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Tutkimuksen  kohteena  on  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehti,  sekä  tutkittavana
ajankohtana vuodet 19391947. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, analysoida ja
ymmärtää  oman  aikansa  ainoan  kirjastoalan  ammattilehden  sisältöä  kriisiajan
kontekstissa,  sekä  pyrkiä  suhteuttamaan  tätä  yleishistorialliseen,
kirjastohistorialliseen sekä  lehdistöhistorialliseen taustaan. Tutkimus pyrkii  luomaan
yleiskuvaa kirjasto ja sivistysalan sotaajasta painetun sanan näkökulmasta.

Tutkimus  osoitti  sen,  että  kriisiajasta  huolimatta  ammatillinen  aikakauslehti  pyrki
pitäytymään  varsin  tiiviisti  professionaalisessa  näkökulmassa.  Vallitseva  ajanjakso
näkyi  lehden  sisällössä,  mutta  leimaaantavina  piirteinä  julkaisun  yleislinjalle
toimivat kuitenkin tietynlainen arkisuus ja asiallisuus, sekä myös jatkuvuus suhteessa
aiempiin vuosikymmeniin.

Lehti ei missään vaiheessa vähätellyt kirjasto ja sivistystyön merkitystä sotatilankaan
aikana,  vaan  pyrki  argumenteillaan  tuomaan  esiin  myös  ”henkisen  huollon  ja
puolustuksen”  merkitystä.  Kirjasto  ja  sivistystyön  tehtävinä  lehti  näki  toisaalta
kansakunnan  henkisen  selkärangan  vahvistamisen,  toisaalta  taas  tunnelman
keventämisen sekä raskaiden ajatusten torjumisen.

Lehti  myötäili  hallituksen  poliittisia  päämääriä,  mutta  vältti  kuitenkin  tekemästä
vahvoja  avauksia.  Räikeää  neuvostovastaisuutta  tai  saksalaismyönteisyyttä  ei  ollut
myöskään  havaittavissa;  lehden  linja  oli  tässä  suhteessa  paikoin  yllättävänkin
neutraali, päähuomion keskittyessä ammatillisiin kysymyksiin.

Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden  yleislinjassa  oli  nähtävissä  huomattava  muutos
jatkosodan  jälkeen  erityisesti  suhtautumisessa Neuvostoliittoon. Niin  sanotun  toisen
tasavallan  aika  alkoi  näkyä  myös  ammattilehden  sivuilla,  joka  vuoden  1947
päätteeksi eriytyikin kahdeksi erilliseksi julkaisuksi, jolloin itsenäisen Kirjastolehden
aikakausi jälleen jatkui.

Asiasanat  (YSA):  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehti,  talvisota,  jatkosota,  Lapin  sota,
toinen  maailmansota,  sotaaika,  kirjastoala,  kirjastotyö,  vapaa  sivistystyö,  historia,
ammattilehdet, 19391947.
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1. JOHDANTO

Kriisiaika  missä  tahansa  yhteisössä on  usein kovin erilaista  tavanomaiseen elämään

verrattuna. Kriisiaika laajemmassa mittakaavassa – esimerkiksi sotatilan muodossa –

koskettaa  mielenkiintoisella  tavalla  koko  yhteiskuntaa,  leikaten  läpi  sen  kaikkia

kerrostumia yksilöstä ylimpiin  luokkiin, halki erilaisten  instituutioiden ja yhteisöjen.

Sodan vaikutuksilta välttyy harva, mikäli yksikään yhteiskunnan osanen.

Yksi nykyajan suurimmista suomalaisen yhteiskunnan ylpeydenaiheista on verrattain

hyvin  toimiva kirjastolaitos. Sekään ei ole kuitenkaan historiansa aikana selviytynyt

ilman  vastoinkäymisiä.  Eräs  kirjastolaitoksen  mittavimpia  koetinkiviä  –  siinä  missä

koko  yhteiskunnankin  –  olivat  viime  sodat,  joiden  päättymisestä  on  jo  yli

kuusikymmentä vuotta.

Tämä  pro  gradutyö  pyrkii  avaamaan  suomalaisen  instituution  sotaajan  kuvaa

ammattilehden  näkökulmasta  käsin  ja  suhteuttamaan  sitä  historiallisiin  taustoihinsa.

Kirjastolaitoksenkin kriisiaika ansaitsee oman huomionsa.

1.1 Mitä?

Tutkimuksen  kohteena  on  siis  kansanvalistus  ja  kirjastoalan  ammatillinen

aikakauslehti  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehti  (KKL).  Tutkimuksen  tavoitteena  on

toisaalta kartoittaa, analysoida sekä ymmärtää kyseisen julkaisun vuosien 19391947

sisältöjä  sekä  toisaalta  pyrkiä  suhteuttamaan  lehden  linjaa  laajempiin

merkityskokonaisuuksiin;  niin  yleishistorialliseen,  kuin  myös  kirjasto  ja

lehdistöhistorialliseen  kontekstiin.  Työn  keskiössä  ovat  siis  ennen  kaikkea

ammattilehden pääkirjoitukset ja laajemmat artikkelit.
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1.2 Miksi?

Suomalaisten  kirjastojen  toimintaa  ja  kohtaloita  sotaaikana  on  tutkittu

hämmästyttävän  vähän.  Toki  esimerkiksi  monet  yksittäiset  kirjastot  ovat  saaneet

huomiota  omissa  historiikeissaan,  joita  onkin  julkaistu  huomattavan  paljon.

Laajemman  mittakaavan  yleisesityksiä  kriisiajan  kirjastooloista  ei  ole  kuitenkaan

juuri  nähty.  Erityisen  maininnan  tässä  yhteydessä  ansaitsee  kuitenkin  Kai  Ekholm,

joka  teoksessaan Haavoittuneet  kirjastot (2004)  kokoaa  yhteen  globaalissa

mittakaavassa  kirjastojen  ja  museoiden  kohtaloita  1900  ja  2000luvun  kriiseissä,

osoittaen  myös  kulttuuriarvojen  haavoittuvuuden  sekä  myös  kulttuurin  itsessään

olevan  eräs  sodankäynnin  kohde  sekä  väline.  Myös  Ekholmin  väitöskirja Kielletyt

kirjat  19441946    (2000)  sivuaa  aihepiiriä  sodan  jälkivaikutusten,  mm.  sensuurin

osalta.

Ulkomaisessa  kirjastohistorian  tutkimuksessa  on  kiinnitetty  Suomea  enemmän

huomiota  kirjastojen  sotaaikaan,  muun  muassa  niin  brittiläisessä  kuin

saksalaisessakin  tutkimustraditiossa.  Esimerkiksi  Alistair  Black  (2000,  82)  näki

brittiläisten kirjastojen merkityksen erittäin suurena myös kotirintaman osalta  toisen

maailmansodan  aikana,  hengenluojana  ja  tiedonlähteenä.  Saksalaiset  ovat  tuoneet

esille ja tutkineet puolestaan punaarmeijan suorittamia kirjastojen ryöstöjä, jos kohta

salaisuudeksi  ei  ole  jäänyt  myöskään  se,  että  natsit  syyllistyivät  itse  samaan

maailmansodan  alkuvaiheessa.  (Aiheesta  esim.  Trophäenkommissionen  der  roten

Armee,  1996.)  Vaikka  kirjastot  on  siis  perinteisesti  saatettu  leimata  merkityksensä

osalta  marginaaliin,  ne  on  myös  nähty  sodankäynnin  välineinä,  suoranaisina

propagandakoneina, sekä  niiden kirjakokoelmat oivina ja näyttävinä sotasaaliina.

Kirjastot  voidaan  siis  nähdä  yhtälailla  sodankäynnin  osana,  liittyneenä  laajempaan

kulttuurisen  pääoman  kontekstiin.  Joka  tapauksessa  ne  ovat  olleet  elimellinen  osa
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toimivia  yhteiskuntia  ja  näin  ollen  myös  osana  totaalista  mobilisaatiota;

pelkistetyimmillään miespuolisten kirjastonhoitajien rientäessä aseisiin.

Tutkimuskohteena  oleva  aikakauslehti  tarjoaa  myös  toisenlaista  tutkimuksen

perustelua:  painetun  sanan  todistusvoimaa  ja  aikalaisnäkemystä.  Kansanvalistus  ja

Kirjastolehti oli oman aikansa ainoa kirjastoalan ammattilehti (vrt. nykypäivänä esim.

tieteellisten kirjastojen Signum sekä mm. Tietopalvelulehti). Näin ollen sen voidaan

nähdä toimineen eräänlaisena kokoavana sateenvarjona kirjastokentän näkemyksistä,

ajatuksista ja mielipiteistä. Toki on myös muistettava se, että kyseessä on virallinen,

”siloteltu”  esitys  aikakaudesta;  erilaista  näkökulmaa  historiantutkimuksen  kannalta

toisivat  esimerkiksi  päiväkirjat,  kirjeet  ym.  yksityiset  ja  luonteeltaan  epäviralliset

esitykset.  Tässä  tapauksessa  tutkimuskohteeksi  on  kuitenkin  valittu  yksittäinen

ammattilehti  tietyltä  aikakaudelta,  tietystä  näkökulmasta,  ja  näin  ollen  myös

fokusointi tapahtuu tiukasti aiheen mukaisesti.

Tiivistetysti,  tutkimuksen  perusteluina  toimivat  siis  toisaalta  aihepiirin  vähäinen

tutkimus, toisaalta alan ammattilehden, painetun sanan todistusvoima ja analyysiteho

aikakauden ilmapiiristä.

1.3 Miten?

Tutkimuksen  tavoitteena  on  kartoittaa,  analysoida  ja  ymmärtää  kriisikauden  1939

1947 kirjoituksia Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä, sekä pyrkiä suhteuttamaan näitä

laajempiin  merkityskokonaisuuksiin;  yleishistorialliseen  kontekstiin,

kirjastohistorialliseen kontekstiin sekä lehdistöhistorialliseen kontekstiin.
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Varsinaisina tutkimuskysymyksinä toimivat seuraavat:

Millaisia  olivat  yleispiirteiltään  kriisiajan  19391947  kirjoitukset  Kansanvalistus  ja

Kirjastolehdessä?

Millä  tavoin  lehdessä  suhtauduttiin  vallitsevaan  maailmanpoliittiseen  ja  –

sotilaalliseen tilanteeseen?

Millaisena nähtiin kirjastojen ja  laajemminkin sivistys sekä kulttuurityön tehtävä ja

haasteet kyseisenä aikana?

Miten  lehden  linja  suhteutui  toisaalta  a)  yleishistorialliseen  kontekstiin,  b)

kirjastohistorialliseen kontekstiin ja c) lehdistöhistorialliseen kontekstiin?

Lisäksi  tutkimus  pyrkii  myös  alustavasti  kartoittamaan  KKL:n  merkitystä  yleisellä

tasolla  kirjastoväelle  ko.  ajanjaksona.  Tavoitteena  on  siis  yleiskuvan  luominen

kirjastoalan sotaajasta, ammattilehden näkökulmasta. Tavoitteena ei siis niinkään ole

kertoa  siitä,  millaista  kirjastoelämä  reaalisesti  oli  kyseisenä  aikana;  ei  tilastoja,  ei

toimintakertomuksia, ei pöytäkirjoja. Sen sijaan keskiössä on kirjastoväen lähes ainoa

foorumi,  hengenluoja  ja  ohjenuora,  Kirjastoseuran  ja  Kansanvalistusseuran

näyteikkuna siitä, mitä haluttiin näyttää ulospäin toiminnasta.

Varsinaisen  tutkimuskohteen  lisäksi  tutkimuksessa  tärkeässä  roolissa  ovat  kolme

erilaista  kontekstia;  kirjastohistoriallinen  konteksti  sekä  lehdistöhistoriallinen

konteksti,  jotka  osaltaan  tarkastelevat  kohdetta  omista  näkökulmistaan.  Näiden

yläpuolella  kokoavana  kokonaisuutena  toimii  yleishistoriallinen  konteksti,  joka

edustaa yleistä historian kulkua ja kehitystä, tässä tapauksessa erityisesti poliittista ja

sotilaallista  kehitystä,  jotka  luonnollisesti  loivat  varjonsa  niin  kirjastoille  kuin

lehdistöllekin.
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Tutkimuksen  taustalla olevat kontekstit  esitellään seuraavassa,  toisessa kappaleessa.

Varsinaisen  tutkimuskohteen  esittely  tehdään  kolmannessa  kappaleessa,  jossa

käydään  läpi  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehteä,  sekä  tämän  taustalla  vaikuttaneita

keskeisiä  henkilöitä.  Kappaleessa  esitellään  myös  aiempaa,  aihetta  sivuavaa

tutkimusta,  sekä  kerrotaan  tutkimuksen  metodeista  ja  käytännön  toteutuksesta.

Kappaleissa  neljästä  viiteen  käydään  läpi  kronologisesti  KKL:ä  kahdessa  osassa,

vuosina  19391942  sekä  19431947.  Kuudennessa,  yhteenvetomaisessa  kappaleessa

tutkittua suhteutetaan taustatekijöihin sekä luodaan katsaus tutkimusjakson jälkeiseen

aikaan,  jälleenrakentavaan  Suomeen,  niin  sanottuun  toiseen  tasavaltaan.  Viimeinen

kappale esittää myös loppusanat.
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2. TAUSTAT

Tutkittaessa  historiallista  kohdetta  on  syytä  huomioida  aina  tarkasti  myös  kohteen

taustat. Tässä tutkimuksessa kohde suhteutetaan kolmeen erilaiseen taustakontekstiin,

joiden väliset suhteet voidaan kuvata seuraavalla kuviolla.

Kuvio 1. Tutkimuskohde sekä siihen vaikuttavat taustatekijät.

Yleishistoriallinen  konteksti  toimii  eräänlaisena  kattokäsitteenä,  sateenvarjona,  joka

sulkee  alleen  periaatteessa  kaiken  tutkimusajankohtana  19391947  tapahtuneen.

Tässä  tutkimuksessa  yleishistoriallisella  kontekstilla  tarkoitetaan  ennen  kaikkea

ajankohdan yleistä poliittista ja sotilaallistakin kehitystä, koska tutkimuksen fokus on

nimenomaisesti kriisiajan kuvauksessa.

Koska  tutkimuksen  aihepiiri  sivuaa  osaltaan  niin  kirjasto  kuin  lehdistöhistoriaakin,

on  relevanttia  käsitellä  näitä  kahta  kontekstia  yleishistoriallisen  kontekstin

vaikutuksen  alapuolella.  Ajankohdan  yleishistorialliset  tapahtumat  vaikuttavat

molempiin  ylhäältäpäin,  mutta  lähtökohtaisesti  ne  ovat  keskenään  tasavertaisessa

asemassa;  tutkimus pyrkii kuitenkin painottamaan  luonnollisesti kirjastohistoriallista

kehystä  vahvimmin.  Varsinainen  tutkimuskohde,  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehti
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sijoittuu  kolmion  keskelle,  kaikkien  kontekstien  ristipaineeseen  ja  vaikutuksen

alaisiksi.

2.1 Yleishistoriallinen konteksti

Ennen varsinaisen tutkimusajankohdan analyysia on syytä  tarkastella myös aiempaa

ajanjaksoa ja sitä pohjaa, jolle tapahtumat ovat rakentuneet.

Tässä  yleishistoriallisessa  kontekstissa  tarkastelun  keskiöön  nousee  ennen  kaikkea

poliittinen ja  sotilaallinen sekä  jossain  määrin  myös kulttuurihistoriallinen

näkökulma.  Näillä  näkökulmilla  on  nähtävissä  huomattavan  suurta  vaikutusvaltaa

sikäli,  että  ne  voidaan  nähdä  laajempina,  ”ylhäältä  ohjaavina”

merkityskokonaisuuksina. Paikoin yhteisöt  ja yhteiskunnat saattavat olla vain yhden

tai muutaman aatteen tai asian kokonaisuuksia, joissa suuria poikkeamia valtavirrasta

ei  nähdä  tai  suorastaan  sallita.  Suomalaisen  yhteiskunnan  voidaan  tulkita  olleen

tämäntyyppisen  harvainvallan  alaisena  sotienvälisenä  aikana,  ainakin  kärjistetysti.

Niin  poliittinen  kuin  kulttuurihistoriallinenkin  henki  oli  paikka  paikoin  varsin

yksituumaista  ja  kanonisoitunutta,  eikä  näitä  seikkoja  voida  jättää  huomiotta

arvioitaessa  historiallista  kohdetta  ajanjaksolta.  (Ensimmäisen  tasavallan  henkisestä

ilmapiiristä erilaisia näkemyksiä esim. Sevänen 1994 tai Karkama & Koivisto 1999.)

Suomalaista  historiaa  ja  yhteiskunnan  kehitystä  leimasi  varsin  voimakkaasti

hetimiten  itsenäistymisen  jälkeen  vuonna  1918  käyty  kansalaissota,  jossa

kamppailtiin  nuoren  valtion  hallinnasta.  Sodan  päättyminen  valkoisten  voittoon

antoikin  suuntaa  koko  ensimmäisen  tasavallan  19181939  luonteelle.  Suomalainen

yhteiskunta oli jaettu varsin verisestikin kahtia. (Hentilä 2004, 104117.)
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Suomen Eduskunta oli jakautunut useamman puolueen voimin suhteellisen tasaisesti

oikealta vasemmalle; suurimpina puolueina koko sotienvälisen ajan olivat SDP sekä

Maalaisliitto,  mikä  kuvasti  omalta  osaltaan  nuoren  Suomen  olemusta  työläisten  ja

maanviljelijöiden rauhallisena tasavaltana. (Emt., 363.)

Todellisuudessa kuitenkin suomalainen yhteiskunta oli varsin erilainen; suomalaiseen

sotienväliseen  aikaan  kuului  myös  erittäin  voimakasta  oikeistoradikalismia,  jossa

suoranainen  äärioikeiston  vallankaappaus  oli  mahdollinen  aina  1930luvun

alkupuolelle  saakka.  Aikakaudelle  olivat  ominaisia  myös  kielikiistat  ja

äärivasemmiston  ajojahti  sekä  toisaalta  näiden  maanalainen  toiminta.  Suomalainen

oikeistolaisisänmaallinen  toiminta  purkautui  useampien  järjestöjen  kuten  Lapuan

Liikkeen,  Isänmaallisen  Kansanliikkeen  sekä  Akateemisen  Karjalaseuran  kautta,

erilaisin keinoin kuitenkin. (mm. Emt., 148161.)

Suomalainen  yhteiskunta  kuitenkin  rauhoittui  ja  tasaantui  ensimmäisen  tasavallan

ajan  jälkipuoliskolla,  1930luvun  loppua  kohden.  Poliittiset  äärilaidat  menettivät

kannatustaan,  ja  laillisuus  voitti.  Myös  elintaso  kohosi  ja  kansallinen  identiteetti

voimistui  muun  muassa  urheilun  ja  kulttuurin  keinoin.  Suomi  oli  vuoteen  1939

mennessä  muuttunut  parissa  vuosikymmenessä  puolustamisen  arvoiseksi  maaksi,

Pohjoismaisen  hyvinvointivaltion  esiasteeksi.  Pohjoismainen,  ja  laajemmin

länsimielinen  suuntaus  oli  Suomen  linja  muutoinkin,  sillä  idän  rajanaapuri

Neuvostoliitto oli pelätty ja vihattu kummajainen, joka voimistui kaiken aikaa. (Emt.,

166167.)

Sivistys  ja  kulttuuriväelle,  sekä  sitä  kautta  myös  kirjastoalalle  oli  sotienvälisenä

aikana  erityisen  oleellista  suomalainen  kulttuuripoliittinen  ilmasto.  Siinä  missä

suomalainen  yhteiskunta  oli  yleisellä  tasolla  saanut  luotua  pahimmat  haavansa

umpeen  1930luvun  kuluessa,  pysyi  paikoin  jyrkkäkin  kahtiajakautuminen

luonteenomaisena  piirteenä  kulttuuripiireissä;  tämä  pakotti  etenkin  sivistyneistön  ja
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älymystön  määrittelemään  suhdettaan  vallitseviin  suuntauksiin,  ennen  kaikkea

fasismiin ja kommunismiin, kuten Karkama ja Koivisto (1999, 7) esittävät.

On  myös  esitetty,  että  erityisesti  1930luku  oli  yleisilmeeltään  varsin  kapea,  eikä

valtavirrasta poikkeavuutta juuri sallittu. Karkaman ja Koiviston (emt., 811) mielestä

osa  tästä  oli  tottakin  sikäli,  että  ennen  kaikkea  kulttuuritoiminnan  ylimmät  portaat

noudattivat  varsin  yksimielisesti  yleistä  isänmaalliskansallista  ideologiaa.  Tämän

yhtenäisen rintaman laajuus ulottui kansakouluista yliopistoihin ja taidelautakunnista

kriitikkojen  kirjoituksiin.  Myös  kirjastoihin,  kuten  Eija  Eskola  on  väitöskirjassaan

(2004) esittänyt.

Tätä yleistä, vallinnutta ideologiaa voidaan määritellä osin samoin termein kuin ajan

poliittisiakin  virtauksia:  kansallisuusaate,  aitosuomalaisuus,  ”perinteiset”  moraaliset

arvot  ja  normit,  patriarkaalisuus,  uskonnollisuus;  henki  oli  paikoin  korostetun

oikeistolainen,  vasemmiston  (ja  Neuvostoliiton)  kustannuksella.  (Karkama  &

Koivisto 1999, 1213.)

