei 
välttämättä liity opillisia tai muita kasvatuksellisia päämääriä. Ns. ensimmäisen tasaval-
lan (1918–1939) nuori sukupolvi oli ensimmäinen lukemisharrastuksen sukupolvi, paitsi 
siitä syystä, että kirjastot olivat sen ulottuvilla aikaisempia sukupolvia paremmin, myös 
siksi, että lukuharrastuksen toteuttamisen mahdolliseksi tekevää kirjallisuutta ilmestyi 
aikaisempaa paljon moni-ilmeisempänä ja runsaammin.
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4 Kirjastokirjallisuuden myöhemmästä elämästä

Väinö Linna kertoi Lempäälän kirjaston 100-vuotisjuhlassa kirjaston merkityksestä kir-
jailijantyölleen. Linnan kiinnostus lukemiseen heräsi kansakoulun alaluokilla, jolloin 
hän alkoi lukea koulun kirjastossa olevia teoksia. Lukemisella ei ollut erityisempää koh-
detta, kirjavalinnat olivat satunnaisia, mutta mieltä kiehtoivat eniten seikkailukirjat. Iän 
ja kokemuksen myötä lukemisen kohteet laajenivat. Linna siirtyi kunnan kantakirjaston 
ja sitten Tampereen kaupunginkirjaston käyttäjäksi. Valinnan varaa tuli suurempien kir-
jastojen myötä entistä enemmän, ja Linna alkoi myös valita luettavaansa itsenäisemmin 
ja tietoisemmin. Syntyi ketjureaktio: luetusta kirjasta sai aina aiheen toisen kirjan luke-
miseen. Sodan päätyttyä, ollessaan noin 25-vuotias, Linna alkoi määrätietoisesti lukea 
tunnettujen kirjailijoiden teoksia ja erityisesti yhteiskunnallisia aiheita käsitteleviä kirjoja. 
”Olin vaiheessa kun ”elämä katsoo silmästä ja silmä elämästä”. Kaipasin tietoa, hakea ja 
selvittää kaukaisiakin asioita. Kirjasta oli tullut pääasia, mutta se oli tie, josta löysi kiin-
teän ja välittömän yhteyden kulttuuriin, pääsin ihmiskunnan osingosta osalliseksi. Niin 
toivoisin jokaiselle lukijalle käyvän, sillä lainaaja saa kirjasta korkean koron. Missä muual-
la niin tapahtuu?”1

Linnan lukijantien alun kuvaus on hyvin tuttu tämän tutkimuksen sivuilta, mutta 
millaista kirjatarjontaa kirjastoilla oli esittää lukemista harrastaville käyttäjilleen toisen 
maailmansodan jälkeen? 

Muutokset eivät tapahtuneet nopeasti. Vasta 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa oli lii-
kettä monella rintamalla, mikä johti uusiin kirjastotoiminnan tehtävämäärittelyihin. Sen 
myötä syntyi myös painetta tarkastella kriittisellä katseella kirjastojen kirjallisuustarjon-
taa. Tapahtumien välttämättömänä käynnistäjänä toimi 1962 voimaan tullut uusi kir-
jastolaki, joka merkitsi valtionrahoituksen huomattavaa lisäystä kuntien kirjastotoimeen. 
Ilkka Mäkisen mukaan ”on pakko myöntää, että ainakin kirjastojen suhteen raha teki 
ihmeitä”. Uusi laki synnytti, ei toki vuodessa eikä viidessäkään, vaan lähinnä 1970-luvun 
kuluessa maaseudulle kunnankirjastojen järjestelmän sellaisena kuin se nykyään ymmär-
retään. Rahoitusta ohjattiin, paitsi kirjastoaineiston hankintaan, myös kirjastojen raken-
tamiseen ja päätoimisten, koulutettujen kirjastonhoitajien palkkaamiseen. Myös kaupun-
kien kirjastot kehittyivät ripeästi.2

1  Linnan puheen siteeraus Lempäälän-Vesilahden-Tottijärven Sanomien 10.11.1961 julkaiseman uutisen 
mukaan. ”Kirjan ystävää ei vaivaa tiedostamaton ahdistus”… 1961.

2  Mäkinen 1999, 174–179. Kirjastotoiminnan määrällisestä kasvusta ja laadullisista muutoksista 1970-
luvulla ks. myös Hovi 1984.
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Mihin kirjallisuuslajiin tai millaiset kriteerit täyttävän kirjallisuuden hankintaan li-
sääntyviä varoja tulisi käyttää? Vuoden 1973 kirjastokomitea asetti korkeat tavoitteet ylei-
sille kirjastoille, jotka saavuttaakseen kirjastojen tulisi panostaa merkittävästi mm. eri 
aloja koskevan, ajantasaisen tietokirjallisuuden hankintaan. Komitean mukaan kirjasto-
jen piti osallistua mm. taloudellisen kehityksen ja kulttuurin tuotannon, tasa-arvon sekä 
yhteiskunnan jäsenten vaikutus- ja toimintamahdollisuuksien edistämiseen. ”Sivistystar-
peiden” lisäksi kirjastojen piti tyydyttää myös ”viestintätarpeita”.3 Juuri ”viestintätarpei-
den” nimeäminen, havaitseminen ja tyydyttäminen asetti kirjastoille kovat haasteet tie-
don aktiivisena tarjoajana.

Kirjaston merkitystä tiedon tallentajana ja tarjoajana ei kirjastoammattikunta var-
masti kiistänyt tai vähätellyt, mutta alan keskustelu liikkui kuitenkin enemmän toisella 
suunnalla. Suuntautuivatko kirjastot kaunokirjallisuutta välittäessään liikaa matala–kor-
kea-akselin jälkimmäiseen päähän, vai oliko tilanne täysin päinvastainen? Pitikö kirjas-
tojen pikemminkin kohottaa profiiliaan ja tarjota enemmän kirjallisen eliitin arvostamaa 
kirjallisuutta? 

Kysymyksen nosti päivänvaloon alan ammattikunnassa 1960- ja 1970-lukujen vaih-
teessa kirjastotoiminnan tavoitteita ja käytäntöjä arvosteleva pieni, mutta näkyvä ”nuor-
ten radikaalien” ryhmä, joka halusi muutosta mm. kirjavalintaan. Vasemmistolaisimmin 
suuntautuneet halusivat tiukentaa viihdekirjallisuuden hankintaa, koska pitivät sitä län-
simaisen kaupallisuuden ilmentymänä. Vaikutti myös toinen, äärimmäistä vapaamieli-
syyttä kannattava linja, jonka mukaan kirjastot olivat liian elitistisiä ja joka halusi kirjas-
toihin mm. kioskikirjallisuutta.4 Nuorten, vasemmistolaisesti sävyttyneiden kirjastoalan 
radikaalien esiinnousu sijoittui ajanjaksoon, jolloin yhteiskunnassa muutenkin kulttuuria 
koskevia arvoja tarkistettiin ja kulttuuriasenteet liberalisoituivat. Kirjastoammatillisesti 
koettiin suuri murrosvaihe, kun päätoimisten, alan koulutuksen saaneiden kirjastonhoi-
tajien määrä kasvoi, ja kirjastoissa alettiin toteuttaa uudistuksia niin kirjavalinnassa kuin 
kirjastopalvelujen järjestämisessä yleensä.

Palauttelen mieleen tässä tutkimuksessa aiemmin5 esitellyn tapauksen, jossa Messu-
kylän kunnallislautakunta valitti 1930-luvun loppupuolella valtion kirjastotoimistolle sii-
tä, ettei kirjastontarkastaja Hellin Hendolin ollut hyväksynyt Roger Martin du Gardin 
Thibault’n suku -teoksen hankintaa kirjastoon. Tarkastajan käsitys teoksen sopimatto-
muudesta perustui lähinnä sen seksuaalisuuden kuvaukseen. Messukylän kunnallislau-
takunta puolestaan vetosi siihen, että kyseessä on merkittävä Nobel-palkinnon saanut 
kirjailija, ja että tarkastajan menettely loukkasi kunnallista itsehallintoa. Tämä tapaus jäi 
kirjeenvaihdon asteelle, mutta 1960-luvun puolivälissä kirjastoihin sopivan kirjallisuuden 
rajoja haettiin Korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Muutamat kunnankirjastot nostivat 

3  Vuoden 1973 kirjastokomitean mietintö 1976, 24–32.
4  Mäkinen 2002, 12–13.
5  Kirjastojen tarkastusjärjestelmä -kappale.



270

Lukemisharrastus kirjastojen piirissä: Yhteenvetoa ja vertailua

oikeusprosessin siitä, että Golonin Angelica-sarjan, Anni Polvan ja Netta Muskettin kirjo-
jen sekä Vuoden uutistapahtumat kuvina -teoksen hankintaan ei myönnetty valtionapua. 
Kunnat hävisivät asian. Korkeimman hallinto-oikeuden perusteluna oli, että Arvosteleva 
kirjaluettelo oli pitänyt ko. teoksia tarpeettomina kirjastoissa.6

Tapaus ei ollut ammattikunnalle välttämättä kunniaksi, mutta mahdollisesti puhdisti 
ilmaa ja antoi eväitä jatkokeskustelulle tarkoituksenmukaisesta ja hyvästä kirjastokirjalli-
suudesta. Kysyntä- ja laatunäkökulmien välillä jouduttiin tasapainoilemaan ja hakemaan 
sopivaa kompromissia. Lukijat kysyivät ja lainasivat kansainvälisiä bestsellereitä, kovan 
lajin trillereitä ja eroottissävyisiä naistenromaaneja. Sivistystehtävän, kirjallisen kulttuu-
rin edistämisen ja kirjaston arvostuksen kannalta oli tärkeää hankkia kirjallisen eliitin ar-
vostamaa, mutta vähemmän lainattua kaunokirjallisuutta. Jälkimmäiseen kirjatyyppiin 
kuului mm. Tammen Keltainen kirjasto, jonka toimittaja Jarl Hellemann on itseironiseen 
tyyliin kertonut, kuinka hänellä oli tapana silmäillä eri kirjastojen hyllyjä ylpeänä ja tyy-
tyväisenä, kunnes tajusi, ”että pitkä rivi keltaisia selkiä ei välttämättä ollut iloinen asia, 
vaan saattoi merkitä että kirjoja ei lainata”.7

On tässä yhteydessä mahdotonta määritellä tarkkaa ajankohtaa, jolloin esimerkiksi 
Anni Polva, Mauri Sariola, Catherine Cookson tai Harold Robbins saivat aivan saman 
oikeutuksen olla osana kirjastojen kokoelmia kuin vaikkapa Eeva Joenpelto, Veijo Meri ja 
Jorge Amado. Oletukseni on, että kyseinen tapahtuma sijoittuu johonkin 1970- ja 1980-
lukujen taitteeseen. Sen jälkeen, kun kansainväliset jännitys- ja rakkausromaanit hyväk-
syttiin niin kirjastotoimen johdossa kuin yksittäisissä kirjastoissa, oli niiden hankkimi-
nen ”kirjastoeettisessä” mielessä sikälikin helppoa, että kasvavien määrärahojen vuoksi 
saattoi panostaa sekä kaunokirjallisuuden matala–korkea-akselin kumpaankin päähän 
että tietoaineiston lisäämiseen. Vasta 1990-luvun alkupuolen lama, jonka vuoksi myös 
kirjastotoimen resursseja karsittiin kovalla kädellä, toi kysymyksen ehdottoman välttä-
mättömästä, kohtalaisen tarpeellisesta ja kirjastossa tarpeettomasta aineistosta jälleen 
ajankohtaiseksi sekä kirjastoammattilaisten että kirjastonkäyttäjien foorumeille.

6  Mäkinen 1999, 169-170.
7  Hellemann 1996, 147.
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Liite 1

Liite 1.

Tutkimuksen esimerkkikirjastojen valinta sekä tutkimusaineiston hankinta 
ja käsittely

Tutkimuskohteeksi sopivien kirjastojen valinta

Kaupunginkirjastot

Tutkimuskohteeksi sopivia kaupunginkirjastoja etsiessäni jätin tarkastelun ulkopuolelle ensinnä-
kin suurimmat kaupungit Helsingin, Tampereen, Turun, Viipurin, Jyväskylän, Lahden, Porin ja 
Vaasan. En ottanut mukaan myöskään Käkisalmea enkä Sortavalaa, koska oletin niitä koskevan 
aineiston saannin mahdottomaksi, tai ainakin hyvin vaikeaksi. Koska tutkimuksen kohteena on 
suomenkielisen kirjallisuuden valinta Suomen kirjastoissa, jätin tarkastelun ulkopuolelle myös ne 
kaupungit, joissa tutkimusjakson aikana oli ruotsinkielinen väestöenemmistö. Asukasluvun pie-
nuuden perusteella en rajauksia tehnyt, sillä suurin osa Suomen kaupungeista oli asukasluvultaan 
vähäisiä (1925 seitsemässä kaupungissa oli alle 2000 asukasta ja 11 kaupungissa 2000–4000 asu-
kasta). Keskivertokirjastoja etsiessäni pidin tarkoitukseen parhaiten sopivana mittarina lainaus-
määrää asukasta kohden; näitä lukuja on saatavissa vuodesta 1922 alkaen. Aloinkin etsiä vuosien 
1922, 1926, 1930, 1934 ja 1938 kirjastolainauksiltaan ”keskimääräisiä” ja väestöenemmistöltään 
suomenkielisiä kaupunkeja. Tulokseksi sain seuraavaa:
1922: Kaupunkien kirjalainoja annettiin keskimäärin 2,4 asukasta kohden. Seuraavissa kaupun-

geissa annettiin 1,9–2,9 lainaa asukasta kohden: Hämeenlinna, Joensuu, Kemi, Heinola.1

1926:  Kaupunkien kirjalainoja annettiin keskimäärin 2,8 asukasta kohden. Seuraavissa kaupun-
geissa annettiin 2,3–3,3 lainaa asukasta kohden: Iisalmi, Heinola, Kokkola, Lappeenranta.2

1930: Kaupunkien kirjalainoja annettiin keskimäärin 3,5 asukasta kohden. Seuraavissa kaupun-
geissa annettiin 3,0–4,0 lainaa: Joensuu, Mikkeli, Kokkola, Savonlinna, Raahe.3

1934:  Kaupunkien kirjalainoja annettiin keskimäärin 4,3 asukasta kohden. Seuraavissa kaupun-
geissa lainoja 3,8–4,8: Mikkeli, Rauma, Savonlinna, Hamina, Raahe, Naantali.4

1938: Kaupunkien kirjalainoja annettiin keskimäärin 3,5 asukasta kohden. Seuraavissa kaupun-
geissa lainoja 3,0–4,0: Kuopio, Kokkola, Savonlinna, Iisalmi, Raahe, Uusikaupunki.5

Yksikään kaupungeista ei siis ollut ”keskimääräinen” kirjastokaupunki viiden tai neljän tarkastel-
tavana olevan vuoden osalta. Kolmena vuonna keskiarvokaupunkeja olivat Savonlinna ja Raahe, 
sekä kahtena vuonna Joensuu, Heinola, Iisalmi, Mikkeli ja Kokkola. Päädyin siis siihen, että pyr-
kisin hankkimaan kirjallisuuden hankintaluetteloita joistakin seuraavien kaupunkien kirjastois-
ta: Heinola, Iisalmi, Joensuu, Kokkola, Mikkeli, Raahe ja Savonlinna.

1  Cannelin 1927a, 88.
2  Cannelin 1927a, 88.
3  Cannelin 1931b, 46–47.
4  Cannelin 1935, 14–15.
5  Kannila 1939, 54–55.
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Maalaiskuntien kirjastot

Maalaiskuntien kirjastojen valinta tutkimuksen kohdekirjastoiksi osoittautui mahdottomak-
si tehdä samalla tavoin kuin kaupunkien kirjastojen. Ainoat toimintaa kuvaavat, koko maata 
kattavat tiedot, joita maalaiskuntien kirjastoista on saatavissa tutkimusjakson ajalta, ovat luet-
telot valtionavustuksista kunnille. Valtionavustusta hakeneiden ja saaneiden kirjastojen luettelo 
ei kuitenkaan ole luettelo Suomen yleisistä kirjastoista; esimerkiksi vuonna 1929 avustusta sai 
357 maalaiskuntaa, eli 67 prosenttia Suomen kunnista. Joka kolmannessa kunnassa ei siis ollut 
kirjastoa tai se ei täyttänyt valtionavustuksen myöntämiselle annettuja ehtoja tai se ei hakenut 
valtionavustusta

Ryhdyin etsimään tutkimuskohteeksi sopivia ”keskimääräisiä” maalaiskuntien kirjastoja 
vuosien 1929, 1933 ja 1937 valtionavustuksia koskevien tietojen avulla. Ennen vuotta 1929 tieto-
ja ei ole saatavissa systemaattisesti. Totesin, että valtionavustus kunnan yhtä kirjastoa kohden (ei 
kunnan koko kirjastolaitosta kohden) oli 1929 ollut 2.329 markkaa, 1933 1.179 markkaa ja 1937 
2.054 markkaa. Niinpä laadin luettelot maalaiskunnista, jotka olivat saaneet valtionavustusta 
yhtä kirjastoa kohden vuonna 1929 2.129–2.529 markkaa, vuonna 1933 979–1.379 markkaa ja 
vuonna 1937 1.854–2.254 markkaa. Tarkastelun ulkopuolelle jätin kuitenkin ns. luovutetun alu-
een kunnat, koska tutkimusaineiston saaminen näiden kuntien osalta olisi todennäköisesti hyvin 
vaikeaa. Myös väestöenemmistöltään ruotsinkieliset kunnat jäivät tarkastelun ulkopuolelle, kos-
ka tutkimus keskittyy suomenkielisen kirjallisuuden vastaanoton selvittelyyn.

1. Valtionavustusta 1929 2.129–2.529 markkaa yhtä kirjastoa kohden saaneet kunnat6

Ensimmäisessä sarakkeessa valtionavustusta saaneiden kirjastojen lukumäärä ao. kunnassa. Toi-
sessa sarakkeessa valtionavustuksen markkamäärä kunnan koko kirjastolaitokselle. Kolmannessa 
sarakkeessa valtionavustuksen markkamäärä yhtä kirjastoa kohden ao. kunnassa.

Eräjärvi 1 2.135 2.135
Haapajärvi 2 4.923 2.461
Ii 1 2.510 2.510
Kokemäki 12 30.000 2.500
Kärsämäki 1 2.218 2.218
Paltamo 1 2.265 2.265
Pomarkku 1 2.468 2.468
Pyhäranta 1 2.297 2.297
Rantsila 1 2.397 2.397
Siikainen 1 2.524 2.524
Säkylä 1 2.140 2.140
Sääksmäki 1 2.419 2.419
Vehmaa 1 2.163 2.163
Ylöjärvi 6 15.059 2.509

6  Valtionapua kirjastoilleen vuodelta 1929… 1931, 121–129; Valtionapua v. 1929 kirjastoilleen…1932, 
33–34.
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2. Valtionavustusta 1933 979–1.379 markkaa yhtä kirjastoa kohden saaneet kunnat7

Ensimmäisessä sarakkeessa valtionavustusta saaneiden kirjastojen lukumäärä ao. kunnassa. Toi-
sessa sarakkeessa valtionavustuksen markkamäärä kunnan koko kirjastolaitokselle. Kolmannessa 
sarakkeessa valtionavustuksen markkamäärä yhtä kirjastoa kohden ao. kunnassa.

Akaa 3 3.643 1.214
Alajärvi 3 3.736 1.245
Askola 1 1.120 1.120
Enonkoski 1 1.128 1.128
Enontekiö 1 1.047 1.047
Halsua 1 1.206 1.206
Himanka 1 1.353 1.353
Hinnerjoki 1 1.185 1.185
Honkilahti 1 1.123 1.123
Huittinen 5 6.573 1.314
Hämeenlinna, mlk 1 1.330 1.330
Jaala 1 1.127 1.127
Joroinen 2 2.367 1.183
Jämsä 6 5.922 987
Jämsänkoski 2 2.434 1.217
Kangaslampi 1 1.230 1.230
Karjala 1 1.052 1.052
Karjalohja 1 1.373 1.373
Karvia 1 1.309 1.309
Kauvitsa 1 1.000 1.000
Kempele 1 990 990
Kiikala 3 3.226 1.075
Kiukainen 2 2.564 1.282
Kortesjärvi 3 3.771 1.257
Koski Hl 3 3.304 1.101
Lempäälä 3 3.904 1.301
Lemu 1 1.053 1.053
Lokalahti 1 1.368 1.368
Luhanka 1 1.330 1.330
Maaria 4 4.794 1.198
Messukylä 4 4.009 1.002
Muurla 1 1.152 1.152
Myrskylä 2 2.708 1.354
Nurmo 1 1.284 1.284
Orivesi 4 5.510 1.377
Oulujoki 2 2.073 1.036
Pielisensuu 2 2.563 1.281
Pohjois-Pirkkala 10 13.442 1.344
Puumala 2 2.685 1.342
Pälkäne 5 5.346 1.069
Reisjärvi 4 4.665 1.166
Riistavesi 1 1.037 1.037

7 Valtionapua kirjastoilleen v:lta 1934… 1936, 157–164.
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Siikajoki 1 1.121 1.121
Sippola 4 4.018 1.004
Säkylä 1 1.349 1.349
Särkisalo 2 2.254 1.127
Sääksmäki 3 3.961 1.320
Vehmersalmi 1 1.275 1.275
Vihanti 1 1.283 1.283
Viiala 1 1.359 1.359
Ylihärmä 1 1.378 1.378
Ylöjärvi 6 7.627 1.271

3. Valtionavustusta 1937 1.854–2.254 markkaa yhtä kirjastoa kohden saaneet kunnat8

Ensimmäisessä sarakkeessa valtionavustusta saaneiden kirjastojen lukumäärä ao. kunnassa. Toi-
sessa sarakkeessa valtionavustuksen markkamäärä kunnan koko kirjastolaitokselle. Kolmannessa 
sarakkeessa valtionavustuksen markkamäärä yhtä kirjastoa kohden ao. kunnassa.

Alajärvi 3 6.516 2.172
Eräjärvi 1 2.005 2.005
Harjavalta 2 4.280 2.140
Haukivuori 1 2.146 2.146
Himanka 1 2.232 2.232
Honkilahti 1 2.168 2.168
Ii 2 3.714 1.857
Jaala 1 2.500 2.500
Janakkala 10 19.781 1.978
Jämijärvi 1 1.900 1.900
Kalanti 4 7.428 1.857
Kihniö 1 1.866 1.866
Kärsämäki 1 1.888 1.888
Köyliö 4 7.528 1.882
Lempäälä 3 6.143 2.047
Merimasku 1 2.155 2.155
Mynämäki 3 6.028 2.009
Oulunsalo 1 1.909 1.909
Padasjoki 2 3.936 1.968
Pielisensuu 2 4.181 2.090
Pielisjärvi 10 22.047 2.204
Piippola 1 2.120 2.120
Polvijärvi 3 6.325 2.108
Pukkila 1 1.917 1.917
Pyhäranta 2 4.209 2.104
Rusko 1 1.878 1.878
Tottijärvi 1 1.956 1.956
Tyrnävä 1 2.014 2.014
Ypäjä 3 5.771 1.923
Äänekoski, mlk 1 2.076 2.076

8  Valtionavustusta kirjastoilleen v:lta 1937… 1939, 147–154.
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Osoittautui, ettei ainoakaan maalaiskunnan kirjasto ollut keskiarvokirjasto kaikkien kolmen 
otosvuoden osalta. Kahtena otosvuonna keskimääräisiä kirjastokuntia olivat, lääneittäin luetel-
tuna, seuraavat:
Uudenmaan lääni: Jaala
Turun ja Porin lääni: Honkilahti, Huittinen, Pyhäranta, Säkylä, Särkisalo
Hämeen lääni: Eräjärvi, Janakkala, Jämsä, Lempäälä, Pälkäne, Sääksmäki, Ylöjärvi
Vaasan lääni: Alajärvi, Halsua, Himanka
Kuopion lääni: Pielisensuu
Oulun lääni: Ii, Kärsämäki, Oulunsalo, Paltamo

Edellä mainittujen kuntien jakautuminen lääneittäin vastaa määrällisesti melko hyvin valtion-
avustusta saaneiden kuntien jakautumista lääneihin vuosina 1929, 1933 ja 1937. Mukaan ei sat-
tunut yhtään Mikkelin läänin eikä Viipurin läänin kuntaa. Mikkelin läänin kirjastojen osuus 
avustuksia saaneista maan kunnista, samoin kuin Mikkelin läänin kirjastojen saaman valtion-
avustuksen määrällinen osuus kokonaisvaltionavusta oli vuosina 1929, 1933 ja 1937 noin viiden 
prosentin luokkaa. Suurin osa Viipurin läänin kunnista kuului myöhempään ns. luovutettuun 
alueeseen, jonka jätin tämän tutkimuksen ulkopuolelle aineiston todennäköisesti vaikean saata-
vuuden vuoksi. 

Hankintaluetteloiden saatavuus ja käyttö tässä tutkimuksessa

Kirjaluettelot yleisissä kirjastoissa 1920- ja 1930-luvulla

Suomen yleisissä kirjastoissa oli tämän tutkimuksen tarkasteleman ajanjakson aikana tapana kir-
joittaa käsin tiedot hankituista kirjoista kirjamuotoiseen luetteloon, jota kutsuttiin hankintaluet-
teloksi, kirjaluetteloksi tai – kantakirjastossa – kantakirjaksi tai kantaluetteloksi. Luettelokirjoja 
möi Kansanvalistusseura, kuten muitakin kirjastotarvikkeita. Luettelossa oli sarakkeet seuraavia 
tietoja varten: kirjan juokseva hankintanumero, hankintapäivä, tekijän nimi ja kirjan nimi, luok-
ka, sivumäärä, kustantaja, painovuosi, hinta, hankintapaikka ja sidontapaikka. Lisäksi oli huo-
mautussarake, johon merkittiin yleensä kirjan poistamisen ajankohta. Luetteloiden ylläpitäminen 
palveli kirjakokoelmien hoitamista (kirjan hankinta, eri osastoille sijoittaminen, poistaminen) ja 
inventointia. Kirjamuotoiset, kronologisesti kartutettavat luettelot olivat yleisesti käytössä aina-
kin vielä 1970-luvulla, ja vasta atk-pohjaisten rekisterien käyttöönotto teki ne lopullisesti tarpeet-
tomiksi, jolloin niitä ehkä hävitettiinkin kirjastoissa.