Samoja aineksia on löytänyt myös Erkki Sevänen, joka väitöskirjassaan (1994) arvioi

”porvarillisen  hegemonian  rajoittaneen  kirjallista  arvopluralismia”  sekä  toimineen

erittäin  tehokkaana  kirjallisen  kulttuurin  sisäisenä  sääntelijänä,  ulkoisen

toimintaympäristön eli  ensimmäisen  tasavallan asettamissa  rajoissa.  (Sevänen  1994,

377378.)

Siinä  missä  Sevänen  näkee  ensimmäisen  tasavallan  jopa  korostetun kapeaalaisena,

”valkoisten  voittajien”  yksinvaltana,  muistuttavat  kuitenkin  Karkama  ja  Koivisto

(1999, 813) 1930luvun tarjonneen myös lukuisia kiivaitakin väittelyjä ja mielipide

eroja,  kirjallisuustaisteluita  sekä  jopa  myös  radikaalien  liikkeiden  maanalaista

toimintaa. Myös Eija Eskola on tuonut esiin vastaargumentteja erityisesti kirjastojen

kirjavalintojen näkökulmasta; esimerkiksi Arvosteleva Kirjaluettelo ei ollut läpeensä
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porvarillisen  konservatismin  äänenkannattaja,  eikä  se  myöskään  toiminut

ehdottomana  kirjastoväen  ohjenuorana,  kuten  aiemmin  on  saatettu  esittää.  (Eskola

2004, 62.)

On  kuitenkin  syytä  muistaa  ratkaisevimpana  tekijänä  se  seikka,  että  todellisen  ja

laajimman vaikutuksen teki kuitenkin yleinen Suomessa vallinnut henki ja ideologia.

Ei  ole  siis  täysin  harhaanjohtavaa  väittää,  etteikö  ensimmäinen  tasavalta  olisi  ollut

kansalaissodankin  seurauksena  poliittisesti  oikeistolaisempi  kuin

vasemmistolaisempi,  perushengeltään  ennemminkin  kieltävä  kuin  salliva  ja

arvoiltaan  mieluummin  kapeaalainen  kuin  moniarvoisen  värikäs.

Kulttuuripoliittisesti  selitys  piili  varmasti  siinä,  että  kulttuuri  ja  sivistyselämä  oli

varsin  tiukasti  lukumääräisesti  pienen,  mutta  vaikutusvallaltaan  sitäkin

voimakkaamman  ja  äänekkäämmän  sivistyneen  eliitin  hallinnassa.  Tämä  leimasi

koko  ensimmäisen  tasavallan  aikaa,  ja  rakensi  raameja  myös  tulevaisuuteen  niin

kirjastoille kuin tiedonvälityksellekin.

2.1.1 Kansakunta kurimuksessa

Suomen  sotaaika  voidaan  nähdä  osana  laajempaa,  eurooppalaisten  suurvaltojen

välistä  laajentumispolitiikkaa,  joka  myöhemmässä  vaiheessa  levisi

maailmanlaajuiseksi konfliktiksi, toiseksi maailmansodaksi.

Talvisota  syttyi  30.11.1939  Neuvostoliiton  hyökätessä  Suomen  rajojen  yli.

Rajansiirtoneuvottelujen  lukkiutuminen  sekä  maiden  epäluuloiset  ja  kireät  välit

johtivat  lopulta  selkkaukseen,  jossa  Neuvostoliiton  yksiselitteisenä  tavoitteena  oli

Suomen  valloitus.  Voimasuhteet  olivat  murskaavat  Neuvostoliiton  hyväksi,  mutta

suomalaiset  joukot  taistelivat  kuitenkin  sitkeästi  estäen  lopullisen  läpimurron

syntymisen. Talvisodan henki oli käsite, joka syntyi suomalaisen taistelutahdon sekä
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kansallisen  eheytymisen  merkiksi.  Suomalaisen  yhteiskunnan  suuri  saavutus

kansalaissodan  haavojen  parantamisessa  näkyikin  erityisesti  talvisodan

torjuntataisteluissa;  Suomi  oli  puolustamisen  arvoinen  maa,  ja  kansa  seisoi  lähes

yksituumaisesti  tavoitteen  takana.  Talvisota  päättyi  välirauhaan  13.3.1940,  jolloin

Suomen  oli  rintamatilanteen  oleellisesti  heikennyttyä  taivuttava  rauhanehtoihin.

Ehtojen mukaan Suomi joutui luovuttamaan alueita Karjalan kannakselta ja Laatokan

Karjalasta, sekä vuokraamaan Hankoniemen laivastotukikohdaksi.

Reilun  vuoden  mittaista välirauhan  aikaa  on  kuvattu  ahdistuneeksi

hengähdystauoksi,  jota tosin Suomen väsynyt armeija tarvitsi. Suomi koki kuitenkin

olevansa yksin suurvaltojen puristuksessa; Saksa miehitti Tanskan ja Norjan keväällä

1940,  Neuvostoliitto  miehitti  puolestaan  Baltian  maat  samana  kesänä.

Pohjoismaisesta suuntauksesta Ruotsiinkaan ei apua  löytynyt. Kokonaistilanne alkoi

kuitenkin  kirkastua  syksyn  1940  mittaan,  Saksan  lähestyttyä  Suomea.  Saksa

suunnitteli  hyökkäystä  Neuvostoliittoa  vastaan,  ja  Suomi  sopi  tähän  suunnitelmaan

liittolaisena.  Varsin  pian  Suomessa  olikin  jo  paljon  saksalaista  sotaväkeä,  ja  myös

Saksan runsas materiaalinen apu nostatti mielialoja.

Saksan  hyökätessä  Neuvostoliittoa  vastaan  22.6.1941  Suomi  pyrki  pysymään

puolueettomana,  muttei  se  käytännössä  onnistunut.  Niinpä  myös  Suomen  todettiin

olevan  25.6.1941  jälleen  sodassa  Neuvostoliittoa  vastaan.  Suomi  oli  tällä  kertaa

jatkosodassa  hyökkääjän  asemassa,  sillä  Saksan  hyökkäyksen  heikentämä

Neuvostoliitto  oli  talvisotaa  tasaväkisempi  vastus.  Suomen  sotatoimet  etenivätkin

kesän  ja  syksyn 1941 aikana  varsin pitkälle,  yli  vanhojen  rajojenkin  uusille  alueille

aina  ItäKarjalaan  saakka,  jonne  sotatoimet  joulukuussa  1941  pysäytettiin;  alkoi

asemasota.

Suomen asema näytti vuoden 1942 aikanakin vielä varsin turvatulta Saksan rinnalla,

mutta suuri liittolainen ei onnistunut vastoin päämääriään tuhoamaan Neuvostoliittoa.



12

Seisominen  Saksan  rinnalla  merkitsi  Suomelle  myös  sitä,  että  välillisinä  vihollisina

olivat myös IsoBritannia ja Yhdysvallat. Yli kaksi vuotta kestänyt asemasodan aika

koettiin  pitkänä  ja  puuduttavana,  jolloin  myös  suomalaisten  yhtenäinen  rintamakin

alkoi  rakoilemaan  erilaisiin  ryhmittymiin.  Lopullinen  sotaonnen  käännös

maailmansodan  mittakaavassa  tapahtui  helmikuussa  1943,  jolloin  Saksa  hävisi

mittasuhteiltaan ja merkitykseltään valtavaksi kohonneen Stalingradin taistelun Etelä

Venäjällä.  Viimeistään  tällöin  myös  Suomi  aloitti  määrätietoisemman  sodasta  irti

pyrkimisen.

Saksan heikentyminen ja Neuvostoliiton sekä sen liittolaisten jatkuva vahvistuminen

huipentui Normandian maihinnousuun kesäkuussa 1944, jolloin liittoutuneet avasivat

toisen  rintaman  Eurooppaan.  Muutama  päivä  tämän  jälkeen  Neuvostoliitto  aloitti

suurhyökkäyksensä myös Suomea vastaan. Hyökkäys eteni menestyksellisesti, mutta

suomalaiset  onnistuivat  torjumaan  uhkaavan  vaaran.  Sodan  polttopiste  siirtyi

enenevässä määrin KeskiEurooppaan merkiten Suomen suunnan rauhoittumista sekä

lopulta  aselepoa  4.9.1944  ja  rauhansopimuksen  solmimista  19.9.1944.  Sopimuksen

mukaan  rajalinja  vedettiin  pääosin  vuoden  1940  rauhansopimuksen  mukaiseksi,

mutta  tämän  lisäksi  Suomi  joutui  luovuttamaan  Neuvostoliitolle  Petsamon  sekä

vuokraamaan  Porkkalan  alueen  Helsingin  kupeesta  50  vuodeksi  –  Porkkala

palautettiin Suomelle 1956.

Rauhansopimuksen mukaisesti Suomen piti myös ajaa vielä maassa olevat saksalaiset

joukot pois. Tämä entisten aseveljien  välinen Lapin  sota oli  alkua  lukuun ottamatta

luonteeltaan lähinnä muodollinen, päättyen lopulta 27.4.1945 viimeisten saksalaisten

joukkojen  poistumiseen  Norjan  puolelle.  Reilun  viikon  kuluttua  myös  Euroopan

taistelut  päättyivät  Saksan  ehdottomaan  antautumiseen,  sekä  Neuvostoliiton,

Yhdysvaltojen  ja  IsoBritannian  voittoon.  Suomen  ulkopoliittinen  asema  oli

muuttunut  sotien  seurauksena  merkittävästi.  Myös  maailman  mittakaavassakin

valtasuhteet  olivat  muuttuneet,  ja  vastapäättynyt  sota  oli  jo  kylvänyt  ns.  kylmän
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sodan  siemenet.  (Suomen  sotaajasta  on  lukuisia  yleisesityksiä,  joista  tuoreimpiin

kuuluvat Talvisodan pikkujättiläinen 1999,  ja Jatkosodan pikkujättiläinen 2005 sekä

muun muassa Suomi 85: Itsenäisyyden puolustajat sarja 2002.)

Suomen  sisäistä  tilannetta  leimasi  vielä  sotien  jälkeen  ajanjakso,  jota  on  kutsuttu

vaaran  vuosiksi. Vuosina  19441948  Suomi  eli  sisäpoliittisesti  epävakaita  aikoja,

jolloin  pelättiin  suoranaista  kommunistien  vallankaappausta.  Suomen

Kommunistinen  Puolue  laillistettiin  sodan  jälkeen,  mutta  pelot  vallanvaihdosta

osoittautuivat  lopulta  turhiksi.  Sekä  Suomen  sisä  että  ulkopolitiikassa  käynnistyi

kuitenkin  uudenlainen,  niin  sanotun toisen  tasavallan aika.  (Esim.  Nevakivi  2004,

222226.)

2.2 Kirjastohistoriallinen konteksti

Suomalaista kirjastolaitosta ei tarvinnut heti itsenäistymisen jälkeen polkaista tyystin

tyhjästä. Jo 1900luvun alussa Suomessa oli noin 2000 pientä kansankirjastoa, joiden

omistuspohja  oli  tosin  vielä  sangen  kirjava,  eikä  kaikenkattavaa  yhtenäisyyttä  ollut

vielä  löytynytkään.  Perinteitä  kuitenkin  siis  oli,  ja  esikuvia  otettiin  erityisesti

Yhdysvalloista. (Vatanen 1999, 3339.)

Varsinaisen alkusysäyksen kirjastotoiminnan yhtenäistämiselle ja ammatillistumiselle

antoi  kuitenkin  Kansanvalistusseura,  joka  oli  toiminut  jo  1800luvulta  lähtien

päämääränään koko kansan sivistäminen. Tähän missioon kunnallinen kirjastoverkko

sopi  erittäin  hyvin.  Vuonna  1906  asetettu  kansankirjastokomitea  päätyikin  lopulta

esittämään  kattavan  ja  yhtenäisen  kunnankirjastoverkon  perustamista,

kantakirjastoineen ja piirikirjastoineen. (Emt., 3943.)
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Ammatillistumista  lisäsi  vuonna  1908  Kansanvalistusseuran  siipien  suojassa

ilmestymisensä  aloittanut  Kirjastolehti,  sekä  hieman  myöhemmin  perustettu

Kirjastoseura.  1910luku  oli  kuitenkin  ristiriitojen  vuosikymmen  sikäli,  että

itsetietoisuuttaan kasvattanut kirjastoväki pyrki tekemään eroa yleisvalistustyöhön, ja

tämä  johtikin  eräänlaiseen  välirikkoon  tuolloin  Kansanvalistusseuran  sihteerinä

toimineen Niilo Liakan kaudella. Vastakkain olivat päämäärätietoinen sivistysideaali

ja  toisaalta  vapaamuotoisempi  kirjastoaate.  Tähän  dualismiin  saatiin  muodollinen

ratkaisu  vasta  itsenäistymisen  jälkeen  1920luvun  alussa,  jolloin  seurat  yhdistivät

lehtensä  pääosin  taloudellisista  syistä  ja  jolloin  perustettiin  myös  Valtion

Kirjastotoimisto  ylimmäksi  elimeksi.  Jännite  jäi  kuitenkin  kytemään

kansansivistysaatteen ja kirjastoaatteen välille. (Emt., 5359.)

Konkreettinen  kirjastotoiminta  sai  suoneniskun  vuoden  1918  sodasta,  mutta  alkoi

kuitenkin  elpyä  hiljalleen.  Tässä  keskeistä  roolia  näytteli  valtion  lisääntynyt

taloudellinen  tuki  ja  asiantuntijaapu  olojen  normalisoiduttua,  Valtion

kirjastotoimiston ja kirjastotoimikunnan muodossa. Toimiston päälliköksi nimitettiin

Helle  Kannila,  joka  tässäkin  roolissa  pääsi  vaikuttamaan  oleellisesti  suomalaisten

kirjastojen kehitykseen. (Eskola 1999, 117119.)

Sekä  yleisten  kirjastojen  taso  että  lainausmäärät  kasvoivat  tasaisesti  1930luvun

loppua kohden.  Vuoteen 1939  mennessä  valtionapua  saavia  kirjastoja  oli  kaikkiaan

2438  kappaletta,  näiden  yhteinen  kirjamäärä  oli  2,2  miljoonaa  nidettä,  annettujen

lainojen  määrä  oli  yli  viisi  miljoonaa  ja  lainaajiakin  oli  kertynyt  jo  370  000.

Suomalainen yleinen kirjasto oli siis noussut erittäin hyvälle tasolle, ottaen huomioon

hajanaiset lähtökohdat. (Emt., 120121.)

Kirjastonhoito  itsessään  oli  kuitenkin  vielä  useimmiten  sivutoimista.  Valtion

kirjastotoimisto  järjesti  kyllä  kirjastokursseja,  mutta  etenkin  maaseudulla  kirjastot

toimivat  usein  talkoohengellä  ja  ”perheyrityksinä”.  Huomattava  osa  sivutoimisista
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kirjastonhoitajista  oli  kansakoulunopettajia.  Suurempien  kaupunkien

kirjastonjohtajilta  ja hoitajilta sekä  tieteellisten kirjastojen henkilöstöltä vaadittiin  jo

luonnollisesti  korkeakoulutasoista  tutkintoa  ja  päätoimista  sitoutumista.  (Emt.,  125

129.)

Yleisesti ottaen suomalainen kirjastotoiminta oli sotienvälisenä aikana kuitenkin vielä

varsin  hajanaista.  Merkittäviä  edistysaskeleita  olivat  toisaalta  keskusjohtoisuus,

toisaalta  Kirjastoseuran  ja  oman  ammattilehden  toiminta,  usein  melkeinpä  ainoina

ohjenuorina.  Aikaan  sisältyi  kuitenkin  myös  runsaasti  epäselvyyttä  sekä  tiettyä

päättämättömyyttä,  esimerkiksi  keskuskirjastoa  ja  maakuntakirjastoja  ei  saatu

tuolloin  perustettua  kovasta  työstä  huolimatta.  Myös  valtakunnan  sisäiset  erot

saattoivat olla paikoin varsin suuria; erityisesti Pohjois ja ItäSuomen pienet kirjastot

saattoivat  olla  ahdingossa,  eikä  tilannetta  ainakaan  parantunut  toiminnan  tietty

amatöörimäisyys.  Yritystä  kuitenkin  riitti,  ja  tämä  näkyi  varmasti  kirjastotilastoissa

positiivisena kehityksenä. Suomen kansa oli ottanut kirjastot omakseen ensimmäisen

tasavallan aikana. (Emt., 140141.)

2.2.1 Kirjastot sodan jaloissa

Suomalainen  kirjastolaitos  joutui  myös  kärsimään  sodankäynnistä.  Kirjastojen

toiminta  supistui  voimakkaasti  erityisesti  rajaseuduilla,  mutta  lievempiä  vaikutuksia

oli nähtävissä ympäri maata. Rauhansopimusten perusteella uusien rajojen taakse jäi

kymmeniä  kanta  ja  piirikirjastoja,  näistä  merkittävimpänä  Viipurin

kaupunginkirjasto.  Lapin  sodan  seurauksena  lukuisia  kirjastoja  kokoelmineen

tuhoutui  tyystin  PohjoisSuomessa,  näiden  joukossa  myös  Rovaniemen

kauppalankirjasto. (Ekholm 2004, 143144.)
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Hyökkäysvaiheen  aikana  suomalaisjoukkojen  edetessä  ItäKarjalaan  myös

suomalaiset  ottivat  haltuunsa  runsaasti  sotasaaliskirjallisuutta.  Tämä  tapahtui  niin

järjestelmällisesti  keräten  Helsingin  yliopiston kirjaston  ja  Valtionarkiston  johdolla,

kuin myös epävirallisesti yksittäisten sotilaidenkin haltuun. Ylikirjastonhoitaja Lauri

Tudeerin  mukaan  kesään  1942  mennessä  oli  sotasaaliskirjallisuutta  kerätty  jo  lähes

miljoona  nidettä.  Sodan  jälkeen  tätä  kirjamäärää  ei  suoranaisesti  vaadittu

palautettavaksi, vaan se korvattiin rahallisesti. Kansalliskirjaston NeuvostoKarjala –

kokoelmassa  on  edelleenkin  saatavilla  suuri  määrä  tästä  sotasaaliskirjallisuudesta.

(Emt., 145156.)

Yksittäisten  kirjastojen  tasolla  merkittävin  muutos  sodan  aikana  oli  uudistettu

kirjastoasetus  (19.12.1941)  sekä  myöhemmin  uudistettu  valtion  kirjastohallintoa

koskeva johtosääntö (17.7.1942). Ylemmällä tasolla kirjastojen toimintaa vaikeuttivat

ennen  kaikkea  taloudelliset  ongelmat  valtionavun  sekä  kuntien  tuen  pienennyttyä,

mutta  jokapäiväisiä,  konkreettisia  ongelmia  käytännön  kirjastotyössä  olivat  muun

muassa  heikentyneet  liikenneyhteydet,  lämpö  ja  valaistusongelmat,  kirjastojen

tilojen  käyttö  muihin  tarkoituksiin  sekä  kirjastohenkilöstön  sodanaikaiset

palveluvelvollisuudet. (Esim. Järvelin 1998, 251.)

Vaikeuksista huolimatta kirjastolaitos pyrki toimimaan kuten rauhan aikanakin, mutta

erot  yksittäisten  kirjastojen  välillä  saattoivat  olla  varsin  suuret.  Tätä  taustaa  vasten

Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden  merkitys  kokoavana  instituutiona  olisikin  varsin

ymmärrettävä.

2.3 Lehdistöhistoriallinen konteksti

Tiedonvälitys  oli  vasta  itsenäistyneessä  Suomessa  varsin  voimakkaasti  painetun

sanan varassa. Sanomalehtiä ilmestyikin itsenäistymisen molemmin puolin verrattain
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paljon,  huomattava  osa  näistä  myös  poliittisella  agendalla.  (Esim.  Tommila  &

Salokangas 1998, 138).

Lehdistökentän  toisena  puolena,  verrattuna  sanomalehdistöön  toimi  myös  vilkas

aikakauslehdistö,  johon  myös  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehti  voitiin  väljästi  lukea.

Aikakauslehdistö  jakautuu  puolestaan  kahteen  osaan,  vapaaajan  ja  viihtymisen

haaraan  sekä  erikois  ja  ammattiinformaation  haaraan.  (Kivikuru  1996,  tässä

Tommila & Salokangas 1998, 225.)

Aikakauslehtiä  ilmestyikin  suuri  määrä  sotienvälisenä  aikana:  1920luvun  alussa

erilaisia  nimikkeitä  oli  nelisensataa  ja  1930luvun  lopulla  jo  kahdeksisensataa.  On

kuitenkin  syytä  muistaa  aikakauslehtitermin  laajuus  sikäli,  että  se  käsittänyt  niin

yleisölehdet,  ammatti  ja  järjestölehdet,  asiakas  ja  yrityslehdet  kuin

mielipidelehdetkin. (Emt.)

Miten  sitten  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehti  sijoittui  lehdistön  kirjavaan  joukkoon?

Luonteeltaan se oli ammatti ja järjestölehti, mutta toki siinä oli myös kulttuurilehden

ja  mielipidelehdenkin  piirteitä.  Levikiltään  se  oli  varsin  pieni:  787  tilausta

Kirjastoseuran  kautta  v.  1937.  (Koski  1985,  73).  Ilmestymistiheys  oli  puolestaan

kuitenkin suhteellisen korkea: pääsääntöisesti 78 numeroa vuodessa.

2.3.1 Rajoitettu sananvalta

Kriisiaika merkitsi rajoitettua toimintaa myös painetulle sanalle. Lehdistöä rajoittivat

toisaalta sotaajan sensuuri,  toisaalta  taas konkreettisemmat ongelmat: pulaa oli niin

kirjoittajista  kuin  paperistakin.  Valtiovallan  ennakkosensuurin  syyniin  joutuivat

pääasiassa  sanomalehdet,  sen  sijaan  aikakauslehdistö  sai  olla  verrattain  rauhassa

muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. (LeinoKaukiainen 1992, 194196.)
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Erityiseen  rooliin  nousikin  varmasti  monin  paikoin  itsesensuurin  periaate,  jossa

joukkoviestin  tai  toimittaja  itse  karttaa  arkoja  aiheita  tai  käsittelee  niitä

silkkihansikkain,  ilman  että  varsinaista  syytä  jälkikäteiselle,  ulkopuoliselle

sensuurille  edes  tulee.  Tommila  ja  Salokangas  (1998,  236237)  näkevätkin

itsesensuurin merkityksen varsin suurena, sillä ainakin suomalaisen sanomalehdistön

vähäinen sensuroinnin tarve on osoitus itsesensuurin harjoituksesta.

Aikakauslehtiä  oli  kuitenkin  valvottu  varsin  tiiviisti  valtiovallan  taholta  jo  koko

ensimmäisen  tasavallan  ajanjakson;  tämän  mahdollisti  vuonna  1919  säädetty

painovapauslaki, joka yhdessä muutamien muuteltujen rikoslain kohtien kanssa antoi

viranomaisille  valtuudet  valvoa  erityisesti  vasemmistolehtien  kirjoittelua.  Useiden

vasemmisto  ja  radikaalihenkisten  aikakauslehtien  toiminta  vaikeutuikin

huomattavasti,  ellei  tyssännyt  kokonaan.  Viranomaiset  puuttuivat  myös  muutamiin

äärioikeistolaisiin  lehtiin,  mutta  päähuomio  oli  enemmälti  äärivasemmiston  äänien

vaimentamisessa. (LeinoKaukiainen 1992, 193195.)

Sananvapauden  rajoittamista  ja  valvontaa  sotaaikana  sääteli  tasavallan  suojelulaki,

joka  säädettiin  lokakuussa  1939.  Ajan  hengessä  puhuttiin  myös  ”henkisestä

maanpuolustuksesta”,  jota  Valtioneuvoston  Tiedotuskeskus  (VT)  harjoitti

kouluttamalla  lehtimiehiä  ja  kirjailijoita  maanpuolustustehtäviin  sanan  voimalla,

mutta  myös  rajoittamalla  ja  sääntelemällä  tiedotustoimintaa  ja  tarkkailemalla

kansakunnan  mielialoja.  Talvisodan  ajan  VT  olikin  ylin  tiedotuksen  sääntelijä.

Huomattiin  kuitenkin,  että  virallinen  tiedotus  oli  antanut  talvisodan  aikana  liian

myönteisen  kuvan  tilanteesta,  ja  tämä  johti  siihen,  että  suomalaisten  enemmistölle

rauhanehdot alueluovutuksineen olivat järkytys. (Tommila & Salokangas 1998, 231

233.)

Jatkosodan aikana sensuuri  ja propaganda keskitettiinkin Valtion Tiedotuslaitokselle

(VTL),  joka  oli  suoranaisesti  pääministerin  ja  näin  ollen  myös  poliittisen  vallan
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alaisena.  Sodan  pitkittyessä  asemasodaksi  VTL:n  rooli  kasvoikin  entisestään

mielialan  ylläpitäjänä.  VTL  laati  jatkosodan  aikana  kaikkiaan  2400  lehtikirjoitusta

(pääkirjoituksia, pakinoita) sekä yli 7000 huolellisesti tarkastettua TKartikkelia. TK

artikkelit  olivat  päämajan  tiedotuskomppanioiden  laatimia  laajempia  kirjoituksia,

joita  julkaistiin  paljon  myös  aikakauslehdissä,  ja  joiden  kirjoittajina  toimivat

palvelukseen kutsutut  toimittajat, kirjailijat  ja  tiedemiehet. Kaikki  tämä palveli  yhtä

tavoitetta:  Suomen  ja  suomalaisten etua. Sensuuri  ja propaganda olivat  luonteeltaan

poliittisia, ja ne seurasivat hallituksen virallisia tavoitteita. (Emt., 233235.)

Tarkastuksia siis tehtiin ja ohjeita jaettiin, mutta koko ajan on syytä  muistaa se, että

polttopisteessä  olivat  erityisesti  sanomalehdet,  päivänpoliittisen  ajankohtaisuutensa

vuoksi.  Aikakauslehdet,  jotka  ilmestyivät  harvemmin,  eivät  olleet  yhtälailla

kiinnostavia, mutta niiden rajatumpi  lukijakunta  ja syvempi käsittelytapa ovat myös

varmuudella  aiheuttaneet  pohdintaa.  Epäilemättä  myös  Kansanvalistus  ja

Kirjastolehden toimituspalavereissa sotaajan henki ja kirjastoväen etu ovat painaneet

vaakakupissa. Missä määrin, myös siihen tämä tutkimus pyrkii vastaamaan.
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3. KOHDE JA TUTKIMUS

Tässä luvussa on tavoitteena esitellä tutkimuskohdetta syvällisemmin. Kansanvalistus

ja  Kirjastolehden  alkuvaiheiden  esittelyn  ohella  luodaan  katsausta  myös

taustavaikuttajiin,  niin  järjestöihin  kuin  ihmisiinkin.  Lehteä  kustantaneiden

Kirjastoseuran  ja  Kansanvalistusseuran  ohella  erityiseen  asemaan  nousevat

luonnollisesti myös lehden vastaavat toimittajat. Tutkimuskohteiden esittelyn jälkeen

käydään  läpi  aiempia  tutkimuksia,  tutkimuksen  metodiikkaa  sekä  käytännön

toteutusta.

3.1 Kansanvalistus ja Kirjastolehti

Suomalainen  kirjastoväki  oli  1900luvun  vaihteessa  vielä  paikoin  varsin

järjestäytymätöntä. Suoranaista omaa yhdistystä ei ollut, jos kohta sellaista oli melko

määrätietoisestikin pyritty  perustamaan  jo  1800luvun  jälkipuoliskolla.  Käytännössä

kirjastoasian  ajaminen  oli  jäänyt  vuonna  1874  perustetun  Kansanvalistusseuran

kontolle,  jonka  suojissa  uutta,  kirjastoväen  omaa  seuraa  pyrittiinkin  perustamaan.

Lopulta  useampien  epäonnisten  yritysten  jälkeen,  19.maaliskuuta  1910  pidettiin

Kansanvalistusseuran  tiloissa  Helsingissä  Suomen  Kirjastoseuran perustava kokous.

(Koski 1985, 11.)

Ohjelmajulistuksen  mukaan  uuden  seuran  tavoitteena  oli yhteistoiminnan

aikaansaaminen kirjastoasioiden harrastajien kesken sekä toiminta kirjastojen eduksi

ja  niiden  hoitajien  ammattisivistyksen  kohottamiseksi.  Kirjastoseuran  jäseniksi

hyväksyttiin yksittäisiä henkilöitä, mutta myös kirjastoja ja paikallisia kirjastoseuroja

ja järjestöjä, niin kannatus kuin vakituisiksikin jäseniksi. (Emt., 15.)
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Kirjastoseuran  tiedotuskanavana  toimi  Kirjastolehti,  joka  oli  perustettu

Kansanvalistusseuran  toimesta  jo  vuonna  1908.  Lehden  varsinaiseksi  ohjelmaksi

määriteltiin  kansankirjastoasia  sekä  yleisen  kansanvalistuksen  palveleminen.  (Emt.,

32).

Kirjastolehden  alkuvuosikymmentä  pro  gradutyössään  (2005)  tutkinut  Aleksi

Haapanen  on  myös  todennut,  että  ohjelmallisesti  lehden  tavoitteena  oli  olla

epäpoliittinen,  puolueeton  ja  tasapuolinen  sekä  liberaalissa  hengessä avoin kaikelle,

ilman mitään aate tai oppisuuntien kahleita. (Haapanen 2005, 187.)

Käytännössä  kuitenkin  Kirjastolehdessä  esitettiin  ajankohtaan  nähden  varsin

rohkeitakin  mielipiteitä,  mm.  kansanvaltaisuuden  ja  suomalaisen  isänmaallisuuden

puolesta.  (Emt.)  Vuoden  1918  tapahtumissa  Kirjastolehti  asettui  varsin  selkeästi

valkoiselle puolelle. (Emt., 192). Tätä voinee osaltaan selittää yleisemmälläkin tasolla

nähtävissä ollut kulttuurieliitin ja kansanvalistusaatteen ainakin lievä oikeistolainen ja

suorastaan fennomaaninen pohjavire.

Haapasen  mukaan  Kirjastolehti  pyrki  kuitenkin  pysyttelemään  muutoin

päivänpolitiikan  ulkopuolella,  keskittyen  tiiviisti  kirjastoasiaan.  Erityisesti

puolueettomuuspuhe  ontuu  kuitenkin  kirjavalinnan,  eli  käytännössä  Arvostelevan

Kirjaluettelon  kohdalla.  Kirjaarvosteluissa  näkyi  Haapasen  mukaan  jo  myös  ennen

vuotta  1918  sellaisia  porvariston  ja  suomalaisten  ideologisten  valtakoneistojen

aatteita kuten nationalismi, patriotismi, antisosialismi, agraarihenkisyys ja kirkolliset

moraalihyveet. (Emt., 190). Vastaavanlainen jatkui myös 1920 ja 1930luvuilla Eija

Eskolan mukaan.

Vuonna  1921  Kirjastoseura  ja  Kansanvalistusseura  solmivat  yhteistyösopimuksen,

jonka  mukaan  seurojen  lehdet  yhdistettäisiin.  Käytännöllisin  syy  tähän

toimenpiteeseen  oli  taloustilanne,  mutta  myös  seurojen  läheiset  yhteydet  puolsivat
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yhteistä  julkaisua. Käytännön  toimitustyöhön asetettiin kummankin  seuran edustaja.

(Koski 1985, 73.)

Kirjastoseuran  historiaa  tutkineen  Pirkko  Kosken  mukaan  KKL:n  yleispiirteeksi

yhdistymisen  jälkeen  tuli  tietynlainen  toteavuus;  ennemminkin  tapahtuneen

selostamista kuin asioihin vaikuttamista. 1920luvulla kirjastoasia tuntui jopa  jäävän

paikoin  lapsipuolen  asemaan,  kansanvalistusaiheiden  tieltä.  1930luvulle  tultaessa

sisältöjako kuitenkin tasaantui tuntuvasti,  ja myös kirjastoaate pääsi paremmin esiin;

kaikesta  huolimatta  kirjastoväen  ”oman”  lehden  menetys  oli  kuitenkin  kirpaissut

kovasti, ja jo pitkin 1930lukua esitettiin ajatuksia palaamisesta vanhaan järjestelyyn.

Kansanvalistus  ja  kirjastoaate  ilmestyivät  kuitenkin  yhtenä  julkaisuna,  joka  tosin

paikka paikoin vaikutti kuin kahdelta erilliseltä  lehdeltä yksissä kansissa.  (Emt., 73

75.)

Kansanvalistus  ja  Kirjastolehdelle  oli  ominaista  erityisesti  1930luvulla  lisääntyvä

kansainvälisyys.  Lehdessä  julkaistiin  lukuisia  matkakertomuksia  sekä  korostettiin

pohjoismaisen  yhteistyön  merkitystä.  Myös  matkakertomusten  kohteissa  on

nähtävissä  lehden  suuntautumista  länteen:  suosittuja  esittelyjen  kohteita  olivat  mm.

muiden  pohjoismaiden,  Eestin,  Englannin  ja  Saksan  kirjastoolosuhteet.  Myös

Yhdysvalloista  kirjoitettiin  myönteiseen  sävyyn,  sen  sijaan  ajan  hengellekin

ominaisesti Neuvostoliitosta vaiettiin lähes tyystin. (Emt., 75.)

Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden  sotienvälistä  aikaa  ei  ole  suoranaisesti  tutkittu

tarkemmin,  mutta on  syytä olettaa  lehden  seurailleen ainakin  jossain  määrin  yleistä

”ajan  henkeä”,  joka heijastui  myös kirjastomaailmaan. Tähän suuntaukseen voidaan

nähdä  kuuluneen  länsimielisyyttä  sekä  Neuvostoliitonvastaisuutta,  joka  oli

nähtävissä  myös  Arvostelevan  Kirjaluettelon  linjasta Eija Eskolan  mukaan. Toki on

myös  oletettavissa  se,  ettei  varsinainen  lehti  ollut  kannanotoissaan  yhtä  radikaali,

vaan ennemminkin diplomaattinen kirjastoväen kokoaja ja hengenluoja, joka toisaalta



23

tiedotti  tapahtuneesta,  ja  toisaalta  pyrki  omilla  pehmeillä  keinoillaan  vaikuttamaan

päätöksiin  ja  kirjastopolitiikkaan.  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehdellä  oli  siis

takuuvarmasti paikkansa niin sanotussa ensimmäisessä tasavallassakin.

3.1.1 Henkilöitä

Kansanvalistus  ja  Kirjastolehteä  toimittivat  tutkimusjakson  aikana  19391947

Kirjastoseuran puolelta koko ajan Helle Kannila, sekä Kansanvalistusseuran puolelta

vuoteen  1942  Niilo  Liakka,  194344  Viljo  Mikkonen  sekä  vuodesta  1945  Arvo

Inkilä. Lehden vastaavien toimittajien rooli on ollut luonnollisesti erittäin suuri, sekä

heidän  merkityksensä  julkaistuihin kirjoituksiin  huomattava. Myös  toimittajien  oma

kynä  kävi  verraten  aktiivisesti  tuottaen  lähinnä  pääkirjoituksia,  mutta  myös  muita

artikkeleita  ja  uutisia.  Tästä  suuresta  roolista  johtuen  on  paikallaan  esitellä  hieman

syvällisemmin keskeisiä henkilökuvia sekä selvittää heidän taustojaan ja motiivejaan.

Helle  Kannila  (18961972)  on  noussut  historiankirjoituksessa  suomalaisen

kirjastokentän  kenties  merkittävimmäksi  yksittäiseksi  persoonaksi,  eikä  suinkaan

syyttä.  Kannilan  merkitystä  ei  voida  väheksyä  suomalaisen  kirjaston  kehittäjänä

1900luvulla. Hänellä oli kuitenkin myös melko vahvojakin poliittisia näkemyksiä, ja

merkittävä oli hänen panoksensa myöskin naisasianaisena.

Kannilan  juuret  sijoittuivat  sivistyneeseen  kulttuurikotiin,  jossa  lukeminen  ei  ollut

lainkaan  vieras  ajanviete  ja  kirja  istui  luontevasti  jokaisen  perheenjäsenen  käteen.

Ylioppilaaksi tulonsa jälkeen 1914 Kannila jatkoi heti seuraavana syksynä opintojaan

yliopistossa,  lukien  mm.  kirjallisuuden  historiaa,  kansantaloustiedettä,  filosofiaa  ja

suomen  kieltä.  Vuonna  1919  hänet  seppelöitiin  filosofian  maisteriksi;  työura  oli

alkanut  osaaikaisena  jo  1914,  Helsingin  kaupunginkirjaston  iltavuoroissa.

Kirjastoala  ei  ollut  muutenkaan  vierasta,  sillä  Kannila  oli  jo  16vuotiaana  käynyt
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kaksiviikkoisen  Tuusulan  kirjastokurssin,  sekä  opiskellut  kesäyliopistossa  kirjasto

oppia.  Innostunut  ja  lahjakas  ”nuori  lupaus”  täydensi  osaamistaan  myös

Skandinavian  opintomatkalla  Alfred  Kordelinin  rahaston  tukemana.  Kirjasto

osaamisen pohja oli näin luotu. (Kauppi 1976, 1453.)

Kannilasta  muodostui  suomalaisen  kirjastokoulutuksen  suunnannäyttäjä

itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä konkreettisestikin; Kannila oli itse johtamassa ja

opettamassa  lukuisilla  kirjastokursseilla  1920  ja  1930luvuilla  ja  loi  näin  ollen

pohjaa  suomalaisten  kirjastonhoitajien  yhtenäiselle  ammattitaidolle.  Vielä  sotien

jälkeenkin  Kannila  toimi  myös  Yhteiskunnallisen  Korkeakoulun  kirjastoopin

lehtorin virassa. (Emt., 53, 64.)

Koulutuksen  ohella  Kannila  toimi  aktiivisesti  myös  päättävissä  elimissä:  hänet

valittiin  vuonna  1921  vastaperustetun  valtion  kirjastotoimiston  johtajaksi  vain  25

vuotiaana.  Tästä  alkoi  lopullisesti  Kannilan  Suuri  Vaikutus  suomalaiseen

kirjastoelämään. (Emt., 54.)

Virallisen vaikuttamisen lisäksi Kannila toimi myös Kirjastoseurassa aktiivisesti; tätä

kautta hänet valittiin myös Kansanvalistus ja Kirjastolehden toimittajaksi 19211947;

tätä  ennen  hän  oli  toiminut  jo  kolme  vuotta  Kirjastolehden  toimitussihteerinä,  sekä

tämän  jälkeen  vielä  vuoteen  1967  saakka  jälleen  Kirjastolehden  toimittajana  ja

päätoimittajana.    Hän  toimi  myös  Suomen  Kirjastoseuran  sihteerinä  sekä  pitkän

jakson seuran johtokunnassa. (Emt., 131133.)

Kannila oli  siis  suuri kirjastoihminen  ja  sivistyksen sekä  tasaarvon puolestapuhuja.

Hän  oli  ensimmäisiä  näkyviä  naisasianaisia  ja  taustoiltaan  lievän  oikeistohenkinen,

vuonna  1918  hän  liittyi  vastaperustettuun  Kansalliseen  edistyspuolueeseen.  Kannila

oli eduskuntavaaliehdokkaana vuoden 1939 ja 1945 vaaleissa, sekä toimi 19371945

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenenä. (Emt., 100103, 132.)
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Kannila  oli  poliitikkonakin  ennen  kaikkea  tasaarvon  sekä  kulttuurikysymysten

puolestapuhuja,  varsinaisiin  puolueideologisiin  kysymyksiin  ja  ristiriitoihin  sekä

rajanvetoihin  Kannila  ei  niinkään  osallistunut.  Kansallisen  edistyspuolueen

lopettamisen  jälkeen  Kannila  kuvasi  itseään  ”puolueettomaksi  ja

kulttuuriliberaaliksi”,  mikä  kuvaa  varsin  hyvin  myös  hänen  kirjoituksiaan.  (Emt.,

100103.)

Niilo  Liakkaa  (18641945)  voidaan  hyvällä  syyllä  kutsua  ”kansanvalistustyön

Kannilaksi”  sikäli,  että  hänen  panoksensa  suomalaisessa  kansanvalistustyössä  on

ollut  erityisen  merkittävä  siinä  missä  Kannilan  työ  kirjastotoimessa.  Toki  Liakka

vaikutti suomalaisessa yhteiskunnassa monipuolisesti jo 1890luvulta lähtien. Hän oli

mukana  synnyttämässä  ja  kehittämässä  muun  muassa  kansanopistoaatetta,

raittiusliikettä, Kansanvalistusseuraa sekä  tätä kautta myös kirjastotoimintaa. Liakka

toimi  myös  kansanedustajana  sekä  opetusministerinä  maalaisliiton  listoilta,  ja  oli

tälläkin  tavoin  vaikuttamassa  suomalaisen  sivistyselämän  kehitykseen.

Kirjastoasiassa  Liakka  joutui  hetkittäin  poikkiteloin  kirjastoammattilaisten  kanssa

keskittämissuunnitelmineen,  mutta  tietyissä  kirjastotoiminnan  perusrakenteissa

Liakan  vaikutus  on  näkyvissä  edelleenkin.  Liakka  korosti  toiminnassaan  aina

vahvasti  henkisiä  arvoja,  ja  oli  luonteeltaan  sovitteleva,  mutta  osasi  myös  ajaa

tärkeinä  pitämiään  asioita  uutterasti  eteenpäin.  Kanslianeuvoksen  arvon  Liakka  sai

vuonna 1924. (Suomen kansallisbiografia 2005, 112113.)

Viljo  Mikkonen (18911957)  oli  taustoiltaan  toisaalta  kansanopistomies,  toisaalta

pappismies. Hän suoritti Helsingin yliopistossa filosofian maisterin tutkinnon vuonna

1914  luettuaan  muun  muassa  teoreettista  ja  praktista  filosofiaa.  Jumaluusopin

opintojen  päätteeksi  hänet  vihittiin  papiksi  vuonna  1922.  Varsinaisen  työuransa

Mikkonen toimi Haapaveden opiston johtajana, sivutoimenaan hän kiersi opettamassa

ja  luennoimassa,  sekä  osallistui  aktiivisesti  myös  Kansanvalistusseuran  toimintaan.

(Kirjastovirma  2006.)  Mikkosella  oli  myös  lukuisia  luottamustoimia,  mutta
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suoranaiseen  politiikkaan  hän  ei  erityisen  aktiivisesti  osallistunut.  Vuoden  1934

Aikalaiskirjan  mukaan  Mikkonen  oli  poliittiselta  kannaltaan  puolueeton,  mutta

vuoden  1941  versiossa  hän  ilmoittaa  puoluekannakseen  edistyspuolueen.