Luetteloiden ylläpito saatettiin toisinaan aloittaa kokonaan uudelleen alusta. Luetteloiden 
laadinnasta ja ylläpidosta sekä niiden katoamisesta ja tuhoutumisesta voi lukea kirjastontarkas-
tajien kertomuksista. Niinpä monissa luetteloissa on alkupuolella tiedot vanhoista, kirjastossa jo 
aiemmin olleista kirjoista, joiden jälkeen luettelosta vasta löytyy merkinnät uusista kirjoista han-
kintajärjestyksessä ja välittömästi hankinnan jälkeen tehtyinä. Näin saatettiin tehdä esimerkiksi 
silloin, kun kirjastoa lyhyemmän ja pidemmän toimimattomuuskauden jälkeen alettiin herätellä 
uudelleen henkiin. 

Erityisesti kaupunkien kirjastoissa oli 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella tapa-
na painattaa julkaisuja, joissa lueteltiin kaikki kirjastossa olevat kirjat. Niitä myytiin halukkaille 
ja niitä oli kirjastossa nähtävillä. Tällaiset luettelot olivat erityisen tarpeellisia jos kirjastossa oli 
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käytössä suljettu hyllyjärjestys, jolloin asiakkaat eivät itse päässeet katsomaan kirjoja, vaan hei-
dän tuli pyytää haluamaansa virkailijalta. Joissakin kirjastoissa saatettiin pitää samaa tarkoitusta 
palvelemassa myös käsinkirjoitettua hankintaluetteloa yleisön nähtävillä. Painetuissa luetteloissa 
mainittiin ainakin kirjan tekijä ja kirjan nimi; lisäksi saatettiin mainita kirjan sivumäärä ja pai-
novuosi sekä sen kirjastoluokka ja hankintanumero. Kun kirjakokoelmat kasvoivat, tuli painettu-
jen luetteloiden ajan tasalla pitäminen ja niiden käyttäminen hankalaksi, ja alettiin siirtyä kort-
tiluetteloiden käyttöönottoon. Jonkinlaista suuntaa painettujen kirjaluetteloiden yleisyydestä eri 
ajankohtina voitaneen päätellä Jyväskylän yliopiston kirjaston Fennica-kokoelmaan sisältyvien 
kirjaluetteloiden perusteella. Useimmat siellä olevat luettelot on painettu 1910- ja 1920-luvulla, ja 
1930-luvun jälkeen painettuja luetteloita on Fennica-kokoelmassa vain muutama (mm. Hangon 
kirjastosta vuodelta 1945 ja Orimattilan kirjastosta vuodelta 1941).

Vanhoja luetteloita on säilynyt nykypäivään saakka hyvin vaihtelevasti. Niitä on aikojen ku-
luessa hävinnyt ja tuhoutunut, mutta ilmeisesti niitä ei ole aina haluttukaan tai nähty tarpeel-
liseksi säilyttää. Luetteloita on hävinnyt kirjaston muuton yhteydessä ja niitä on tuhoutunut 
tulipaloissa. On mahdollista, että kirjaston uudelleen järjestämisen yhteydessä, jolloin – kuten 
edellä on kerrottu – kaikki tuolloin kelvollisiksi katsotut kirjat saatettiin viedä uuteen hankinta-
luetteloon, heitettiin vanha luettelo yksinkertaisesti tarpeettomana pois. Sehän ei siinä tilanteessa 
enää palvellut kirjaston senhetkistä ylläpitoa, vaikkakin olisi kyllä sisältänyt historiallista tietoa. 
Joissakin tapauksissa luetteloihin tehdyt merkinnät ovat niin puutteellisia, etteivät ne palvele tä-
mänkaltaisen tutkimuksen tarpeita. Painetut kirjaluettelot ovat säilyneet käsinkirjoitettuja pa-
remmin; yleensä kirjastoihin on jäänyt ainakin yksi arkistokappale ja lisäksi niitä löytyy muista 
kirjastoista, mm. Fennica-kokoelmista. Vanhojen kirjaluetteloiden säilymistä selvittäessään tulee 
väistämättä ajatelleeksi, kuinka hyvin (tai huonosti) nykyisten atk-kirjarekisterien tiedot tulevat 
säilymään tulevia kirjastohistorian tutkimuksen tarpeita varten.

Kirjaluetteloiden hankkiminen tutkittavaksi ja niistä kerätty tieto

Kun olin, aiemmin kuvatulla tavalla, päätynyt siihen, että 11 kaupunginkirjastoa ja 21 maaseu-
tukunnan kirjastoa olivat mahdollisimman suuressa määrin keskivertokirjastoja, käännyin ensik-
sikin kirjeitse maalaiskuntien kirjastojen puoleen ja tiedustelin mahdollisuutta saada kirjastojen 
hankintaluetteloita käyttööni. Sain vastauksen 14 kirjastosta, joista kuudessa (Joensuu, johon 
entinen Pielisensuun kunta nykyisin kuuluu), Lempäälä, Paltamo, Säkylä, Valkeakoski (entinen 
Sääksmäen kunta) ja Ylöjärvi) ei ollut tiedustelemani ajankohdan hankintaluetteloita. Seuraavis-
sa kirjastoissa luettelot olivat säilyneet: Alajärvi, Huittinen, Ii (vuodesta 1924 lähtien), Janakkala 
(vuodesta 1930 lähtien), Jämsä, Oulunsalo, Paltamo ja Pälkäne. Oltuani yhteydessä näihin kir-
jastoihin sain sovittua siitä, että hankintaluettelot olisivat käytettävissäni joko alkuperäisinä tai 
jäljenteinä. Päädyin siihen, että tarkastelen kuntien kantakirjastojen hankintoja. Piirikirjastojen 
hankintaluetteloita oli saatavissa vielä kantakirjastojakin heikommin, ja kun tiedossa oli, että 
kirjahankintoja tehtiin piirikirjastoihin hyvin vähän (mahdollisesti muutamia kymmeniä niteitä 
vuodessa), olisi niiden luetteloista saanut hyvin vähän tietoa.

Koska halusin suurimman osan tutkimusaineistosta olevan peräisin maalaiskuntien kirjas-
toista, päädyin siihen, että edellä lueteltujen kahdeksan maalaiskunnan kirjaston hankintaluet-
telon lisäksi pyrkisin saamaan aineistokseni 3–5 kaupunginkirjaston hankintaluettelon. Selvitin 
kaupunginkirjastojen kokoelmista julkaistujen painettujen kirjaluetteloiden saatavuuden, ja pää-
dyin tarkastelemaan kahden kaupunginkirjaston (Kokkola ja Raahe) painettuja kirjaluetteloita 
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sekä lisäksi Heinolan kaupunginkirjaston hankintaluetteloa ja Savonlinnan kirjaston kirjalasku-
jen jäljenteitä.

Muodostin keskivertokirjastoistani neljä ryhmää, joiden kirjahankintoja tarkastelisin. Tar-
koituksenmukaisimmalta tuntui selvittää nimenomaan uutuushankintaa kirjastoissa. Tällöin 
on mahdollista verrata kirjahankintojen painotuksia Arvostelevan kirjaluettelon esittämiin nä-
kemyksiin kyseisistä kirjoista. Muodostin neljä kirjahankintaryhmää, vuosina 1918–1921 jul-
kaistut kirjat, vuosina 1924–1927 julkaistut kirjat, vuosina 1931–1932 julkaistut kirjat ja vuo-
sina 1937–1938 julkaistut kirjat. 1930-luvun kahteen tarkastelujaksoon otin mukaan vain kaksi 
vuotta tarkastelujakson kohden, koska 1930-luvun osalta käytettävissä oli myös Helle Kannilan 
laatima yhteenveto 1935 ilmestyneiden suomenkielisen kirjallisuuden ensipainosten hankinnasta 
valtionapua saaviin kirjastoihin9. Muodostin seuraavat neljä ”kirjasto- ja kirjallisuusrypästä”:

1. Vuosina 1918–1921 julkaistujen suomenkielisten kirjanimekkeiden hankinta seuraavissa 
kirjastoissa:

 Alajärven kantakirjasto
 Heinolan kaupunginkirjasto
 Jämsän kantakirjasto
 Raahen kaupunginkirjasto

2. Vuosina 1924–1927 julkaistujen suomenkielisten kirjanimekkeiden hankinta seuraavissa 
kirjastoissa:

 Huittisten kantakirjasto
 Iin kantakirjasto
 Kokkolan kaupunginkirjasto
 Oulunsalon kantakirjasto

3. Vuosina 1931–1932 julkaistujen suomenkielisten kirjanimekkeiden hankinta seuraavissa 
kirjastoissa:

 Iin kantakirjasto
 Janakkalan kantakirjasto
 Pälkäneen kantakirjasto
 Savonlinnan kantakirjasto

4. Vuosina 1937–1938 julkaistujen suomenkielisten kirjanimekkeiden hankinta seuraavissa 
kirjastoissa:

 Alajärven kantakirjasto
 Huittisten kantakirjasto
 Oulunsalon kantakirjasto
 Pälkäneen kantakirjasto

9  Cannelin 1938a; Cannelin 1938b.
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Poimin kirjastojen hankintaluetteloista tiedot ao. vuosina julkaistujen kirjojen hankinnasta. Kä-
sin kirjoitetut hankintakirjat kävin läpi vielä kaksi vuotta ilmestymisajankohdan jälkeen (esim. 
1937–1938 julkaistujen kirjojen hankkimista selvitin hankintakirjoista vuoden 1940 loppuun 
saakka).

Tein kirjahankinnoista dBase-ohjelmalla tietokannan, johon talletettiin tieto tekijän suku-
nimestä, kirjan nimestä, kirjan painovuodesta ja painoksesta, kustantajasta, kirjastoluokasta ja 
kirjan hankkineesta kirjastosta. Kirjoja koskevat tiedot tarkistettiin Suomalainen kirjallisuus -
bibliografiasta. Kirjat luokitettiin kymmenluokituksen mukaisesti, tietokirjallisuus vain pääluo-
kittain. Käytetyt luokat olivat: 0 (Yleisteokset), 1 (Filosofia. Psykologia), 2 (Uskonto), 3 (Yh-
teiskunta), 4 (Maantiede. Matkat. Kansatiede.), 5 (Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede), 
6 (Käytännöllinen talous. Tekniikka.), 7 (Taide. Liikuntakasvatus), 8 (Kirjallisuus. Kielitiede), 
80 (Kootut teokset), 81 (Kansanrunous), 82 (Runoteokset), 83 (Näytelmät), 84 (Suorasanainen 
kertomakirjallisuus), 85 (Nuorisokirjallisuus) 9 (Historia). Kirjojen luokituspäätös tehtiin eri ha-
kuteosten avulla, joista tärkeimmät – Suomalainen kirjallisuus -bibliografian ohella – olivat Ar-
vosteleva kirjaluettelo ja Suomen kirjailijat -teokset. Itse kirjoja ei luokittamista varten ollut käy-
tettävissä. Nuorisokirjallisuuden luokittamispäätöstä tehtäessä otettiin huomioon kustantajien 
ilmoittama tieto kirjan oletetusta kohderyhmästä (kirjan sijoittaminen nuorisokirjallisuussarjaan 
tai sen alanimeke, joka ilmoittaa kirjan olevan nuorisolle tarkoitettu). Lastenkirjoja (esimerkiksi 
sadut) ja nuortenkirjoja ei eritelty. Moniosaisen teoksen kukin osa merkittiin erikseen, mikäli kul-
lekin oli hankintakirjassa annettu oma hankintanumero. Mikäli osat oli sidottu yhteen niteeseen 
ja viety luetteloon yhdelle numerolle, merkittiin se tietokannassa yhdeksi niteeksi. Painetuista lu-
etteloista jäi muutama tällainen tapaus epäselväksi. 

Tietokantaan vietiin tiedot kaikista määrättyinä vuosina painetuista, määrättyinä vuosina 
hankituista kirjoista. Hankintaluetteloiden merkintöjen mukaan osa kirjoista oli saatu lahjoituk-
sina joko yksityisiltä tai yhteisöiltä, ja osa kirjoista oli valtionavustuksena saatuja. Suurin yksit-
täinen teosryhmä, joita kirjastot saivat lahjoituksena, olivat valtiopäiväasiakirjat. Niitä annettiin 
kantakirjastoille kirjastojen tekemän hakemuksen perusteella.

Tiedot kerättiin ainoastaan kirjoista, niinpä esim. lehtien sidottuja vuosikertoja ei otettu mu-
kaan.
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Valtionapua vuodelta 1929 saaneet kirjastot Suomessa

Täydellistä luetteloa Suomessa toimineista yleisistä kirjastoista ei ole käytettävissä. Valtionapua 
kirjastoilleen saaneiden kuntien luettelo on lähinnä paras ja kattavin tietolähde kertomaan kun-
tien kirjastoista. Myönnetyn valtionosuuden markkamäärän perusteella voi tehdä johtopäätöksiä 
kirjaston toiminnan laajuudesta, lähinnä kirjahankintojen määrästä. Valtionavustuksen lisäksi 
kunnan tuli käyttää kirjastotoimintaansa omia määrärahoja vähintään yhtä paljon. Kunnat, joi-
den kohdalla tietoja ei ole, eivät joko hakeneet tai eivät hakemuksesta huolimatta saaneet valtion-
avustusta. Näissä kunnissa on kuitenkin voinut olla kirjasto.

Luettelossa ilmoitetut tiedot:

Kunnan nimi, valtionavustuksen markkamäärä, valtionavustusta saaneiden kirjastojen lukumää-
rä ao. kunnassa, sisältäen kantakirjaston ja mahdolliset piirikirjastot (kirjastojen lukumäärä su-
luissa). Prosenttiluvut (esim. 70 %) kertovat, että ko. kunta on vähävaraisena ja/tai syrjäseudun 
kuntana saanut valtionavustusta normaalia suuremman, kyseisen prosenttiluvun ilmoittaman 
määrän.

Kunnat ja kauppalat

Uudenmaan lääni/suomenkieliset kunnat

Lohjan mlk 24.280 (12) Elimäki 4.456 (1)

Kuusankoski 18.796 (3) Nummi 3.721 (1)

Hyvinkään kauppala 11.741 (1) Sammatti 3.348 (1)

Keravan kauppala 10.525 (1) Anjala –

Pyhäjärvi 10.334 (1) Askola –

Mäntsälä 7.839 (1) Haagan kauppala –

Lohjan kauppala 7.684 (1) Hyvinkään mlk –

Vihti 7.609 (3) Jaala –

Myrskylä 6.656 (2) Oulunkylä –

Artjärvi 6.518 (5) Pornainen –

Orimattila 6.310 (1) Pukkila –

Iitti 6.081 (4) Pusula –

Nurmijärvi 4.681 (1) Tuusula –
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Uudenmaan lääni/ruotsinkieliset kunnat

Helsingin mlk 19.694 (2) Siuntio 3.063 (3)

Espoo 14.245 (3) Sipoo 2.861 (1)

Ruotsinpyhtää 10.216 (7) Snappertuna 2.218 (1)

Pohja 7.277 (5) Degerby 1.013 (1)

Karjan mlk 6.321 (1) Bromarv –

Tenhola 5.754 (2) Huopalahti –

Kirkkonummi 4.389 (1) Kulosaari –

Pernaja 4.343 (1) Lappträsk –

Grankullan kaupp. 4.295 (1) Porvoon mlk –

Inkoo 3.317 (1) Tammisaaren mlk –

Liljendal 3.197 (1)

Turun ja Porin lääni/suomenkieliset kunnat

Kokemäki 30.000 (12) Alastaro 5.069 (5)

Tyrvää 14.612 (2) Hämeenkyrö 5.057 (1)

Kaarina 12.038 (1) Finby 4.880 (2)

Punkalaidun 11.240 (12) Mellilä 4.607 (1)

Kankaanpää 9.247 (1) Vampula 4.423 (4)

Huittinen 9.007 (3) Rymättylä 4.286 (1)

Ulvila 8.036 (1) Salon kauppala 4.209 (1)

Sauvo 7.888 (5) Lieto 4.118 (1)

Ikaalinen 7.778 (1) Eurajoki 4.100 (3)

Hongonjoki 7.141 (1) Uusikirkko 4.023 (1)

Perniö 6.984 (1) Koski 3.976 (1)

Lavia 6.599 (1) Jämijärvi 3.792 (1)

Parkano 6.512 (1) Noormarkku 3.591 (1)

Laitila 6.337 (2) Yläne 3.550 (1)

Lappi 5.932 (3) Paimio 3.437 (1)

Kiikala 5.931 (1) Kiukainen 3.407 (1)

Loimaa 5.887 (1) Karkku 3.364 (3)

Uskela 5.859 (6) Piikkiö 3.359  (ei mainittu luku-
määrää)

Maaria 5.728 (2) Mouhijärvi 3.352 (4)

Taivassalo 5.641 (4) Kullaa 3.327 (1)

Suodenniemi 5.470 (1) Kisko 3.215 (1)

Marttila 5.235 (1) Halikko 3.196 (1)

Rauman mlk 5.097 (8) Kiikka 3.149 (2)
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Tarvasjoki 3.122 (1) Kakskerta –

Viljakkala 3.019 (1) Karinainen –

Raisio 2.697 (1) Karjala –

Keikyä 2.636 (1) Karuna –

Pyötyä 2.613 (3) Kauvatsa –

Karvia 2.545 (1) Kihniö –

Honkilahti 2.524 (1) Kiikoinen –

Pomarkku 2.468 (1) Kodisjoki –

Nakkila 2.391 (1) Kustavi –

Pyhäranta 2.297 (1) Kuusjoki –

Vehmaa 2.163 (1) Köyliö –

Säkylä 2.140 (1) Lemu –

Paattinen 2.055 (1) Loimaan kaupp. –

Pertteli 1.993 (1) Masku –

Muurla 1.947 (1) Merikarvia –

Askainen 1.847 (1) Merimasku –

Luvia 1.791 (1) Metsämaa –

Vammalan kaupp. 1.784 (1) Mietoinen –

Hinnerjoki 1.549 (1) Mynämäki –

Harjavalta 1.508 (1) Naantalin mlk –

Lokalahti 1.498 (1) Nousiainen –

Rusko 1.467 (1) Oripää –

Vahto 641 (1) Porin mlk –

Kuusluoto 461 (1) Pyhämaa –

Angelniemi – Suomusjärvi –

Aura – Suoniemi –

Eura – Uudenkaup. mlk –

Ikaalisten kaupp. – Vehmaa –

Turun ja Porin lääni/ruotsinkieliset kunnat

Parainen 9.830 (1) Vestanfjärd 1.186 (1)

Kemiö 5.601 (1) Dragsfjärd –

Hiittinen 3.836 (1) Houtskari –

Nauvo 2.896 (1) Iniö –

Korppoo 1.267 (1)
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Hämeen lääni

Pohjois-Pirkkala 24.042 (8) Hauho 3.772 (2)

Hollola 16.063 (12) Teisko 3.664 (1)

Ylöjärvi 15.059 (6) Etelä-Pirkkala 3.433 (2)

Messukylä 14.512 (3) Vilppula 3.401 (1)

Akaa 13.165 (4) Asikkala 3.370 (8)

Urjala 12.179 (13) Vesilahti 3.363 (1)

Forssan kaupp. 11.436 (1) Kylmäkoski 3.289 (4)

Pälkäne 10.274 (1) Hattula 3.227 (2)

Orivesi 9.606 (1) Koijärvi 2.762 (2)

Mänttä 9.146 (1) Renko 2.702 (1)

Jämsä 8.566 (6) Kärkölä 2.668 (1)

Loppi 8.547 (1) Hämeenlinnan mlk 2.648 (1)

Kuru 8.351 (6) Sahalahti 2.567 (1)

Janakkala 8.315 (6) Sääksmäki 2.419 (1)

Ruovesi 8.207 (1) Muurame 2.313 (3)

Somero 6.597 (1) Tuulos 2.294 (2)

Kalvola 6.155 (7) Eräjärvi 2.135 (1)

Lempäälä 5.470 (2) Kuhmalahti 1.617 (1)

Humppila 5.418 (1) Aitolahti –

Tammela 5.224 (1) Jokioinen –

Korpilahti 5.206 (9) Juupajoki –

Kangasala 5.105 (2) Jämsänkoski –

Vanaja 4.954 (1) Kuorevesi –

Kuhmoinen 4.716 (1) Längelmäki –

Nastola 4.705 (6) Padasjoki –

Luopioinen 4.692 (1) Riihimäen kaupp. –

Hausjärvi 4.488 (4) Somerniemi –

Säynätsalo 4.127 (1) Tottijärvi –

Lammi 4.060 (1) Tyrväntö –

Valkeakosken kaup. 4.026 (1) Ypäjä –

Koski 3.995 (3)
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Viipurin lääni
Viipurin mlk 30.000 (32) Lahdenpohjan kaupp. 2.706 (1)

Kymi 16.478 (10) Kaukola 2.168 (1)

Antrea 14.372 (16) Nuijamaa 2.107 (1)

Johannes 13.057 (3) Suomenniemi 1.990 (1)

Lappee 11.492 (4) Lavansaari 1.293 (1)

Rautu 10.196 (3) 75 % Haapasaari –

Virolahti 10.149 (4) Harlu –

Metsäpirtti 9.290 (1) 75 % Heinjoki –

Uusikirkko 8.772 (11) Hiitola –

Parikkala 8.447 (1) Jääski –

Sortavalan mlk 8.438 (1) Kirvu –

Muolaa 8.202 (1) 65 % Kivennapa –

Suistamo 7.849 (4) Koiviston kaupp. –

Kouvolan kaupp. 7.275 (1) Kurkijoki –

Ruokolahti 7.162 (1) Kyyrölä –

Pyhtää 6.190 (2) Lumivaara –

Terijoki 5.668 (1) Luumäki –

Valkjärvi 5.589 (1) 60 % Ruskeala –

Impilahti 5.581 (1) Räisälä –

Koivisto 5.529 (1) Sakkola –

Pyhäjärvi 5.343 (1) 70 % Salmi –

Kuolemajärvi 5.114 (1) Seiskari –

Äyräpää 4.709 (1) 65 % Suojärvi –

Jaakkima 4.502 (1) Suursaari –

Savitaipale 4.308 (1) Säkkijärvi –

Käkisalmen mlk 4.137 (1) Taipalsaari –

Rautjärvi 4.127 (2) Tytärsaari –

Soanlahti 4.073 (1) 75 % Uukuniemi –

Korpiselkä 3.797 (1) Vahviala –

Sippola 3.378 (2) Valkeala –

Kanneljärvi 3.140 (3) Vehkalahti –

Joutseno 3.128 (1) Vuoksela –

Lemi 3.109 (1) Vuoksenranta –

Simpele 2.877 (1)
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Mikkelin lääni
Puumala 7.966 (2) Heinolan mlk 2.678 (1)

Pieksämäki 7.859 (4) Enonkoski 1.765 (1)

Sysmä 7.300 (1) Luhanka 1.611 (1)

Juva 7.128 (1) Virtasalmi 1.504 (1)

Kangasniemi 6.926 (7) Haukivuori –

Joroinen 5.989 (2) Jäppilä –

Rantasalmi 5.605 (1) Kerimäki –

Punkaharju 4.452 (1) Leivonmäki –

Heinävesi 4.227 (3) Mikkelin mlk –

Hartola 3.980 (2) Mäntyharju –

Hirvensalmi 3.772 (1) Pertunmaa –

Joutsa 3.632 (4) Ristiina –

Sulkava 3.398 (1) Savonranta –

Anttola 2.983 (1) Sääminki –

Kuopion lääni

Ilomantsi 14.081 (3) 70 % Karttula 3.074 (9)

Tervo 11.908 (8) Tuupovaara 3.000 (1) 65 %

Rautalampi 10.208 (6) Tohmajärvi 2.978 (1)

Varkauden kaupp. 8.067 (1) Siilinjärvi 2.949 (6)

Juuka 7.762 (1) Maaninka 2.947 (1)

Lapinjärvi 7.470 (1) Vehmersalmi 2.899 (3)

Pielavesi 6.203 (1) Muuruvesi 2.794 (1)

Leppävirta 6.101 (7) Riistavesi 2.779 (1)

Liperi 5.937 (1) Keitele 2.742 (1)

Kontiolahti 5.114 (1) Pyhäselkä 2.711 (2)

Värtsilä 4.832 (1) Eno –

Vesanto 4.728 (10) Hankasalmi –

Polvijärvi 4.685 (1) Iisalmen mlk –

Nurmeksen kaupp. 4.505 (1) Kesälahti –

Sonkajärvi 4.430 (3) Kiihtelysvaara –

Kuusjärvi 3.927 (1) Kitee –

Rääkkylä 3.620 (1) Kiuruvesi –

Pielisensuu 3.307 (1) Nilsiä – 

Konnevesi 3.145 (3) Nurmes –
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Pielisjärvi – Tuusniemi –

Pälkjärvi – Valtimo –

Rautavaara – Varpaisjärvi –

Suonnejoki – Vieremä –

Säyneinen –

Vaasan lääni
Jyväskylän mlk 10.932 (1) Vimpeli 2.897 (2)

Ilmajoki 12.320 (1) Uurainen 2.870 (2)

Alajärvi 9.602 (3) Soini 2.822 (6)

Kauhajoki 9.218 (11) Veteli 2.653 (1)

Keuruu 8.258 (8) Lohtaja 2.540 (1)

Laihia 8.051 (1) Konginkangas 2.273 (3)

Äänekoski 7.861 (2) Ylihärmä 1.991 (1)

Saarijärvi 7.794 (1) Evijärvi 1.990 (1)

Vähäkyrö 7.616 (1) Nurmo 1.865 (1)

Virrat 7.457 (1) Kaustinen 1.795 (1)

Lapväärtti 6.836 (4) Pihlajavesi 1.773 (1)

Lapua 6.744 (1) Halsua 1.475 (1)

Ylistaro 6.284 (1) Alavus –

Viitasaari 5.663 (1) Jalasjärvi –

Pihtipudas 5.352 (6) Jurva –

Isokyrö 5.176 (1) Kannus –

Teuva 5.156 (6) Karijoki –

Alahärmä 5.146 (5) Karstula –

Kauhava 4.757 (1) Kinnula –

Petäjävesi 4.546 (1) Kivijärvi –

Kälviä 4.055 (9) Kurikka –

Ähtäri 4.047 (1) Kyyjärvi –

Peräseinäjoki 3.759 (1) Laukaa –

Kuortane 3.553 (1) Multia –

Lappajärvi 3.500 (1) Perho –

Pylkönmäki 3.399 (1) Sumiainen –

Seinäjoki 3.083 (4) Toholampi –

Kortesjärvi 3.070 (1) Toivakka –

Himanka 3.039 (1) Töysä –

Lehtimäki 2.917 (1) Ullava –
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Vaasan lääni/ruotsinkieliset kunnat
Närpiö 7.054 (1) Koivulahti 2.680 (1)

Maalahti 6.942 (3) Luoto 2.284 (1)

Mustasaari 6.281 (1) Oravainen 2.246 (1)

Lapväärtti 5.403 (4) Ylimarkku 1.863 (1)

Pietarsaaren mlk 4.888 (5) Sulva 1.768 (1)

Vöyri 4.330 (1) Ähtävä 1.554 (1)

Korsnäs 4.168 (1) Jepua 1.476 (1)

Kruunupyy 3.999 (1) Alaveteli 1.327 (1)

Kaarlela 3.678 (1) Tjöck 1.304 (1)

Petolahti 3.297 (1) Bergö –

Purmo 3.259 (1) Maksamaa –

Munsala 3.258 (1) Raippaluoto –

Teerijärvi 3.252 (1) Siipyy –

Pirttikylä 3.081 (1) Uudenkaarlepyyn mlk –

Oulun lääni

Kalajoki 11.847 (9) Reisjärvi 4.075 (4)

Kuusamo 10.460 (1) 90 % Tyrnävä 4.058 (ei mainittu 
lukumäärää)

Ranua 10.275 (1) 85 % Haapavesi 3.916 (1)

Nivala 9.503 (8) Muhos 3.628 (1)

Kajaanin mlk 8.411 (1) Ii 3.486 (1)

Kuolajärvi 7.630 (2) 90 % Oulainen 3.428 (4)

Suomussalmi 7.517 (1) 90 % Pyhäjoki 3.270 (1)

Petsamo 7.063 (1) 90 % Vuolijoki 3.195 (1) 70 %

Kuhmoniemi 6.979 (1) 90 % Merijärvi 3.144 (1)

Alatornio 5.835 (1) 65 % Oulunsalo 3.028 (1)

Oulujoki 5.503 (2) Ristijärvi 2.988 (4) 70 %

Kemijärvi 5.389 (1) Alavieska 2.813 (5)

Sotkamo 5.274 (1) Rantsila 2.397 (1)

Paavola 5.010 (1) Paltamo 2.265 (1)

Haapajärvi 4.923 (2) Kärsämäki 2.218 (1)

Sievi 4.793 (3) Saloinen 2.978 (1)

Pattijoki 4.477 (3) Lumijoki 1.941 (1)

Liminka 4.379 (1) Karunki 1.863 (1)

Simo 4.187 (1) Muonio 1.619 (1)

Utajärvi 4.099 (1) Kestilä 1.591 (1)
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Pulkkila 1.475 (1) Puolanka –

Revonlahti 1.435 (1) Pyhäjärvi –

Kiiminki 1.250 (1) Pyhäntä –

Hailuoto 1.170 (1) Rovaniemi –

Siikajoki 1.129 (1) Rovaniemen kaup. –

Piippola 1.111 (1) Savukoski –

Rautio 1.074 (1) 70 % Sodankylä –

Kempele 980 (1) Säräisniemi –

Enontekiö – Taivalkoski –

Haukipudas – 70 % Temmes –

Hyrynsalmi – Tervola –

Inari – Turtola –

Kemin mlk – Utsjoki –

Kittilä – Vihanti –

Kolari – Yli-Ii –

Kuivaniemi – Ylikiiminki –

Pelkosenniemi – Ylitornio –

Posio – Ylivieska –

Pudasjärvi – Säyneinen –
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Kaupungit
Helsinki – (ei hakenut) Rauma 24.657 (1)

Tampere – (ei hakenut) Mikkeli 23.674 (1)

Turku 30.000 (1) Sortavala 22.460 (1)

Viipuri 30.000 (2) Heinola 22.216 (1)

Kuopio 30.000 (1) Loviisa 21.545 (1)

Vaasa 30.000 (2) Savonlinna 21.437 (1)

Oulu 30.000 (1) Kajaani 16.874 (1)

Kotka 30.000 (2) Kemi 15.756 (1)

Pori 30.000 (2) Hamina 15.545 (1)

Lahti 30.000 (1) Uusikaupunki 11.393 (1)

Hanko 30.000 (1) Kristiinankaupunki 10.782 (1)

Hämeenlinna 30.000 (1) Raahe 10.523 (2)

Jyväskylä 30.000 (1) Tammisaari 8.484 (1)

Porvoo 30.000 (1) Naantali 8.008 (1)

Pietarsaari 30.000 (1) Iisalmi 7.389 (1)

Joensuu 30.000 (1) Kaskinen 7.093 (1)

Lappeenranta 28.733 (1) Uusikaarlepyy 1.725 (1)

Kokkola 28.069 (1) Tornio –

Raahe 25.416 (2) Käkisalmi –

Lähteet:

Valtionapua kirjastoilleen v:lta 1929 saaneet kunnat. Kansanvalistus ja Kirjastolehti 1931,123–
129.

Valtioapua v. 1929 kirjastoilleen saaneet kunnat. Kansanvalistus ja Kirjastolehti 1932, 33–34.
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Liite 3.

Aakkosellinen luettelo henkilöistä, jotka arvostelivat kirjoja Arvostelevassa 
kirjaluettelossa 1918–1939 (Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä 1921–1939, 
Kirjastolehdessä 1918–1920 ja Kansanvalistuksessa 1918–1920)

Tiedot ovat seuraavassa järjestyksessä: arvostelijan nimi, (arvosteluvuodet), vuosi/arvostelujen 
määrä (arvostelut yhteensä). Jos henkilö on arvostellut vain yhtenä vuotena, arvostelujen määrä 
on mainittu heti vuoden jälkeen. Lopuksi on mainittu ne aihepiirit ja alat, joihin kuuluvia teok-
sia ko. henkilö arvosteli.
Kl= Kirjastolehti
Kv= Kansanvalitus
Ellei lyhennettä mainita, arvostelu on julkaistu Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä.

A-s, J. (Kv 1918): 5 arvostelua. Historia, kalastajaromaani, sotaromaanit 2 kpl, runot.
BERGH, Volmar (Kl 1919–20, 1925–28, 1930): Kl 1919/4, Kl 1920/1, 1925/2, 1926/7, 1927/3, 

1928/9, 1930/1 (yht. 27 arvostelua). Kasvatus, kielitiede, historia.
BRUHN, Karl (1939): 5 arvostelua. Sielutiede, seikkailuromaanit...
BUDDEN, E. J. (1922–1931): 1922/6, 1923/3, 1924/12, 1925/9, 1926/15, 1927/4, 1928/4, 

1929/ 5, 1930/4, 1931/1 (yht. 63 arvostelua). Luonnontieteet, esim. tähtitiede, eläintiede 
ja kasvitiede.

B.R.E. (1923): 1 arvostelu. Maatalous.
CANNELIN, Helle/KANNILA, Helle (Kl 1918–1920, 1921–1939): Kl 1918/23, Kl 1919/44, 

Kl 1920/21, 1921/19, 1922/49, 1923/46, 1924/50, 1925/60, 1926/66, 1927/52, 1928/60, 
1929/43, 1930/32, 1931/61, 1932/53, 1933/60, 1934/62, 1935/28, 1936/21, 1937/18, 
1938/27, 1939/35 (yht. 930 arvostelua). Yleisteokset 37 kpl, kirjastotoimi ja bibliografiat 
15 kpl, yhteiskunta 53 kpl (mm. naisasia), kirjallisuushistoria 60 kpl, historia 49 kpl, ru-
not 10 kpl, näytelmät 110 kpl, dekkarit 41 kpl, ajanvieteromaanit yleensä, muu aikuisten 
kertomakirjallisuus.

CASTREN, K. A. (1922–1926): 1922/2, 1923/10, 1924/16, 1925/23, 1926/13 (yht. 64 arvoste-
lua). Valtio-oikeus, oikeustiede, yleensä yhteiskunnalliset asiat.

COLLAN, Anni (1922–1939): 1922/18, 1923/27, 1924/28, 1925/21, 1926/19, 1927/17, 1928/11, 
1929/6, 1930/2, 1931/5, 1932/1, 1933/5, 1934/3, 1935/1, 1936/3, 1937/1, 1938/6, 1939/4 
(yht. 178 arvostelua). Liikuntakasvatus 77 kpl, partioliike, leikit, terveysoppi, lasten- ja 
nuortenkirjallisuus, uskonto, filosofia, maatalous, seikkailuromaanit, ajanvieteromaanit 
yleensä, Afrikka-romaanit 2 kpl, urheilijaelämäkerrat ja -kertomukset.

C.Z. (Kv 1919): 1 arvostelu. Filosofia (sukupuolikysymys).
ELLILÄ. E.J. (Kv 1919–1920, 1921–1925): Kv 1919/11, Kv 1920/1, 1921/4, 1922/20, 1923/69, 

1924/59, 1925/23 (yht. 187 arvostelua). Raittiuskysymys, nuorisoseurat, kauppatiede, 
seikkailuromaanit, historialliset romaanit, poikakirjat.

ENGBLOM, Emil R. (1933): 1 arvostelu. Lääketiede/kuurous.
ENGELBERG, Rafael (1922): 4 arvostelua. Yhteiskunta, historia, aikuisten kertomakirjallisuus.
E.R. (Kv 1920): 7 arvostelua. Runot 3 kpl, näytelmä, romaaniklassikot (Sillanpää, Tolstoi), so-

tamuistelma.



304

Liitteet

FIEANDT, Einar (1927–1934): 1927/7, 1928/30, 1929/22, 1930/16, 1931/7, 1932/6, 1933/6, 
1934/4 (yht. 98 arvostelua). Luonnontieteet 17 kpl, poikakirjat 14 kpl, yleensä lasten- ja 
nuortenkirjat.

GARDBERG, Carl-Rudolf (1929, 1934): 1929/1, 1934/1 (yht. 2 arvostelua). Maantiede, kirja-
painoteollisuus.

GRANFELT, Mandi (Kv 1918/22, Kv 1919/46, Kv 1920/17, 1922/16, 1921/17, 1923/9 (yht. 9 
arvostelua). Suurin osa lasten- ja nuortenkirjallisuutta (92 kpl). 

GRANSTRÖM, Hanna (1929): 1 arvostelu. Kielitiede. 
GROTENFELT, Arvi (Kv 1918–1920, 1921–23, 1931, 1935–1936): Kv 1918/6, Kv 1919/16, Kv 

1920/8, 1921/6, 1922/13, 1923/5, 1931/1, 1935/1, 1936/1 (yht. 57 arvostelua). Filosofia 
25 kpl, uskonto 12 kpl, sielutiede 5 kpl, yhteiskunta 6 kpl, romaani.

GM, H. (1926): 4 arvostelua. Kielitiede.
GT, A. (Kv 1918–1919): Kv 1918/17, Kv 1919/6 (yht. 23 arvostelua). Historialliset romaanit, muu 

kertomakirjallisuus, biologia, uskonto.
G.I. (1921): 1 arvostelu. Yhteiskunnan asunto-olot.
HAAPANEN-TALLGREN, Tyyni (Kl 1920, 1921–1931, 1933–1936): Kl 1920/6, 1921/3, 1922/

10, 1923/19, 1924/11, 1925/9, 1926/12, 1927/23, 1928/7, 1929/12, 1930/11, 1931/ 6, 
1933/7, 1934/11, 1935/8, 1936/13 (yht. 168 arvostelua). Tyttökirjat 49 kpl, ajanvietero-
maanit 24 kpl, lastenkirjat ja sadut 55 kpl.

HAKO, B. (Kl 1919–1920): Kl 1919/4, Kl 1920/10 (yht. 14 arvostelua). Yhteiskunta, historia, 
luonnontiede, sotamuistelmat, kansatiede, nuorisoseura, raittiusasia.

HALLSTEN-KALLIA, Armi (Kv 1919–1920, 1921–1923): Kv 1919/3, Kv 1920/19, 1921/37, 
1922/9, 1923/4 (yht. 72 arvostelua). Elämäkerta,  kertomakirjallisuutta 22 kpl, nuorten-
kirjoja.  

HAVU, Ilmari (1924–1939): 1924/10, 1925/24, 1926/23, 1927/17, 1928/17, 1929/23, 1930/18, 
1931/8, 1932/3, 1933/9, 1934/14, 1935/9, 1936/17, 1937/27, 1938/23, 1939/14 (yht. 256 
arvostelua). Yleisteokset, filosofia ja siveysoppi, maantiede 9 kpl, elämäkerrat ja historia 7 
kpl, kirjallisuushistoria, ajanvieteromaanit, seikkailu-, sota-, työläis-, jääkäri-, kalastaja-, 
taiteilijaromaanit ym. 

HENDOLIN, Hellin (1922–1939): 1922/41, 1923/40, 1924/47, 1925/21, 1926/57, 1927/19, 
1928/36, 1929/23, 1930/26, 1931/20, 1932/30, 1933/11, 1934/25, 1935/10, 1936/16, 
1937/16, 1938/16, 1939/5 (yht. 459 arvostelua). Runot 5 kpl, näytelmät 101 kpl, ajanvie-
teromaanit 72 kpl, avioliittoromaanit 15 kpl, lasten- ja nuortenkirjat 43 kpl, muu aikuis-
ten kertomakirjallisuus, yhteiskunta.

HILDEN, Kaarlo (1922): 3 arvostelua. Maantiede.
HIRN, Yrjö (1934): 1 arvostelu. Piirustuksen opetusoppi.
HIRSJÄRVI, A. (1937): 1 arvostelu. Kansatiede.
HIRVENSALO, Vilho (1922–1936): 1922/10, 1923/14, 1924/15, 1925/17, 1926/20, 1927/28, 

1928/29, 1929/38, 1930/23, 1931/26, 1932/37, 1933/19, 1934/18, 1935/10, 1936/5 (yht. 
309 arvostelua). Maatalous ja maanviljelys, kotieläinhoito, metsänhoito, puutarhanhoito, 
metsästys ja kalastus. 

HIRVONEN, Martti (1937–1939): 1937/6, 1938/11, 1939/10 (yht. 27 arvostelua). Terveysoppi ja 
lääketiede 25 kpl, äitiyshuolto, henkilöhistoria.

H-n, K-o (1921): 7 arvostelua. Maantiede 6 kpl, luonnontiede.
H-n, I. (1921): 2 arvostelua. Naiskysymys, kotitalousoppi.
H.I (Kv 1918): 1 arvostelu. Sota-ajan keittokirja.
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H.P. (Kv 1918): 1 arvostelu. Historia (säveltaide).
IKOLA, Kalle (1936–1939): 1936/4, 1937/5, 1938/4, 1939/2 (yht. 15 arvostelua). Maatalous 7 

kpl, maanviljelys, kotieläinhoito, eläintiede, keksinnöt.
ITKONEN, Toivo (Kl 1920, 1921–1938): Kl 1920/2, 1921/3, 1922/6, 1923/11, 1924/10, 

1925/ 11, 1926/22, 1927/13, 1928/27, 1929/36, 1930/21, 1931/11, 1932/10, 1933/7, 
1934/ 9, 1935/12, 1936/14, 1937/4, 1938/15, 1939/15 (yht. 259 arvostelua). Maantiede ja 
kansatiede 195 kpl, historia 25 kpl, kansanrunous, metsästys.

JOKELA, Frans (Kv 1919): 1 arvostelu. Puukäsityöt.
JOKIPII, A.E. (1923–1939): 1923/10, 1924/28, 1925/30, 1926/54, 1927/53, 1928/56, 1929/68, 

1930/58, 1931/52, 1932/45, 1933/47, 1934/40, 1935/45, 1936/50, 1937/53, 1938/39, 
1939/35 (yht. 763 arvostelua). Uskonto 616 kpl, kaikki muukin arvosteltu kirjallisuus liit-
tyy jotenkin uskontoon (lähetystyötekijöiden elämäkerrat, uskonnolliset romaanit jne.)

KAIRAMO, Lyyli (1926–1927): 1926/5, 1927/2 (yht. 7 arvostelua). Kotitalous.
KALLIALA, Kaarlo (1928–29): 1928/1, 1929/1 (yht. 2 arvostelua). Verkkopallo (tennis).
KALLIO, Niilo V. (1933–1939): 1933/1, 1934/3, 1935/3, 1936/4, 1937/4, 1938/5, 1939/1 (yht. 21 

arvostelua). Matematiikka, tähtitiede, fysiikka, kemia, valokuvaus, shakkioppaat.
KAMPMANN, M. (1924): 4 arvostelua. Maantiede, retkeily. 
KANGAS, Esko (1936, 1938–1939): 1936/5, 1938/1, 1939/3 (yht. 9 arvostelua). Metsänhoito, 

metsästys, koirakirja, uittotyö, elämäkerta. 
KARAHKA, Helvi (1938–1939): 1938/30, 1939/23 (yht. 53 arvostelua). Ajanvieteromaanit 13 

kpl, tyttökirjat 10 kpl, sadut 10 kpl, lastenkirjat 7 kpl, näytelmät.
KARTTUNEN, Sievä (1931–1939): 1931/1, 1932/7, 1933/9, 1934/7, 1935/10, 1936/6, 1937/3, 

1938/7, 1939/3 (yht. 53 arvostelua). Kotitalous 34 kpl, käsityöt 11 kpl.
KARVONEN, Heikki (1922): 8 arvostelua. Tekniikka, rautateiden historia, näytelmä, sotaro-

maanit, sadut.
KESO, Lauri (Kv 1918): 1 arvostelu. Maanviljelys.
KOJONEN, Rope (1922–1923): 1922/29, 1923/16 (yht. 45 arvostelua). Näytelmät ja kaksi filo-

sofista teosta.
KORHONEN, Arvi (Kl 1919–1920, 1921–1939): Kl 1919/7, Kl 1920/13, 1921/6, 1922/18, 1923/

28, 1924/22, 1925/16, 1926/10, 1927/28, 1928/31, 1929/44, 1930/44, 1931/45, 1932/21, 
1933/33, 1934/45, 1935/52, 1936/45, 1937/45, 1938/46, 1939/37 (yht. 636 arvostelua). 
Historia 417 kpl, yhteiskunta 110 kpl (mm. valtio-oikeus, sotalaitos, koulutoimi).

KOUTA, Aarni (1922–1923): 1922/24, 1923/24 (yht. 48 arvostelua). Filosofia, uskonto, maan-
tiede, taide, historia, runot, historialliset romaanit ja novellit, seikkailuromaanit.

KUUSI, Arvo (Kv 1918–1920): Kv 1918/1, Kv 1919/1, Kv 1920/2 (yht. 4 arvostelua). Maatalous.
KUUSISTO, Taneli (1933, 1936–1938): 1933/1, 1936/1, 1937/3, 1938/4 (yht. 9 arvostelua). Mu-

siikki.
KÄRKI, Eino (1922): 4 arvostelua. Luonnontieteet.
KÄRKI, Niilo (Kv 1918): 1 yleisartikkeli. Historiallinen kertomakirjallisuus.
K-i, A. (Kv 1919–20): Kv 1919/5, Kv 1920/1 (yht. 6 arvostelua). Käsityöt, historiallinen romaani, 

salapoliisi-, tieteis- ja avioliittoromaani.
K-i, A-i (1921): 1 arvostelu. Kodinhoito.
K-i, E. (Kv 1918–1920, 1921): Kv 1918/6, Kv 1919/3, Kv 1920/7, 1921/12 (yht. 28 arvostelua). 

Luonnontiede 10 kpl, sähkö- ym. tekniikka 5 kpl, elintarvikkeet, valokuvaus, kertoma-
kirjallisuus, pitkäpallopeli.

K-va, A. (1921): 3 arvostelua. Runot, romaani.
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K. A-i (Kv 1919): Kv 1919/2 (yht. 2 arvostelua). Lasten- ja nuortenkirjallisuus.
K.E. (1921): 1 arvostelu. Linnén elämäkerta.
K.H. (Kv 1919–1920, 1921): Kv 1919/2, Kv1920/2, 1921/11 (yht. 15 arvostelua). Kasvatus, mehi-

läistenhoito, pakinakokoelma, ajanvieteromaanit. 
K.M. (Kv 1920, 1921, 1923–1924): Kv 1920/1, 1921/8, 1923/2 (yht. 11 arvostelua). Lasten- ja 

nuortenkirjat, historiallinen kertomus, maantiede. 
K.N. (Kv 1918–1920): Kv 1918/26, Kv 1919/13, Kv 1920/8 (yht. 47 arvostelua). Suurin osa kerto-

makirjallisuutta, erityisesti sotakirjallisuus ja tietokirjoista lähinnä historia.
K.R. (Kv 1918): 1 arvostelu. Näytelmä.
LAAKSOVIRTA, Sylvi (1924–1932): 1924/1, 1925/3, 1926/19, 1927/15, 1928/22, 1929/41, 

1930/55, 1931/11, 1932/2 (yht. 169 arvostelua). Näytelmät 37 kpl, ajanvieteromaanit 31 
kpl, ihmissuhderomaanit, historialliset romaanit, lastensuojelu 4 kpl, siveysoppi 11 kpl.

LAINE, Katri (1927–1931): 1927/5, 1928/9, 1929/8, 1930/9, 1931/5 (yht. 36 arvostelua). Käsi-
työt, kotitalous.

LAKARI, O. J. (1922, 1925–1926): 1922/4, 1925/2, 1926/2 (yht. 8 arvostelua). Metsänhoito.
LANDTMAN, Gunnar (1928): 1 arvostelu. Filosofia.
LANG, N.A. (1928–1939): 1928/10, 1929/20, 1930/8, 1931/18, 1932/15, 1933/15, 1934/16, 

1935/12, 1936/21, 1937/11, 1938/17, 1939/4 (yht. 167 arvostelua). Oikeustiede 131 kpl, 
muut yhteiskunnalliset aiheet 18 kpl, taloustiede, kauppatiede, rikosromaanit 9 kpl.

LEHTINEN, Onni (1934): 2 arvostelua. Kartat.
LIAKKA, Niilo (Kv 1918–1920, 1922–1939): Kv 1918/54 (+ 2 yleisartikkelia), Kv 1919/57 (+ 1 

yleisartikkeli), Kv 1920/20, 1922/1, 1923/1, 1924/6, 1925/5, 1926/3, 1927/3, 1928/3, 
1929/5, 1930/9, 1931/2, 1932/3, 1933/4, 1934/3, 1935/4, 1936/5, 1937/2, 1938/3, 1939/8 
(yht. 201 arvostelua + 3 yleisartikkelia). Yhteiskunta 47 kpl (mm. raittiuskysymys), Suo-
men historia, elämäkerrat, sotahistoria, maantiede.

LOUEKARI, S. (1925): 1 arvostelu. Lämpöoppi.
LOUHIVUORI, Verneri (Kv 1918–1920, 1921): Kv 1918/7, Kv 1919/12, Kv 1920/24, 1921/28 

(yht. 61 arvostelua). Uskonto 24 kpl, uskonnolliset romaanit, nuortenkirjat.
LÖNNROT, K. (Kl 1919–1920): Kl 1919/5, Kl 1920/10 (yht. 15 arvostelua). Kasvien hoito 10 

kpl, maatalous, lasten- ja nuortenkirjallisuus.
L.F. (Kv 1918–1919): Kv 1918/2, Kv 1919/2 (yht. 4 arvostelua). Suomalainen runous ja kertoma-

kirjallisuus. 
Lka, P. (Kv 1918, 1920): Kv 1918/1, Kv 1920/3 (yht. 4 arvostelua). Maa- ja kotitalous, muistel-

mat.
L-l. (Kv 1920): 1 arvostelu. Yliopistoelämäkuvaus (romaani).
L.K.S. (Kv 1918, 1920): Kv 1918/5, Kv 1920/1 (yht. 6 arvostelua). Ajanvietekirjallisuus,  sota-

muistelmat.
L.O.J. (1921): 1 arvostelu. Metsänhoito.
L.S. (Kv 1918–1920, 1921): Kv 1918/5, Kv 1919/7, Kv 1920/1, 1921/1 (yht. 14 arvostelua). Lasten-

hoito, ajanviete-, sota-, kansankuvaus-, avioliittoromaanit.
L.T. (Kv 1919): 1 arvostelu. Uskonto (kuolema).
MALIN, Aarno (1925): 4 arvostelua. Kirjallisuushistoria 2 kpl, musiikki, seikkailukertomus.
MALIN, A.H. (Kl 1918–1920): Kl 1918/1, Kl 1919/4, Kl 1920/6 (yht. 11 arvostelua). Muistelma-

teokset 5 kpl, maantiede, aikuisten kertomakirjallisuus.
M. Väinö J (Kl 1918–1920, 1921): Kv 1918/4, Kv 1919/2, Kv 1920/1, 1921/13 (yht. 20 arvoste-

lua). Maanviljelys, maatalous, kotieläimet, luonnontieteet.
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MUSIKKA, Väinö J. (1922): 3 arvostelua. Maanviljelys, kotieläinten hoito.
MUSTALA, Hellin (Kv 1919–1920, 1921–1922): Kv 1919/33, Kv 1920/26, 1921/29, 1922/4 (yht. 