(Aikalaiskirja 1934, 443; Aikalaiskirja 1941, 470.)

Arvo Inkilä (18811965) teki myös aktiivisen uran erilaisissa kansansivistyksellisissä

ja  poliittisissa  tehtävissä.  Inkilä  toimi  opettajana  monissa  kansan  ja

työväenopistoissa  sekä  muun  muassa  Viipurin  työväenopiston  johtajana.

Samanaikaisesti  Inkilä  vaikutti  myös  liikeelämässä  Paperiteollisuustalo  Oy:n

toimitusjohtajana, sekä  lukuisissa eri  tehtävissä Kansanvalistusseurassa.  Inkilä  toimi

kansanedustajana  vuosina  193338  edistyspuoleen  listoilta,  sekä  pääministerin

sihteerinä 19371939. Inkilä toimi myös monissa järjestöissä, jotka antaisivat aiheen

olettaa  Inkilän  olleen  näkemyksiltään  tavanomaista  liberaalimpi  kansanvalistusväen

joukossa.  Inkilälle  myönnettiin  kouluneuvoksen  arvo  vuonna  1951.  (Suomen

kansanedustajat 19072000: I, 283.)

3.2 Aiemmat tutkimukset

Kansanvalistus  ja  Kirjastolehteä  sotaajan  kehyksessä  ei  ole  aiemmin  tutkittu.

Muutoin  lehti  on  ollut  tutkittavana  kohtuullisesti,  pääosin  pro  gradutöissä.

Tutkittavat  näkökulmat  ja  aihepiirit  ovat  vaihdelleet  huomattavasti,  aina

kirjastonhoitajien  ammattikuvasta  lastenkirjastotyön  kautta  tietoyhteiskunnan

representaatioon.

Tämän  tutkimuksen  kannalta  kiinnostava  tutkielma  on  Aleksi  Haapasen  Oulun

yliopistossa  tekemä  pro  gradutyö ”Puoluenäkökohtain  on  kokonaan  väistyttävä

kirjastoista”:  kirjastojen  puolueettomuus  ja  ideologinen  puhe  Kirjastolehden
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kirjoituksissa  vuosina  19081921  (2005).  Kyseessä  on  siis  tutkimus  Kirjastolehden

alkuajasta, ennen yhdistymistään Kansanvalistuslehden kanssa.

Tutkimuksen  lähtökohtana on ollut  Kirjastolehden  itsensä  julistama puolueettomuus

ja  tasapuolisuus;  todellisuudessa  näin  ei  kuitenkaan  aina  ollut.  Asiallisesti  lehden

päähuomio  keskittyi  ajanjaksolla  Suomen  yleisten  kirjastojen  kehittämiseen  sekä

kansan sivistämiseen ”sopivan” kirjallisuuden avulla. Lehden arvoja olivat puolestaan

myöhemminkin  tutut  isänmaallisuus,  suomalaisuus  sekä  koko  kansan  sivistys.

Haapanen  näkee  Kirjastolehden  toimineen  jo  tuolloin  osana  yhteiskunnallista

vallankäyttöä,  suosituksineen  ja  kritiikkeineen.  Vuoden  1918  tapahtumissa

Kirjastolehti  asettui  selkeästi  valkoisen  Suomen  puolelle  edustaen  porvarillista  tai

vähintäänkin  antisosialistista  näkökulmaa.  Lehti  koki  kansaa  johdetun  harhaan,  ja

näki  vastaavanlaisten  onnettomuuksien  torjunnan  jatkossa  tapahtuvan  kansan

sivistystasoa kohottaen.

Samansuuntaista  näkökulmaa  tarjoaa  kolmen  vuosikymmenen  takaa  Timo  Kukkola

(1973),  joka  on  tutkinut  Kirjastolehteen  sekä  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehteen

läheisesti  liittyneen  Arvostelevan  kirjaluettelon  vaiheita.    Kukkolan  esitys  on  osa

laajempaa  kirjastopoliittista  pamflettia Lainakirja,  joka  on  eräänlainen  1970luvun

kirjastoradikalismin  ja  toisinajattelun  ilmentymä.  Tästä  syystä  myös  Kukkolaa

lukiessa  on  syytä  säilyttää  tietty  kriittisyys.  (Em.  kirjastoradikalismista  esim.

Mäkinen 2002).

Joka  tapauksessa  Kukkolan  havainnot  Arvostelevan  kirjaluettelon  linjasta  ovat

samansuuntaisia  kuin  esim.  Haapasella  varsinaisesta  emolehdestä.  Kirjaluettelo  oli

Kukkolan  mukaan  sodanjälkeiseen  aikaan  asti  ”kirjastopoliittisten  tavoitteiden

välikappale”,  jonka  yleislinja  erityisesti  yhteiskunnallista,  historiallista  ja

kaunokirjallisuutta käsiteltäessä oli ”puhtaasti  oikeistolainen”.  Kukkola arvioi  myös

tällä  linjalla  olleen  vaikutusta  kirjastojen  hankintoihin.  (Kukkola  1973,  121122.)
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Varsinaisena  sotaaikana  Kukkola  näki  Arvostelevan  kirjaluettelon  teksteissä

voimakasta  SuurSuomihenkeä,  sekä  saksalaismyönteisyyttä  että

neuvostovastaisuutta. (Emt., 141142).

Huolimatta  Kukkolan  varsin  1970lukulaisesta  näkökulmasta,  totta  lienee  se,  että

Arvosteleva kirjaluettelo seuraili monin paikoin emolehtensä linjaa. Huomattavaa on

tosin  se,  että  kirjaluettelo  oli  kuitenkin  varsin  autonominen  osanen,  jolla  ei  ollut

varsinaista  päätoimittajaa,  ja  jonka  kirjoittajat  tulivat  pääosin  kirjastomaailman

ulkopuolelta,  tiede  ja kulttuuripiireistä.  Arvostelevan kirjaluettelon  voisi  siis  nähdä

jollain  tasolla  ennemminkin  suomalaisen  älymystön  ajatusten  korkokuvana.  Kuten

myös  Eija  Eskola  väitöskirjassaan  (2004)  on  tuonut  esille,  varsinaisessa

kirjavalinnassakaan,  saati  lainaajien  valinnoissa  ei  suinkaan  aina  kuljettu  ylhäältä

annettujen ”suositusten” mukaan. Tietyntyyppinen yleislinja on kuitenkin tunnustettu

sekä lehdelle että kirjaluettelolle.

Kuten  aiemmin  todettua,  aihepiiriä  suoranaisesti  ei  ole  tutkittu.  Nämä  kaksi

esimerkkiä  antavat  kuitenkin  jonkinlaista  kuvaa  siitä,  millaista  oli  luonteeltaan

kirjastoalan  ammattijulkaisun  painettu  sana.  Näiden,  ja  aikakautta  kuvaavien

taustakontekstien  perusteella  voidaan  luoda  tietynlaisia  ennakkohypoteeseja

varsinaisesta  tutkimuskohteesta  ja  ajankohdasta.  Epäilemättä  näihin  hypoteeseihin

kuuluisivat  sotaaikana  korostuvat  paatosisänmaallisuus,  ”ryssäviha”,

saksalaismyönteisyys, SuurSuomiajattelutapa sekä ylipäätään varsin yksituumainen

näkökulma. Varsinainen tutkimus testaa myös näitä ennakkoolettamuksia.
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3.3 Tutkimuksen teoreettinen ja käytännöllinen toteutus

Koska  tutkittavana  on  pääasiassa  laajoja  tekstimassoja,  lähinnä  pääkirjoituksia  ja

artikkeleita,  tutkimusta  on  toteutettu  laadullisella  lähestymistavalla.  Laadulliselle

tutkimusotteelle  on  tyypillistä  erityisesti  aineiston  tarkastelu  yhtenäisenä

kokonaisuutena  siten,  että  jokainen  tutkittavaan  asiaan  kuuluva  seikka  tulee

selitetyksi ja suhteutetuksi kontekstinsa suhteen; toisin sanoen ei saa syntyä ristiriitaa

esitetyn  tulkinnan  kanssa,  kuten  esimerkiksi  määrällisessä  tutkimusotteessa,  jossa

sallitaan tilastolliset poikkeamat. (Esim. Alasuutari 1999, 38.)

Myös  erityisesti  ideografista  eli  historiallista  tutkimusta  tehdessä,  kuten  tässä

tapauksessa,  on  syytä  käyttää  laadullista  lähestymistapaa  sikäli,  että  kyseessä  on

useimmiten  yksittäisen  tapahtumaketjun  tai  ilmiön  selitys  yleisen  ja  universaalin

lainalaisuuden  sijaan.  Kyseessä  ei  siis  ole  pyrkimys  laajan  selitysmallin  luomiseen,

vaan  ainoastaan  yhden  historiallisen  ilmiön  selitys,  joskin  taustavaikuttajia,  kuten

esimerkiksi poliittisia oloja ja ajan henkeä, voitaisiinkin käyttää selitysmalleina myös

moniin muihinkin tapauksiin. (Emt., 39.)

Laadullinen  tutkimusote  voidaan  jakaa  Alasuutarin  (emt.)  mukaan  löyhästi  kahteen

vaiheeseen: havaintojen pelkistämiseen ja arvoituksen ratkaisemiseen.

Havaintojen pelkistämisellä  tarkoitetaan  toisaalta  raakaaineiston  tarkastelua  tietystä

näkökulmasta, tietyn teoreettisen viitekehyksen piiristä, siten, että aineistosta saadaan

karsittua  ja  rajattua  kiinnostava  aines  tutkimukseen.  Toisaalta  taas  pelkistäminen

jatkuu  luokittelemalla  ja  yhdistelemällä  havaintoja,  sillä  periaatteella,  että  aineiston

osasista  löytyy  yhteisiä  piirteitä  ja  esimerkkejä  samasta  ilmiöstä.  (Alasuutari  1999,

40.)
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Arvoituksen  ratkaisemisella  Alasuutari  puolestaan  tarkoittaa  karkeasti  tulosten

tulkintaa.  Tuotettujen  johtolankojen  sekä  käytettävissä  olevien  vihjeiden  pohjalta

tehdään merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä. (Alasuutari 1999, 44).

Tässä  tutkimuksessa teoreettisena  viitekehyksenä  toimii  historiallinen  näkökulma.

Tutkimuksen  kohdetta,  eli  sotaajan  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehteä  tarkastellaan

omaan  aikaansa  suhteutettuna,  verraten  sitä  toisaalta  ensimmäisen  tasavallan

historialliseen  kehykseen,  ja  toisaalta  sotaajan  jälkeiseen  jatkumoon,  toiseen

tasavaltaan.  Varsinainen  tutkimuskohde  asettuu  siis  tässäkin  kahden  erilaisen

aikakauden  väliin,  tutkittavaksi  ja  tulkittavaksi.  Pääasiassa  viitekehystä  luo

ajanjaksoa  edeltänyt  aika,  joka  luo  niin  näkökulmaa  kuin  lähtökohtaisia

hypoteesejakin.

Tutkimuksen  käytännön  toteutuksessa  varsinaisena  tutkimusmenetelmänä  on

toiminut  aineistolähtöinen,  kuvaileva  ja  teemoitteleva  sisällönanalyysi.

Lähtökohtaisesta  tutkimusaineistosta  on  seulottu  ydinaineistoksi  kaikkiaan  59

kirjoitusta,  jotka  ovat  olleet  luonteeltaan  pääasiassa  pääkirjoituksia,  laajempia

artikkeleita sekä mielipidekirjoituksia. Seulomisperiaatteena on käytetty ensisijaisesti

kirjoituksen  sisältöä;  mukaan  on  otettu  erityisesti  sotaaikaa  suoraan  tai  välillisesti

sivuavia  kirjoituksia.  On  luonnollista,  että  rajanveto  on  paikka  paikoin  ollut

haastavaa,  mutta  periaatteena  on  ollut  se,  että  kirjoitus  on  mieluumminkin  huolittu

mukaan  kuin  jätetty  pois.  Toisena  merkittävänä  seulomisperiaatteena  on  ollut

yksinkertaisimmillaan kirjoituksen  laajuus/pituus. Tutkimuksesta on jätetty pois niin

sanotut pikkuuutiset ja muutaman rivin pituiset toteavat kirjoitukset, joiden merkitys

kokonaiskuvassa  olisi  sangen  vähäinen.  Oleellista  on  se,  että  vaikka  varsinaiseen

syvempään analyysiin on siis kelpuutettu tietty määrä kirjoituksia, niin lehtiä pyritään

tarkastelemaan myös kokonaisuutena.
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Kirjoituksia  on  lähdetty  avaamaan  teemoittelun  kautta.  Teemoittelun  periaatteisiin

kuuluu  Eskolan  ja  Suorannan  (1998,  175181)  mukaan  se,  että  aineistosta  pyritään

nostamaan esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Näin on  mahdollista vertailla

tiettyjen  teemojen  esiintymistä  ja  ilmenemistä  aineistossa.  Tärkeää  on  olennaisen,

kiinnostavan  löytäminen,  jotta  analyysia  ja  tulkintaa  voidaan  jatkaa.  Teemoitteluun

liittyy olennaisena osana myös sitaattien merkittävä rooli sikäli, että ne ”voivat puhua

puolestaan”  ja  elävöittää  tekstiä.  Sitaattien  käytössäkin  on  syytä  muistaa  kuitenkin

kohtuus,  loogisuus  ja  ennen  kaikkea  se,  että  ne ovat  vain  johtolankoja.  Esimerkiksi

Heiskalan (1990, tässä Eskola & Suoranta 1998, 181) mukaan riskinä on tutkimuksen

jääminen  sitaattikokoelmaksi  ilman  syvällisempää  analyysia.  Tässä  tutkimuksessa

teemoittelu edustaa Alasuutarin esittämässä jaossa nimenomaisesti ensimmäistä osaa,

eli vasta havaintojen pelkistämistä.

Arvoituksen ratkaisemisen osiossa tutkimuksessa pyritäänkin pääsemään syvemmälle

tekstirivien  sisään,  analysoimaan  taustoja  ja  mahdollisia  vaikuttimia  sekä

suhteuttamaan  tuloksia  laajempiin  merkityskokonaisuuksiin.  Koska  kyse  on

historiallisesta  tutkimuksesta,  tavoitteena  on  myös  verrata  tutkimustuloksia

aikakauden muihin historiallisiin konteksteihin.

Käytännön tasolla tutkimusta viedään eteenpäin kronologisesti, mutta kuitenkin myös

niin,  että  samantyyppiset  teemat  pyritään  esittelemään  samassa  yhteydessä.  Lehden

kaksijakoinen luonne kansanvalistus ja kirjastoteemoihin perustelee erityisesti tämän

tyyppisen  jaottelun  tekemistä.  Aineiston  esittelyn  tueksi  on  otettu  suurehko  määrä

suoria  lainauksia  teksteistä;  jokainen  sitaatti  pyritään  selittämään  ja  taustoittamaan,

jottei se  jäisi irralliseksi kokonaisuudeksi. Kronologisen erittelyn jälkeen teemoja on

koottu  yhteen  suuremmiksi  yksiköiksi  ja  näin  ollen  pyritty  esittelemään  aineiston

keskeistä sanomaa sekä käsitteitä.
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4. KKL  19391942: ALHOSTA EUFORIAAN

Luku  esittelee  tutkimusjakson  ensimmäistä  osaa,  ensisijaisesti  siis  kronologisesti,

mutta  myös  teemoitellen.  ”Yleispiirteitä”  osiossa  tavoitteena  on  nostaa  esille

muutamia yleisemmän tason huomioita tutkimusaineistosta.

4.1 Yleispiirteitä

Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden  yleiskuva  koko  tutkimusjaksona  19391947  on

luonteeltaan  hyvin  kaksijakoinen.  Myös  sen  jälkeen,  kun  aikajana  on  jaettu  sekä

käytännön  syistä  että  myös  luonnolliselta  tematiikaltaan  kahtia,  voidaan  havaita

pienempienkin tutkimusjaksojen sisällä tiettyä dualismia. Suorimmin  sen voi päätellä

jopa  aikajakson  ääripäistä:  vuoden  1939  alkupuolen  vielä  syvästä  rauhantilasta

vuoteen  1942  ja  keskelle  asemasotaa,  välissä  vielä  lyhyt  ja  kiihkeä  talvisotakin.

Neljässä vuodessa tapahtui todella paljon.

Huomattavaa  onkin  tietynlainen  raju  loikkaus;  siinä  missä  vuonna  1939  lehden

aihepiirit  olivat  vielä  varsin  normaaleja,  kuvaten  tasavallassa  vallinnutta  rauhaa,

vuosi 1940 onkin jo luonteeltaan tyystin erilainen. Melko yllättäen syttynyt sota täytti

myös kirjastoalan ammattilehden, sekä rikkoi tietynlaista toimituksellista harmoniaa:

ikään  kuin  lehdeltä  olisi  kadonnut  tuttu  ja  turvallinen  symmetria,  kuvaten  kenties

niitä  sekavia  mielialoja  missä  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden  toimituksessakin

elettiin.  On  syytä  muistaa  se,  että  lähes  poikkeuksetta  lehden  kirjoittamiseen

osallistuneet olivat varmasti aikaansa seuraavia, koulutettujakin. He näkivät, kokivat

ja  ymmärsivät  varmasti  enemmän  kuin  tavallinen  kansalainen.  Omalla  tavallaan

mielenkiintoinen seikka on kuitenkin se, että sotaan liittyvien artikkeleiden ja uutisten

lomassa  on  kaikesta  huolimatta  tuiki  tavallistakin  kirjastoammatillista  asiaa,
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kokousten  pöytäkirjoja  ym.,  aivan  kuten  rauhan  aikanakin.  Kontrasti  on  siis  suuri:

toisaalta se voi kertoa kiireestä, hädästä ja keskeneräisyydestä, toisaalta taas sen viesti

voi olla siinä, että töitä pyritään jatkamaan kuten rauhan aikanakin.

Kansanvalistus  ja  Kirjastolehti,  kuten  myös  lukuisat  muut  aikakauslehdetkin  sota

aikana, julkaisi sivuillaan myös muistosanoja kaatuneista kirjastotyöntekijöistä. Tämä

on  erittäin  ymmärrettävää  kyseessä  ollessa  ainoan  kirjastoalan  ammattilehden.

Talvisodan  ja  jatkosodan  välinen  ero  oli  tosin  siinä,  että  jatkosodan  aikana  ei

vastaavia  kaatuneiden  muistokirjoituksia  enää  juurikaan  julkaistu.  Kirjastonhoitajia

kaatui  varmasti  myös  jatkosodassa,  mutta  omalla  tavallaan  tämä  voi  kuvata  myös

talvi  ja  jatkosodan  eroa:  talvisota  syttyi  yllättäen,  epäreilusti,  ja  oli  luonteeltaan

hyvin yksimielinen ja ”harraskin” sota. (Talvisodan hengestä esim. Soikkanen 2006,

235251).  Jatkosota  sen  sijaan  saattoi  olla  pitkänä  ja  puuduttavana  kokemuksena,

sekä  päämääriltäänkin  epäselvänä  ja  ristiriitaisena  kokemuksena  tyystin  erilainen.

(Turruttavasta  kokonaistilanteesta  esim.  Juutilainen  2006,  341349).  Yhtälailla  eroa

voivat  selittää  myös  käytännöllisemmät  syyt:  tilanpuute,  kirjoittajien  vähyys,  sekä

kenties  pienemmät  tappiolukematkin.  Talvisodan  jälkeisiä  muistosanoja  kirjoitettiin

niin  sivutoimisista  kirjastovirkailijoista  kuin  kirjastojen  johtajistakin;  jatkosodassa

huomiota saivat lähinnä kirjastotarkastajat  ja johtajat. Useimpiin muistokirjoituksiin

oli  liitetty  vainajan  kuva,  ja  yleisesti  ottaen  kirjoitukset  olivat  luonteeltaan  erittäin

hartaita  sekä  vainajaa  kunnioituksella  muistavia.  Kirjastoammatilliset  ansiot  tuotiin

lähes poikkeuksetta esiin.
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4.2  1939:  ”Henkisen  elämän  vaaliminen  ei  ole  vähäpätöinen  asia  missään
oloissa.”

Vuosi 1939 on yleispiirteiltään  lehden sivuilla  voittopuolisesti varsin  tavanomainen;

maailmanpalon  merkit  näkyvät  toden  teolla  vasta  kahdessa  viimeisessä  numerossa.

Siltikin tiettyjä mielenkiintoisia piirteitä löytyy jo aiemminkin; mielenkiintoisia niistä

tekevät  erityisesti  vertailut  myöhempiin  tuloksiin,  sekä  myöskin  se,  että  vaikka

Suomessa  elettiin  vielä  syvää  rauhantilaa,  Euroopassa  jo  myllersi.  Sodan  merkkejä

alkoi  olla  ilmassa,  ja  tämä  alkoi  näkyä  myös  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden

sivuilla.

Huomattavin tämänkaltainen viittaus on numerossa neljä,  jossa Emerik Olsoni tekee

yleisesityksen  puolustusvoimien  kirjastotoimesta  artikkelissaan Sotatieteellinen

keskuskirjasto ja puolustuslaitoksen kirjastotoimen yleinen järjestely. Itse varsinainen

teksti  on  periasiallinen  selvitys  eräästä  erikoiskirjastotoiminnan  muodosta,  mutta

kiinnostavan  siitä  tekee  nimenomaisesti  ajankohta  –  keväällä  1939.  Voisikin  olla

helppoa  uskoa,  ettei  kyseessä  ole  puhdas  sattuma.  Yleinen  maanpuolustushenki  oli

muutoinkin  heräilemässä  vuoden  1939  kuluessa  –  esimerkiksi  Karjalan kannaksella

oli  kesällä  1939  tuhansia  vapaaehtoisia  linnoituslaitteiden  rakentajia  (Merikallio

1999, 6972). Kenties kansalaisten tiedonjano myös sotatieteellisiä asioita kohtaan oli

kasvussa,  ja  paras  tiedotuskeino  kirjastotyöntekijöille  oli  oma  ammattilehti;  he

pystyisivät neuvomaan tiedonhaluista eteenpäin oikeille lähteille.