92 arvostelua). Ajanvieteromaanit, tyttökirjat, historialliset romaanit, yhteiskunta, filoso-
fia, kaunokirjallisuus yleensä. 

NIKKILÄ, Eino (1936): 2 arvostelua. Maantiede, kansatiede.
NOHRSTRÖM, Kyllikki (1928–1939): 1928/6, 1929/54, 1930/32, 1931/37, 1932/24, 1933/23, 

1934/16, 1935/9, 1936/25, 1937/23, 1938/36, 1939/10 (yht. 295 arvostelua). Koulutoimi, 
maantiede, kotitalous, taide, elämäkerrat, näytelmät, ajanvieteromaanit, pakinat, lasten- 
ja nuortenkirjallisuus, eräromaanit, avioliittoromaanit. 

NUOLIVAARA, Auni (1924–1925): 1924/15, 1925/7 (yht. 22 arvostelua). Lastenhoito-oppaat,  
ajanvieteromaanit.

NURMILAHTI, V. (1926): 11 arvostelua. Tekniikka 2 kpl, kauppatiede 8 kpl, kielitiede.
N.J. (1921): 1 arvostelu. Kemian kokeilukirja.
OLSONI, Emerik (1928): 1 arvostelu. Kalevala-bibliografia.
PESONEN, M.J. (Kl 1918–1920): Kl 1918/4, Kl 1919/6, Kl 1920/6 (yht. 16 arvostelua). Yhteis-

kunta 6 kpl, sotahistoria, maantiede 4 kpl, uskonto.
POHJANOKSA, Y.P. (1922): 1 arvostelu. Runoteos.
POHJANPÄÄ, Arla (1922): 1 arvostelu. Kotitalous.
POHJANPÄÄ, Lauri (Kl 1918–1920, 1921–1939): Kl 1918/26, Kl 1919/32, Kl 1920/17, 1921/ 15, 

1922/33, 1923/36, 1924/23, 1925/16, 1926/50, 1927/49, 1928/59, 1929/64, 1930/63, 
1931/30, 1932/22, 1933/22, 1934/24, 1935/52, 1936/37, 1937/36, 1938/33, 1939/13 (yht. 
752 arvostelua). Filosofia 8 kpl, uskonto 42 kpl, runot 65 kpl, näytelmät 41 kpl, historia, 
kaikenlainen kertomakirjallisuus ajanvietekirjoista uskonnollisiin romaaneihin. 

POIJÄRVI, Arvi (1935–1939): 1935/1, 1936/13, 1937/9, 1938/5, 1939/3 (yht. 31 arvostelua). Bio-
logia, kasvitiede, eläintiede, koulutoimi ja kasvatus, maantiede, kalastus, lastenkirja.

PÄLSI, Sakari (1933): 1 arvostelu. Maantiede/Siperia.
P.M.J. (1921): 1 arvostelu. Veijariromaani.
P.P. (1921): 1 arvostelu. Yhteiskunta.
RAINESALO, Aarre (1934–1935): 1934/1, 1935/1 (yht. 2 arvostelua). Kartat.
RANNISTO, J.E. (1923): 1 arvostelu. Kemia.
RAUHALA, K.N. (1926–1929): 1926/9, 1927/7, 1928/12, 1929/9 (yht. 37 arvostelua). Talous-

tiede, politiikka, yhteiskunnalliset kysymykset.
RÄSÄNEN, Martti (1928–1929, 1934): 1928/1, 1929/1, 1934/2 (yht. 4 arvostelua). Maantiede 

3 kpl, kansatiede.
Rn, G.E. (1921): 7 arvostelua. Uskonto 5 kpl, koulukuri.
SAINIO, Arvo (1932): 2 arvostelua. Kasvatus.
SALERVO, Toivo (1922–1939): 1922/7, 1923/3, 1924/8, 1925/7, 1926/9, 1927/15, 1928/6, 

1929/ 14, 1930/10, 1931/11, 1932/6, 1933/10, 1934/3, 1935/3, 1936/5, 1937/7, 1938/6, 
1939/1 (yht. 131 arvostelua). Taide, rakentaminen, maantiede, mainonta, valokuvaus, 
historia, kirjansidonta, puukäsityöt, runot.

SALOLA, Eero (1931–1939): 1931/16, 1932/28, 1933/30, 1934/30, 1935/37, 1936/33, 1937/29, 
1938/21, 1939/11 (yht. 235 arvostelua). Lausunta, kasvatus, poikakirjat 83 kpl, nuorten-
kirjat 55 kpl, lastenkirjat, historialliset romaanit, seikkailuromaanit.

SALOMAA, J.E. (1924–1939): 1924/5, 1925/14, 1926/15, 1927/15, 1928/17, 1929/17, 1930/16, 
1931/13, 1932/12, 1933/12, 1934/6, 1935/8, 1936/8, 1937/12, 1938/17, 1939/10 (yht. 197 
arvostelua). Filosofia 32 kpl, sielutiede 39 kpl, siveysoppi, uskonto ja uskonnonfilosofia, 
elämäkerrat, yhteiskunta, maantiede, terveysoppi.
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SALOVIUS, Sirkka (1935): 13 arvostelua. Kuvakirjat 10 kpl, sadut 3 kpl. 
SARVA, Gunnar (1931–1932, 1939): 1931/4, 1932/3, 1939/1 (yht. 8 arvostelua). Historia, elämä-

kerrat, valtio-oikeus.
SAXEN, Uno (1922): 1 arvostelu. Sähkötekniikka.
SETÄLÄ, Vilho (1933–1934): 1931/1, 1933/1, 1934/2 (yht. 4 arvostelua). Kasvi-, eläin- ja kie-

litiede.
SILVONEN, Toivo (1925–1926): 1925/16, 1926/27 (yht. 43 arvostelua). Näytelmät.
STRÖMMER, Mikko (1931–1939): 1931/6, 1932/9, 1933/13, 1934/15, 1935/18, 1936/4, 1937/ 8, 

1938/10, 1939/12 (yht. 95 arvostelua). Taloustiede 53 kpl, kauppatiede 20 kpl, maatalous, 
tilastotiede, kunnallishallinto, vankilahallinto yms., kauppiasromaani.

SUHONEN, Ahti P. (1937–1939): 1937/30, 1938/40, 1939/20 (yht. 90 arvostelua). Näytelmät 
34 kpl, ajanvieteromaanit, mm. salapoliisi- ja  seikkailuromaanit, pakinat, poikakirjat, 
tieteisromaani.

SUOMINEN, Helli (1925–1929): 1925/5, 1926/17, 1927/14, 1928/5, 1929/8 (yht. 49 arvoste-
lua). Raittiusliike 8 kpl, runot 10 kpl, ajanvieteromaanit 8 kpl, historialliset romaanit, 
Karjala-kuvaukset, tyttökirjat.

SUVIRANTA, Br. (1929–1931): 1929/12, 1930/11, 1931/10 (yht. 33 arvostelua). Taloustiede 20 
kpl, kauppatiede 11 kpl.

SÖDERMAN, E.E. (1926): 1 arvostelu. Sähkötekniikka.
TAKALA, Anna Kyllikki (1922): 7 arvostelua. Näytelmä, sadut 2 kpl, tyttökirjat 2 kpl, romaa-

nit. 
TAMMINEN, Väinö (1923–1939): 1923/7, 1924/10, 1925/10, 1926/5, 1927/3, 1928/16, 1929/ 11, 

1930/20, 1931/14, 1932/23, 1933/9, 1934/7, 1935/12, 1936/10, 1937/5, 1938/ 13, 1939/6 
(yht. 181 arvostelua). Tekniikka 124 kpl, fysiikka, kemia, osuuskunnat, sotalaitos, puu-
käsityöt, kunnallishallinto, kauppatiede.

TOIKKA, Paavo (Kl 1918–1920): Kl 1918/20, Kl 1919/10, Kl 1920/4 (yht. 34 arvostelua). Par-
tio-oppaat 3 kpl, nuortenkirjat 9 kpl, tyttökirjat 7 kpl, poikakirjat 3 kpl, luonto, kasva-
tus.

TOLVANEN, Martti (1922–1923, 1925–1936): 1922/19, 1923/17, 1925/15, 1926/26, 1927/38, 
1928/35, 1929/50, 1930/36, 1931/20, 1932/15, 1933/15, 1934/15, 1935/27, 1936/11 (yht. 
339 arvostelua). Terveysoppi ja lääketiede 103 kpl, historialliset romaanit, seikkailuro-
maanit, rikos- ja salapoliisiromaanit, poikakirjat.

TOLVANEN, Onni (Kv 1919–1920, 1921–1939): Kv 1919/17, Kv 1920/11, 1921/16, 1922/37, 
1923/39, 1924/48, 1925/28, 1926/32, 1927/34, 1928/35, 1929/42, 1930/40, 1931/40, 
1932/32, 1933/27, 1934/27, 1935/18, 1936/28, 1937/25, 1938/24, 1939/20 (yht. 620 ar-
vostelua). Runot 193 kpl, näytelmät, historia ja elämäkerrat,   kirjallisuushistoria, maan-
tiede, puhetaito ja lausunta, historialliset romaanit, novellikokoelmat, pakinat ja muu 
aikuisten kertomakirjallisuus.

TUDEER, Lauri (Kl 1918–1919): Kl 1918/5, Kl 1919/9 (yht. 14 arvostelua). Elämäkerrat, histo-
ria, yhteiskunta, filosofia, pakinat, runot, loitsurunous, matkakuvaus.

T.A.J. (Kv 1919): 1 arvostelu. Kansanopetus (Uno Cygnaeus).
T.A.K. (Kv 1920, 1921): Kv 1920/1, 1921/11 (yht. 12 arvostelua). Ajanvieteromaanit, kansanku-

vaukset, sotakirjallisuus.
T.A.M. (Kv 1919): 2 arvostelua. Suomen kansankulttuuri, matkakertomus.
T.M. (Kv 1919–1920, 1921): Kv 1919/5, Kv 1920/2, 1921/10 (yht. 17 arvostelua). Terveystieto, 

urheilu, seikkailuromaanit, muistelmat.
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T.T. (Kv 1919–1920, 1921): Kv 1919/1, Kv 1920/1, 1921/1 yleisartikkeli, jossa arvioi 5 tyttökirjaa 
(yht. 7 arvostelua). Tyttökirjat, politiikka. 

T.T:n (1921): 2 arvostelua. Kauneudenhoito, sotaromaani.
T:n, V. (Kv 1919): 1 arvostelu. Matkakuvaus.
T.V. (Kv 1920): 3 arvostelua. Lukemisen alkuopetus, sotaromaani.
VAHTER, Tyyni (1931, 1936): 1931/1, 1936/1 (yht. 2 arvostelua). Kansatiede.
VARTIA, Arvo (1928–1939): 1928/6, 1929/17, 1930/6, 1931/6, 1932/7, 1933/5, 1934/7, 1935/4, 

1936/9, 1937/9, 1938/11, 1939/17 (yht. 104 arvostelua). Urheilu ja liikuntakasvatus 85 
kpl, raittiuskysymys, kasvatus, sotalaitos, maantiede, kalastus, elämäkerrat, eräromaani.

VAULA, Martti (1922): 1 arvostelu. Musiikkioppi.
VILKUNA, Kustaa (1928, 1930–1931, 1935): 1928/2, 1930/2, 1931/1, 1935/1 (yht. 6 arvostelua). 

Maantiede, kansatiede, kansanrunous, elämäkerta.
VIRTANEN, N.P. (1936–1939): 1936/4, 1937/15, 1938/6, 1939/3 (yht. 28 arvostelua). Kirjal-

lisuushistoria 8 kpl, sotaromaanit, ylioppilasromaani, taiteilijaromaani ja muu romaanit, 
näytelmät ja näyttämötaide.

VIRTANEN, Onerva (1935–1937): 1935/55, 1936/43, 1937/1 (yht. 98 arvostelua). Näytelmät 86 
kpl, ajanvieteromaanit 9 kpl,  kirjallisuushistoria 2 kpl.

VUORELA, Toivo (1937): 1 arvostelu. Kansankulttuuri.
VÄNNI, Helvi (1937): 22 arvostelua. Askartelu, näytelmät, ajanvieteromaanit, lastenkirjat, tyt-

tökirjat, sadut.
V.E. (Kv 1918): 1 arvostelu. Metsätalous.
V.F.O. (Kv 1918–1919): Kv 1918/11, Kv 1919/3 (yht. 14 arvostelua). Sotahistoria 3 kpl, elämäker-

ta, Talvion tuotanto, ajanvieteromaani, taitelijaromaani.
V.V. (Kv 1918): 6 arvostelua. Yleisteos 2 kpl, muinaistutkimus, valtiohistoria 2 kpl, maantiede.
V-maa, T. (Kv 1918): 10 arvostelua. Historia, loitsurunous, yhteiskunta 4 kpl, uskonto, psykolo-

gia 3 kpl.
WEISSENBERG, Esteri (1924–1925, 1927): 1924/14, 1925/12, 1927/1 (yht. 27 arvostelua). Sa-

latieteet (teosofia, jälleensyntyminen, selvänäkö, astraalitasot),  uskonto 9 kpl, astrologia, 
vapaamuurariromaani. 

W.J.A. (1921): 1 arvostelu. Kukkaviljely.
Z (Kv 1919): 2 arvostelua. Puutarhanhoito.
ÅKERMAN-TUDEER, Maija (Kl 1918–1919): Kl 1918/7, Kl 1919/3 (yht. 10 arvostelua). Elä-

mäkerrat 4 kpl, laulukirja, käsityöt, kaunokirjallisuus.
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Elämäkertatietoja henkilöistä, jotka arvostelivat enemmän kuin 100 teosta 
Arvostelevassa kirjaluettelossa 1918–1939 (Kirjastolehdessä 1918–1920, 
Kansanvalistuksessa 1918–1920, Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä 1921–
1939) 

Cannelin, Helle (vuodesta 1938 Kannila)
Filosofian maisteri. Toimi Suomen kirjastoseuran sihteerinä ja konsulenttina sekä val-
tion kirjastotoimiston päällikkönä vuodesta 1921 lähtien. Arvosteli 930 kirjaa vuosina 
1918–1939, kaunokirjallisuutta (mm. näytelmiä, rakkausromaaneja, dekkareita), kirjalli-
suushistoriaa, kirjastoalan kirjallisuutta, bibliografioita, historiaa sekä yhteiskunnallisia, 
erityisesti naisasiaa koskevia teoksia.

Collan, Aino
Voimistelunopettaja. Kouluhallituksen voimistelun tarkastaja. Arvosteli 178 kirjaa vuo-
sina 1922–1939, liikuntakasvatusta, partiota, leikkejä ja terveysoppia käsitteleviä teoksia 
sekä aikuisten ja lasten kaunokirjallisuutta.

Ellilä, E.J.
Kävi kansanopiston. Kustannusosakeyhtiö WSOY:n palveluksessa vuodesta 1926. Arvos-
teli 187 kirjaa vuosina 1919–1925, kaunokirjallisuutta, raittiuskysymystä, nuorisoseuraa 
ja kauppaa käsitteleviä teoksia sekä poikakirjoja.

Granfelt, Mandi
Kansakoulunopettaja. Kansakoulunopettaja, raittiustyöntekijä ja kirjailija. Arvosteli 127 
kirjaa vuosina 1918–1923, nuorisokirjallisuutta.

Haapanen-Tallgren, Tyyni (vuodesta 1933 Tuulio)
Filosofian maisteri. Kirjailija ja kääntäjä. Arvosteli 168 kirjaa vuosina 1920–1931 ja 1933–
1936, tyttökirjoja, lastenkirjoja, satukirjoja ja kertomakirjallisuutta.

Havu, Ilmari
Filosofian tohtori. Kustannusosakeyhtiö Otavan palveluksessa ja historian vanhempi leh-
tori. Arvosteli 256 kirjaa vuosina 1924–1939, yleisteoksia, filosofiaa, maantiedettä, histo-
riaa, kirjallisuudenhistoriaa sekä kaunokirjallisuutta.

Hendolin, Hellin
Kansakoulunopettaja, kirjastonhoitajien valmistuskurssit. Valtion kirjastotoimiston kir-
jastoneuvoja ja vanhempi kirjastontarkastaja. Arvosteli 459 kirjaa vuosina 1922–1939, 
näytelmiä, kaunokirjallisuutta ja nuorisokirjallisuutta.

Hirvensalo, Vilho
Filosofian maisteri. Maamieskoulun johtaja, pankinjohtaja. Arvosteli 309 kirjaa vuosina 
1922–1936, maa- ja metsätaloutta, puutarhanhoitoa, metsästystä ja kalastusta käsitteleviä 
teoksia.
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Itkonen, Toivo
Filosofian tohtori. Muinaistieteellisen toimikunnan palveluksessa vuodesta 1918 lähtien. 
Arvosteli 259 kirjaa vuosina 1920–1938, maantiedettä, kansatiedettä, historiaa ja kan-
sanrunoutta.

Jokipii, A.E.
Teologi. Toimi mm. sotilaspappina, kirkkoherrana ja kappalaisena. Arvosteli 763 kirjaa 
vuosina 1923–1939, uskontoa käsitteleviä teoksia, uskonnollista kaunokirjallisuutta ja lä-
hetyssaarnaajien elämäkertoja.

Korhonen, Arvi
Filosofian tohtori Arvi Korhonen. Turun ja Helsingin yliopistojen dosentti. Arvosteli 636 
kirjaa vuosina 1919–1939, historiallisia ja yhteiskunnallisia teoksia.

Laaksovirta, Sylvi 
Ylioppilas. Kansanopiston apulaisjohtaja. Arvosteli 169 kirjaa vuosina 1924–1932, näytel-
miä, siveysoppia käsitteleviä teoksia sekä kaunokirjallisuutta. 

Lang, N.A.
Ylempi oikeustutkinto. Korkeimman oikeuden notaari ja nuorempi oikeussihteeri, tuo-
mari. Arvosteli 167 kirjaa vuosina 1928–1939, oikeustiedettä ja yleensä yhteiskuntaa kä-
sitteleviä teoksia, kauppaa ja taloutta sekä rikosromaaneja.

Liakka, Niilo
Filosofian maisteri. Kansanvalistusseuran sihteeri, sosiaaliministeriön raittiusosaston 
päällikkö, kansanedustaja ja ministeri. Arvosteli 201 kirjaa vuosina 1918–1939, yhteis-
kunnallisia, erityisesti raittiusasiaa käsitteleviä teoksia, Suomen historiaa ja elämäkertoja.

Nohrström, Kyllikki
Filosofian maisteri. Valtion kirjastotoimiston amanuenssi vuodesta 1929. Arvosteli 295 
kirjaa vuosina 1928–1939, kaunokirjallisuutta, näytelmiä, nuorisokirjallisuutta, koulu-
tointa, maantiedettä, kotitaloutta ja taidetta käsitteleviä teoksia sekä elämäkertoja.

Pohjanpää, L.A.
Filosofian maisteri. Helsingin suomalaisen yhteiskoulun uskonnonlehtori vuodesta 1917 
lukien, runoilija ja lastenkirjailija. Arvosteli 752 kirjaa vuosina 1918–1939, runoteoksia, 
näytelmiä, kertomakirjallisuutta, historiaa ja uskontoa käsitteleviä teoksia.

Salervo, Toivo
Arkkitehti. Kouluhallituksen piirustuksen, veiston ja kaunokirjoituksen tarkastaja. Ar-
vosteli 131 kirjaa vuosina 1922–1939, kuvataidetta, rakennustaidetta, valokuvausta ja 
mainontaa käsitteleviä teoksia, maantiedettä ja historiaa sekä kirjansidontaa ja puukäsi-
töitä käsitteleviä kirjoja.

Salola, Eero
Kansakoulunopettaja. Kansakoulunopettajan tehtävän lisäksi lausunnanopettaja, lausuja 
ja pakinoitsija. Arvosteli 235 kirjaa vuosina 1931–1939, nuorisokirjallisuutta, erityisesti 
poikakirjoja, puhetaitoa, lausuntaa ja kasvatusta käsitteleviä teoksia sekä kaunokirjalli-
suutta.
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Salomaa, J.E.
Filosofian tohtori. Helsingin yliopiston dosentti, Turun yliopiston professori. Arvosteli 
197 kirjaa vuosina 1924–1939, filosofiaa, psykologiaa, uskontoa käsitteleviä teoksia, elä-
mäkertoja, sekä yhteiskunnallisia ja maantieteellisiä teoksia ja terveysoppia.

Tamminen, Väinö
Dipl.ins. Valtion Rautateiden koneinsinööri. Arvosteli 181 kirjaa vuosina 1923–1939, tek-
niikkaa, fysiikkaa, kemiaa, osuustoimintaa, puukäsitöitä, kunnallishallintoa ja kauppaa 
käsitteleviä teoksia.

Tolvanen, Martti
Lääketieteen lisensiaatti. Kunnanlääkäri. Arvosteli 356 kirjaa vuosina 1919–1923 ja 
1925–1936, lääketiedettä ja terveysoppia käsitteleviä teoksia, kaunokirjallisuutta, mm. 
seikkailu- ja rikosromaaneja ja poikakirjoja.

Tolvanen, Onni
Filosofian kandidaatti. Kansanvalistusseuran palveluksessa eri tehtävissä. Arvosteli 620 
kirjaa vuosina 1919–1939, runokirjoja, näytelmiä ja kertomakirjallisuutta, kirjallisuuden-
historiaa, maantiedettä, puhetaitoa ja lausuntaa.

Vartia, Arvo
Filosofian maisteri. Kouluhallituksen voimistelun ja terveydenhoidon tarkastaja. Arvoste-
li 104 kirjaa vuosina 1928–1939, pääasiassa liikuntakasvatus- ja urheilukirjallisuutta.

Lähteet:

Aikalaiskirja 1920 (1920), Helsinki 1920.
Aikalaiskirja 1934 (1933), Helsinki 1933.
Aikalaiskirja 1941 (1941), Helsinki 1941.



313

Liite 5

Liite 5.

Elämäkertatietoja esimerkkikirjastojen kirjastonhoitajista

Alajärvi

Heikki Metsäpelto (1879–1938)
Isä talollinen. Heikki Metsäpelto ammatiltaan suutari.
Alajärven kantakirjaston kirjastonhoitaja 1910-luvulla ja 1920-luvun alussa.
Toimi seurakunnan ja kunnan luottamustehtävissä, mm. kirkonisäntänä ja kunnallislau-
takunnan ja köyhäinhoitolautakunnan esimiehenä. 

Silja Anttila (1887–1972)
Alajärven kantakirjaston kirjastonhoitaja 1922–1959.
Toimi monissa eri tehtävissä, kirjastontarkastajan kertomuksen mukaan kunnantalon 
vahtimestari, kansakoulun tyttöjen käsityönopettaja, pankin vahtimestari, kutoja.
Aktiivinen pyhäkoulu- ja seurakuntatyön tekijä, piti pyhäkoulua yli 50 vuotta.
Keskeinen vaikuttaja paikkakunnan Lotta Svärd -toiminnassa. Innostunut puutarhan-
hoidosta, järjesti sankarihautausmaan kukkaistutuksia ja juhlatilaisuuksien kukkakoris-
teluja. 
Silja Anttilan jälkeen kirjastonhoitajaksi tuli hänen tyttärensä Eeva Mäkinen.

Heinola

Aksel Lähteenkorva (aik. Borenius, 1846–1931)
Kansanrunouden kerääjä ja tutkija. Kansakoulujen tarkastaja.
Heinolan kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja 1919–1920.
Omisti huomattavan yksityiskirjaston, joka tuhoutui tulipalossa 1918.

Lyyli Harvio
Heinolan kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja 1920–1922.

Niilo Valvanne
Voimistelunopettaja.
Heinolan kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja 1922.

Aino Valvanne (1890–?, o.s. Vallenius)
Vanhemmat varatuomari Gustaf  Vallenius ja Elina Kuuri.
Ylioppilastutkinto. Erioikeuden perusteella kelpoisuus kansakoulunopettajan virkaan.
Heinolan kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja 1922–1926.
Soitonopettaja Heinolan seminaarissa 1923–1927, laulunopettaja Heinolan keskikoulussa 
1921–1924, 1926–1927 ja Kotkan lyseossa 1928–1930 ja 1947–1948.

Hildur Siilänen
Heinolan kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja 1926–1931.
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Anni Luisto (myöh. Huttunen)
Ylioppilas.
Heinolan kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja 1931–1938.
Kirjastonhoitajien valmistuskurssit 1930.

Irja Luisto (1915–?)
Heinolan kaupunginkirjaston kirjastoapulainen 1932–1934, kirjastonhoitaja 1938–1945. 
Kirjastonhoitajien valmistuskurssit 1941–1942.

Huittinen

Paavo Arvola (1887–?)
Vanhemmat maanviljelijä Frans Arvola ja Hilda Ollila.
Kansakoulu ja kiertokouluseminaari. Päästötodistus Sortavalan seminaarista 1909. 
Toimi opettajana Savitaipaleen Hölsän kansakoulussa 1909–1910, Antrean Sokkalan 
kansakoulussa 1910–1912, Huittisten Raijalan kansakoulussa 1912–1920 ja Huittisten 
Lauttakylän kansakoulun johtajaopettajana 1920–1954.  Opetti voimistelua Lauttakylän 
yhteiskoulussa.
Huittisten kantakirjaston kirjastonhoitaja 1921–1946. Suoritti kirjastonhoitotutkinnon.
Toimi maalaisliiton paikallisosaston puheenjohtajana 1920-luvun alussa. Myöhemmin 
Kokoomuksen, ja Lapuan liikkeen aikana IKL:n jäsen.
Osallistui kansalaissotaan, toimi suojeluskunnan esikunnassa 1918–1920 ja 1922.
Huittisten kunnallislautakunnan jäsen 1926–1933 ja kunnanvaltuuston jäsen 1929–
1945. Huittisten opettajayhdistyksen varapuheenjohtaja 1914–1919 ja puheenjohtaja 
1919–1921.
Kuului Huittisten mieslaulajiin ainakin 1910-luvun puolivälissä.
Omistusosuuksia eräissä huittislaisissa yrityksissä.