Toinen  huomioitava  seikka  vielä  rauhanajan  teksteistä  on  erityisesti

kansanvalistuksellinen  näkökulma  siitä,  millainen  on  ”kansamme  valtiollinen  ja

yhteiskunnallinen  sivistystaso  ja  miten  sitä  voitaisiin  kohottaa”,  kuten  K.  D.  J.

Salonen kysyy toisen numeron artikkelissaan. Samoin seuraavassa numerossa hän on

huolissaan  maaseudun  sivistystasosta,  samassa  hengessä.  Salosen  mukaan  on  ollut

erityisen huomattavaa työväestön sivistystason kohoaminen, mutta siltikin nähdään
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vielä  paljon  parannettavaa.  Suuri  kunnia  on  kuulunut  sanomalehdistölle,  mutta

yleinen  taso  on  edelleen  ”vaarallisen  alhainen”. Salosen  jopa  dramaattiset

luonnehdinnat tuovat mieleen kansalaissodan ajat samassa lehdessä, jolloin Haapasen

(2005)  mukaan  yhtenä  syynä  suurelle  onnettomuudelle  nähtiin  juuri  kansan  syvien

rivien  alhainen  sivistystaso,  jolloin  nämä  olivat  helposti  harhautettavissa.

Kaksikymmentä vuotta ei  liene vielä pyyhkinyt  tyystin pois  tätä näkökulmaa, koska

se on edelleen luettavissa rivien välistä Salosen teksteissä.

Toiseksi  Salosen  tärkeäksi  teemaksi  nousee  kansallinen  yhtenäisyys,  jota  myös

voitaisiin  tukea  sivistystasoa kohottamalla,  erityisesti  juuri  työväestön  ja  maalaisten

piirissä;  tämä pienentäisi  myös kansalaispiirien välisiä henkisiä kuiluja. Juuri  tämän

tyyppinen  kansallisen  yhtenäisyyden  teema  nousikin  erittäin  olennaiseksi  sotaajan

yleisessä  retoriikassa,  ja  myös  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehdessä  myöhempinä

vuosina. Voikin siis olla, että tietynlaista uhkaa ulkoapäin on jo saatettu kokea, ennen

kuin  yhtään  laukausta on  vielä  ammuttu.  Siinä  missä puolustuslaitos  saattoi ahertaa

materiaali ja koulutusasioiden parissa, saattoi sivistyslaitos puolestaan pohtia kansan

henkistä yhtenäisyyttä sekä konkreettisen tiedon hankkimista kriisioloista ja sodasta.

Parhaaksi lääkkeeksi näihin ongelmiin nähtiinkin kautta linjan yleinen kirjasto ja sen

tarjonta.

Vuoden  toiseksi  viimeinen  numero  olikin  jo  luonteeltaan  varsin  ”vakava”,  viitaten

varmasti käynnissä oleviin Moskovan neuvotteluihin sekä Ylimääräisten harjoitusten

aikaan. Eräänlaiseksi avaukseksi varsinaiselle aiheelle muodostuukin Helle Kannilan

artikkeli Miten  säilytämme  kirjastot  vähemminkin  varoin  tehokkaina, jonka

pääteemana  on  käsillä  oleva  ”vaikeampi  aika”.  Kannilan  mukaan  kirjastojen

määrärahat  tulevat vähenemään ja supistuksia  tulisi  tehdä, mutta siltikään ”henkisen

elämän  vaaliminen ei ole vähäpätöinen asia  missään oloissa”. Teksti voidaan nähdä

voimallisena  kannustimena  kirjastotyöntekijöille.  Tekstistä  huokuu  myös  Kannilan

voimakas ja määrätietoinen kirjastoaatteen palo; 43vuotias valtion kirjastotoimiston
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johtaja  on  paikkansa  ottanut  ja  ansainnut  paitsi  lehden  sivuilla,  varmasti  myös

kirjastotyöntekijöiden  mielissä.  Perin  itsevarmasti  hän  kannustaa  kirjastoväkeä

valvomaan  sitä,  ettei  sivistystyötä  paineta  liiaksi,  vaikka  rajoituksiin  onkin  syytä

alistua  kansankunnan  yhteisen  edun  nimissä.  Kannilan  mukaan  kirjastoilla  on

kaikkina  aikoina  suuri  sivistystehtävä,  joka  myös  osataan  hoitaa,  vaikka  hieman

joustaenkin.

Toinen kuvaava esimerkki samasta numerosta on valtion kirjastotoimiston julkaisema

yleinen pikkuuutinen:

Kirjastotoiminta nykyisinä poikkeuksellisina aikoina

Eräät kirjastot ovat joutuneet olemaan  jonkin ajan sulettuina eri syistä. Toivottavaa

on  kuitenkin,  että  kirjastot  kaikissa  oloissa  voisivat  toimia,  jos  siihen  suinkin

mahdollisuuksia  on,  joten  niihin  esim.  olisi  tarvittaessa  hankittava  pimennysverhot.

Ihmiset tarvitsevat rauhattomina aikoina luettavaa. ( )

Yleinen  ja  yhteinen  viesti  siis  on  ollut  siinä,  että  toimintaa  tulisi  jatkaa

mahdollisuuksien mukaan, vaikka määrärahoja ei tulisi ja vaikka sitten pimentämällä

ikkunat. Huomattavaa onkin juuri se, että minkäänlaista alistumisen mielialaa ei ollut

sodan  kynnyksellä  havaittavissa.  Totista  ja  määrätietoista,  mutta  ei  myöskään

uhoavaa.

Vuoden  viimeinen  numero  on  ilmestynyt  ilmeisesti  juuri  ennen  joulua,  ja  siihen

onkin  jo  ehtinyt  juuri  syttyneen  sodan  karmeus  ja  järkytys.  Kantavat  artikkelit

ovatkin Niilo Liakan Vapaa kansansivistystyö nykyisissä oloissa sekä Helle Kannilan

Kirjastot  sodan  aikana. Liakka  pyrki  korostamaan  kirjoituksessaan  sitä,  että

kansanvalistustyö ei voi suuremmin auttaa rintamalla, mutta rintamantakainen työ on

sitäkin tärkeämpää. Oleellisia seikkoja ovat kansalaisten mielialan ylläpitäminen sekä
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mielten  eheyden  ja  yhteensulamisen  vaaliminen.  Kannilan  korosti

kirjastonäkökulmassaan edelleen kirjastojenkin suurta tehtävää kansan taistelussa:

”Voidaan  arvella,  ettei  kirjoilla  ja  kirjastoilla  ole  mitään  tekemistä  sodan  aikana,

että ne ovat  rauhan  aikaan kuuluvaa ylellisyyttä.  (  ) Mutta  ei ole oikein  hyljeksiä

kirjallisuutta tällaisenakaan aikana.”

Kannilan  teesit  olivat  toisaalta  kirjojen  terästävässä,  vahvistavassa  vaikutuksessa,

esimerkiksi  kansalliskirjailijoiden  isänmaallisissa  teksteissä,  toisaalta  taas

virkistävässä vaikutuksessa, jotta raskaana aikana olisi muutakin ajateltavaa. Missään

tapauksessa  kirjat  eivät  kuitenkaan  saisi  olla  ”raakoja  tai  kevytmielisiä”,

kirjavalinnan  tuli  olla  näissä  oloissa  erityisen  tarkkaa.  Lopuksi  Kannila  muistuttaa

vielä  kirjastoväkeään  siitä,  ettei  missään  nimessä  tule  vaipua  toimettomuuteen  ja

oman  tehtävän  vähättelyyn,    vaan  saattaa  ”mielenylennystä  ja  virkistystä

mahdollisimman laajalti tarjolle.”

Vuoden  1939  muutamat  kriisiaikaa  koskettavat  tekstit  painottuvat  luonnollisesti

loppuvuodelle. Teksteistä ei ole nähtävissä sen laajempia poliittisia näkökulmia, vaan

ne  keskittyvät  hyvin  tiiviisti  kirjasto  ja  kansansivistysasiaan.  Näkökulmaa  ei  ole

laajennettu  myöskään  siten,  että  viholliseen  olisi  tartuttu  vielä  millään  muotoa.

Neuvostoliitosta ei mainita sanaakaan, vaan fokusointi pysyy tiukasti itsessä, omassa

työssä  ja  siinä  selviämisessä.  Tämä  kuvaakin  omalla  tavallaan  tilanteen

yllätyksellisyyttä;  siihen  ei  laajemmassa  mittakaavassa  ehditty  eikä  voitu  varautua.

Yksi  oleellinen  ajatus  nousee  kuitenkin  yli  muiden:  ”emme  alistu”.  Tähän  kiteytyy

myös  se,  että  työskentelyä  pyritään  jatkamaan,  mikäli  mahdollista,  entistäkin

aktiivisemmin.  Vuosi  1939  avasi  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehdessä  tyystin  uuden

sivun, jota tultaisiin lukemaan vielä monta vuotta.
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4.3 1940: ”Nykyiset pienet satujen kuuntelijat ovat  niin kovin vakavia.”

Siinä  missä  vuosi  1939  oli  kokonaisolemukseltaan  suurimmaksi  osaksi

rauhanomainen, oli seuraava vuosi ensimmäinen todellinen ”sotavuosi”;  maaliskuun

13.  päivänä  päättynyt  talvisota  seurauksineen  pohditutti  kirjastoväkeä  koko  vuoden

ajan.

Vuoden  1940  teemat  voidaan  jakaa  muutamaan  alaryhmään:  ensinnäkin,

huomattavan  paljon  palstatilaa  sai  niin  sanottu  ”henkinen  puolustus”,  joka  oli

luonteeltaan  paikoin  varsin  abstraktiakin  pohdiskelua.  Tätä  henkisen  puolustuksen

teemaa  pitivät  yllä  erityisesti  kansanvalistusihmiset  useammilla  artikkeleillaan.

Olennaista  heidän  mielestään  oli  se,  että  Suomen  selviytyminen  ilman  miehitystä

perustui henkiseen  lujuuteen sekä kansalliseen yhtenäisyyteen, kuten esimerkiksi K.

D. J. Salonen kirjoittaa vuoden ensimmäisessä numerossa:

”Suomen  kansa  on  kohtalon  hyvästä  suomasta  ja  vuosisatojen  hellittämättömällä

ponnistuksella  ja  työllä  kohonnut  todelliseen  vapaan  miehen  valistukseen  ja

itsetietoon  ja  se  on  toteuttanut  tämän  vapaan  ja  valistuneen  maailmankäsityksensä

omissa  laeissaan,  omissa  vapaissa  ja  humaanisissa  yhteiskunnallisissa,

taloudellisissa  ja  valtiollisissa  laitoksissaan.  Suomen  puolustuksen  tämän  hetkinen

koko  maailmaa  hämmästyttävä  lujuus  perustuu  syvimmältä  pohjaltaan  tähän

näkymättömään henkiseen ja eimateriaaliseen seikkaan.”

Saloselle  on  ominaista  varsin  voimakas  henkinen  paatos,  sekä  kärkkäät

mielipiteetkin.  Toisin  kuin  edellisen  vuoden  lopulla,  nyt  löytyy  jo  ystäviä  sekä

vihollisiakin:

”Yhtä  helppo  kuin  meitä,  meidän  taisteluamme,  sen  sitkeyttä  ja

peräänantamattomuutta sekä hämmästyttävää menestystä on ymmärtää Ranskassa,
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Amerikassa  ja  brittiläisessä  imperiumissa,  yhtä  vaikea  on  meitä,  meidän  sisuamme

sekä henkistä voimaamme ja kuntoamme ymmärtää tyrannisessa ja eilänsimaisessa

Moskovassa  sekä  yksinpä  vanhan  länsimaisen  vapautensa  vapaaehtoisesti

hyljänneessä,  tällä  hetkellä  tyrannisesti  hallitussa  Berliinissä  ja  natsilaisen

maailmankäsityksen hallitsemassa Saksan valtakunnassa.”

On  varmasti  huomioitava  se  seikka,  että  vuoden  ensimmäiseen  lehteen  kirjoitetut

tekstit  on  saatettu  hyvinkin  kirjoittaa  joulukuun  lopun  ja  tammikuun  alun  aikana,

jolloin  sodan  yleistilanne  näytti  suhteellisen  valoisalta:  Suomi  oli  saavuttanut

näyttäviä  voittoja  ja  sota  oli  hiljentynyt  hetkeksi  asemasotamaiseksi.  Tämä  saattoi

heijastua  alkujärkytyksen  jälkeen  lehden  henkeenkin:  ”kyllä  me  pärjäämmekin!”

Tämä  yhdistettynä  suomalaisten  kenties  liiankin  positiiviseen  propagandaan

aiheuttikin  sen,  että  sodan  päättymisen  lohduton  tilanne  ja  ankarat  rauhanehdot

tuottivatkin uuden järkytyksen.

Henkisen  puolustuksen  puolesta  kirjoitti  myös  Niilo  Liakka,  joka  vuoden  toisessa,

kaksoisnumerossa  katsoi  tilannetta  jo  rauhanteon  jälkeen.  Liakka  näki  sodassa

saavutetun  kaksi  voittoa:  toisaalta  vähälukuisen  armeijan  puolustustaistelu

ylivoimaista vihollista vastaan, toisaalta taas kansakunnallinen yhteenkuuluvaisuuden

tunto  ja  eheys.  Tämä  ”henkinen  tekijä”  vahvisti  siis  osaltaan  puolustusta  jo  sodan

aikana, ja toisaalta se myös itsessään vahvistui entisestään.

Liakka  jatkoi  samalla  teemalla  vielä  vuoden  lopulla,  muutaman  muun  kirjoittajan

säestäessä. Seitsemännessä numerossa Liakka pohdiskelee vapaan kansansivistystyön

suhdetta  maanpuolustukseen;  laakereilleen  ei  saa  jäädä  lepäämään,  vaan  työtä  on

jatkettava.  Maanpuolustusasiaan  vaikuttaa  ratkaisevasti  kansakunnan  henki  valtioon

nähden,  ja  tässä  olisi  kansanvalistustyöllä  edelleen  työsarkaa.  Ruumiillisen  kunnon

ohella tulisi vaalia myös henkistä ja siveellistä kuntoa, olla aina valmiina.
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Samassa numerossa S. A. Inhala jatkoi ajatusta henkisen huollon merkityksestä, sekä

kansalais  ja  työväenopistojen  roolista  tässä  ”mielten  vahvistustyössä.”  Vuoden

viimeisessä  numerossa  Antti  Nikulainen  lähentää  Liakan  tavoin  kansansivistystyötä

sekä maanpuolustustyötä, pääosin samanlaisin argumentein. Nikulainen myöntää, että

”nykyajan  sota  on  koneiden  sotaa”,  mutta  korostaa  myös  nimenomaisesti

puolustusmoraalin  ja  tahdon  olevan  niitä  seikkoja,  jotka  voivat  tehdä  myös  suuria

eroja  taistelukentällä.  Nikulainen  esittääkin  konkreettisia  toimia  tämän  tahdon

kohottamiseksi:  valveutunutta  kansallistuntoa  ja  isänmaanrakkautta  oman  maan

historian  tuntemuksen  kautta,  toisaalta  taas  puolustuskuntoa  ja  yhteisyyttä  muun

muassa  yhteislaulujen,  voimistelun  ja  raittiuden  kautta.  Näillä  ”henkisen

puolustuksen”  puheenvuoroilla  onkin  varmasti  selkeä  pyrkimys  toisaalta

kansakunnan  puolustamiseen,  mutta  toisaalta  myös  kansanvalistustyön  merkityksen

korostamiseen; kansakuntaa uhanneessa tilanteessa mikään taho ei varmasti halunnut

vähätellä omaa panostaan.

Toisentyyppisen  alaryhmän  muodostavat  niin  sanotut  kirjastokäytännölliset  tekstit.

Näissä  esiintyvät  teemat  koskettelevat  toisaalta  sotasairaalakirjastojen  toimintaa,

toisaalta  taas – kenties hieman  yllättäenkin –  lastenkirjastotyötä. Lienee  selvää,  että

talvisodan  taistelut  pakottivat  myös  sairaalat  täysin  uudelle  toimintatasolle;

samanaikaisesti  myös  sairaalakirjastotkin.  Ne  eivät  olleet  tyystin  paitsiossa

Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden  sivuilta  aiemminkaan  rauhan  aikana,  mutta

erityisesti sotatilanteessa haavoittuneiden henkinen virkistys ja huolto korostui.

Vuoden  1940  ensimmäisessä  numerossa  nimimerkki  Eräs  pitää  vaikuttavan

puheenvuoron,  toisaalta  sotasairaalojen kirjallisuuden  tarpeesta,  toisaalta  taas  tämän

kirjallisuuden sisällöstä:

”Ne miehet, jotka ovat viikkokausia olleet kuoleman kanssa vastakkain, katsoen sitä

suoraan  silmiin,  lienevät  sielullisesti  toisessa  vireessä  kuin  ne,  jotka  ovat  tottuneet
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tappamaan  aikaansa  ja  harhauttamaan  henkistä  olemustansa  mielettömillä

salapoliisijutuilla.  Rintamilta  on  kuultu  kertomuksia,  joista  päättäen  sotapojissa  on

paljon  sellaisia,  jotka  kaipaavat  henkistä  virkistystä.  (  )  Mutta  tuskinpa

salapoliisijutut kelpaavat sitä kaipausta tyydyttämään.”

Sotasairaaloihin ei siis kaivata liian kevytmielistä kirjallisuutta, jota parhaiten edustaa

nähtävästi ”paheellinen” salapoliisikirjallisuus. Tämä kirjallisuudenhaarahan oli ollut

jo aiemminkin niin kirjastotoimiston kuin Arvostelevan kirjaluettelonkin hampaissa;

myös  sodan  aikana,  äärimmäisissä  oloissa,  haluttiin  siis  pitää  kiinni  ”hyvän

lukemisen”  ihanteesta,  eikä  antaa  kovia  kokeneille  sotapojille  mitä  tahansa

ajanvietettä.

Seuraavassa  numerossa  (23)  esitellään  kaksi  samantyyppistä  tunnelmakuvaa

sotasairaalan  arjesta.  Kirjat  olivat  nähtävästi  hyvin  haluttuja  haavoittuneiden

keskuudessa,  mutta  mitä  nämä  ”kuolemaa  silmiin  katsoneet  miehet”  todella  sitten

lukivat, esimerkiksi Turun sotasairaaloissa? Marjatta Heiskasen mukaan

”Huomasi  myös  sodan  kulun  siitä,  mitä  kirjoja  eniten  pyydettiin.  Alkuaikoina

hävisivät  hyllyltä  ensiksi  ’Yli  rajan’,  ’Miehet  sen  tekevät’,  ’Tuli  ja  leimaus’  y.m.

nimeltä sotaiset teokset, mutta loppuaikoina on pyydetty yhä enemmän sellaista, joka

vie  ajatukset  pois  sodasta,  humoristista  kirjallisuutta  ja  rakkautta.  Olemme  usein

olleet pulassa, kun tulista rakkautta ei ole  tarpeeksi varastossa. ( ) Tietokirjoja eli

kuten pojat sanovat ’sellaista, joka joskus on ollut totta’ luetaan paljon.”

Näin ollen voisi siis ajatella, että ainakin Turussa toteutui hyvin Helle Kannilan ajatus

siitä,  että  kirjastokirjallisuuden  tulisi  sekä  vahvistaa  ja  kannustaa,  että  myös  viedä

ajatuksia muualle sodan aikana.
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Myös Leena Lappalaisen positiivinen tunnelmakuva  tuntemattomasta sotasairaalasta

kirjavaunuineen todistaa samantyyppistä näkökulmaa: kirjallisuudella on todella suuri

merkitys  haavoittuneiden  virkistäjänä.  Rivien  välistä  on  myös  luettava  pienehkö

positiivinen  yllätys  siitä,  miten  aktiivisia  ja  monipuolisia  lukijoita  sotilaat  ovat,

vaikka ovatkin ”läpileikkaus koko yhteiskunnasta”.

Ilkka Mäkinen (2006) onkin nähnyt sotaajan sairaalakirjastotoiminnan poikkeuksena

ennen sotia vallinneesta yleisestä linjasta sikäli, että ikään kuin olosuhteiden pakosta

jouduttiin  hetkellisesti  tinkimään  ”hyvän  ja  oikeanlaisen  kirjallisuuden”  ihanteesta.

Tämä liberaampi lähestymistapa saattoi järkyttää juuri nimimerkki ”Erästä”, kun taas

vastaavasti Marjatta Heiskanen ja Leena Lappalainen kokevat positiivisen yllätyksen

tämäntyyppisen  ”kokeilun”  tuloksista;  suuremmat  vapaudet  eivät  ajaneetkaan

lukijoita  rappion  teille.  Sairaalakirjastojen  aineistovalintoja  ei  sodan  aikana

myöhemmin juuri enää moitittukaan. (Mäkinen 2006, 1924.)