Anna Arvola (1894–?,  o.s. Seppä)
Paavo Arvolan puoliso. Lotta Svärd-yhdistyksen Huittisten paikallisosaston puheenjoh-
taja 1922–1924.
Kirjastontarkastajan kertomuksen mukaan (1927) kirjastonhoitajana toimi Paavo Arvola, 
ja ”apuna” Anna Arvola.

Ii

Tyyne Kurttila (1899–1993)
Isä kirkonväärti, talollinen ja liikemies Pehr (Pekka) Kurttila ja äiti Emma Kurttila (Virk-
kula). Isä oli ollut nuorena innokas nuorisoseuralainen ja valittiin nuorisoseuran esimie-
heksi. Pehr Kurttilan talo oli valittu kestikievariksi 1915, kun hän oli suostunut ottamaan 
taloon puhelimen ja tehnyt halvimman tarjouksen.
Kirjastontarkastaja ilmoitti Tyyne Kurttilan arvoksi ”talon tytär” (1926). Naimaton.
Iin kantakirjaston kirjastonhoitaja 1924–1929.
Toimi myöhemmin kätilönä.
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Kerttu Kurttila (1900–1988)
Kirjastontarkastaja ilmoitti arvoksi ”talon tytär” (1929) ja ”maanviljelijän tytär” (1931). 
Tyyne Kurttilan sisar. Naimaton.
In kantakirjaston kirjastonhoitaja 1929–1932. Toimi myöhemmin sairaalan emäntänä.

Margit Kurttila (1910–1943)
Kirjastontarkastajan kertomukseen merkitty 1931 ”keskikoulukurssin suorittanut neiti” 
ja ”edellisen [Kerttu Kurttilan] sisar”. Naimaton.
Iin kantakirjaston kirjastonhoitaja 1932–1935.
Suoritti kirjastonhoitotutkinnon. 
Toimi myöhemmin sairaanhoitajana.

Impi Kurttila (1902–1970)
Kirjastontarkastajan kertomukseen merkitty 1937 ”talollisen tytär”. Edellisten sisar. Nai-
maton.
Iin kantakirjaston kirjastonhoitaja 1935–1939. Suoritti kirjastonhoitotutkinnon.
Toimi myöhemmin hotelli- ja ravintola-alan yrittäjänä.

Janakkala

Frans Verner Valaranta (1878–1952)
Vanhemmat puutarhuri Henrik Verner Enegren ja Amanda Enegren. Päästötodistus Rau-
man seminaarista 1901. Toimi Kärkölän kirkonkylän kansakoulun opettajana 1901–1911 
ja Janakkalan Hamppulan kansakoulun opettajana 1912–1945.
Janakkalan kantakirjaston kirjastonhoitaja 1912–1945. Suoritti kirjastonhoitotutkinnon.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja jäsen 1919–1945 ja lukuisia muita kunnallisia luot-
tamustehtäviä.
Suomen Kirjastoseuran keskustoimikunnan jäsen.
Harrastuksena laulu, johti seka- ja mieskuoroa.

Jämsä

Viljo Hirsjärvi (1880–1947)
Vanhemmat opettaja Juho Hirsjärvi ja Vilhelmiina Dahlman. Valmistui Jyväskylän semi-
naarista 1905. Toimi Jämsän Jokivarren koulun johtajaopettajana 1905–1945. 
Jämsän kantakirjaston kirjastonhoitaja 1914–1945. Kirjastonhoitajien valmistuskurssit 
1920.
Toimi mm. Jämsän yhteiskoulun johtokunnan puheenjohtajana 1920–1934 ja Jämsän 
työväen sekakuoron johtajana 1917 lähtien.
Perusti Jämsän Sanomat ja oli sen päätoimittaja 1921–1930.
Jämsän kunnanvaltuuston jäsen vuodesta 1909 alkaen, edusti Suomalaista puoluetta. Val-
tuuston puheenjohtaja 1909–1911 ja 1920–1922, porvarillisen vaaliliiton jäsen.
Runouden ystävä, joka kirjoitti itsekin runoja. Tunnettiin mainiona juhlapuhujana.
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Kokkola

Annie Hongell (1881–1954)
Vanhemmat merikapteeni Gustaf Hongell ja kirjailija Alma Backlund. Suoritti Raahen 
porvari- ja kauppakoulun. Työskenteli pankkialalla Raahessa 1901–1942, prokuristi. Vas-
tasi myös Kokkolan Kanta-apteekin kirjanpidosta. Naimaton.
Kokkolan kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja 1909–1949, varajohtaja ja ruotsinkielisen 
osaston vastaava hoitaja 1949–1951.
Testamenttasi K.H. Renlundin museolle kuusi maalausta ja valokuvakokoelmansa ja 
lahjoitti kirjakokoelmansa kirjastolle. Lahjoitti muun omaisuuden arvosta neljänneksen 
Kokkolan kaupungille perustettuun Annie Hongellin nimeä kantavaan rahastoon, jonka 
tuotolla kartutetaan kaupungin kirjaston ruotsin-, norjan- ja tanskankielistä kirjavalikoi-
maa.
Kokkolan kaupunginkirjaston luentosali on nimetty Hongell-saliksi.

Leila Sandelin
Kansakoulunopettaja.
Kokkolan kaupunginkirjaston kirjastoapulainen 1924–1946.

Majlis Ruoho (Korpikoski)
Kokkolan kaupunginkirjaston kirjastoapulainen 1937–

Oulunsalo

Maija Remes
Kansakoulunopettaja.

Aune Hummelin (s. 1905, myöh. Humila)
Päästötodistus Tammisaaren seminaarista (Ekenäs seminarium) 1924.
Kansakoulunopettaja.
Oulunsalon kantakirjaston kirjastonhoitaja 1929–

Pälkäne

Pälkäneen kantakirjastossa työskenteli 1920– ja 1930-luvulla samanaikaisesti useampia henkilöi-
tä, joita nimitetään eri lähteissä eri tavalla (kaikkia henkilöitä kirjastonhoitajiksi tai yhtä kirjas-
tonhoitajaksi, muita apulaisiksi). Pälkäneen kirjaston vaiheista -artikkelin kirjoittaja Erkki Pulk-
kinen tukeutuu nimityksissä kirjaston vuosikertomuksiin. Kirjastontarkastajien kertomuksien 
tiedot perustuivat todennäköisesti tarkastuksen aikana saatuihin suullisiin ilmoituksiin.

Erkki Pulkkisen mukaan kirjastonhoito annettiin 1922 yhteisesti Hilma Freiströmin, Miina 
Häger-Kannisen, Anna Paatelon ja Hilja Kaihlasen hoidettavaksi yhteisellä 1.800 markan vuosi-
korvauksella. Kirjastontarkastaja nimittää Hilma Freiströmiä kirjastonhoitajaksi.
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Hilma Freiström
Tuomarin kirjuri.
Pälkäneen kirjastoseuran keskuskirjaston hoitaja 1920–1921. Kirjasto siirtyi kunnan vas-
tuulle 1921.

Hilja Kaihlanen
Meijerikkö. Pälkäneen kansalaisopiston (perustettu 1921) ensimmäisen johtokunnan jä-
sen.

Miina Häger-Kanninen
Isä sahanomistaja Benjamin Häger. Osallistui Pälkäneen ompelu- ja keskusteluseuran 
sekä raittiusseuran työhön, tunnettiin myös runojen ja näytelmien kirjoittajana sekä juh-
latilaisuuksien lausujana. Osallistui yhteiskunnalliseen toimintaan, mm. valittiin edusta-
jaksi naisten äänioikeuskysymystä käsittelevään kokoukseen Helsinkiin 1905. Pälkäneen 
kansalaisopiston ensimmäisen johtokunnan jäsen ja Pälkäneen Lotta Svärd -yhdistyksen 
johtokunnan jäsen 1920-luvulla.

Anna Paatelo
Suoritti Tampereen kirjastokurssin 1923.
Onkkaalan Kansallismielisen Nuorisoliiton, ns. Nuorten Nuijan (perustettu 1911), en-
simmäisen johtokunnan jäsen.

Hilma Vuorela
Suoritti Tampereen kirjastokurssin 1923.
Pälkäneen kantakirjaston palveluksessa 1920-luvulta vuoteen 1932 saakka.

Martta Salonen (myöh. Tauranen)
Hospitanttitodistus Rauman seminaarista. 
Opettajana Pälkäneen Onkkaalan kansakoulussa 1922–1965.
Pälkäneen kantakirjaston palveluksessa 1922–1936, josta ajasta ainakin 1932–1936 kir-
jastonhoitajana, sitä ennen apulaisena/ kirjastonhoitajana. 

Elsa Valanne
Kirjastontarkastajan mukaan ”ent. pankkineiti”.
Mukana Pälkäneen lähetysyhdistyksen, Pälkäneen ompeluseuran ja Pälkäneen Lotta 
Svärd -yhdistyksen toiminnassa 1920-luvulla.
Pälkäneen kantakirjaston kirjastonhoitaja 1936–1958. 

Raahe

Gerda Holmström (o.s. Maconi, 1870–1943)
Kelpoisuustodistus erivapautuksen nojalla Raahen seminaarista 1920.
Opettajana Raahen kansakoulussa vuodesta 1920 lukien.
Raahen kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja 1910–1940.

Martta Skinnari
Raahen kaupunginkirjaston kirjastoapulainen 1913–1920.
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Anna Vanhatalo 
Raahen kaupunginkirjaston kirjastoapulainen 1925–1930.

Anna Mustonen (1902–?
Keskikoulu, kauppaopisto. Kirjastonhoitajien valmistuskurssit 1930.
Raahen kaupunginkirjaston kirjastoapulainen 1930–1940, kirjastonhoitaja vuodesta 
1940.
Vuosina 1920–1925 kirjastoapulaisena toimivat ylioppilas Jonne Leppälä, kauppaopisto-
lainen Juho Siipola ja sähköasentaja Hannes Vanhatalo.

Savonlinna

Aaro Liukko (1891–1976)
Vanhemmat lampuoti Juho Pekka Liukko ja Eeva Liisa Vänttinen. Puoliso Toini Maria 
Kotilainen 1921–.
Kävi Kajaanin seminaarin 1915. Toimi kansakoulunopettajana Kangasniemellä 1915–
1916, Heinävedellä 1916–1920 ja Savonlinnassa 1920–1955.
Savonlinnan kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja 1923–1929.
Toimi Suursavolainen-lehden vastaavana toimittajana 1921–1922 ja Säämingin säästö-
pankin johtajana 1932–1963.
Kaupunginvaltuutettu Savonlinnassa 1937–1945 sekä useissa muissa luottamustehtävissä 
mm. nuorisoseura- ja raittiusliikkeessä, opettajajärjestöissä ja maatalouskerhoissa. Johti 
seka- ja mieskuoroja.
Julkaisi mm. näytelmiä, historiateoksia ja runokirjan 1940–1970-luvuilla.

Pekka Vilho Pekkarinen (1880–1946)
Valmistui Kajaanin seminaarista 1906. Kansakoulunopettajana Rääkkylässä 1906–1925, 
Säämingissä 1925–1931 ja Savonlinnassa vuodesta 1931.
Savonlinnan kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja 1929–1942.
Savonlinnan kaupunginvaltuuston jäsen, kuoromies.

Kerttu Mustonen (s. 1906)
Sivutoimisten kaupunginkirjastojen virkailijoiden kurssit 1932. Kirjastonhoitajien val-
mistuskurssit 1934.
Savonlinnan kaupunginkirjaston kirjastoapulainen 1930–1943, kirjastonhoitaja vuodesta 
1943.
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Lähteet:

Arkistolähteet:

Kansallisarkisto. Valtion kirjastotoimiston arkisto. Kirjastontarkastajien kertomukset, Hd.

Muut lähteet: 

Alapuro, Risto, Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890–1933. Porvoo 1994.
Aumo, Rolf, Heinolan kaupunginkirjasto 1863–1963. Heinola 1963.
Endén, Rauno, Heinolan kaupungin historia 2. 1900–1939. Jyväskylä 1989.
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Liite 6.

Vuosina 1918–1921 julkaistujen kirjojen hankinta eräissä kirjastoissa

Lueteltu kirjat, jotka hankittiin vähintään kahteen seuraavista neljästä kirjastosta: Alajärven kan-
takirjasto (A), Heinolan kaupunginkirjasto (H), Jämsän kantakirjasto (J), Raahen kaupungin-
kirjasto (R) 

Alkuperäinen suomenkielinen kaunokirjallisuus
Aho: Kootut teokset 2  A H
Aho: Kootut teokset 3  A H
Aho: Kootut teokset 4  A H
Aho: Kootut teokset 8  A H
Aho: Muistatko?  A H J R
Alkio: Kootut teokset 2  H J
Alkio: Kootut teokset 5 A H J
Alkio: Kootut teokset 8 A H
Alkio: Kootut teokset 9 A H
Alkio: Uusi aika  J R
Canth: Kootut teokset 2 A H J
Canth: Kootut teokset 3 A H J
Canth: Kootut teokset 4 A H J
Haahti: Kootut kertomukset 1 A H
Haahti: Kootut kertomukset 2 A H
Haahti: Kootut kertomukset 3 A H
Haahti: Kootut kertomukset 4 A H
Ivalo: Erämaan taistelu A H
Ivalo: Kuningas Suomessa  A H J R
Ivalo: Pietari Särkilahti  A H
Ivalo: Viipurin pamaus  A H
Järnefelt-Rauanheimo: Uuteen maailmaan A J R
Järventaus: Kirkonlämmittäjä  H J R
Kapteeni Teräs: Suur-Isänmaa J R
Karilas: Suurten retkeilijäin seikkailuja H R
Kaste: Olli Ruudin morsian A H
Kauppis-Heikki: Kootut teokset 1 A H
Kauppis-Heikki: Kootut teokset 2 A H
Kauppis-Heikki: Kootut teokset 3 A H R
Korhonen: Sukuperintö A J
Kreivilä: Velisurmaajat J R
Leinonen: Lakeuksien lukko H R
Nortamo: Raumlaissi jaarituksi A H
Nortamo: Rojohoppe viimene reis J R
Oravala: Pienestä pappilasta A H J R
Pakkala: Kootut teokset 1  H J
Pakkala: Kootut teokset 2 H J
Pirhonen: Sinisten kuningas A H
Rosendal: Herran tuli A H 

Salmela: Martti Jänne A R
Salmela: Veripunainen ruusu  J R
Sillanpää: Hurskas kurjuus  H J
Sillanpää: Rakas isänmaani A H
Talvio: Kootut teokset 3 A H
Talvio: Kootut teokset 4 A H
Talvio: Kootut teokset 5 A H J
Talvio: Kurjet A R
Talvio: Näkymätön kirjanpitäjä J R
Topelius: Välskärin kertomuksia 4 A J
Wilkuna: Lähimmäisiäni A H J
Wilkuna: Miekka ja sana 1 A H J
Wilkuna: Miekka ja sana 2 A H J

Runoteokset
Koskenniemi: Kootut runot A J
Koskenniemi: Nuori Anssi A J
Onerva: Jerusalemin suutari A J

Käännöskirjallisuus
Barclay: Myrkkypuu  A R
Barclay: Rukousnauha  H J
Barclay: Valkoiset sisaret H J R
Bloem: Rautainen vuosi J R
Bordeaux: Kun silmät aukeavat  H R
Bordeaux: Lumen peittämät jäljet  H J R
Bordeaux: Risteileviä teitä  H R
Bordeaux: Salaman valossa  H R
Bordeaux: Villahame  H J R
Brontë: Kotiopettajattaren romaani  A H
Bourget: Kuoleman tarkoitus  H J
Caine: Hagarin poika  A R
Caine: Ihmisen herra  H J R
Caine: Man-saaren tuomari 1 H J R
Conscience:  Flanderin leijona  A R
Cooper: Haukansilmä  A H
Duhamel: Marttyyrien elämää  A R
Fenn: Hopeakuilu  H J
France: Ystäväni kirja  J R
Galsworthy: Herraskartano  J R
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Gunnarsson: Autuaita ovat yksinkertaiset  H R
Gunther: Pyhimys ja hänen narrinsa  1 H J
Habberton: Toisten ihmisten lapset  H R
Hermann: Juutalaistytön tarina  J R
Jókai: Onnen kultapoika 1 H J
Jókai: Onnen kultapoika 2 H J
Kellermann: Meri  J R
Lagerlöf: Kironalainen H J R
Lagerlöf: Tarinoita  H J R
Lie, Bernt: Judit-sisko  H R
Lie, Jonas: Giljen perhe  H R
Lie, Jonas: Kolmimasto ”Tulevaisuus”  H R
London: Ihmissyöjäin saarella  H J
London: Klondyken kuningas  H A R
London: Kultaa ja kuntoa  J R
London: Lumikenttien tytär  H R
London: Martin Eden  H R
London: Rautakorko  J R
Mann: Alamainen  H A
Oppenheim: Kohtalon leikkiä J R
Orczy: Pustan poika  J R
Prydz: Luvattu maa  J R  
Ring: Tiellä  J R
Roberts: Ihmiselon aamuna  H R
Roberts: Ylämaan kansa  H R
Rolland: Jean-Christophe 5  A  J
Rolland: Jean-Christophe 6  A  J
Rolland: Jean-Christophe 7  A  J
Rolland: Jean-Christophe 8  A  J
Rolland: Jean-Christophe 9  A  J
Rolland: Jean-Christophe 10  A  J
Runa: Erämaan pappi  H  J R
Runa: Erämaan papin avioliitto   H R
Runa: Sif Randal  H R
Runa: Sävelteos  H R
Runa: Valkolilja  H  A J R
Runa: Valkoliljan tytär  H  A  J R
Runa: Nina  H R
Seton: Rolf salolla  A H
Stratz: Hänen englantilainen rouvansa J R
Stratz: Ikuinen linna J R
Stratz: Lemmenjuoma  A R
Stratz: Rakas isänmaa J R
Turgenev: Aateliskoti  H J R
Wells: Mr. Britling pääsee selvyyteen  J R
Zahn: Suurtilallinen  J R

Nuorisokirjallisuus

Alkuperäinen suomenkielinen nuorisokir-
jallisuus

Haapanen-Tallgren: Hauska satukirja A H
Harmaja: Lasten juttuja A H
Lydecken: Iloiset Hottentotit  A H
Lydecken: Kotoisilla rannoilla A H
Lydecken: Metsän satuja A H
Lydecken: Suuri, kaunis maailma A H
Marck: Eevan luokka A H
Marck: Vähän enemmän Eevasta A H
Porthan: Mansikkamäen pojat A H
Porthan: Valkoinen kenraali ja pieni Heinrikki A H
Swan: Iris rukka A H
Swan: Kaarinan kesäloma A H
Swan: Kettu Repolainen A H
Swan: Ollin oppivuodet A H
Swan: Satuja A H
Swan: Tottisalmen perillinen H R

Käännetty nuorisokirjallisuus

Adlersfeld-Ballestre: Trixin nuoruusvuodet  A H J
Aimard: Arkansasin sissit  J R
Aimard: Araukanien päällikkö  A H
Alcott: Kahdeksan serkusta  A H
Alcott: Kun ruusu puhkeaa  H R
Alcott: Pikku miehiä  A J
Alcott: Plumfieldin pojat  A H
Andersen: Satuja ja tarinoita 6  A H
Andrews: Seitsemän pientä sisarusta  A H
Ballantyne: Korallisaari  H J R
Batchelor: Morwennan prinssi  A H
Bonsels: Maija-Mehiläisen ihmeelliset
 seikkailut  A H J
Bonsels: Metsäniityn kirja  H R
Burnett: Onnenpoika  H J R
Burroughs: Tarzan, apinain kuningas  J R
Ellis: Intiaanin kiitollisuus A H
Greene: Enkelin siivin  A H
Long: Metsän koululaiset  A H
Marryat: Perämies Pirteä  H J
Marryat: Saaren orvon seikkailut  A H
Meade: Rosenhillin tyttö H J
Montgomery: Annan nuoruusvuodet  A H R
Montgomery: Annan unelmavuodet  H R
Montgomery: Anna ystävämme  A H R
Noussanne: Ihmeitten linna  A H
Ring: Metsähiiri  A H
Ring: Tertit pikkurouvana  H R
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Seton: Eläinten sankareita  A H
Stratton-Porter: Limberlostin tyttö  H J R
Stratton-Porter: Limberlostin vartija  J R 
Tuhannen ja yhden yön tarinoita 1  A H
Tuhannen ja yhden yön tarinoita 2  A H
Turner: Ihmelapsi  A H
Webster: Paras vihollinen H R
Webster: Setä Pitkäsääri  A H J R
Webster: Vehnäprinsessa H J R
Verne: Robinson-koulu  H R
Verne: Sukelluslaivalla maapallon ympäri  A H
Wiggin: Vanha kirkonpenkki  H R
Wiggin: Villiruusu  A H
Wildhagen: Neiti Uhkamieli morsiamena   A H R
Wildhagen: Uhkamieli rouvana  H R

Tietokirjallisuus

0. Yleisteokset

Tiede ja elämä 1  H J R
Tiede ja elämä 2  H J R 
Tiede ja elämä 3  A J R

1. Filosofia. Psykologia

Fairbanks: Elä hymyillen elämäsi  H R  
Foerster: Kasvatus ja itsekasvatus  A H R
Gerling: Keskityksen taito  A H
Hollo: Mielikuvitus ja sen kasvattaminen  J R
Kojonen: Nuoruus ja ihanteet  A H
Maeterlinck: Köyhäin aarteet  H R
Marden: Pyri eteenpäin, menestys varma  A H
Ricard: Nuoruus A R 
Rosenqvist: Elämänuran valinta ja
 kokeellinen ammattisielutiede  A R 
Suuren hiljaisuuden miehiä, toim. Karilas  A H R 

2. Uskonto

Beskow: Nuorille!  A H J
Miller: Jeesuksen ystävyydet  A J
Miller: Luonnetta rakentamassa  A H
Päivänsalo: Silmäyksiä kuolleitten maailmaan H J
Skovgaard-Petersen: Viimeisten aikojen merkit  A J

3. Yhteiskunta

Brisman: Kansantalous A J
Gide: Taloustieteen pääpiirteet  H J
Hyvönen: Maalaiskuntain kunnallislaki A J
Kansalaisen valtiotieto, toim. Voionmaa  A J
Lakikirja, toim. Andersson  A J

Soininen: Mikä on totuus alkoholikiellosta?  A H
Valtiopäiväasiakirjoja A J

4. Maantiede. Matkat.

Homén: Itä-Karjala ja Kuollan Lappi  J R
Iisalo: Kolme miestä matkalla  A H R  
Järnefelt-Rauanheimo: Meikäläisiä merten
 takana 1 H J R  
Karsten: Intiaanien parissa Ecuadorin
 aarniometsissä 1  H J R
Lampén: Jäämeren hengessä  A H J R
Lampén: Meiltä ja muualta  A H
Lampén: Suomea maitse ja meritse A H J
Oma maa 1  H J
Oma maa 2  H J
Paulaharju: Kolttain mailta  H R 
Pekkola: Kairosta Niilin latvoille A H R 
Rosberg: Petsamon maa H R
Suomenmaa 1  H J
Torvelainen: Kaukainen itä  J R  
Viro ja virolaiset, toim. Sarva  H R 

5. Luonnontieteet

Ekman: Biologian peruskysymyksiä  H J
Fabre: Muistelmia hyönteismaailmasta  A J R 
Giberne: Aurinko, kuu ja tähdet  A H J R  
Melander: Nykyajan sääoppi ja ilmatieteen
 perusteet  A J
Reuter: Hyönteisten elintavat ja vaistot  A J R

6. Talous. Tekniikka

Blattner: Sähkötekniikan oppikirja 1  H R
Jäämaa: Nuorten kokeilijain ja keksijäin kirja  H R  
Jäämaa: Taikurin kirja  H R 
Suninen: Maanviljelysoppi  A J

7. Taiteet. Urheilu

Rolland: Beethoven  H J R
Räsänen: Seitsemän lausuntoharjoitusta  H J
Wichmann: Säveltaiteen suurmiehiä  H R

8. Kirjallisuudentutkimus. Kielet.

Anttila: Vihtori Peltonen –
 Johannes Linnankoski  A J R  
Havu: Pietari Päivärinta  J R 
Hirn: Jonathan Swift  H R
Koskenniemi: Alfred de Musset  H J R
Lindelöf: Milton  H J R
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9. Historia

Danielson-Kalmari: Suomen valtio- ja
 yhteiskuntaelämää  A H J  
Finnilä: Napapiirin tuolla puolla  H J
Fogelberg: Vankien ystävä  J R  
Fridericia: Katsaus valtiolliseen historiaan  J R  
Hjelt: Itsenäinen Suomi H J
Hjelt: Vaiherikkailta vuosilta  H J 
Holst: Suuret keksijät 1   A H J R  
Hytönen: Vapaussotamme J R  
Itkonen: Suomensukuiset kansat  H J R
Ivalo: Suomalaisia sankareita 2 A H
Joutsen: Meren kirja  J R 
Järventaus: Tykkien virsi  J R  
Kallio: Halikon hakoniskat 1  A J
Kalm: Pohjan poikain retki A H R  
Kara: Jääkärin muistelmia  J R
Kjellén: Suurvallat 1–2  J R 
Kjellén: Suurvallat 3–4  J R  
Lindeqvist: Isonvihan aika Suomessa A H J
Ludendorff: Sotamuistelmani 1914-1918  A J
Maailmanhistoria 3  H J
Oker-Blom: Max von Pettenkofer  H J
Osuustoimintaliikkeen merkkimiehiä  A J
Rein: Muistelmia elämäni varrelta 1  A J R
Rosberg: Muistelmia muilta mailta  J R  
Roslin-Kalliola: Viestini menneiltä 
 sukupolvilta A H J R  
Saarinen: Muistelmia lapsuuden ajalta
 ja kouluvuosilta  A J R 
Söderhjelm: Kotimaisia kulttuurikuvia  H J
Tuompo: Suomen jääkärit  A J H R
Voionmaa: Suomi Jäämerellä 1 H J
Voionmaa: Suomi Jäämerellä 2  H J
Voionmaa: Suomi Jäämerellä 3 H J
Ylppö: Lastenkamarista koulunpenkille  A H J R  
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Alkuperäinen suomenkielinen kaunokirjallisuus
Agapetus: Muuan sulhasmies H O
Erling: Kätkettyjä teitä H K O
Erling: Tunturit H I
Haahti: Luvattu maa K I O
Haahti: Seimeltä ristin luo K I
Haanpää: Kolmen Töräpään tarina H K
Haanpää: Tuuli käy heidän ylitseen H K
Halme: Silmukorven nuori Epra H I
Helanen: Ankarat tähdet H I
Huntuvuori: Lallin pojat H I O
Ingman: Virranviemä H K
Ivalo: Annikki, piispa ja kesti I O
Ivalo: Kreivin aikaan K I O
Jartti: Joulusaunassa 2 H I O
Jeannette: Suoma Suometar ennen ja nyt H K I 
Järnefelt: Greeta ja hänen Herransa H I K O
Järnefelt: Huligaani H I
Järventaus: Maan hiljaiset H I
Järventaus: Taivaallinen puuseppä H K O
Järventaus: Tunturin tuolta puolen H I O
Kallas: Reigin pappi H I K O
Kaski: Syväys H I
Kianto: Ryysyrannan Jooseppi H K I O
Kojo: ”Tänään ei kukaan auta ketään”  K I
Koskimaa: Pankaa sille nimeksi Nikolai... H O
Koskimaa: Signe Björseth  H I
Koskimaa: Uskollinen vähässä H I K
Lehtimäki: Taistelija 1 H I O
Lehtimäki: Taistelija 2 H O
Leinonen: Profeetta H I
Oravala: Vanhan tapulin takaa H I
Pohjanpää: Väärään hautaan H K
Sillanpää: Maan tasalta H K I
Sillanpää: Töllinmäki H I K
Soini: Jumalten ja ihmisten suosikit H I
Vaasan-Jaakkoo: Sekaherelmiä H I
Valtonen: Nuoren opettajattaren
 varaventtiili H I K O

Virkkula: Valkoinen erämaa H I
Väänänen: Letkuvvarrev vierelt H O
Väänänen: Uutta sanarrieskoo H O
West: Meri ja nainen  H K

Runoteokset
Koskimies: Vuosien varrelta H K
Vaara: Satu sydämestä ja auringosta H K

Käännöskirjallisuus
Anker-Larsen: Martta ja Maria  H I
Bang: Isänmaattomat  H O
Bojer: Viimeinen viikinki  H I K O
Brockes: Paavalin toveri  H I
Brontë: Humiseva harju  H O
Caine: Kristitty  H I
Caine: Man-saaren tyttö  H I K
Connor: Taivaan luotsi  H I
Dostojevski: Karamazovin veljekset 1  H O
Doyle: Pakolaiset 1.  H O
Duun: Juvikilaisia H O
Duun: Kaksoishäät  H O
Duun: Ummessa silmin  H O
France: Pikku Pietari  H I O
Galsworthy: Omenapuu  H O
Gárdonyi: Egerin tähdet 1  H O
Goethe: Valitut teokset 5  H I O
Grey: Kanjonin kutsu  H K
Grey: Purppurarinteiden ratsastajat  H I
Gunnarson: Valaveljet  H I O
Hardy: Sininen silmäpari  H I
Hugo: Kurjat 1  H I
Istrati: Adrien Zograffin lapsuus  H I
Istrati: Kira Kiralina  H I
Krasnov: Kaksoiskotkasta punalippuun 1  H I
Krasnov: Kaksoiskotkasta punalippuun 2  H I
Lagerlöf: Pappilan kasvatti  H I
London: Elsinoren kapina  H I O
London: Erämaa kutsuu  H I O
London: Kultakuilu  O K

Liite 7.

Vuosina 1924–1927 julkaistujen kirjojen hankinta eräissä kirjastoissa

Lueteltu kirjat, jotka hankittiin vähintään kahteen seuraavista neljästä kirjastosta: Huittisten 
kantakirjasto  (H), In kantakirjasto (I), Kokkolan kaupunginkirjasto  (K), Oulunsalon kanta-
kirjasto  (O)
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London: Kuunlaakso 1  I K
London: Kuunlaakso 2 I K
London: Pohjolan harharetkeläisiä  H I
Mann: Buddenbrookit 1  H I O
Mann: Buddenbrookit 2  H I O
Maupassant: Ihmissydän  H I
Merezkovski: Kristus ja Antikristus 1  H I
Merezkovski: Kristus ja Antikristus 2  H I O
Mörne: Meren kasvojen edessä H K
Paris: Kimono  H I
Persson: Bromarkin aikakirjat  H I
Persson: Messias  H I
Persson: Pyhä sydän  H K
Persson: Unelma kellosta  H I
Ring: Miesten mies  H I
Rolland: Lumottu sielu 1 H I
Roos: Toteen käynyt  H K
Runa: Ekekronan perhe  I K O
Runa: Isä ja poika I K
Runa: Valkeain öitten maa  I K
Scott: Lammermoorin morsian  H I KO
Scott: Polku  K O 
Seton: Viirihäntä H I
Sienkiewicz: Vedenpaisumus 1  H I O
Sienkiewicz: Vedenpaisumus 2  H I O
Sienkiewicz: Vedenpaisumus 3  H I O
Sinclair: Kuningas kivihiili 1  H O
Sinclair: Kuningas kivihiili 2  H O
Stenbäck: Äidin osa  H I
Stratz: Herra ja työmies  H I
Tolstoi: Sota ja rauha 1  H I
Tolstoi: Sota ja rauha 2  H I
Tolstoi: Sota ja rauha 3  H I
Tolstoi: Sota ja rauha 4  H I
Undset: Kevät  I O
Undset: Olav Auduninpoika  H I O
Undset: Pyhän Halvardin elämä ja ihmetyöt  H I
Wallace: Ben-Hur  H I

Kansanrunous
Nibelungien tarina H I

Runoteokset
Homeros: Odysseia  H I O

Alkuperäinen suomenkielinen 
nuorisokirjallisuus
Finne: Rautahelainen lipas H I K
Finne: Tuhatmarkkanen I K
Finne: Valkoinen Torakka I K

Hirn: Helin kesä O K
Hirn: Jännittävä talvi H K
Hänninen: Kaksi karkulaista H I K
Lydecken: Karkurit H I K
Lydecken: Kuulahden mohikaanit I K
Marck: Luokan ikävin tyttö H K
Marck: Minnan syyslukukausi H K
Sauli: Ajojahti I K
Sauli: Amiraali Spoofin rumpalipoika I K
Sauli: Kahden tulen välissä I K
Sauli: Merten huuhkajat H I
Sauli: Tunturitulva H K
Setälä: Pyryharakka O K
Swan: Sara ja Sarri I K
Swan: Ulla ja Mark I K
Topelius: Kuninkaan hansikas H O
Topelius: Lukemisia lapsille H I

Käännetty nuorisokirjallisuus
Aisopoksen satuja  I K
Andersen: Satuja ja tarinoita 7  H K
Andersen: Satuja ja tarinoita 8  H K
Andersen: Satuja ja tarinoita 9  H K
Asbjörnsen: Sooria Moorian linna 1  H I K
Born: Hannu Väkevä  H K
Burnett: Pikku lordi  H I
Collodi: Pitkänenän seikkailut  I K
Finnemore: Robin Hood ja hänen
 iloiset toverinsa  H O
Grimm: Pikku veli ja pikku sisar  H O
Maailman kauneimmat sadut  H I
Marryat: Uudenmetsän lapset I K
Roos: Kustaa Vaasan seikkailut Taalainmaassa  H K
Twain: Huckleberry Finnin seikkailut  H I
Twain: Tom Sawyer  K O
Verne: Kahden vuoden loma-aika  H I

Tietokirjallisuus

0. Yleisteokset

Arvosteleva luettelo suomenkielisestä
kirjallisuudesta 1924 H O
Arvosteleva luettelo suomenkielisestä
 kirjallisuudesta 1926 H O
Pieni tietosanakirja 1  H O
Valo 1 H I O
Valo 2 H I O
Valo 3 H I
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1. Filosofia. Psykologia

Bagheera: Luomakunnan herra H I
Bagheera: Seurustelun taito H I
Eucken: Elämän tarkoitus ja arvo H O
Trömner: Hypnotismi ja suggestio H O

2. Uskonto

Arndt: Totisesta kristillisyydestä H O
Kauppala: Marttyyrien historiaa H I O
Kauppala: Keski- ja uudenajan marttyyrien
 historiaa elämäkertoina ja henkilökuvina H O
Leadbeater: Teosofia H I O
Muroma: Herran sanan ääressä H K
Muroma: Herää valvomaan H K
Päivänsalo: Gennesaretin rannoilla H I
Virtanen: Itkevä Raamattu H O

3. Yhteiskunta

Suomen tilastollinen vuosikirja 1924 H O
Uutta kylvöä 1926 K O
Voionmaa: Yhteiskunnallinen
 alkoholikysymys H I O

4. Maantiede. Matkat.

Amundsen: Ensimmäinen lento 
 Napameren yli H I O
Amundsen: Ilmojen halki leveyspiirille
 88 astetta H O
Court-Treatt: Kap-kaupungista Kairoon H K
Darwin: Matka maapallon ympäri H I
Detzner: Neljä vuotta ihmissyöjien parissa H O
Engström: Ryssiä H I K
Haahti: Pyhillä poluilla H I O
Hagenbeck: Intian auringon alla I O
Jeannette: Me lähdimme Ranskaan
 ja Espanjaan H I K
Koskenniemi: Suvipäivä Hellaassa H K
Lampén: Värmlannin matka H I K
Linck: Kesäkausi siouxintiaanien parissa H K O
Maapallo 1 H K
Maapallo 4 H I K 
Maapallo 6 H I K
Maapallo 7 H I K
Mansikka: Tshekkoslovakia H K
Pälsi: Suomenlahden jäiltä H I K
Pälsi: Suuri, kaunis ja ruma maa H I K O
Salovaara: Löytöretkeilijät H O
Suomenmaa 6 H K
Suomenmaa 8 H K

Suomi 2 H I K
Suomi 3 H I K
Tuomikoski: Helsinkiläinen Lontoossa H I
Zeltins-Goldfelds: 7000 kilometriä halki 
 Afrikan aavikoiden  I K
Vaasan Jaakkoo: Jaakkoo lähti Pariisihi  I O
Vaasan Jaakkoo: Petsamhon valaskaloja 
 onkimhan H I O

5. Luonnontieteet

Aro: Kuvauksia luonnon eliöistä ja elämästä 1 H I
Aro: Kuvauksia luonnon eliöistä ja elämästä 2 H I
Berg: Kurkien keralla Afrikkaan H K
Kivirikko: Suomen linnut 1 H K
Kivirikko: Suomen linnut 2 H K

6. Talous. Tekniikka.

Tekniikan voittokulku 1 K O
Tekniikan voittokulku 2 K O

7. Taiteet. Urheilu.

Kaila: Hannes Kolehmainen H I
Kaila: Paavo Nurmi H I K
Kilparadan sankareita, toim. Yrjö Halme I K
Olympialaiskisat ennen ja Parisissa 1924 1, toim.
 Lauri Pihkala ja Martti Jukola   I K
Olympialaiskisat ennen ja Parisissa 1924 2,
 toim. Lauri Pihkala ja Martti Jukola   I K

8. Kirjallisuudentutkimus. Kielet.

Dillström: Kalevala ja meri H K
Krohn: Jack London H I
Leino: Elämäni kuvakirja 1 H I

9. Historia

Diehl: Teodora H K
Estlander: Eugen Schauman H I K
Gillard: Nikolai II H I
Hultin: Taistelun mies I K
Ignatius: Sortovuosista itsenäisyyteen I K
Kansallinen elämäkerrasto 1 H K O
Karilas: Suurmiesten seurassa K O
Lindbergh: Me. Lentokoneeni ja minä H I K
Luckner: Merikotka H I
Paley: Muistoja Venäjältä 1916-1919 H I K
Paulaharju: Vanha Raahe H I K
Pekkola: Herrana ja heittiönä I K
Sarfatti: Mussolini H I
Suomen vapaussota vuonna 1918 2 H I K
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Suomen vapaussota vuonna 1918 5 H I
Suomen vapaussota vuonna 1918 6 I K
Tschudi: Bismarck ja hänen vaimonsa H I
Wacklin: Satanen muistelmia Pohjanmaalta H I
Wegelius: Aseveljet 1 H I K
Wegelius: Aseveljet 2 H I
Wegelius: Routaa ja rautaa 1 H I K
Wegelius, Routaa ja rautaa 2 H I K
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Alkuperäinen suomenkielinen kaunokirjallisuus
Agapetus: Aatamin puvussa … ja vähän 
 Eevankin  I J S
Agapetus: Akkojen kauhuna I J S
Agapetus: Ei mitään selityksiä  I J P S
Auer: Maisteri pettää itsensä  I S
Eriksson: Perhetyttö  I J
Finne: Sammuva valo I J S
Haahti: Kotini puhuu  I P
Haarla: Varjojen sota  I S
Heiniö: Punaisen auton uusi ohjaaja  I P S
Hästesko-Heporauta: Temu  J P
Ingman: Tuntemattoman varjo  I J P S
Jartti: Joulusaunassa 3  I P
Järventaus: Maahantulo  I P S
Järventaus: Miehen kunnia  I P S
Järventaus: Savuava maa I J S
Jääskeläinen: Filip Weckrooth  I P S
Jääskeläinen: Taistelu vallasta  P S
Kallio: Kiirastuli  I S
Karhumäki: Korpiherra  I J P S
Karhumäki: Mylly pyörii  P S
Karri: Ristiinnaulittu  J S
Karri: Virta painaa  P S
Kirri: Lännestä länsirintamalle  P S
Kivimaa: Hetki ikuisen edessä  J P S
Kivimaa: Katu nousee taivaaseen I S
Kivimies: Sentaattorin sankarityö  P S
Koivukari: Alastomat kasvot  I J
Kojo: Ihminen päättää…  I S
Korpilinna: Voittajat tulevat  P S
Kosonen: Meno ja paluu  I J P
Kurkiala: Sisar Elisabeth  I P
Leinonen: Hakkapeliitat 1  I J P S
Oravala: Elämän virsi  I P S
Pekkanen: Kuolemattomat  J S
Pekkanen: Tehtaan varjossa  I J P
Pälsi: Fallesmannin-Arvo ja minä  J S
Pälsi: Ja sitten äitini antoi minulle tukkapöllyä  P S
Railo: Mennyt kesä  J P S

Rainio: Keisarin tekohampaat  J S
Routa: Maantieritari  I S
Sauli: Käpylintu ja urpiainen  J P
Seppänen: Ilohuoneet  I S
Sillanpää: Miehen tie  I P S
Sillanpää: Nuorena nukkunut  I J P S
Soini: Rouva johtaja  I J P S
Ståhlberg: Kohti päivän nousua  I P S
Talvio: Hed-Ulla ja hänen kosijansa I P S
Talvio: Ne 45.000  I J P S
Topelius: Kootut teokset 12  I J
Toppila: Päästä meitä pahasta  J P S
Torikka: Punainen myrsky  P S
Tuulia: Elämä ja Eeva  J P
Uoma: Luurankotakki  J S
Urpiala: Hauta rajan takana  P S
Valakivi: Nuortuva maailma  J S
Waltari: Appelsiininsiemen  I P S
Waltari: Siellä missä miehiä tehdään  I P
Valtonen: Kunnankirjuri  I J P S
Wegelius: Elämän viima  I S

Runoteokset
Kailas: Runoja P S
Suomen runotar  I P S

Käännöskirjallisuus
Ammers-Kuller: Eeva ja omena  I J S
Baum: Loistohotelli  I S
Bogren: Ullan tarina  I S
Charles: Helenan perhe  I P
Charles: Luther ja hänen ystävänsä  I S
Dahn: Taistelu Roomasta 1  I S
Dickens: Kaksi kaupunkia  J S
Dickens: Pickwick-kerhon jälkeenjääneet
 paperit 1  I J P S
Dickens: Pickwick-kerhon jälkeenjääneet
 paperit 2  I J P S
Dixelius: Papintyttären tarina  I J P S 
Dixelius: Pojanpoika  I J P S

Liite 8.

Vuosina 1931–1932 julkaistujen kirjojen hankinta eräissä kirjastoissa

Lueteltu kirjat, jotka hankittiin vähintään kahteen seuraavista neljästä kirjastosta: Iin kantakir-
jasto (I), Janakkalan kantakirjasto  (J), Pälkäneen kantakirjasto  (P), Savonlinnan kaupungin-
kirjasto  (S)  
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Dostojevski: Muistelmia kuolleesta talosta  P S
Galsworthy: Tumma kukka I J S
Galsworthy: Tyttö odottaa P S
Gobsch: Euroopan tuho 1934  J S
Hugo: Kurjat  J P S
Lauesen: Ja nyt odotamme laivaa  J P S
Lewis: Autokuningas  I J S
Lewis: Valtakatu  I J S
Remarque: Paluutie  J S
Scott: Perthin kaunotar  J S
Stolpe: Kuoleman odotushuoneessa  I J S
Tammsaare: Totuus ja oikeus  P S
Thomas: Katrinista tuli sotilas  J S
Turgenjev: Metsämiehen muistelmia  I S
Vanha Nunna: Maalaiskoululla  P S
Wassermann: Mauriziuksen oikeusjuttu  J S
Wodehouse: Kesäinen rajuilma  I S
Voss: Kaksi ihmistä  I P S

Alkuperäinen suomenkielinen 
nuorisokirjallisuus
Aaltokivi: Olli Tiainen  I S
Elmgren: Luokan arvoitus  J P S
Huotari: Satu lihavasta ja laihasta noita-akasta  J P
Kivistö: Timanttisormus  I J S
Lydecken: Helmenpyytäjä  I S
Merimaa: Takapihan sankareita  P S
Merimaa: Yrjön koettelemukset  J S
Nuorpuu: Erilainen kuin toiset  J S
Nuorpuu: Hauska yllätys  J S
Nuorvala: Ryssänsaaren salaisuus  I S
Nuorvala: Salasana I P S
Pekkola: Kiva kouluvuosi  I J S
Sarkanen: Minä olen Ethelka  J S
Sauli: Erämaa ottaa ohjakset  I J S
Sauli: Hopeamaja  P S
Sauli: Kuolleen kaupungin kuningatar  I J S
Topelius: Lukemisia lapsille 1  I S
Topelius: Lukemisia lapsille 2  I S
Topelius:  Lukemisia lapsille 9 J P
Tyyne: Portti auki  J P S

Käännetty nuorisokirjallisuus
Alcott: Pikku miehiä  I J S
Alcott: Pikku naisia  I J
Benson: Sininen ovi  P S
Cooper: Hirventappaja  I P S
Cooper: Viimeinen  mohikaani  I J S
Curwood: Aarteen etsijät  J S
Dominik: Lehtipojasta miljoonamieheksi  J S

Eipper: Eläinten lapsia  J S
Eipper: Kissimirrejä  J P S
Hjort-Johansen: Valaanpyynti  J S
Kingsley: Vellamon lapset  J S
Kästner: Pojat salapoliiseina  J P
Kästner: Töpö ja Anton  J P S
Skipper: Kohtauslammikko  I J P S
Spyri: Dori työssä  I J S
Spyri: Mitähän Dorista tulee  I S
Stuart: Luonnonlapsi  J P

Tietokirjallisuus

0. Yleisteokset

Cannelin: Kirjastonhoidon opas  P S
Iso tietosanakirja 4  J S
Snellman: Kootut teokset 1  P S
Snellman: Kootut teokset 8  P S
Snellman: Kootut teokset 11  P S
Snellman: Kootut teokset 12  P S

1. Filosofia. Psykologia

2. Uskonto

Jones: Kristus maailman valtateillä  P S
Muroma: Mestarin kanssa kahden  P S

3. Yhteiskunta

Ford: Eteenpäin – kaikesta huolimatta  P S

4. Maantiede. Matkat

Just: Siperiaan – vapaaehtoisesti  I S
Kallas: Marokon lumoissa  I S
Karmo: Sumumailta  J S
Koskinen: Suomalainen Afrikan sydämessä I S
Krohn: Englantia oppimassa  I J S
Paulaharju: Härmän aukeilta  J S
Pohjanpalo: Australiaa kynällä ja kameralla J P S
Pälsi: Petsamoon kuin ulkomaille  J S
Suomenmaa 9:2  I P S
Toivola: Aurinkoista Amerikkaa  J P S
Tuulia: Kaupunki vuorella  P S
Westermarck: Avioliiton historia  J S

5. Luonnontieteet

Kuusisto: Lintukuvia  J P
Räsänen: Hermomme ja kohtalomme  J S
Salovaara, toim. Eläinten maailma 2  I J
Salovaara, toim. Eläinten maailma 3  I J
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6. Talous. Tekniikka

Tiina T: Ruokapakinoita  J P

7. Taide. Urheilu

Gallen-Kallela: Afrikka-kirja  P S
Jukola: Me uskomme urheiluun  I J P S
Lahtinen: Urheilutaito  I J S

8. Kirjallisuudentutkimus. Kielet

Kianto: Nuori runoilijamaisteri  P S
Koskenniemi: Nuori Goethe  P S
Lagerlöf: Nuoren tytön päiväkirja  J P S
Onerva: Eino Leino 1  J S
Onerva: Eino Leino 2  J S

9. Historia

Aho: Gautama Buddha  I P
Castren: Kiveliön suuri herättäjä 
 Lars Levi Laestadius  I S
Grimberg: Kansojen historia 5  I P
Gummerus: P.E. Svinhufvud  P S
Holm: Suurmiesten sukulaisia I S
Juvelius: Suomen kansan aikakirjat 5  I P
Juvelius: Suomen kansan aikakirjat 6  I S
Karilas: Wallin, erämaan mies I P S
Karimo: Kumpujen yöstä 3  P S
Karimo: Kumpujen yöstä 4  P S
Karpio: Matti Helenius-Seppälä  P S
Kaukovalta: Hämeen läänin historia 1  J P
Kaukovalta: Hämeen läänin historia 2  J P
Maria: Prinsessan kasvatus  I P S
Munthe: Lumottu saari  J P S
Pekkola: Kalterijääkärit 2  I P S
Wegelius: Routaa ja rautaa 4  I P S
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Liite 9.

Vuonna 1935 julkaistun kirjallisuuden hankinta kirjastoihin ja Helle Kannilan 
suositukset

Helle Kannila julkaisi 1938 Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä  selvityksen 1935 ilmestyneen 
suomenkielisen kirjallisuuden ensipainosten hankinnasta kirjastoihin. Hän käytti aineistonaan 
kirjalaskuja, joita kirjastot toimittivat valtion kirjastotoimistoon valtionapuhakemusten liitteenä. 
Suurimpien kaupunginkirjastojen kirjahankinnat jäivät kuitenkin yhteenvedossa ottamatta huo-
mioon, koska ne vapautettiin laskujen toimittamisesta. Kannila mainitsi yhteenvedossa kaikki 
nimekkeet, joita oli hankittu vähintään 50 kappaletta. Hän huomautti, että koska kirjastoihin 
yleensä ostettiin nimekkeestä vain yksi kappale, on kirjojen lukumäärä lähes poikkeuksessa sama 
kuin kirjan hankkineiden kirjastojen lukumäärä. 

Alla olevissa taulukoissa esitetään hankituin kaunokirjallisuus sekä Kannilan ao. kirjoista an-
tamat suositukset. Kannila laati kaksi suosituslistaa, laajemman Vuoden kirjallinen sato -luette-
lon sekä suppean Tuhannen markan kirjat  -listan.