Lasten  ja  nuortenkirjastotyölle  annettiin  myös  melko  huomattavakin  osa  sodan

jaloissa:  yksi  syy  tälle  voi  olla  se,  että  kansakunnan  kriisitilanteessa  ”nouseva

nuoriso”  esitti  tulevaisuuden  toivoa  ja  uskoa,  johon  tuli  panostaa  entistä

voimallisemmin.

Ainakin  Helle  Kannilalle  tämä  nousevan  nuorison  asia  oli  erittäin  tärkeässä  osassa.

Artikkelissaan Koululaiset  ja  kirjastot  koulujen  ollessa  suljettuina  (23/1940)  hän

painottaa edelleen hyvän kirjallisuuden merkitystä erityisesti nuorisolle:

”Siksi  olisi  syytä  tänä  aikana  lasten  ja  nuorison  henkisessä  huollossa  kiinnittää

erityistä  huomiota  siihen,  että  he  saavat  kirjoja  ja  nimenomaan  hyviä  kirjoja

käytettäväkseen.  Jos  nuorille  tuolloin  tällöin  ostetaan  halpa  rikos  tai  muu

ajanvieteromaani ei sillä vielä edistetä mitään tärkeää.”
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Ajan konkreettiset muutokset ja ongelmat Kannila integroi näkemykseensä siten, että

hän korosti myös kotiseudultaan evakuoitujen ottamista huomioon sekä yhdistämistä

kirjastojen  piiriin.  Epävarmoina  ja  repaleisina  aikoina  kirjastot  voisivat  suorastaan

korvata puutteelliseksi jäävää opetusta.

Aktiivinen  nimimerkki  Ananias  toi  myös  oman  näkemyksensä  lastenkirjastoasiaan

kuvailemalla  sodanaikaisen  lastenkirjaston  toimintaa.  Hän  yhtyy  Kannilan

näkemykseen kirjastojen olemuksesta koulun jatkeena ja korvaajana, sillä

”Nyt  kun  on  ollut  pakko  sulkea  melkein  kaikki  opinahjot,  voi  tämä  ’koko  kansan

yliopisto’ yhä jatkaa toimintaansa.”

Myös  satutuntien  merkitys  pienemmille  lapsille  on  nimimerkin  mielestä  entistä

oleellisempi,  sillä  onnistuneesta  satuhetkestä  voi  ankarasta  ajasta  huolimatta  saada

iloa kumpikin osapuoli:

”Sotaajan satutunnilla ei kylläkään vallitse sama, herkkä tunnelma kuin rauhanajan

satutunnilla.  Ei  näe  edessään  kirkkaita  silmiä,  ei  punaposkista,  kaulaansa

kurkoittavaa  kuulijakuntaa,  joka  innostuksessaan  vie  aikuisen  kertojankin  satujen

maailmaan.  Nykyiset  pienet  satujen  kuuntelijat  ovat  niin  kovin  vakavia.  Mutta  sitä

iloisemmaksi  tunteekin  itsensä  jos  jälkeenpäin  saa  jonkun  katseesta  iloisen

tuikahduksen.”

Vaikeana  aikana  tulevaisuuteen  pyrittiin  katsomaan  keinolla  millä  hyvänsä,  vaikka

sitten  lasten  kautta.  Vaaralliseksi  koettiin  nousevan  nuorison  velttoutuminen  ja

tylsistyminen, mutta asiallisen kirjastotoiminnan ja oikeanlaisen kirjallisuuden avulla

tätä uhkaa pystyttäisiin torjumaan.
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Muutoin  sotaaika  esittäytyi  vuoden  1940  lehdissä  enemmälti  pikkuuutisten  ja

ilmoitusten kautta. Käsiteltiin kaupunginkirjastojen tuhoja sodan aikana, menetettyjä

kokoelmia, kaatuneita kirjastonhoitajia sekä menetyksiä myös taloudellisessa valossa.

Lähes  jokaisessa  numerossa  läsnä  ollut  sota  ja  ennen  kaikkea  sen  seuraukset

varjostivat koko vuosikertaa. Vuotta 1940 voisikin siis luonnehtia kokonaiskuvaltaan

varsin vakavaksi, jossa ei juuri ilonaiheita ollut.

4.4  1941:  ”Näemme  nyt  myös  Suomen  kirjastotoimen  tulevaisuuden  valoisana
edessämme.”

Vuoden 1941 sisältö oli Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä korostetun kaksijakoinen.

Tämä  jako  oli  mitä  suurimmassa  määrin  myös  kronologinen:  vuoden  alkupuolisko

erosi oleellisesti vuoden jälkipuoliskosta,  ja  rajana toimi keskikesä,  jolloin  jatkosota

Neuvostoliittoa vastaan syttyi.

Vuoden  alkupuoliskoa  voisi  kuvata  karkeasti  ”jälkipyykin”  ajanjaksoksi,  sillä

teksteistä  on  tulkittavissa  jo  huomattava  toipuminen  edellisen  vuoden  järkytyksistä.

Menetysten  ja  tuhojen  sijaan  huomio  siirtyy  talvisodan  aikaisen  toiminnan

ruotimiseen  ja kritisoimiseen,  sekä  henkiseen että  fyysiseen  jälleenrakentamiseen  ja

palautumiseen.

Kansansivistyksellistä  näkökulmaa  vuoden  1940  tarkastelun  muodossa  tarjoaa

ensimmäisessä  numerossa  Yrjö  Länsiluoto,  joka  artikkelissaan  erittelee  Suomen

kansan  ja  työväenopistojen  toimintaa  menneenä  vuotena.  Katsaus  on  luonteeltaan

hyvin  pitkälti  toteavaa,  mutta  se  tuo  kuitenkin  konkreettisia  esimerkkejä

poikkeuksellisen kriisiajan vaikutuksista myös kansansivistystyölle. Niin varsinaisen



45

sotaajan,  kuin  ennen  kaikkea  rauhan  ja  sen  seuraukset  kirjoittaja  näki  ankarana,

mutta  kaikesta  huolimatta  jakoi  kiitosta  hyvästä  toiminnasta  poikkeuksellisena

aikana. Enää ei katsottaisi taakse, vaan eteenpäin.

Taaksepäin  muistellen  katsoi  kuitenkin  vielä  saman  numeron  (1/1941)

kirjoituksessaan  Hellä  Partanen,  jonka  paikoin  jopa  tunteikas  selostus  Sortavalan

kirjaston  vaiheista  muistutti  kuitenkin  menetyksistä.  Muutoin  tämäntyyppiset

”muistelot”  eivät  löytäneet  tietään  lehden  sivuille;  nykyiseen  tilanteeseen  oli  vain

sopeuduttava keinolla millä hyvänsä.

Varsinaisena  talvisodan  kirjastotoiminnan  jälkipyykkinä  voidaan  pitää  edelleen

samassa,  vuoden  ensimmäisessä  numerossa  julkaistua  Helle  Kannilan  tekstiä

Kirjastopapereiden  ääressä  mieleen  tullutta.  Kannila  arvostelee  paikka  paikoin

yllättävänkin  kovin  sanoin  eräitä  epäkohtia,  joita  hän  havaitsi  sodanaikaisessa

toiminnassa.  Eräs  tällainen  seikka  oli  huomattava  epätasaisuus  kirjastojen

aukioloissa:

”(  )  Siihen,  missä  määrin  kirjasto  sodan  aikana  on  suljettu  ja  jätetty  siis

mahdollista  vaikutusta  vaille,  näyttää  erisuuntainen  harkinta  ja  pohjimmalta

erilainen suhtautuminen koko työn merkitykseen monesti vaikuttaneen ehkä enemmän

kuin  ulkonaiset  olosuhteet.  Onhan  selviä  tapauksia,  joissa  muu  ei  voinut  tulla

kysymykseen  kuin  sulkeminen,  mutta  muuten  kirjasto  on  saattanut  menestyksellä

toimissa  pahoissa  paikoissa  pommitusten  välillä  ja  taas  toisaalla  olla  suljettuna

melkeinpä  vain  ’kun  on  sotatila’.  Omituiselta  tuntuu,  että  joissakin  kaukana

rintamalta  olevilla  paikkakunnilla  ei  puoleen  vuoteen  voida  saada  ketään  henkilöä

pitämään kirjastoa paria kertaa viikossa avoimena  ”

On selvää, että asia on painanut Kannilaa sikäli, että jo ennen talvisodan syttymistä ja

myös sotaaikana hän korosti  lujasti sitä, että kirjastot tulisi pitää avoimina aina kun
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mahdollista;  keinot  kyllä  löytyisivät,  kun  vain  olisi  yritteliäisyyttä  ja  kekseliästä

mieltä.  Näistä  ”kirjastopapereistaan”  kirjastotoimiston  johtaja  löysi  kuitenkin

toisenlaisia viitteitä.

Kuitenkin  Kannila  jakoi  myös  tunnustusta  niille,  jotka  ”ymmärsivät  kirjastojen

erityisen  tehtävän  juuri  sellaisissa  oloissa  ja  seisoivat  vartiopaikallaan  viimeiseen

saakka.”  Yhtälailla  hän  jatkoi  samalla  linjallaan  kuin  jo  talvisodan  aikana,

korostaessaan kirjaston merkitystä myös kriisiaikana:

”Onhan  toki  silloin,  kun  on  kysymys  elämästä  ja  kuolemasta,  muuta  ajattelemista

kuin lukeminen. Mutta asia ei ole näin yksinkertainen. ( ) On suorastaan välillistä

maanpuolustustyötä,  jos  jakaa  kanssaihmisilleen  sellaista,  joka  rohkaisee,  ylentää

mieltä,  lämmittää  ja  virkistää.  (  )  Lukeminen  on  ’henkisen  huollon’  muodoista

helpoimmin ja halvimmin järjestettäviä.”

Kannila  argumentoi  siis  kirjastojen  puolesta  korostamalla  sen  merkitystä

kokonaismaanpuolustuksen  kannalta  kansakunnan  henkiseen  puoleen.  Yhtälailla

Kannila  ei  sorru  vähättelemään  sodanaikaisia  yleisiä  vaikeuksia,  mutta  painottaa

kuitenkin  oikeanlaisen  hengen  merkitystä  myös  kirjastotyöntekijöiden  joukossa.

”Henkinen  huolto”  lienee  noussut  suorastaan  muotitermiksi  kirjasto  ja

kansanvalistusväen piirissä noina vuosina, ja sitä myös Kannila käyttää kursailematta

puhuessaan kirjastojen puolesta.

Samassa,  vuoden  ensimmäisessä  numerossa  pienempinä  teemoina  toimivat  myös

rajaseudun  kirjastojen  jälleenrakentaminen  sodan  tuhojen  jälkeen,  sekä  nimimerkki

Ananiaksen  lyhyt,  mutta  puhutteleva  kirje  kirjastotyön  syvimmästä  olemuksesta,

”leimaamistouhujen keskeltä”:



47

”Ehkä  me  liiankin  usein  vaan  leimaamme  tai  ehkä  niin  helposti  vielä  lisäksi

arvostelemme ja tuomitsemme – olemme itse niin kovin viisaita!  (  ) Kykenemmekö

me kirjastoissa  työskentelevät antamaan sitä, mitä kirjastossa kävijät  tänä vaikeana

aikana tarvitsevat ja mitä he pyytävät meiltä? Koetammeko antaa?”

Aktiivinen  nimimerkki  toi  usein  teemoillaan  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden

paikoin kirjaston professioon ja praktiikkaan keskittyneeseen sisältöön myös hieman

syvempiä, pohdiskelevampia ajatuksia, eikä poikennut tästä myöskään kriisiaikana.

Vuoden  toisessa  numerossa  viittaukset  menneeseen  sotatilaan  sekä  sen  hetkiseen

ajankuvaan  hiljenevät  huomattavasti;  lienee  palattu  pääosin  takaisin  rauhanomaisiin

oloihin  puurtamaan.  Niilo  Liakka  pohdiskelee  kuitenkin  pääkirjoituksessaan ”Ajan

ankarinta  sivistysongelmaa”.    Liakka  on  suoranaisesti  järkyttynyt  siitä,  että  ns.

sivistyskansatkin  ovat  alentuneet  maailmansotaan,  mikä  osoittaa  hänen  mielestään

vielä  suurta  keskeneräisyyttä  kansansivistystyön  tuloksissa  yleismaailmallisella

tasolla.

Liakan  toiseksi  kritiikin  kohteeksi  nousee  se,  miten  nykyihminen  käyttää

huolettomasti ja tyystin vääriin tarkoituksiin tieteen ja teollisuuden suuria keksintöjä,

kuten painettua paperia  tai elokuvafilmiä.  Jälleen osansa saa ”tyhjänpäiväinen,  tylsä

ja usein  raakuuden  rajalla  liikkuva ajanvietelukeminen”,  sekä  uutena  huolenaiheena

”useimmiten  sangen  yksinkertainen  ja  aivan  alaarvoinen  filminäytelmä”.  Tätä

taustaa vasten maailman huolestuttavat tapahtumat eivät ole Liakan mielestä mikään

ihme;  kansanvalistustyöllä  olisi  siis  rutkasti  uutta  tehtävää,  jotta  harhaanjohdetut

kansalaiset löytäisivät syvempiä merkityksiä ja arvoja.

Voisi  päätellä,  että  parin  vuosikymmenen  ajan  kestänyt  rauhantila  oli  jo  hieman

jähmettänyt  myös  kansanvalistustyön  retoriikkaa.  Uusi  maailmantilanne,  vaikkakin

traaginen,  tarjosikin  uutta  taustaa  sekä  tyystin  uutta  vertailupohjaa  staattiseen
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tilanteeseen.  Kaikesta  päätellen  kansanvalistusväkikin  tarttui  tähän  tilaisuuteen,  jos

kohta  monille  heistä  on  täytynyt  olla  myös  vilpitön  järkytys  siinä  nimenomaisessa

tosiasiassa, minkä sota ja raakuudet paljastivat suurista massoista. Epäilemättä myös

Niilo  Liakka  hartaana  sivistyksen  puolestapuhujana,  sekä  jo  ensimmäisenkin

maailmansodan todistajana oli tilanteesta kauhuissaan.

Tämän jälkeen suoranainen kriisiajan kirjoittelu tyrehtyi  lehden sivuilla käytännössä

kokonaan  useamman  numeron  ajaksi,  keväällä  ja  alkukesästä  1941.  Lehden  fokus

siirtyi  jälleen  hyvinkin  tiiviisti  ”tavanomaisempiin”  asioihin,  kuten  esimerkiksi

kirjastoammatillisiin  kysymyksiin,  huomattavien  kirjasto  ja

kansansivistyshenkilöiden  merkkipäiviin  tai  muistokirjoituksiin,  sekä  erinäisiin

historiallisiin artikkeleihin. Lehden sisältö oli siis ”ankarasta ajasta” huolimatta hyvin

monipuolinen,  värikäskin.  Samanaikaisesti  lehden  sivumäärä  saattoi  vaihdella

radikaalistikin numerosta toiseen; yksi numero saattoi olla parisenkymmentäkin sivua

toista numeroa laajempi.

Lehden  sisällön  muuttuminen  ”rauhanomaisemmaksi”  voi  olla  selitettävissä  juuri

sikäli,  että  kevään  ja  alkukesän  1941  aika  oli  myös  poliittisesti,  nimenomaan

ulospäin,  varsin  rauhallista  aikaa,  ”tyyntä  myrskyn edellä”.  Kansalaisetkin  olivat  jo

rauhoittuneet  sodan  jälkeen,  ja  vahvalta  tuntuva Saksa oli  lähentynyt Suomea. Näin

siis  olot  tuntuivat  varmasti  varsin  normaaleilta  hetken  ajan  myös  lehden

toimituksessa.

Tilanne  muuttui  kuitenkin  kertaheitolla  keskikesällä  1941,  jatkosodan  syttyessä.

Tämä  on  nähtävissä  selvästi  myös  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden  viidennestä

numerosta,  joka  onkin  taas  täynnä  sotaaiheita,  mutta  täysin  erilaisia  verrattuna

talvisodan aikaisiin. Oli alkamassa hetkellisen riemusodan aika, ja tämä riemu tarttui

myös lehden kirjoituksiin.
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Niilo  Liakka  avaa  jatkosotateeman  pääkirjoituksellaan Aivoihin  asti  aseistettuina.

Tässä  tekstissään  Liakka  on  jättänyt  sodan  arvostelemisen  ”barbaarisena  ja

epäsivistyneenä”,  ja  sen  sijaan  keskittyy  vallitsevan  tilanteen  tulkitsemiseen  ja

selittämiseen parhain päin. Jälleen Liakan eräänä kantavana teemana on ruumiillisen

voiman  karaisemisen  rinnalla  korostuva  henkisen  voiman  karaiseminen;  hampaisiin

asti  aseistautuminen  ei  nykyisessä  maailmapalossa  riitä,  vaan  myös  aivotkin  täytyy

aseistaa. Liakka näkee sodan ratkeavan viime kädessä yksilöiden voimainmittelössä,

ja  yksilöä  kannattelee  erityisesti  henkinen  voima.  Toisin  kuin  aiemmin,  nyt  myös

Liakkakin on löytänyt vihollisen, ainakin rivien välistä:

”Parhaillaan  tapahtuvassa  jättiläismäisessä  voimainmittelyssä  tulee  räikeästi

näkyviin,  kuinka  aivojen  aseistautumisessa  heikompi  puoli  suunnattomasta  elävästä

voimastansa  ja ylön runsaista sotavälineistänsä huolimatta  joutuu häviölle useinkin

moninkertaisesti vähälukuisemman vastustajan käsissä.”

Liakka  viittaa  ilmiselvästi  Neuvostoliiton  ja  Saksan  väliseen  taisteluun,  jossa

saksalaiset saivat murskaavia voittoja sekä etenivät huikeita matkoja hyökkäyksensä

alkuvaiheessa kesäheinäkuussa 1941. Yhtälailla Liakka voi viitata myöskin Suomen

armeijan menestyksiin; joka tapauksessa kritiikin kärjessä on Neuvostoliitto, sekä sen

”varustamattomat aivot”.

Toinen  Liakan  tärkeistä  teemoista  liittyi  propagandaan  ja  sen  vaikutuksiin  sekä

torjuntaan.  Liakka  tunnustaa  propagandan  tärkeäksi  sodankäynnin  muodoksi,  mutta

samanaikaisesti vähättelee sen merkitystä:

”Sillä  [propagandalla]  pyritään  ilmeisesti  järkyttämään  vastapuolen  sisäistä

puolustusrintamaa,  ja  nykyaika  radioineen,  elävine  kuvineen,  puhumattakaan

painetusta  sanasta,  sanomalehdistä,  aikakautisista  julkaisuista,  lentolehtisistä,

kirjasista,  kirjoista  ym.  tarjoaa  tähän  ennen  tuntemattoman  runsauden  mitä
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tehokkaimpia  välineitä.  (  )  Tämäkin  sodankäynti  koettelee  sotivain  voimia  ja

varusteita,  etenkin  juuri  aivojen  aseistautumista.  Säälittäväksi  joutuu  se

asianosainen,  joka  tässä  turvautuu  kouraantuntuviin  valheisiin  ja  tökeröihin

vääristelyihin. Sitäkin saamme päivittäin kokea suuresta naapurivaltakunnasta tänne

lähetetyissä vuodatuksissa. Niiden teho ei voi pystyä kuin kaikkein yksinkertaisimpiin

ihmisiin  tai  sellaisiin,  jotka  itsepintaisesti  pitävät  kiinni  umpimähkään

omaksumistaan  käsityksistä,  elleivät  ehkä  ole  ostettuja  vieraan  vallan  kätyreiksi

oman kansansa keskuudessa.”

Liakka  siis  tunnustaa  propagandan  olemassaolon  ja  mahdollisen  käyttöarvonkin,

mutta torjuu tyystin sen mahdollisuuden, että se tehoaisi Suomessa. Ei ole myöskään

yllättävää,  että  kirjoittaja  vähättelee  propagandan  käyttäjiä  ”säälittäviksi

kouraantuntuvine  valheineen  ja  tökeröine  vääristelyineen”,  sikäli  kun  kyseessä  on

vihollinen.  Suomen  omasta,  sekä  vihollisiin  että  omiin  kansalaisiin  kohdistetusta

propagandasta  Liakka  vaikenee  täysin.  Jatkosodan  alkukuukausina  suomalaiset

seisoivatkin  varsin  yhtenäisenä  rintamana  yhteisen  tavoitteen  puolesta  yhteistä

vihollista vastaan; tätä taustaa vasten Liakan pääkirjoitus ei yllätä.

Liakka  korostaa  kirjoituksessaan,  propagandasta  jatkaen,  kuitenkin  myös

”oikeanlaisen lukemisen ja  lukemistavan” merkitystä,  jonka voisi nähdä olevan jopa

eräänlaisen  informaatiolukutaidon  esiasteen.  Liakan  mukaan  aseistautumisessa  tätä

vihollisen  harjoittamaa  henkisten  voimain  väsyttämistä  ja  tylsistyttämistä  vastaan

ovat  tarpeen  tiedot,  ajatteleminen  ja  tunteminen,  sekä  oikeanlainen  arvostelukyky,

jotka  yhdessä  lujittavat  sisäistä  rintamaa.  Kokonaisuutena  Liakan  avaus  on  jälleen

henkisiä  arvoja  korostava,  mutta  myös  ajan  hermolla  oleva  pääkirjoitus,  muun

muassa propagandaaiheensa ansiosta.