Kaunokirjallisuus
Alkuperäinen suomenkielinen kertomakirjallisuus (hankittu vähintään 50 kpl)

Nimeke Hankittu kpl Sisältyy Kan-
nilan Vuoden 
1935 kirjalli-
seen satoon

Sisältyy Kan-
nilan Tuhan-
nen markan 
kirjoihin

Railo: Kuin uni ja varjo 674 x
Valtonen: Tarvaatar 561 x
Agapetus: Asessorin naishuolet 492 x
Haarla: Nuori pirkkalaispäällikkö 2 401 x
Järventaus: Hyljätty kylä 379 x x
Karimo: Kohtalon kolmas hetki 360
Pekkanen: Ihmisten kevät 336 x x
Jääskeläinen: Taistelu Viipurista 307 x
Sauli: Pormestari pakenee yhteiskuntaa 296 x
Rauta: Meidän äiti 279 x
Lainio: Pohjolan elinkautisia 261 x x
Lintumaa: Elosalamat 251 x
Waltari: Palava nuoruus 249 x
Karhumäki: Tuli ja leimaus 248 x x
Leinonen: Keväästä kevääseen 241 x
Tamminen: Takuu 237 x
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Valentin: Melkein vakavaa 235 x
Toppila: Tulisilla vaunuilla 208 x
Manner: Viesti yöstä 187 x
Soini: Isänsä tytär 185 x
Penttilä: Kreivi Kolontsov unohtaa 184 x
Kivijärvi: Tiimalasissa valuu hiekka 163 x
Salminen: Tuntematon huomen 160 x
Ylämaa: Sinä saavut 150 x
Rauanheimo: Kultavasikka 149 x
Makkonen: Savon kupias 147
Santavuori: Sylvesterinyö 136 x
Seppänen: Särkynyt nimikilpi 130 x
Härkönen: Juhlahattu 123 x x
Hämäläinen: Katuojan vettä 120 x x
Hänninen: Aslak Jaur 103
Uurto: Kypsyminen 101 x
Ilmari: Kaukopää 97 x
Kianto: Vanha postineiti 93 x
Korhos-Heikki: Martti Kitunen 92
Heporauta: Lausuntaohjelmistoa 98
Miihkali: Uusi isänmaa 87
Kukkonen: Sissipäällikön unelma 79
Välisalmi: Elämän maantiellä 76 x
Laurila: Kumpi on se oikea 69 x
Kianto: Vienan Karjala 66
Merenmaa: Vilpitön usko 64 x
Haanpää: Isännät ja isäntien varjot x
Karri: Ovella x
Valkonen: Tatu tapaa Ilonan x x
Mertala: Pohjan pauloissa x
Kajanto: Näkymätön rintama x



333

Liite 9

Käännetty kertomakirjallisuus (hankittu vähintään 50 kpl)

Nimeke Hankittu kpl Sisältyy Kan-
nilan Vuoden 
1935 kirjalli-
seen satoon

Sisältyy Kan-
nilan Tuhan-
nen markan 
kirjoihin

Gulbranssen: Metsien humina 346 x x
Allen: Anthony Adverse 301 x
Boo: Rakas, oma minä 276 x
Buck: Hajalle mennyt suku 234 x
Gudmundsson: Kaukainen ranta 181 x
Fangen: Mies rakasti vanhurskautta 170 x x
Gulbranssen: Tunturilta tuulee 177 x
Kagava: Ken sielunsa hukuttaa 158 x
Undset: Yksitoista vuotta 126 x
Tammsaare: Totuus ja oikeus 114 x x
Pestalozzi: Lienhard ja Gertrud 96 x
Ravn: Me virkatytöt 77
Werfel: 40 päivää Musa Daghilla 76 x x
Ravn: Serkukset 69
Lagerkvist: Kuolleet, jotka etsivät Jumalaa 65 x
Verne: Pohjoista kohti 59 x
Verne: Kapteeni Hatteras 56 x
Crofts: Wight-saaren arvoitus 51
Hilton: Hyvästi, Mr. Chips x
Bridge: Huviretki Pekingistä x
Twain: Humoreskeja x
Hasek: Kunnon sotamies Shveikin…1. x
Puskin: Kapteenin tytär x
Veresajev: Sisarukset x
Gubsky: Tule onnelliseksi, Zina! x
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Runot1

Nimeke Hankittu kpl Sisältyy Kan-
nilan Vuoden 
1935 kirjalli-
seen satoon

Sisältyy Kan-
nilan Tuhan-
nen markan 
kirjoihin

Asunta: Mastolyhty 44 x
Kivimaa: Kaiho ja elämä 41 x
Pajunen-Kivikäs: Humoristista lausuntaohjelmistoa 36
La Fontaine: Tarinoita 32 x
Harmaja: Sateen jälkeen 28 x
Paloheimo: Vaeltava laulaja x
Tervo: Sinisiä liekkejä x
Kuusi: Runon ja raudan kirja x
Ovidius: Muodonmuutoksia x
Runeberg: Hirvenhiihtäjät x

Näytelmät2

Nimeke Hankittu kpl Sisältyy Kan-
nilan Vuoden 
1935 kirjalli-
seen satoon

Sisältyy Kan-
nilan Tuhan-
nen markan 
kirjoihin

Kallas: Mare ja hänen poikansa 7
Järventaus: Yks ón tarpeellinen x
Tola: Riemujuhla x
Tola: Syynalainen x

1 Yhtään runoteosta ei hankittu 50 kappaletta tai enemmän. Kannila mainitsee kirjastoihin hankituista 
runokirjoista taulukkoon otetut viisi teosta.

2 Kannilan mukaan ainoa kirjastoihin hankittu näytelmä oli  Kallaksen Mare ja hänen poikansa.
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Tietokirjallisuus (hankittu vähintään 50 kpl)
Alla olevissa taulukoissa esitetään hankinnat yleisen kymmenluokituksen mukaan järjestettyinä. 

Yleisteokset

Nimeke Hankittu kpl Sisältyy Kan-
nilan Vuoden 
1935 kirjalli-
seen satoon

Sisältyy Kan-
nilan Tuhan-
nen markan 
kirjoihin

Salovaara: Poikain edessä 69 x
Iso tietosanakirja 8 60 x
Iso tietosanakirja 9 60 x
Kodin tietokirja, toim. Karilas 50 x
Kokouksien pito x

Filosofia. Psykologia

Nimeke Hankittu kpl Sisältyy Kan-
nilan Vuoden 
1935 kirjalli-
seen satoon

Sisältyy Kan-
nilan Tuhan-
nen markan 
kirjoihin

Bergroth: Heräjä, armas synnyinmaa 100 x
Salomaa: Filosofian historia x
Havas: Viittatie x
Casson: Menestys ja onni x
Ala-Kulju: Eveliina-täti puhuu Suomen lapsille x
Reima: Varhaisnuorison kasvatus x
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Uskonto

Nimeke Hankittu kpl Sisältyy Kan-
nilan Vuoden 
1935 kirjalli-
seen satoon

Sisältyy Kan-
nilan Tuhan-
nen markan 
kirjoihin

Hela: Oxfordia oppimassa 221 x
Muroma: Elämän uudistus 144 x
Isoäiti, kerro minulle Jeesuksesta (lastenk.) 126 x
Salomies: Jumalan tulet 74 x x
Fangen: Kristillinen maailmanvallankumous 64 x
Kaila: Apostolien teot x
Lujanen: Kun Herran tuli syttyi x
Hamner: Iankaikkisen elämän matkaopas x
Hedberg: Elämänsanoja x
Seppälä: Kanssamme on Jumala x
Sormunen: Jumalan edessä x
Gummerus: Jumalan seurakunta x
Hallesby: Jokapäiväinen uudistus x
Hallesby: Korkeimman suojassa x
Dickens: Jeesuksen elämä x
Oehler: Hiljaisuuden voima x
Tiililä: Lapset näyttävät tietä x
Saarnivaara: Kaste x
Virkkunen: Nuorukaisten sielunhoito x
Alanen: Luther ja omatunto x
Collan: Aamunkoittoa Abessiniassa x
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Yhteiskunta

Nimeke Hankittu kpl Sisältyy Kan-
nilan Vuoden 
1935 kirjalli-
seen satoon

Sisältyy Kan-
nilan Tuhan-
nen markan 
kirjoihin

Wuorinen: Suomalaisuuden historia 84 x
Forsman: Mihin olemme menossa? x
Saarialho: Köyhäinhoitolainsäädäntö x
Merikoski: Yhdistyslainsäädäntö x
Castrén: Kansakoululainsäädäntö x
Salmela: Suomen kansakouluhallinnon pääpiirteet x
List: Kansantaloustieteen kansallinen järjestelmä x
Heller: Teoreettinen kansantaloustiede x
Kovero: Tulokäsite ja julkinen talous x
Haataja: Maakysymyksemme x
Järvinen: Pankkitekniikka x
Kivikari: Verotuspaikan määräytyminen x
Henderson: Tie rauhaan x
Lehmusto: J.V. Snellman ja suomalaisuus x
Suomen kansanopisto ja sen työntekijät x

Maantiede. Matkat.

Nimeke Hankittu kpl Sisältyy Kan-
nilan Vuoden 
1935 kirjalli-
seen satoon

Sisältyy Kan-
nilan Tuhan-
nen markan 
kirjoihin

Paulaharju: Ruijan äärimmäisillä saarilla 257 x

Serp: Kiinassa kuukin on kummempi 245 x
Haslund-Christensen: Kesytön Aasia 172 x
Himberg: Loistolaivalla maapallon ympäri 142 x
Nuutinen: Suvista Savoa 136 x
Halliburton: Lentävä matto 130 x
Lampén-Iso-Keisari: Savo ja savolaiset 119 x
Stiernstedt: Mitä Venäjällä näin 116 x
Rytkönen: Tuulastulilta ja karhumailta 113 x
Vatanen: Abessinia 100 x x
Vanhan runon mailta x
Näsi: Laatokan laulumailta x
Farago: Abessinia aattona x
Maailmankartasto x
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Luonnontieteet. Lääketiede.

Nimeke Hankittu kpl Sisältyy Kan-
nilan Vuoden 
1935 kirjalli-
seen satoon

Sisältyy Kan-
nilan Tuhan-
nen markan 
kirjoihin

Jeans: Maailmankaikkeus 93 x
Kari: Kaija-tohtorin terveyspakinoita 97 x
Hornibrook: Pidä vatsasi kurissa 84 x
Hornibrook: Nuorru ja norjistu 74 x
Valle: Suurperhoset 1. x
Söderström: Perhelääkäri x x
Schou: Sielullisia ristiriitoja x
Sairaanhoitajattarien oppikirja 7-8 x

Talous. Tekniikka

Nimeke Hankittu kpl Sisältyy Kan-
nilan Vuoden 
1935 kirjalli-
seen satoon

Sisältyy Kan-
nilan Tuhan-
nen markan 
kirjoihin

Kinnunen: Perheen ravinto omasta maasta 137 x
Salonen: Aikainen vihannesviljelys 63 x
Keksintöjen kirja 5. 63 x
Koljonen: Sähköistetty maatila 57 x
Schieldrop: Tekniikan ihmeet x
Valtionrautatiet, toim. Kaskimies x
Strömmer: Metallityöt x
Survonen-Salonen: Kellarikirja x
Tervetuloa kahville! x
Nathhorst: Kodin koristelua x
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Taide. Urheilu

Nimeke Hankittu kpl Sisältyy Kan-
nilan Vuoden 
1935 kirjalli-
seen satoon

Sisältyy Kan-
nilan Tuhan-
nen markan 
kirjoihin

Jukola: Huippu-urheilun historia 200 x
Jäämaa: Ajanvietteen ihmekirja 127 x
Ekman: Jean Sibelius 110 x x
Marjanen: Tehoava puhetaito 89 x
Lappalainen: Poikien hiihdon opas 78 x
Lappalainen: Poikien urheilutoiminnan opas 67 x
Gallen-Kallela: Kalevala-taidetta x
Ackté: Taiteeni taipaleelta x
Saikkola: Tonttujohtajan opas x
Laherma: Voimisteluryhmiä x

Kirjallisuus. Kielitiede.

Nimeke Hankittu kpl Sisältyy Kan-
nilan Vuoden 
1935 kirjalli-
seen satoon

Sisältyy Kan-
nilan Tuhan-
nen markan 
kirjoihin

Koskenniemi: Onnen antimet 233 x x
Haavio: Suomalaisen muinaisrunouden maailma 84 x
Viljanen: V.A. Koskenniemi 75 x
Waltari: Aiotko kirjailijaksi 74 x
Ekholm-Sjöding-Havu: Kirjallisuushistoria 73 x x
Salminen: Kalevala-kirja 67 x x
Railo: Yleisen kirjallisuuden historia 3. 60 x
Kalevala (useita uusia painoksia) x
Pienois-Kanteletar x
Kalevalaisia kasvatusarvoja x
Rantoja: Eteläpohjalaisia kirjailijoita x
Mikszáth: Mauri Jòkai x
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Historia

Nimeke Hankittu kpl Sisältyy Kan-
nilan Vuoden 
1935 kirjalli-
seen satoon

Sisältyy Kan-
nilan Tuhan-
nen markan 
kirjoihin

Rahmanova: Avioelämää punaisessa myrskyssä 424 x
Sihvo: Etappijääkärinä meren hengessä 235 x
Wegelius: Aselaiva 232 x
Pekkola-Auer: Kalterijääkärit 3. 215 x
Aleksanteri Mihailovitsch: Suurruhtinas kaikesta 
huolimatta

163 x

Juva: Suomen kansan aikakirjat 8. 163 x
Hannula: Maailmansodan historia 1. 155 x
Krohn: Pikkupojista sotaherroiksi 116
Wehrt: Tannenberg 106 x
Marttina: Miesten syöjiltä sijoilta 103
Zweig: Marie Antoinette 101 x
Jaakkola: Suomen varhaishistoria 94 x
Niiranen: Voiko kätilö tulla? 69 x
Räikkönen: Svinhufvud ja itsenäisyyssenaatti 64 x
Lockhart: Mennyt loisto 58 x
Sinnemäki: Laupeudensisaria 54 x
Sinnemäki: Kaksi piispaa 53 x
Suomen kulttuurihistoria 3. x
Danielson-Kalmari: Suomen valtio- ja… 3:2 x
Gummerus: Aktiivisilta taisteluvuosilta x
Hultin: Päiväkirjani kertoo x
Kuussaari: Suomen suvun tiet x
Hammerton: Muinaisajan ihmeet 2. x
Anttila: Elias Lönnrot x x
Virkkunen: Agathon Meurman x
Palola: Runoja, värejä, säveleitä x
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Nuorisokirjallisuus (hankittu vähintään 50 kpl)3

Nimeke Hankittu kpl

Penttilä: Hyppivä huuli 146
Lydecken: Merisodan pyörteissä 143
Kulomaa: Nuori heimopäällikkö 137
Lappi-Seppälä: Stålhandsken kasvinkumppani 126
Nuorvala: Aktivisti 121
Aho: Suomenlahden aarrelaiva 115
Coolidge: Alppilaakson maja 112
Valentin: Amerikkalaisen kadonneet jalokivet 106
Nuorvala: Salaperäinen matelija 104
Karilas: Venezuelan valloittajat 89
Ammers-Küller: Vastarintaan 84
Karhia: ”Musta Pekka” 79
Heinberg: Epäiltynä 78
Kainuu: Suuren veden purjehtija 71
Kingsley: Uroita 67
Lydecken: Murad Bey 61
Karpola: Liian monta johtoa 60
Klemola: Nopsajalka ja Tähtisilmä 56
Yhteensä 1755

Lähteet:

Cannelin, Helle. Vuoden 1935 kirjallinen sato. Kansanvalistus ja Kirjastolehti 1936, 29–32, 
54–58.

Cannelin, Helle. Millaista kaunokirjallisuutta kirjastoihimme ostetaan? Kansanvalistus ja Kirjas-
tolehti 1938, 129–134. 

Cannelin Helle. Millaisia tietokirjoja kirjastoihimme ostetaan? Kansanvalistus ja Kirjastolehti 
1938, 86–94.

3 Nuorisokirjallisuutta Kannila ei sisällyttänyt Vuoden kirjallinen sato- ja Tuhannen markan kirjat -lu-
etteloihinsa.
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Alkuperäinen suomenkielinen kaunokirjallisuus
Agapetus: Hilman päivät  A H P
Alhovuori: Älkää tuomitko  H P
Anttila: Nuoret kauppiaat  H O P
Anttila: Pyryn perhe A O P
Haahti: Kesätoverit; Meren säveliä  H P
Haanpää: Syntyykö uusi suku  A H
Haarla: Kurkien taru  H P
Haarla: Marketan kosto  H P
Heiniö: Miehen pitää luopuman  H O P
Heiniö: Viileä suvi  H P
Heporauta: Helena Saarlahti  A H O P
Heporauta: Jumalan kämmenellä A H P
Hosia: Kypsynyttä viljaa  H P
Huntuvuori: Vaeltajan virsi  H P
Ingman: Elämän multa  H O P
Ingman: Oman leikkinsä vanki  H O
Järnefelt-Rauanheimo: Myötä- ja
 vastoinkäymisessä  H P
Järventaus: Sydenpolttajat  H P
Jääskeläinen: Herran veli  H P
Jääskeläinen: Suomen valtiatar  O P
Karri: Harvat ovat valitut  H P
Kivimaa: Saari tuulten sylissä  H O P
Korhonen: Viimeiset muuttolinnut  H O
Leinonen: Yrjänän emännän synti  A H O P
Louhija: Kaksiteräinen miekka  H P
Manninen: Erämaan armoilla  H P
Manninen: Tunturi uhkaa  H P
Nuolivaara: Isäntä ja emäntä  A H O P
Nuolivaara: Päivä ja ehtoo A H P
Ollinaho: Viittatie H P
Pekkanen: Isänmaan ranta  A H O P
Penttilä: Kalpea kamala  H P
Piirainen: Päivä laskee länteen  A H O P
Pohjanpää: Kesäyön laulu  A H O P
Railo: Koti virran rannalla 1  A H O P
Railo: Koti virran rannalla 2  A H O P
Railo: Koti virran rannalla 3 A H O P
Rauanheimo: Uhrisavu  A H P

Rauta: Kalle Antinpoika  H P
Saarinen: Elämän kumma kudos  H P
Salminen: Kolmen naisen talo  A H
Santavuori: Hiiltynyt lehti  A H
Santavuori: Sen täytyi kerran tulla  H O P
Sarkola: Mitään ei voi salata  H P
Sauli: Kotka ja nahkatakki  H P
Setälä: Sangen tavallisia virkanaisia  H O
Somersalo: Kaarina Hannuntytär  H P
Ståhlberg: Mathilda Wrede  O P
Toppila: Siernaporin kuningas  A H O P
Waltari: Jälkinäytös  A O
Waltari: Vieras mies tuli taloon  A O
Valtonen: Nykyhetken tyttölapsi  A O
Veenkivi: Köyhän lapsen isänmaa  H P

Kansanrunous
Kanteletar  H P

Käännöskirjallisuus
Buck: Ylpeä sydän  A H P
Čapek: Kotiinpaluu  H P
Čapek: Salamanterisota  H P
Cronin: Sisärengas  H P
Földes: Kalastavan kissan katu  H P
Gudmundsson: Maan lapset  H P
Gudmundsson: Pyhä tunturi  H P
Gunnarsson: Borgin suvun taru  H P
Hoster: Monet ovat kutsutut  H P
Mitchell: Tuulen viemää 1  H O P
Mitchell: Tuulen viemää 2  H O P
Moberg: Raskin perhe  H P
Nordhoff & Hall: Myrskyn kourissa  H P
Stiernstedt: Ullabella  A O
Undset: Peilikuvia  H P

Liite 10.

Vuosina 1937–1938 julkaistujen kirjojen hankinta eräissä kirjastoissa

Lueteltu kirjat, jotka hankittiin vähintään kahteen seuraavista neljästä kirjastosta: Alajärven 
kantakirjasto (A), Huittisten kantakirjasto  (H), Oulunsalon kantakirjasto (O), Pälkäneen kan-
takirjasto  (P)
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Alkuperäinen suomenkielinen 
nuorisokirjallisuus
Jorkama: Kivikirkon salaisuus  A P
Noppari: Penttahisen pidot vuoressa  H P
Nuorvala: Peukalon jälki  A P
Rasila: Puolan kuningaskruunu  A O P
Sauli: Mustat ketut  A P
Valentin: Pikajuna   11.45  A P

Käännetty nuorisokirjallisuus
Knudsen: Afrikan Jessie  H O
Molnár: Koulupoikia  H P
Stevenson: Ihmisryöstö  H P

Tietokirjallisuus

0. Yleisteokset

Arvosteleva luettelo suomenkielisestä 
 kirjallisuudesta 1936  H P
Arvosteleva luettelo suomenkielisestä
 kirjallisuudesta 1937  H P
Pikku jättiläinen, toim. Karilas  H P

1. Filosofia. Psykologia

Carnegie: Miten saan ystäviä, menestystä,
 vaikutusvaltaa  H P
Isoäiti: Takaisin kotiin  O P

2. Uskonto

Ahla: Jumalan pieni köyhä  H P
Hallesby: Viimeiset ajat  H P
Sormunen: Uskon mies  A H P
Virtanen: Rampana taivaaseen  H O P

3. Yhteiskunta

Valtiopäiväasiakirjoja A H

4. Maantiede. Matkat

Hedin: Nykypäivien Saksa  H O
Leinonen: Atlanttia ja Amerikkaa  H P
Palola: Heleätä Hämettä H P

5. Luonnontieteet

Laitakari: Suomen malmit  H P

6. Talous. Tekniikka

Keksintöjen kirja 7  H P
Pihkala: Maanviljelystalouden alkeet  H P
Sarvas: Kuuntelijan radio-opas  H P
Schalin: Koristepensaista kauneimmat  H P

7. Taide. Urheilu

Iso-Hollo: Maalista maratoniin  H P
Suomen hiihto 1926-1936  H P

8. Kirjallisuudentutkimus. Kielet

Hirn & Hirn: Runeberg ja hänen maailmansa H P
Kalevala Suomen kansan omaisuudeksi  H P
Vaaskivi: F.E. Sillanpää  H P

9. Historia

Curie: Äitini Marie Curie  H P
C.G. Mannerheim, toim. Kekoni & Viherjuuri  H P
Grimberg: Kansojen historia 8.  H P
Harmaja: Pilven veikot  H P
Harri: Kirottujen tarina  H O
Juva: Suomen kansan aikakirjat 9  H P
Juva: Suomen kansan aikakirjat 10  H P
Korhonen: Suomen itärajan syntyhistoria  H P
Parikka: Viimeinen taisto  H P
Pälsi: Sukupolvien perintö  H P
Qvarnström: Tarunhohtoinen elämä  H P



344

Liitteet

Alkuperäinen kotimainen kaunokirjallisuus

Liite 11.

Kirjastoista 1929 lainatuin aikuisten tieto- ja kaunokirjallisuus 

Helle Kannila kysyi kirjastoilta Kansanvalistus ja Kirjastolehden välityksellä edellisten vuosien 
kymmentä lainatuinta kaunokirjaa ja kymmentä lainatuinta tietokirjaa, nuorisokirjallisuutta lu-
kuun ottamatta. Vastauksia tuli 126 kirjastosta, joista 11 oli kaupunginkirjastoja, 84 maalaiskun-
tien kantakirjastoja, 30 maalaiskuntien piirikirjastoja ja yksi yhdistyskirjasto. Seuraavaan luette-
loon on koottu teokset, jotka on mainittu vähintään kolmen kirjaston vastauksessa.

Kirjan nimen jälkeen mainintojen lukumäärä.

Linnankoski: Laulu tulipunaisesta kukasta 65
Topelius: Välskärin kertomuksia 60
Kivi: Seitsemän veljestä 47
Valtonen: Nuoren opettajattaren varavent-

tiili 30
Kianto: Ryysyrannan Jooseppi 20
Ivalo: Erämaan taistelu 18
Valtonen: Opettajan villikko 18
Lassila: Tulitikkuja lainaamassa 15
Valtonen: Älä nuolaise ennenkuin tipahtaa 15
Aho: Panu 14
Haahti: Valkeneva tie 14
Haahti: Kun valkenee 14
Haahti: Helvi 14
Pärnänen: Antti Kivekäs 11
Ivalo: Juho Vesainen 10
Alkio: Puukkojunkkarit 8
Ivalo: Kreivin aikaan 8
Rosendal: Herran tuli 8
Virtanen: Laitakaupungin pappi 8
Wilkuna: Tapani Löfvingin seikkailut 8
Ingman: Virranviemä 7
Ivalo: Erämaan nuijamiehet 7
Jartti: Joulusaunassa 7
Aho: Rautatie 6
Halme: Kyläraittien kuningas 6
Hänninen: Kiveliön karkurit 6
Nikkinen: Leppirannan Lauri 6
Linnankoski: Pakolaiset 5
Ivalo: Viipurin pamaus 5
Aho: Juha 5

Järnefelt: Greeta ja hänen Herransa 5
Järnefelt: Minun Marttani 5
Hahnsson: Kotikuusen kuiskehia 5
Iisalo: Soljalan emäntä 5
Aho: Papin rouva 4
Aho: Papin tytär 4
Finne: Sysmäläinen 4
Järventaus: Taivaallinen puuseppä 4
Kallas: Reigin pappi 4
Kaski: Syväys 4
Kataja: Koskenlaskijan morsian 4
Leinonen: Lakeuksien lukko 4
Runeberg: Vänrikki Stoolin tarinat 4
Wilkuna: Miekka ja sana 4
Agapetus: Aatamin puvussa 3
Agapetus: Setä ja serkunpoika 3
Aho: Kevät ja takatalvi 3
Aura: Härkmanin pojat 3
Haanpää: Tuuli käy heidän ylitseen 3
Helanen: Ankarat tähdet 3
Hänninen: Kiveliön kuningas 3
Järventaus: Ristilukki 3
Kojo: ”Tänään ei kukaan auta ketään” 3
Koskimaa: Uskollinen vähässä 3
Lindberg-Dovlette: Haaremin ristikon 

takaa 3
Rauanheimo: Uuteen maailmaan 3
Topelius: Talvi-iltain tarinoita 3
Virtanen: Papinkaavun alla 3
Vuolle: Hallin Janne 3
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Käännöskirjallisuus

Brontë: Kotiopettajatttaren romaani 6
Lagerlöf: Pappilan kasvatti 6
Caine: Kristitty 5
Barclay: Tähden johtaessa 5
Defoe: Robinson Crusoe 5
Runa: Helisevä vaski 5
Dumas: Monte-Criston kreivi 4
Gárdonyi: Egerin tähdet 4
Hugo: Kurjat 4
Lagerlöf: Suotorpan tyttö 4
Blanche: Koston henki 3
Caine: Man-saaren tyttö 3
Dumas: Myladyn poika 3
London: Martin Eden 3
London: Merisusi 3
Rolland: Lumottu sielu 3
Runa: Hänen silmiensä valo 3
Tolstoi: Ylösnousemus 3
Caine: Ihmisen herra 20

Barclay: Rukousnauha 19
Runa: Valkolilja-sarja 171 
Dumas: Kolme muskettisoturia 13
Runa: Erämaan pappi-sarja 132

Caine: Vaimo, jonkas minulle annoit 12
Barclay: Valkoiset sisaret 10
Burroughs: Tarzan-sarja 93 
Blink: Historialliset romaanit 84 
Krasnov: Kaksoiskotkasta punalippuun 8
Lagerlöf: Gösta Berlingin taru 8
Tolstoi: Anna Karenina 8
Undset: Kristiina Lauritsantytär 8
Caine: Ikuinen kaupunki 7
Caine: Tuhlaajapoika 7
Montgomery: Anna-sarja 75 
Runa: Hänen äitinsä Jumala 7
Sienkiewicz: Quo vadis 7
Wallace: Ben-Hur 7

1 Valkolilja-sarjan teokset: Valkolilja, Valkoliljan tytär, Sif Randal.
2 Erämaan pappi -sarjan teokset: Erämaan pappi, Erämaan papin avioliitto, Erämaan papin tytär.
3 Vuoteen 1929 mennessä ilmestyivät seuraavat Tarzan-kirjat: Tarzan, apinain kuningas, Tarzanin pa-

luu, Tarzan ja Oparin aarteet, Tarzanin pedot, Tarzanin poika, Tarzanin viidakkoseikkailuja, Tarzan 
ja valkoinen nainen, Tarzan ja kultaleijona, Tarzan ja pikkuväki, Kauhea Tarzan.