Varsinainen  kirjastoväen  jatkosotaavaus  samassa  numerossa  oli  Helle  Kannilan

artikkeli Kirjastoväen  tehtävä  nyt  ja  sitten.  Se  on  jälleen  nähtävissä  eräänlaisena
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Valtion kirjastotoimiston epävirallisena kirjelmänä kirjastonhoitajille, mutta yhtälailla

hengennostattajana sekä näyteikkunana myös kirjastomaailman ulkopuolelle.

Jälleen  Kannila  korostaa  samoja  teemoja  kuin  ennen  talvisotaakin:  kirjastoväen

tehtävä  on  sama  kuin  viime  sodankin  aikana,  eli  kirjastojen  mahdollisimman  laaja

aukipitäminen,  sekä  tämän  välityksellä  työninnon  ja  työntaidon,  tyynen  ja

toiveikkaan  mielialan  ja  voiman  levittäminen  laajalle.  Suurena  erona  kuitenkin

talvisodan aikaisiin kirjoituksiin  on se,  ettei Kannila  tarvitse  voimakkaita  ilmauksia

sanomansa levittämiseen. Tälle on syynsäkin:

”Tätä  kirjoitettaessa  ovat  sotatoimet  melkein  kaikkialla  loitonneet  siksi  kauas

Moskovan  rauhan  rajoista  ja  vihollisen  ilmatoiminta  niin  heikentynyt,  että  tuskin

missään kunnassa, missä siviiliväestöä asuu, onkaan estettä kirjastojen säännölliselle

toiminnalle.”

Tämä  pitikin  varmasti  pääosin  paikkansa,  ja  siksi  Kannilakin  pystyi  siirtämään

katsettaan  jo  laajempiin,  tulevaisuuden  näkymiin. Näihin  näkymiin kuuluivat ennen

kaikkea takaisinvallatut luovutetut alueet, mutta myös täysin uusina alueina Suomeen

liitettävät ItäKarjalan osat. Nämä uudet  ja osittain ”bolshevismin” rasittamat alueet

tulisivatkin  olemaan  myös  kirjastoolojen  järjestelyiltään  suuria  haasteita

suomalaiselle kirjastoväelle.

Nämä  haasteet  olisivat  kuitenkin  kaikki  ahkeruudella  voitettavia  sekä  antoisia;  joka

tapauksessa  Kannilan  artikkeli  kuvastaa  sitä  suurta  optimistisuutta,  mikä  vallitsi

varmasti laajalti noina voittokulun päivinä:

”Mutta  kirjastoväeltämme  ei  tulevaisuudessa  vain  hävitettyjen  kirjastojen

jälleenrakentamisessa ja uusien kirjastojen perustamisessa kysytä erityistä tarmoa ja

viisautta.  Kansamme  täytyy  ponnistaa  voimansa  äärimmilleen  kaikilla  aloilla,  jotta
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tulevan rauhanteon jälkeen elämä pääsee jatkumaan ei vain kuten ennen sotaa, vaan

sitä  ehompanakin.  Kirjastojen  asiana  on  auttaa  kaikkea  rakentavaa  työtä  ja  siksi

niiltä suurista  tieteellisistä  ja kaupunginkirjastoista pieniin kylänkirjastoihin saakka

kaivataan  aina  tehokkaampia  suorituksia.  Näemme  nyt  Suomen  tulevaisuuden

valoisana edessämme – ja samalla myös Suomen kirjastotoimen tulevaisuuden.”

Toki  myös  tiettyä realistisuutta pyrittiin edelleen säilyttämään; omalla  tavallaan tätä

toi  esiin  Kannilan  samassa  lehdessä  julkaisema,  mutta  ennen  jatkosodan  alkua

kirjoittama Nelivuotiskatsaus  maamme  kansalaiskirjastotoimeen.  Tässä  pääosin

toteavassa tekstissä Kannila summaa yhteen 1930luvun ja alkaneen vuosikymmenen

kirjastotoimintaa, jota leimaa luonnollisesti pääosin sotaaika. Suurin ja kohtalokkain

tapahtuma  oli  Kannilan  mielestä  luovutettujen  alueiden  kirjastojen  menetykset,

laajoine aineistoineen. Kirjoittaja  vaati  totutusti kovaa  työtä ankarina aikoina, mutta

korosti  myöskin  kirjastojen  merkitystä  lujuuden,  mielenylennyksen  ja

isänmaallisuuden lähteinä.

Toisenlaista  sotaajan  konkretiaa  edusti  Irja  Luiston  tunteikas  kuvaus  Heinolan

kaupunginkirjaston  pommituksesta  ja  sen  aiheuttamasta  tuhosta.  Heinolaa

pommitettiin  heti  jatkosodan  ensimmäisenä  päivänä  25.6.,  ja  samalla  raunioitui

kaupungin sivistyksen kehto:

”Kirjaston  häviötä  hetki  hetkeltä  seuratessani  tunsin  osan  itsestäni  sen  mukana

tuhoutuvan. Yhtä kiinteästi, kuin olin tuntenut olevani osa kirjastosta sen onnellisina

päivinä,  olin  sisäisesti  raunio  sen  raunioilla  liikkuessani,  hiiltyneitä  kirjoja

käännellessäni. Ei upeinkaan uusi kirjasto koskaan korvaa juuri tätä kirjastoa, jonka

menetin.  Ja  kuitenkin!  Toivo  on  se  voima,  jolla  vihollisen  iskut  kestetään.  Toivon

uuden entistäänkin ehomman kirjaston kohoavan ajan ja uurastuksen voimalla.”
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Kansanvalistus  ja  Kirjastolehti  edusti  ja  edisti  toisinaan  siis  myös  ”tavallisen”

kirjastotyöntekijän  asiaa  ja  tuntemuksia.  Aina  ei  liikuttu  konkretian  tuolla  puolen

huikeiden visioiden voimalla, vaan voitiin julkaista myös yksittäisen kirjastonhoitajan

yksilöllinen kokemus sodan vaikutuksista.

Siirryttäessä vuoden 1941  numeroissa  syksyä kohden,  muuttui  lehden sisältö  samaa

tahtia  kuin  Suomen  armeijan  hyökkäys  eteni  kohti  itää.  Uusia  alueita  vallattiin,  ja

myös  kirjastoväelle  oli  luvassa  uusia  haasteita  entisestään.  Toisaalta,  sotatoimien

siirtyessä  myös  entistä  kauemmaksi  olosuhteet  Suomessa  normalisoituivat  lähes

rauhanomaisiksi,  ja  tämä  näkyi  lehden  sivuillakin  teemojen  muuttuessa  hiljalleen

jälleen tavanomaisemmiksi.

Vuoden  kuudennessa  numerossa  julkaistiin  pääkirjoituksen  paikalla  TK

kirjeenvaihtaja T. I. Erosen artikkeli ItäKarjalan kansansivistysolojen tämänhetkistä

taustaa.  Teksti  erittelee  näennäisen  tasapuolisesti  ItäKarjalan  olosuhteita

suomalaisten  valtausoperaatioiden  jälkeen.  Eronen  käy  läpi  lähinnä

kansansivistyksellisessä  artikkelissaan  niin  paikallista  koulutusta  kuin  yleistä

sivistystasoakin. Varsin selvää on kuitenkin se, että teksti on kirjoitettu hyvin pitkälti

suorastaan  propagandistisessa  hengessä;  Suomi  arvotetaan  ”todelliseksi

sivistyskansaksi”, jonka vaikutteet ovat poikkeuksetta tulleet lännestä, eivätkä idästä.

Vastaavasti  valloitetuilla,  uusilla  alueilla  on  nähtävissä  raskas  bolshevikkivallan

vaikutus,  mutta  siltikään  ”Karjalan  kansa  ei  ole  menettänyt  vielä  todellista

kansallisuuttaan terrorin alle”. Haasteita ei tulisi tulevina vuosina puuttumaan, mutta

silti

”Täällä  on  myöskin  vapaalle  kansansivistystyöllemme  uusi  kukoistava  tulevaisuus

avautumassa.  Ne  ainutlaatuiset  tulokset,  jotka  olemme  sen  avulla  saavuttaneet

vanhan  Suomen  sivistystyössä,  ovat  lupaavina  ja  rohkaisevina  esimerkkeinä

soveltaessamme  niitä  uuden  kansanosamme  henkiseen  kasvatukseen.  Saadaksemme
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karjalaiset  kulttuuriarvot  täysin  kansallisomaisuudeksemme,  meidän  on  tehtävä

ymmärtäväistä ja uhrautuvaa, oikean kasvattajaviisauden johtamaa kulttuurityötä ja

tuotava oikea kansallinen kulttuurimme tämän kansanosan elämään. On varmaa, että

se nuorisomme, jonka uhreilla SuurSuomemme tulee lunastetuksi, on myös valmiina

luomaan  uutta  tulevaisuutta  kalevalaiselle  kansallemme  ensimmäiseksi  sivistystyön

vainioilla.”

Tekstin  tavoitteena  on  saattanut  hyvinkin  olla  ItäKarjalan  Suomeen  liittämisen

perusteleminen  sekä  oikeuttaminen,  myös  kirjasto  ja  kansansivistysväen  silmissä.

Vanhan  rajan  ylittäminenhän  sekä  tyystin  uusien  alueiden  valtaaminen  ei  ollut

Suomessakaan  täysin  yksimielistä  (aiheesta  esim.  Heinilä 2005,  286294). Toisaalta

tekstissä  on  perusteltu  karjalaisten  luonnollista  kuulumista  Suomen  yhteyteen,

toisaalta  taas  lupailtiin  paljon  haastavia  töitä  uusilla  alueilla,  ja  lopuksi  kehuttiin

kansansivistystyön  tähänastisia  tuloksia.  Myös  oletettavan  faktisesta  sisällöstään

huolimattakin  teksti  on  havaittavissa  melko  peittelemättömän  puolueelliseksi,  jonka

tavoitteet  olivat  varsin  näkyvät;  yhtäläisessä  linjassa  hallituksen  yleisen  kannan

kanssa.

Huomattavan  osan  loppuvuoden  lehdissä  saa  myös  takaisinvallattujen  alueiden

nykyisten  kirjastoolojen  kuvailu;  tätä  tehdään  kaikkiaan  neljässä  laajemmassa

kirjoituksessa,  joista  ensimmäinen  on  kirjastotarkastaja  Ferdinand  Ripatin  toiveikas

selostus Karjalan  kirjastot  ovat  tuhkana  –  me  jälleenrakennamme  ne.  Kirjasto

olosuhteet  vaihtelivat  ilmeisen  paljon  maaseudun  ja  kaupunkien  välillä,  mutta

yhteisiäkin nimittäjiä löytyi:

”Kaivaten odotettu luovutettujen alueiden joutuminen takaisin suomalaisten haltuun

on  nyt  tosiasia.  Viestit  ja  rintamakirjeenvaihtajien  kuvaukset  ovat  antaneet  kuvan

siitä  tilasta,  jossa  alue  vihollisen  lyhyen  isännöimisen  jälkeen  on.  Autius  ja  hävitys

ovat leimaa antavia.”
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Ripatti  jatkaa  myös  pohdiskelemalla  Viipuriin  perustettavan  Karjalan

maakuntakirjaston  mahdollisuuksia.  Kaikesta  päättäen  vallalla  on  erittäin

optimistisesti  tulevaisuuteen  katsova  henki;  kirjastoja  jälleenrakennettaisiin  ja  uutta

perustettaisiin. Rivien välistä voisi päätellä sodan pikaisen loppumisen olevan selviö;

ainakin olosuhteet ovat jo varsin rauhanomaiset.

Vuoden  myöhemmissä  kirjoituksissa  takaisinvallattujen  alueiden  kirjastokohtaloihin

palataan  vielä  niin  yleisellä  tasolla  kuin  myös  keskittymällä  näistä  kirjastoista

suurimpaan, Viipurin kaupunginkirjastoon.

Mauri  K.  Närhi  tarkastelee  artikkelissaan  (7/1941) Huomioita  Viipurin

kaupunginkirjastosta  kohdettaan  varsin  ammatillisesti,  ilman  suurempia

ennakkoluuloja tai yltiöisänmaallista kiihkoa. Huomattavaa on ennen kaikkea se, että

Närhi  antaa  jopa  äärimmäisen  hienovaraista  tunnustusta  entisille  isännille

ahkeruudesta  sekä  kovasta  uudistamisen  halusta,  vaikka  nämä  lopulta  kuitenkin

”kutsumattomia vieraita” olivatkin.

Ylipäätään  Närhen  varsin  asiallinen  kirjoitus  on  malliesimerkki  siitä  tyylistä,  joka

pääosin  vallitsi  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden  sivuilla  sotavuosina.  Muutamia

harvoja  poikkeuksia  lukuun  ottamatta  lehdessä  ei  ole  lähdetty  ”ryssittelyyn”  tai

muuhunkaan  vihollisen  tarpeettomaan  solvaamiseen;  kritiikki  on  esitetty  paljon

hienovaraisemmin. Toki toisenlaisellekin antipatioiden purkautumiselle oli Suomessa

tarpeensa,  mutta  se  löysikin  fooruminsa  yleensä  täysin  muualta.  Kansanvalistus  ja

Kirjastolehteä leimasi kuitenkin huomattavan asiallinen linja.

Lehti  ei  ottanut  menestyksen  vuonna  1941  myöskään  yksituumaisen  selkeää  tai

voimakasta  kantaa  poliittiseen  tilanteeseen,  vihollisen  määrittelyä  lukuun  ottamatta.

Samassa,  seitsemännessä  numerossa  Helle  Kannila  tekee Pikapiirtoja  Saksan

kirjastotoimesta  nykyhetkellä,  joka  jatkaa  samaa,  periasiallista  linjaa  ilman  valtavia
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sympatioita  aseveljen  kirjastotoiminnalle.  Myöskään  kritiikkiä  ei  kuitenkaan  juuri

esitetä,  ja melko varmasti saksalaista kirjastotointa käsittelevä kirjoitus on kuitenkin

syksyllä 1941 otettu vielä varsin myönteisenä vastaan. Kannilan oma kanta oli varsin

realistinen:

”Tällainen pikakäynti ei tietenkään voi paljon antaa. Mutta sitä vaikutelmaa se lisäsi,

ettei  meillä  ole  syytä  sokeasti  vain  tuijottaa  amerikkalaisiin  esikuviin  kirjastooloja

järjestäessämme,  vaan  Saksastakin  on  paljon  oppimista.  Ei  niin,  että  sikäläisiä

järjestelmiä suorastaan matkisimme, sillä epäilemättä siellä kuten muissakin maissa

on paljon, mikä ei meidän oloihimme sopeudu. Mutta katsellen ennakkoluulottomasti

oloja  joka  maassa  ja  valiten  kaikkialta  sitä,  mikä  siellä  parasta  näyttää  olevan,

omalle pohjalle edelleen rakentaen varmaan päästään edullisempiin tuloksiin.”

Kannila  ei  siis  suoranaisesti  kehota  hylkäämään  perinteisiä  amerikkalaisia  kirjasto

oppeja,  mutta  mielenkiintoinen  on  toki  viittaus  siihen,  ettei  tähän  ”vanhaan  ja

tuttuun” pidä pelkästään tuijottaa. Syksyllä 1941 Suomen ja länsiliittoutuneiden (Iso

Britannia,  myöhemmin  myös  Yhdysvallat)  suhteet  huononivat  jatkuvasti,  mutta

vaikea on myöskin uskoa Kannilan viitanneen yksinomaisesti tähän seikkaan. Kaiken

kaikkiaan  tämäkin  teksti  voi edustaa  ennemminkin  Kannilan  realismia, kuin  mitään

selkeää avausta uusille urille.

Kokonaisuudessaan  vuosi  1941  päättyy  varsin  rauhanomaisiin  tunnelmiin;  Suomen

armeija  oli  saavuttanut  kaukaisimmat  tavoitteensa  ja  sota  oli  hiljentynyt

asemasodaksi.  Töitä  pystyttiin  tekemään  kutakuinkin  kuten  ennenkin,  ja  aihepiirit

olivat  jälleen  lyhyen,  kiihkeän  kauden  jälkeen  varsin  tavanomaisia.  Sota  vaati  silti

uhrejaan,  kuten  esimerkiksi  Oulun  läänin  kirjastotarkastajan,  luutnantti Vilho  Siven

sekä  pommituksessa  haavoittuneen  ja  sittemmin  menehtyneen  Teknillisen

korkeakoulun  ylikirjastonhoitajan  J.  A.  Kemiläisen,  joiden  muistokirjoitukset

julkaistiin lehdessä kuvitettuina.
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Kansanvalistus  ja  Kirjastolehti  sopeutui  myös  vallitsevaan  ja  uudistuneeseen

tilanteeseen;  valloitettujen  alueiden  kirjastopolitiikkaa  ja  käytännön  toteutusta

pohdittiin,  ja  konkreettisia  suosituksia  myös  kirjastojen  kokoelmiin  annettiin,  kuten

esimerkiksi kuudennessa numerossa otsikolla Kertomakirjallisuutta, jossa kuvaillaan

Vienaa, Aunusta, RajaKarjalaa ja Inkeriä.

Ammattilehti  on  kuitenkin  ammattilehti,  ja  tässä  mielessä  Kansanvalistus  ja

Kirjastolehti säilyttikin hyvin alkuperäistä  asemaansa. Ylimääräisyyksiin ei sorruttu,

vaan  fokus  säilyi  varsin  tiiviisti  ammattiasioissa.  Vuosi  1941  oli  mullistanut

suomalaista  yhteiskuntaa,  tällä  kertaa  positiivisessa  hengessä,  ja  tätä  henkeä  myös

lehti oli loogisesti seuraillut.

4.5  1942:  ”Kirja  on  pelastanut  tämän  kansan,  ja  kirjassa  on  sen  vastainenkin
turva.”

Asemasodan  arki  näkyy  erityisen  vahvasti  jo  vuoden  1942  sisällössä.  Vuoden

yleiskuvaa  voisi  luonnehtia  hyvin  arkiseksi,  eikä  suoranaisia  viittauksia  kuitenkin

edelleen  käynnissä  olevaan  sotaan  edes  juuri  löydy.  Pääkirjoitukset  sekä  laajemmat

artikkelit  eivät  anna  mitään  osviittaa  vallitsevasta  tilanteesta,  siksi  rauhanomaiseksi

oli  elämä  mielletty  kirjastomaailmassakin.  Viittaukset  ovat  nähtävissä  lähinnä

muutamista pikkuuutisista, kuten Ferdinand Ripatin täydentävästä katsauksesta Vielä

tietoja  takaisin  vallatun  Karjalan  kirjastoista,  tai  Karjalan  kirjastokeräyksen

nykyisestä tilanteesta kertovassa katkelmassa.

Sota  muuttui  lehden  sivuilla  ikään  kuin  etäiseksi,  lähes  olemattomaksi  määreeksi,

joka  piiloutui  rivien  väliin.  Lehden  yleinen  henki  muuttui  varsin  seesteiseksi,  jossa

mennyttä  kiihkeämpää  sotatilaa  voitiin  käsitellä  jälleen  varsin  yleisellä  ja
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abstraktillakin  tasolla,  josta  paras  esimerkki  on  Teppo  Savolaisen  artikkeli Kirja

kohtalomme kulmakivenä vuoden viimeisessä numerossa.

Savolainen  ottaa  tekstissään  historiallisen  näkökulman  suomalaiseen  kirjallisuuteen

tehden  kädenojennuksen  varmasti  sekä  kansanvalistus  että  kirjastoihmisille.

Savolainen näkee suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin laajemminkin kansakunnan

tukena  turvana,  suomalaisena  selkärankana,  joka  on  antanut  voimaa  menneidenkin

vaikeuksien aikana, erityisesti talvisotaan, johon Savolainen ensisijaisesti viittaa.

”Vuosisatoja  jatkunut  vankka  hengenviljelymme  johti  näiden  ihmeellisten

tunnustähtien  valossa  Suomen  aseet  voittoon.  Suuri  kohtalo  oli  täyttynyt.

Suomalaisen kirjan juhla oli senvuoksi täydellä syyllä Suomen kansan elämän juhla.

Kirja on pelastanut tämän kansan, ja kirjassa on sen vastainenkin turva.”

Onkin varsin mielenkiintoista, että Savolainen tulkitsee talvisodan voitetuksi sodaksi,

mutta se ei ole  todennäköisesti ollut  tuona ajankohtana mitenkään tavatonta. Mitään

yllättävää  ei  ole  myöskään  siinä,  että  jo  lehden  totutun  linjan  mukaisesti  kirjoittaja

korostaa henkisten arvojen merkitystä kovana aikana, aina voittoon saakka.

Toisenlainen  kirjastonäkökulma  sotaaikaan  löytyy  vuoden  neljännen  numeron

loppupuolelta, tavanomaisten pikkuuutisten ja ilmoitusten joukosta:

”Tampereen kaupunginkirjaston johtajan virka on ollut täyttämättä sen jälkeen kuin

sen  entinen  haltija,  maist.  Raoul  Palmgren  sotilaskarkurina  julistettiin  virkansa

menettäneeksi  ”

Kuuluisa  vasemmistolainen  kulttuuripersoona  Palmgren  valittiin  aiemmin

Tampereelle  kaupunginkirjaston  johtajaksi,  mutta  sotaajan  ja  idealismin

yhteentörmäys  aiheutti  nähtävästi  viraltapanon.  Vaikka  elettiinkin  suhteellisen
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rauhallista  asemasodan  aikaa,  myös  yksittäinen  pikkuuutinenkin  voi  muistuttaa

todellisuudesta.