4 Vuoteen 1929 mennessä ilmestyneet  Blinkin historialliset romaanit: Kustaa Vaasa ja hänen aikalaisen-
sa, Eerik XIV ja Juhana III, Sten Sture vanhempi ja hänen aikalaisensa, Sten Sture nuorempi ja Kristii-
na Gyllenstjerna, Kaarle ja Sigismund, Svante Niilonpoika Sture ja hänen aikalaisensa.

5 Anna-sarjan teokset: Annan nuoruusvuodet, Annan unelmavuodet, Anna ystävämme, Anna omassa 
kodissaan, Sateenkaarinotko.
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Tietokirjallisuus

Kaila: Paavo Nurmi 40
Wegelius: Aseveljet 36
Wegelius: Routaa ja rautaa 25
Kaila: Hannes Kolehmainen 22
Suomen vapaussota 20
Tiede ja elämä 19
Pihkala: Olympialaiskisat ennen ja Parisissa 

1924 18
Valo 15
Amundsen: Ilmojen halki leveyspiirille 88 

astetta 13
Halme: Olympialaiset 13
Jäämaa: Nuorten kokeilijain ja keksijäin 

kirja 13
Detzner: Neljä vuotta ihmissyöjien parissa 12
Maapallon eläimistö 12
Pikku jättiläinen, toim. Karilas 12
Kodin lääkärikirja 10
Pälsi: Suuri, kaunis ja ruma maa 10
Tekniikan voittokulku 10
Foerster: Elämän ohjeita 8
Ilkka: Kananhoitokirja 8
Inha: Maantiede ja löytöretket 8
Kivirikko: Suomen linnut 8
Lampén: Suomea maitse ja meritse 8
Lindeqvist: Suomen historia 8
Muroma: Herran sanan ääressä 8
Pienviljelijän käsikirja 8
Pälsi: Pohjankävijän päiväkirjasta 8
Arppe: Kansanlääkäri 7
Foerster: Osaatko elää 7
Haahti: Pyhillä poluilla 7
Ignatius-Soikkeli: Yleiskuvaus Suomen 

vapaussodasta 7
Kauppala: Marttyyrien historiaa 7
Suomen vapaussota 1918, toim. Kivijärvi 7
Lescarboura: Jokamiehen radiokirja 7
Lindbergh: “Me” 7
Suomen hiihto 7
Tietosanakirja 7
Fogelberg: Vankien ystävä 6
Hagenbeck: Intian auringon alla 6
Karilas: Suurmiesten seurassa 6

Pälsi: Tukkimetsistä ja uittopuroilta 6
Hedin: Seikkailuja Tiibetissä 5
Jarva: Kodin liinavaatteet 5
Todellisuuden ihmemaailma, toim. Joutsen 5
Luonto tieteen valossa 5
Maailman ihmeet 5
Rapola: Häme 5
Rauhala: Isänmaan kirja 5
Suomenmaa 5
Pihkala: ”Tahkon” mukana jenkkien 

maassa 5
Engström: Ryssiä 4
Enäjärvi: Vanha, iloinen Englanti 4
Halliburton: Ruhtinaallinen retki 4
Iisalo: Kolme miestä matkalla 4
Ivalo: Suomen sota 1808-09 4
Juvelius: Suomen kansan aikakirjat 4
Karilas: Vaikeuksien voittajia 4
Karsten: Intiaanien parissa Ecuadorin aar-

niometsissä 4
Lahtinen: Urheilutaito 4
Lampén: Jäämeren hengessä 4
Lampén: Värmlannin matka 4
Lindeqvist: Isonvihan aika Suomessa 4
Lindeqvist: Yleinen historia 4
Loon: Ihmiskunnan historia 4
Louhivuori: Minä tahdon elää 4
Miller: Hyvä koti 4
Muroma: Herää valvomaan! 4
Roni: Murtomaahiihto 4
Talbot: Uusimpia keksinnöitä 4
Virtanen: Itkevä raamattu 4
Amundsen: Ensimmäinen lento Napame-

ren yli 3
Bang: Euroopan sivistyshistoria 3
Berg: Kurkien keralla Afrikkaan 3
Danielson-Kalmari: Suomen valtio- ja yh-

teiskuntaelämää 3
Dukes: Punaisen hämärän maa 3
Ford: Tänään ja huomenna 3
Graetz: Sähkö ja sen käyttö 3
Idman-Tigerstedt: Kodin ruukkukasvit 3
Jukola: Olympialaispoikia 3
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Jäämaa: Taikurin kirja 3
Karilas: Suurten retkeilijäin seikkailuja 3
Keksintöjen kirja, toim. Peltonen 3
Kilpeläinen: Kun kellot kutsuvat 3
Lampén: Meiltä ja muualta 3
Lampén: Suomea ristiin rastiin 3
Launis: Murjaanien maassa 3
Lehtinen: Nuorison käytös 3
Luckner: Merikotka 3
Maa ja metsä 3
Maailman maita ja kansoja sanoin ja kuvin 3
Maailmanhistoria 3
Nylander-Poijärvi: Lypsykarjan hoito 3
Oma maa 3

Ossendowski: Eläimiä, ihmisiä ja jumalia 3
Paulaharju: Vanha Raahe 3
Pekkola: Herrana ja heittiönä 3

Pekkola: Ihmisten kiusana 3
Ruotsalainen: Pikkulapsi ja sen hoito 3
Räsänen: Ida Aalberg 3
Schoultz: Englannin suuri laivasto 3
Svanljung: Ajettuna kuin villieläin 3
Tarkiainen: Aleksis Kivi 3
Tuompo: Suomen jääkärit 3
Wagner: Miehuullisuus 3
Ylppö: Äiti pikkulapsensa hoitajana ja 

ruokkijana 3

Lähteet:
Cannelin, Helle. Mitä kirjoja eniten lainataan. Kansanvalistus ja Kirjastolehti 1929, 203–210.
Cannelin, Helle. Mitä kirjoja eniten lainataan. Tietokirjallisuus. Kansanvalistus ja Kirjastolehti 

1929, 255–263.
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Liite 12.

Lainaajakunnan jakautuminen (miehet, naiset, lapset alle 16-vuotiaat) eräiden 
kuntien kirjastolaitoksissa (kantakirjasto, piirikirjastot) 1935. 

Tiedot on poimittu valtion kirjastotoimistoon lähetetyistä kirjastojen vuosikertomuksista (joka 
20. maalaiskunnan kantakirjasto ja joka 10. kaupunginkirjasto).
Kunta Miehet 

(henkeä)
Miehet 
(%)

Naiset 
(henkeä)

Naiset 
(%)

Lapset 
(henkeä)

Lapset 
(%)

Yhteensä 
(henkeä)

Antrea 145 40,6 155 43,4 57 16,0 357
Eura 123 61,1 78 38,9 – – 201
Huopalahti 51 28,2 84 46,4 46 25,4 181
Joensuu 653 42,8 605 39,7 267 17,5 1525
Juankoski 73 35,7 88 43,2 43 21,1 204
Kauvatsa 63 35,0 65 36,1 52 28,9 180
Keuruu 128 38,3 119 35,6 87 26,1 334
Kittilä 42 32,8 64 50,0 22 17,2 128
Koski Hl. 56 31,3 74 41,4 49 27,3 179
Lahdenpohjan kaup. 89 31,7 111 39,5 81 28,8 281
Lappeenranta 598 55,8 381 35,5 93 8,7 1072
Loimaan kauppala 223 55,7 177 44,3 – – 400
Perniö 136 40,4 107 31,8 94 27,8 337
Pudasjärvi 54 30,7 82 46,6 40 22,7 176
Puumala 155 40,0 140 36,1 93 23,9 388
Porvoo 568 35,8 622 39,1 399 25,1 1589
Pälkjärvi 55 39,6 61 43,9 23 16,5 139
Rusko 72 43,3 58 35,0 36 21,7 166
Sahalahti 55 43,6 71 56,4 – – 126
Seinäjoen kaupp. 211 33,9 269 43,3 142 22,8 622
Soanlahti 105 37,5 140 50,0 35 12,5 280
Tampere 4785 34,9 5557 40,6 3362 24,5 13.704
Tuupovaara 42 33,9 40 32,2 42 33,9 124
Tyrnävä 106 53,0 86 43,0 8 4,0 200
Viipuri 2518 38,2 2386 36,2 1683 25,6 6587
Vihti 118 34,6 186 54,6 37 10,8 341
Ylänne 48 42,1 53 46,5 13 11,4 114

Lähteet
KA. VKTA, Kirjastojen vuosikertomukset. Ec 91, Ec 93, Ec 99, Ec 105, Ec 107, Ec 111, Ec 116, 

Ec 188, Ec 128.
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Uudenmaan lääni
Helsinki 8
Hyvinkää 3
Nurmijärvi 2
Vihti 1

Hämeen lääni
Hämeenlinna 1
Janakkala 1
Jämsä 2
Kangasala 2
Kuhmoinen 1
Lahti 1
Lammi 1
Mänttä 1
Padasjoki 1
Ruovesi 1
Teisko 2
Urjala 1

Liite 13.

Tietoja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkistoon tallennetusta 
kirjastoperinneaineistosta

Aineistosta poimittiin tässä tutkimuksessa tarkasteltavaksi 1932 ja sitä aikaisemmin syntyneiden 
henkilöiden kirjoitukset. Tämän tutkimuksen aikarajaus päättyy vuoteen 1939, jolloin nuorim-
mat muistelijat olivat juuri saavuttaneet seitsemän vuoden iän. Näin rajattuna jäljelle jäivät 65 
naisen ja 47 miehen kirjoitukset.

Vuosina 1918–1939 kirjastoa käyttäneiden kirjoittajien ikäjakauma. 

Syntymävuosi Miehiä Naisia

1890–1899 4
1900–1909 11 12
1910–1919 18 21
1920–1929 14 21
1930–1932 1
Ei tiedossa 4 6
Yhteensä 47 65

Kirjoittajien mainitsemat kunnat, joiden kirjastoja he käyttivät. Suluissa ao. 
kunnassa sijainneita kirjastoja muistelleiden henkilöiden lukumäärä.

Turun ja Porin lääni
Aura 2
Halikko 1
Huittinen 1
Keikyä 1
Kiikka 2
Kiikoinen 1
Lieto 1
Mouhijärvi 1
Paattinen 1
Paimio 1
Rymättylä 1
Somero 1
Vammala 1
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Viipurin lääni
Antrea 1
Hiitola 1
Impilahti 1
Kivennapa 1
Koivisto 1
Kuolajärvi 1
Kurkijoki 1
Kuusankoski 1
Käkisalmi 2
Lauritsala 1
Muolaa 2
Pyhäjärvi 1
Rautjärvi 1
Sakkola 1
Sortavala 1
Suistamo 1
Terijoki 1
Valkjärvi 1
Viipuri 4
Viipurin mlk 1

Mikkelin lääni
Kerimäki 1

Kuopion lääni
Iisalmi 1
Kuopio 2
Kuusjärvi 1
Liperi 1
Polvijärvi 1
Pyhäselkä 1
Pälkjärvi 1
Siilinjärvi 1
Sysmä 2

Vaasan lääni
Alajärvi 1
Ilmajoki 2
Isokyrö 1
Jalasjärvi 1
Jyväskylä 1
Kannus 1
Kauhajoki 1
Kaustinen 1
Kokkola 2
Kuortane 1
Laukaa 2
Soini 1
Suolahti 1
Uurainen 1
Veteli 1
Virrat 1
Ylihärmä 1

Oulun lääni
Kalajoki 1
Kuolajärvi 1
Liminka 1
Nivala 1
Oulu 2
Ranua 1
Sotkamo 1
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Kirjoittajien mainitsemat kirjastotyypit. Suluissa mainintojen lukumäärä.

Kansakoulun oppilaskirjasto 44
Kunnan kantakirjasto (pääkirjasto) 25
Kaupungin pää- tai sivukirjasto 25
Kylän piirikirjasto (sivukirjasto), 

lainausasema 
17

Yhdistyskirjasto, ei työväenyhdis-
tysten

7

Työväenyhdistyksen kirjasto 5
Kauppalankirjasto 3
Yhteiskoulun kirjasto 2
Kansanopiston kirjasto 1
Pyhäkoulun kirjasto 1
Seminaarin kirjasto 1
Työpaikkakirjasto 1

Kirjoittajien mainitsemat  kirjat ja kirjailijat
N= mainitsija nainen
M=mainitsija mies

Kirjoittajat mainitsivat kirjoja ja kirjailijoita, joista olivat erityisesti pitäneet. 

Aikuisten kauno- ja tietokirjallisuus
Topelius: Välskärin kertomuksia 10 M 8, N 2
von Schmid: Genoveeva 6 M 2, N 4
Kivi: Seitsemän veljestä 5 M 3, N 2
Aho: Panu 2 M 1, N 1
Aho: Rautatie 2 M 2
Dahn: Taistelu Roomasta 2 M 1, N 1
Dumas: Monte-Christon kreivi 2 N 2
Karimo: Kumpujen yöstä 2 M 2
Runeberg: Vänrikki Stoolin 

tarinat
2 M 2

Aho: Kevät ja takatalvi 1 M 1
Aho: Lastuja 1 M 1
Alkio: Murtuvia voimia 1 N 1
Alkio: Puukkojunkkarit 1 N 1
Beecher-Stowe: Setä Tuomon 

tupa
1 N 1

Brontë: Humiseva harju 1 N 1
Dumas: Kolme muskettisoturia 1 N 1
Kallas: Sudenmorsian 1 N 1
Karilas: Pikku jättiläinen 1 M 1
Kianto: Ryysyrannan Jooseppi 1 N 1
Linnankoski: Laulu tulipunai-

sesta kukasta
1 N 1

Nuolivaara: Paimen, piika ja 
emäntä

1 M 1

Salminen: Katriina 1 M 1
Sienkiewicz: Quo Vadis 1 M 1
Sillanpää: Töllinmäki 1 M 1
Topelius: Luonnonkirja 1 M 1
Wilkuna: Tapani Löfvingin 

seikkailut
1 M 1

Luonto tieteen valossa 1 M 1
Kuvaraamattu 1 N 1
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Nuorisokirjallisuus

Burroughs: Tarzan-sarjan 
kirja 

2 M 1, N 1

Defoe: Robinson Crusoe 2 M 2
Tuhannen ja yhden yön satuja 2 N 2
Ballantyne: Korallisaari 1 M 1
Bonsels: Metsäniityn kirja 1 M 1
Finne: Kiljuset-sarjan teos 1 N 1
Fitinghoff: Hallatunturin 

lapset
1 M 1

Heinämaa: Risto Roopenpo-
jan ihmeellinen elämä

1 N 1

Porter: Pollyanna 1 N 1
Montgomery: Anna-sarjan 

teos
1 N 1

Roberts: Aarniometsän sydän 1 M 1
Swan: Jänis Vemmelsäären 

seikkailuja
1 N 1

Swan: Ollin oppivuodet 1 N 1
Topelius: Talvi-iltain tarinoita 1 M 1
Verne: Kahden vuoden loma-

aika
1 M 1

Topelius 5 M 2, N 3
Haahti 4 N 4
Ivalo 4 M 4
Canth 2 N 2
London 2 M 1, N 1
Päivärinta 2 M 1, N 1
Runa 2 N 2
Kivi 1 N 1
Caine 1 N 1
Courths-Mahler 1 N 1
Dumas 1 M 1
Erling 1 N 1
Glyn 1 N 1

Kirjailijat

Heporauta 1 N 1
Hugo 1 M 1
Kataja 1 M 1
Kramsu 1 N 1
Leino, Eino 1 N 1
Leino, Kasimir 1 N 1
Linnankoski 1 N 1
Pälsi 1 M 1
Ruck 1 N 1
Twain 1 N 1
Waltari 1 N 1
Wilkuna 1 M 1

Swan 6 M 3, N 3
Verne 2 M 2
Gray 1 N 1
Grimm 1 N 1
Montgomery 1 N 1

Nuorisokirjailijat



353

Liite 13

Lähde:

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkiston kirjastoperinneaineisto.

Historialliset romaanit 6 M 5, N 1
Poikien seikkailukirjat 2 M 2
Satukirjat 2 M 1, N 1
Hartauskirjat 1 M 1
Karttakirjat 1 N 1
Taidekirjat 1 N 1
Puhdashenkiset teokset 1 M 1

Kirjatyypit

Maantieteelliset kirjat ja mat-
kakertomukset

1 M 1

Seikkailu- ja jännärikirjat 1 M 1
Painiaiheiset kirjat 1 M 1
Uskonnolliset kirjat 1 M 1
Klassikot 1 N 1
Esseet 1 N 1
Tutkielmat 1 N 1
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Summary

Summary

Recommended, Selected and Read. Literature in Libraries 1918–1939

The purpose of this study is to describe, explain and understand the view of desirable and 
undesirable reading that was prevalent among the highest library authorities in Finland 
between the World Wars, and to find out whether this view was adopted and shared by 
libraries. The concept of good and bad literature comes under special scrutiny. The study 
examines the following question: what kind of a reader did the library authorities want to 
raise and what were the readers like in practice?

The highest library authorities include the director of the State Library Bureau, Helle 
Kannila (1896–1972, until 1938 Cannelin), state library inspectors and the State Library 
Committee. Because a view of reading and literature is a particular subject of the study, 
the reviewers of Arvosteleva kirjaluettelo (The Critical Book Review), which was published 
by the State Library Bureau, and the actions of the reviewers, also come under examina-
tion. The question whether libraries shared the views of the state library authorities, or 
whether their views were different, is examined by using, as research material, the acqui-
sition lists of some rural municipal libraries and small town libraries in different parts of 
Finland. The third subject of the study are library users, readers of books. Did they want 
to borrow and read the books that were acquired by the libraries?

In the background of the study, giving inspiration, are some researchers of the history 
of reading. One of them, Robert Darnton, recommends that the history of reading should 
by examined with the help of the questions “who”, “what”, “where” and “when”, and 
with the more difficult questions “why” and “how”. Martin Lyons, for his part, calls the 
1890’s the golden age of books. During this period the first generally literate generation 
made its appearance, and the book was not yet threatened by any other media. Large new 
reader groups appeared: women, children and workers became consumers of literature. 
An important source of influence on this study is also Ilkka Mäkinen’s doctoral disser-
tation, in which he examines how a modern desire to read was introduced to the Finnish 
discourse on reading and libraries. Also giving background information to the study are 
Pirjo Vatanen’s ideas of public libraries as an innovation imported to Finland from the 
United States through intermediary countries (such as Norway and Denmark). The con-
cept of literature is understood comprehensively in this study. From the point of view of 
research on reading and the history of public libraries, both fiction and non-fiction, both 
children’s literature and literature for adults, both originally Finnish and translated litera-
ture, are all equally interesting. 
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The study shows that there were nationalistic, right-wing and moralistic views expres-
sed in The Critical Book Review, but that it also published competent and moderate re-
views. The Critical Book Review put special emphasis on transmitting an appropriate and 
desirable set of values to young people, on examining things from a nationalistic view-
point, and on maintaining “the spirit of the land”, rural values. Libraries were expected 
to acquire “healthy” literature that transmitted “healthy” values, such as temperance, 
modest customs and acting in the sphere of the home. The subject matter of literature 
mattered greatly in the book reviews. Religious and historical themes were particularly 
favoured, as were depictions of everyday life, nature and work. On the other hand, eroti-
cism, crime, drunkenness and insanity, for example, were bad themes.

Helle Kannila’s total view of literature and reading was crystallized in the concept 
of systematic reading and two types of a reader, an undeveloped and a developed reader. 
People had to strive to read with a purpose and a system and avoid disorganized, hapha-
zard reading. Children or other beginning readers were undeveloped readers, whereas 
developed readers had a long history in reading and a purposeful way to read. However, 
the systematic way of reading did not have to be connected with studying or obtaining 
information by reading books; even those interested in fiction could read with a purpose 
and to develop themselves.

Local actors are in the centre of the second main part of this study. Did those in lib-
raries share the views of The Critical Book Review and Helle Kannila on good and bad 
literature? What kind of a book collection did library committees and librarians offer 
their readers?

The quantitative proportions of literary genres varied a lot among the sample libraries. 
Local differences were largest in the acquisition of juvenile literature. This observation is 
explained by the different ways of organizing the use of libraries for schoolchildren: either 
by school libraries or public libraries. The proportion of non-fiction in the acquisitions of 
different libraries varied between 15 and 58 per cent. All in all, the proportion of non-fic-
tion in library acquisitions declined clearly after the Library Act and Decree of 1928 came 
into effect because after that, non-fiction no longer received larger state subsidies than 
fiction. A large part of new literary phenomena and authors were quickly accepted by the 
libraries. These phenomena and authors included translated melodrama, new writers of 
Finnish popular fiction and an abundance of travel literature in the 1920’s, and depictions 
of city dwellers, family series and juvenile book series in the 1930’s. Historical and religio-
us fiction and fiction portraying country life belonged to basic library collections during 
the whole examination period. Some artistic fiction and popular fiction were not found 
among the translated fiction in the sample libraries. However, the amount of translated 
fiction that was acquired was roughly the same as the amount of translated fiction that 
was published, and so translated fiction was not really neglected.

The emphases of the library book collections were considerably different from what 
The Critical Book Review and Helle Kannila would have wished. The libraries did not be-
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come information centres or support service providers for citizens’ self-study. The book 
acquisitions of libraries did not primarily support the transmission of national values, 
such as temperance and growing to be a “good citizen”. The general appearance of the 
library book acquisitions was more “vulgar” than Helle Kannila would have hoped. She 
would have put more emphasis on current Finnish artistic fiction and reduced the num-
ber of translated fiction books of lower quality (even if they exceeded the required moral 
code). One of the clearest differences between the views of libraries, and those of The 
Critical Book Review and Helle Kannila, was that libraries reacted quickly to changes in 
publishing, to novelties that came into the market, to books that were offered to people 
in a stylish manner. In addition to differences, there were naturally also similarities. In 
general, library book acquisitions did not include translated women’s novels and detecti-
ve novels, which The Critical Book Review and Kannila regarded as the most significant 
books to keep out of libraries.

In 1929 a little less that six per cent of the country’s population borrowed books from 
a library at least once a year, in 1938 ten per cent. The number of loans doubled during 
that period, from about 2.6 million loans to about five million. People in towns and in 
the South of Finland were more active in borrowing books than those in the countryside 
and in the East and North of the country. 

Thus, to the highest library authorities, reading appeared to be a necessary, continuo-
us and systematic activity, on the condition that the literature that was read was good and 
appropriate. However, readers’ lives also included reading bans and restrictions, reading 
in secret and reading only as an unusual reward for school work well done. Young readers 
had to change the minds of parents who had a negative attitude to reading by referring to 
the authority of a teacher-librarian whose attitude to reading was positive. In this study, 
readers’ choices and evaluations are searched in the material of a writing contest collected 
by the Finnish Library Association in 1984.

A book borrowed from a library, whether it was originally Finnish or translated, was 
in most cases and judged by aesthetic criteria, a “second-tier” novel. Criticism of the time 
did not raise it to the top of Finnish artistic fiction, and it has not retained its position in 
Finnish literary research. However, for Finnish readers who visited a library to find so-
mething to read, it was a “first-tier” novel. Their neighbour was reading the same book, 
the book was talked about. Its subject matter was familiar enough, one could identify 
with its characters, it moved emotions. It is possible to talk about “the canon of library 
users”, good books that were worth reading and were recommended to others.

Pertti Vakkari makes the distinction between practically-oriented reading, on the one 
hand, and interest in reading, on the other hand. Reading to gain practical information 
is directed towards some practical purpose, for example in work or hobbies. On the other 
hand, when one has an interest in reading, reading is either an end in itself or it gives sa-
tisfaction, artistic experiences and offers entertainment. It is orientating or entertaining.
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My study shows clearly that in the 1920’s and 1930’s, Finnish public libraries served 
those with an interest in reading, even though this concept was not used in library circles, 
and even though promoting an interest in reading was not included in the paragraphs of 
library legislation stating the goals of libraries. The proportion of library acquisitions that 
were suited to practical reading was small. The majority of acquisitions satisfied reading 
that was orientating and entertaining. Compared with Kannila’s systematic reading, the 
sphere of this form of reading was wider, “freer”, more spontaneous, and more dependent 
on an individual’s own solutions (sometimes random and situation-based).

What made possible for libraries to be involved in bringing about this kind of inter-
est in reading that was free and spontaneous, aimed at forming a world view and, above 
all, offering entertainment, was that the book selection process in libraries was brought 
near to the readers. Decisions about book acquisitions were made by library committees 
and librarians that belonged to their communities; the committee members and libra-
rians were inhabitants of the communities and readers themselves. Another thing that 
made possible the free interest in reading was that even though the library book selection 
process was bureaucratic, standardized and controlled in its details, these standards and 
controls were applied in a lax manner, as a matter of form.

The trend about fiction in Finnish public libraries was internationally a common 
phenomenon. What was exceptional compared with big Western countries was primari-
ly that in Finland the phenomenon came up and developed later. In American libraries 
fiction was accepted as an essential part of book collections since the late nineteenth cen-
tury. In British public libraries the proportion of fiction loans varied between 65 and 90 
per cent at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. By the First World War 
British libraries had accepted fiction as fundamental to library collections, because of an 
increased amount of spare time, for example, and to make workers use public libraries.

The Compulsory Education Act of 1921 made the Finnish primary school a school 
for all the people, whereas during the preceding time period every fifth child did not go 
to school. In this light it is very understandable that the highest library authorities gave 
libraries great tasks as an “extension” of the primary school. In this study it is observed 
that young people quite clearly belonged to the central user groups of libraries and that 
they had better opportunities than the previous generations of getting literature in general 
and literature that they wanted in particular. The young generation of the so-called First 
Republic (1918–1939) was the first generation with an interest in reading. The reason was 
not only that libraries were more easily available to this generation than to the previous 
ones, but also that much more literature, and more versatile literature, was published, 
which made the interest in reading possible.

Translated by Pekka Sutinen
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