Kuitenkin,  mikäli  satunnainen  lukija  olisi  selaillut  vuoden  1942  Kansanvalistus  ja

Kirjastolehtiä,  hän  ei  olisi  välttämättä  voinut  paikallistaa  sodan  keskellä  elämistä

juuri  mistään.  Taistelut  olivat  kaukana,  todellinen  työskentely  lähempänä,  ja  niinpä

vuosi 1942 ei lehden sivuilla juuri poikennut rauhan vuosista.
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5. KKL 19431947: TUULI KÄÄNTYY JA TYYNTYY

Myös  tutkimusjakson  toisessa  osassa  analyysia  viedään  eteenpäin  kronologisesti;

vuosia  käsittelevien  alalukujen  sisällä  on  kuitenkin  pyritty  löytämään  yhtenäisiä

teemoja, jotka kuvaavat laajemminkin lehden sisältöä.

5.1 Yleispiirteitä

Tutkimusjakson  jälkimmäinen  puoli  on  nähtävissä  monin  tavoin  peilikuvamaisena

verrattuna  ensimmäiseen  puoliskoon.  Jakso  lähtee  liikkeelle  pääosin  samanlaisista

tunnelmista  kuin  mihin  vuosi  1942  päättyi,  tosin  sillä  erotuksella  että  yleisen

sotatilanteen  asteittainen  kääntyminen  alkoi  näkymään  myös  lehden  sivuilla.

Varsinainen ratkaisujen vuosi 1944 on  luonteeltaan samanlaisen jännittynyt kuin oli

vuosi 1940, vastaavasti taas suurempi ”jälkipyykki” pestiin vuoden 1945 numeroissa,

kun  virallinen  rauha  oli  jo  solmittu.  Vastaavasti  niin  sanotut  vaaran  vuodet

rauhanteon  jälkeen  eivät  enää  juuri  näkyneet  lehden  linjassa,  sen  sijaan  kuitenkin

muuttunut poliittinen kokonaistilanne vaikutti lehden linjauksiin muilla tavoin.

Huomioitavaa myöskin tässä jaksossa on poliittisten mielipiteiden puuttuminen lähes

tyystin;  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehti  pysytteli  tiiviisti  omassa  ammatillisessa

asiassaan,  eikä  lähtenyt  spekuloimaan  mittavassa  määrin  nykyisyydellä  eikä

tulevaisuudella.  Muutokset  ja  olosuhteet  tuli  hyväksyä,  ja  niihin  piti  vain  sopeutua,

tavalla tai toisella.



61

5.2  1943:  ”Kuinka  säälittävän  pikkumaiseksi  onkaan  paljastunut
kirjailijoittemme näpertely aiheittensa parissa!”

Yksi  suurimpia  lehteä  koskeneita  muutoksia  vuodelle  1943  oli  toisen  toimittajan

vaihtuminen; Niilo  Liakan  tilalle  tuli Viljo Mikkonen. Ei ole kuitenkaan  nähtävissä

mitään suurta  muutosta,  minkä  uusi  toimittaja olisi  lehteen  tuonut. Myös Mikkonen

itse  toi  teemaa  esille  ensimmäisessä  pääkirjoituksessaan,  jossa  hän  vakuutti

haluavansa pysyä uskollisina Kansanvalistusseuran perinteille.

Mikkonen  otti  kantaa  myös  kansansivistystyön  vallitsevaan  tilaan  sodan  keskellä

vuoden ensimmäisen numeron artikkelissaan. Entisestään jatkuva sotatila – vaikkakin

rauhallinen asemasota – alkoi Mikkosen mukaan jo hieman puuduttaa kansan mieltä,

ja  teki  ennen  kaikkea  suurta  hallaa  kansansivistystyölle.  Toisaalta  toimihenkilöiden

puute  ja  toisaalta  taloudelliset  vaikeudet  ovat  hankaloittaneet  kansansivistystyötä

tuntuvasti.  Tämä  olisi  taas  näkyvissä  suoraan  kielteisesti  erityisesti    nuorison

toiminnassa  ja  kehityksessä,  jota  muun  muassa  ”kyseenalaiset  elokuvat”

houkuttelevat pauloihinsa.

Kuitenkin myös positiivisia puolia sotatilasta ja sen seurauksista löytyi:

”Vapaan kansansivistystyön kannalta on vielä mainittava merkityksellisenä seikkana

se  kansamme  kohdalle  langenneen  kamppailun  keskellä  syntynyt  voimakas

yhteistunto,  joka  liittää  eri  kansalaispiirejä  läheisemmin  yhteen  ja  luo  entistä

enemmän  mahdollisuuksia  hedelmälliseen  yhteistyöhön.  Syy  on  panna  merkille

erikoisesti  ne  ilahduttavat  enteet  kirkon  ja  työväenliikkeen  keskinäisen

ymmärtämyksen  kasvamisesta,  mikä  viime  aikoina  on  ollut  todettavissa.  Toivottava

on,  että  alkanut  lähentyminen  mainittujen  tärkeitä  elämänaloja  edustavien  piirien

välillä  vähitellen  hävittää  pois  vallinneet  häiritsevät  ennakkoluulot  ja
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väärinkäsitykset,  jotka  ovat  tuntuneet  haittana  myös  vapaan  kansansivistystyön

tiellä.”

Mikkosella oli yhteyksiä kirkollisiin piireihin, joten tätä taustaa vasten hänen kirkkoa

lähellä  olevat  näkemyksensä  ovat  ymmärrettävämpiä.  Mielenkiintoista  on  kuitenkin

se,  että  Mikkonen  nostaa  edelleen  sodan  keskellä  esille  vanhempia  kirkon  ja

työväenliikkeen  välisiä  ristiriitoja,  joilla  hän  saattaa  viitata  työväestön  katkeruuteen

”valkoisesta, oikeistolaisesta kirkosta”. Joka tapauksessa Mikkosen mukaan sotaaika

olisi poistanut näitäkin erimielisyyksiä.

Kiintoisaa Mikkosen artikkelissa on myös se rivien välistä näkyvä lievä sotaväsymys,

joka  ei  sinällään  ollut  lainkaan  epätavallista.  Jatkosodasta  odotettiin  laajalti  hyvin

lyhyttä ja nopeaa sotaa, mutta niinpä vain edelleenkin puolentoista vuodenkin jälkeen

sodan  syttymisestä  miehet  ryömivät  juoksuhaudoissa.  Tämä  saattoi  aiheuttaa  juuri

sitä  henkistä  kyllästymistä  ja  tylsistymistä,  josta  kansanvalistusväkikin  alkoi  olla

huolissaan.  Yhtälailla  pitkittyvä  sodan  johdosta  paljon  mainostettu  kansallinen

yhtenäisyyskin alkaisi rakoilla, useampiin eri suuntiin.

Eräänlaisena  yhtenäisyyden  rakoilemisen  merkkinä  voisi  pitää  myös  niitä,

nimimerkki Johanneksen kahdessa peräkkäisessä numerossa (3 & 4/1943) julkaistuja

mielipidekirjoituksia Kansankasvattajan näkökulmasta. Näissä teksteissään kirjoittaja

tuo esille paikoin rajuakin kritiikkiä nykyhetken kirjallisuutta kohtaan.

”Rohkenen  heti  käsityksenäni  lausua,  että  nyt  käynnissä  oleva  kansamme

kohtalonkamppailu  on  tehnyt  ilmeiseksi,  miten  heikko  positiivinen  panos  maamme

viimeaikaisella kirjallisuudella on ollut annettavanaan kansamme elämään.

Kuinka  säälittävän  pikkumaiseksi  onkaan  nykyisen  tilanteen  taustaa  vastaan

paljastunut  itsenäisyyden  ajan  kirjailijoittemme  näpertely  aiheittensa  parissa!  Mitä
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on monellakaan ollut paljon muuta tarjottavana kansalleen kuin terveiltä raiteiltaan

harhautuneen  yksilöllisen  ja  yhteiselämän  kuvauksen  annoksia,  joilla  on  istutettu

rappeuttavan  taudin  tartuntaaineita kansamme yhteiskuntaruumiiseen.  ( ) Todella

syvälle  siinä  on  usein  luodattu,  mutta  sangen  tavallisesti  vain  sairaloisen  erotiikan

pohjamutiin.”

Nimimerkki painottaa kirjallisuuden suurta merkitystä henkisenä voimanlisänä, mutta

ilmiselvästi hän on joutunut pettymään raskaasti sotaaikana julkaistun kirjallisuuden

tasoon.  Se  on  ollut  tasoltaan  ”sangen  matalaa”,  luonteeltaan  ”paheellista  ja

nautinnonhaluista  elämänpalvontaa”,  eikä  ole  tarjonnut  sitä  ”ehtymätöntä  ja

uudistavaa  voimanlähdettä,  jota  kansamme  olisi  tarvinnut.”  Tästä  retoriikasta  on

löydettävissä  niitä  samoja  elementtejä,  joilla  perusteltiin  jo  ennen  sotaa

”huonolaatuisen”  kirjallisuuden  välttämistä  kirjastoissa.  (Aiheesta  esim.  Eskola

2004.)

Samantyylistä kirjallisuuden tason  laskua esitti jo vuoden ensimmäisessä numerossa

myös  Helle  Kannila  ruotiessaan  vuoden  1942  kirjallista  satoa,  tosin  kirjoittajalle

ominaisesti paljon hienovaraisemmin:

”Vuonna 1942 julkaistiin ja myytiin paljon kirjoja. Kun katselee luetteloa uutuuksista

havaitsee  kuitenkin,  ettei  vuosi  kokonaisuutena  kirjojen  laatuun  katsoen  ollut

erityisen  antoisa.  (  )  Tätä  kaikkea  ei  sovi  ihmetellä,  sillä  eihän  voi  olettaa

kansakunnan  voimien  sodan  kestäessä  riittävän  yhtä  voimakkaaseen  henkiseen

luomistyöhön  kuin  rauhallisissa  oloissa,  vaikka  kohtalon  tuulissa  voi  kypsyä

tulevaisuudessa ilmoille tulevaksi entistä paljon merkittävämpiä teoksia.”

Kenties  tässäkin  tapauksessa  on  nähtävissä  lievää  kyllästymistä  nykyiseen

tilanteeseen, jossa ei voi täysin vapaasti hengähtää, ja jossa toisaalta jatkuva sotatilan

paine alkaa heikentää jo kirjastoille tärkeää materiaaliakin.
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Kirjallisuuden  merkitystä  kirjastojen  välityksellä  korostettiin  edelleen  vuoden

viimeisessä  numerossa  Viljo  Salmen  artikkelissa Kirjastojen  osuus  henkisessä

huollossa.  Kirjoittaja  suositteli  henkisen  huollon  tehostamista  vastalääkkeeksi  niin

vihollispropagandaa, kansallisen yhtenäisyyden ja velvollisuudentunnon rapautumista

kuin myös nuorison rappioilmiöitä vastaan. Parasta henkistä huoltoa olisi puolestaan

valikoimaltaan monipuolinen ja toiminnaltaan sujuva kansankirjasto.

”Kaiken  edelläesitetyn  perusteella  olemme  jo  voineet  todeta,  että  kirjastotoiminta

yleensäkin  on  varsin  merkittävä  kansan  sivistäjänä  ja  kasvattajana  ja  samalla

myöskin sen henkisenä huoltajana. Ja erikoisesti  tällaisina vaikeina aikoina,  jolloin

väestön  henkisiä  voimia  uhkaa  madaltuminen  ja  monet  muut  sairaudet,

kansankirjastotoimella on paljon mahdollisuuksia  omalta osaltaan vaikuttaa noiden

sairauksien  voittamiseen  ja  näinollen  entistäkin  aktiivisemmin  tukea  sitä  työtä,  jota

henkinen huolto suuren, yhteisen asiamme hyväksi näkee.”

Tästäkin  puheenvuorosta  on  nähtävissä  se  suuri  kielikuvien  ja  erilaisten  metaforien

käyttö,  joka oli myös  tyypillistä  sotaajan kirjoittelulle. Kansakunnan henkisen tilan

lasku  voidaan  nähdä ”sairautena”, kuten myös yhtälailla  jo  tutuksi  tullutta  henkisen

huollon termiä voidaan rinnastaa sotaväen huoltoon.

Varsinainen  kirjastojen  rooli  vuoden  aikana  tulee  esiin  varsin  käytännöllisen

lähestymisen kautta; Helle Kannila pohtii pinnalla ollutta Karjalan kirjastokysymystä

pääkirjoituksessaan  (4/1943)  todeten  Karjalan kirjastoolojen  olevan  varsin  heikolla

tolalla,  lukuun ottamatta  Viipuria,  jonne  haaveillaan  edelleenkin  maakuntakirjastoa.

Kannilan  kaltaiselle  kirjastoentusiastille  onkin  varmasti  ollut  vaikeaa  katsella  ”50

vuotta  jäljessä”  olevia  kirjastooloja;  hän  vaatikin  kehittymisen  edellytyksenä

rahoitusta ja ennen kaikkea keskittyjä voimia.
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Vastauksena  Kannilalle  Viipurin  kirjastooloista  Walter  Appelqvist  kirjoitti

seuraavassa  numerossa Viipurin  kaupunginkirjastosta  bolshevikkivallan  alaisena.

Kuten  jo  pari  vuotta  aiemmin  käsiteltäessä  samaa  kirjastoa  vieraan  vallan

alaisuudessa, esille nousi seikka siitä, että ”viholliskollegoille” annettiin ammatillista

tunnustusta.

”[takaisin  vallattaessa  kaupunginkirjasto]  oli  säilynyt  verrattain  ehyenä  ja

kirjavaratkin  näyttivät  ainakin  ensi  silmäyksellä  olevan  entiset,  jopa  entisillä

paikoillaankin.”

”  mutta palataksemme Viipurin kirjastoon täytyy viholliskollegalle tov. Nikoljskille

antaa  tunnustus  kirjastonjohtajana.  Hän  sai  lyhyessä  ajassa  kirjastonsa

kommunistiselle  yleisölle  sopivaksi  laitokseksi,  solmi  kaksoiskappaleitten

vaihtosuhteet,  hankki  pakkokappaleoikeuden  ja  siirsi  syrjään  kirjastossa

suomalaisten jäljiltä olleen sopimattoman kirjallisuuden.”

Toki  Appelqvist  esitti  myös  kritiikkiä  valloittajia  kohtaan  eikä  peitellyt

suomalaislähtöisiä  päämääriään,  mutta  merkillepantavaa  on  tosiaan  se,  ettei

vihollisia,  ainakaan  kirjastoväkeä,  nähty  absoluuttisen  pahoina  ryssinä,  vaan  että

heilläkin tunnustettiin olleen omat ammatilliset päämääränsä. Myös  tämä on omiaan

korostamaan lehteä leimannutta syvää professiokeskeisyyttä.

Vuosi  1943  oli  kokonaisuudessaan  jo  jälleen  vilkastuvan  kirjoittelun  aikaa.

Merkillepantavia  piirteitä  olivat  yhtenäisestä  rintamasta  nousevat  lievän  kriittiset

puheenvuorot,  joiden  taustalla  saattoi  olla  jo  hiipivää  sotaväsymystäkin.  Kaikesta

huolimatta  töitä  jaksettiin  edelleen  tehdä  kirjastojen  puolesta,  vaikka  sodan  paine

rasittikin.  Hurmahenkisyys  ja  edes  aavistuksenomainen  SuurSuomiaate,  jota  oli

nähtävissä  vielä  erityisesti  kaksi  vuotta  sitten  olivat  jo  kadonneet  kolmantena

jatkosodan vuotena käytännössä kokonaan.
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5.3 1944: ”Kirjastotkin ovat taas joutuneet maksamaan ’sotaveroa’ ”.

Vuoden  1944  kuluessa  maailmansodan  pauhu  voimistui  entisestään  huipentuen

keskikesän  kriittisiin  torjuntataisteluihin  ja  taantuen  syyskuun  alussa  solmittuun

välirauhansopimukseen.  Kansanvalistus  ja Kirjastolehtikin  muuttui  vuoden kuluessa

luonteeltaan  asteittain  entistä  tummasävyisemmäksi,  sodan  tullessa  taas  lähelle.

Konkretiaa  edustivat  muutamat  tunteikkaat  kuvaukset  kirjastoihinkin  osuneista

pommituksista,  syvällisemmissä  pohdinnoissa  aprikoitiin  puolestaan  sodan  suhdetta

sivistystyöhön  sekä  ylipäätään  tulevaisuuden  näkymiä.  Keskikesän  kiihkeä  ja

epävarma tilanne ei näkynyt lehden sivuilla, joista sotateemat loistivat poissaolollaan.

Vuoden viimeisessä numerossa yksi sota olikin jo vaihtunut toiseen, Lapin sotaan.

Vuosi  vaikutti  ilmeisen  pahaenteiseltä  jo  alusta  lähtien,  päätellen  Viljo  Mikkosen

vuoden ensimmäisessä numerossa julkaistusta artikkelista. Mikkosen mukaan ”sodan

vitsaus  viipyilee  entistä  tuhoenteisempänä  maailman  yllä”,  viitaten  varmasti

käynnissä  oleviin  suuriin  taisteluihin,  mutta  viitaten  yhtälailla  varmasti  Suomen

liittolaisen Saksan entisestään kurjistuvaan kokonaistilanteeseen. Kaikesta huolimatta

Mikkonen  näki  kuitenkin  positiivisiakin  asioita  kansanvalistustyön  kannalta:

ahkeruutta oli edelleen nähtävissä, jos kohta myös vaativia haasteitakin.

Erityiseen  keskiöön  nostettiin  jälleen  nuorisokysymys,  joka  oli  erityisesti  sotaajan

luoman  tilanteen  johdosta  olisi  ”vilkastuneen  pohdinnan  alaisena”.  Kyseessä  eivät

olisi  kuitenkaan  vain  varhaisnuoret,  vaan  erityistä  huomioita  tulisi  kiinnittää  myös

täysiikäistyviin  nuoriin;  liiallisen  huvittelun  vaara  etenkin  raskaana  sotaaikana  oli

aina olemassa, joten työmaata tulisi riittämään.

Tällaista  työmaata  riittäisi  myös  muilla  sivistystyöntekijöillä,  joiden  työn  sisältöä

Helle  Kannila  pohdiskeli  vuoden  toisen  numeron  pääkirjoituksessaan Sota  ja

sivistystyö.  Tässä  tekstissään  Kannila  jatkoi  myös  totutulla  linjallaan  pyrkien
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kohottamaan  sivistystyöntekijöiden  (kenties  lähinnä  kirjastotyöntekijöiden)

omanarvontuntoa.

Kannilan mielestä moni sivistystyöntekijä on luovuttanut liian helposti sekä alentunut

oman  työpanoksensa  vähättelyyn,  kun  sen  sijaan  henkilön  tulisi  itse  ensimmäisenä

olla  vakuuttunut  työnsä  arvosta  –  sitten  vasta  voisi  odottaa  muiden  tekevän  niin.

Kannila tunnusti myös sodan aikana ilmenneen vakaviakin vähättelyongelmia, joissa

sivistystyötä,  kirjastoja  ja  koulutusta  pidettiin  vain  välttämättömänä  pahana.

Lukeminenkin nähtiin vain ajanvietteenä, ei minään ylevämpänä. Kuitenkin,

”olemme  vaikeina  kuluneina  vuosina  saaneet  tosielämästä  kyllin  esimerkkejä  siitä,

että  sivistystyötä  kaivataan.  Niinpä  jälleenvallatussa  Karjalassa  silloin,  kun  siellä

tuskin oli asuntoja pystyssä, oli halu saada kouluja ja kirjastoja suuri. Rintamilla ja

sotasairaaloissa  luetaan  innolla kirjoja  ja opiskellaan kirjeellisesti  tai kuinka  kukin

voi.  Tämä  on  suurena  velvoituksena  meille,  joille  on  uskottu  huolenpito  henkisestä

työstä. Emme saa uskoa niitä, jotka sen väittävät turhaksi tuhlaukseksi, me tiedämme

paremmin.”

Koko sotaajan juuri Kannilan persoonallinen ja vahva panos oli erityisen merkittävä

kirjastoalan  hengenluojana  ja  kannustajana.  Lehdessä  tällaista  sivistystyön

aliarvioimista ei julkaistu ollenkaan, joten kirjastotoimiston johtaja lienee itse omilla

kierroksillaan  sekä  omilla  selvityksillään  tämän  tyyppistä  henkeä  havainnut.

Kansanvalistus  ja  Kirjastolehti  oli  kuitenkin  luontevin  kanava  levittää  positiivista

henkeä  eteenpäin,  ja  sitä  Kannila  todella  myös  teki.  Usko  ei  horjunut  missään

vaiheessa:

”Tulevaisuuden  Suomea  ei  puolusteta  ja  rakenneta  vain  asein  ja  käsin,  vaan  myös

ajatuksin. Johan se on sanottu Maamme laulussa: ’Täss´ auroin, miekoin, miettehin,
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isämme sotivat –’. Tämä tulee meidän sivistystyöntekijäin, olemmepa missä asemassa

tahansa, aina muistaa.”

Tyypillistä oli edelleenkin siis  myös henkisen huollon  ja sivistystyön  rinnastaminen

”todelliseen” sodankäyntiin, jos ei muuten, niin sitten retorisella tasolla.

Lähemmäs  konkreettista  sotaajan  kirjastoelämää  päästiin  mitä  pidemmälle  vuosi

eteni;  kolmannessa  numerossa  Kirjastotoimittaja  pohdiskelee  kirjastomaailman

puheenaiheissaan  kirjastojen  mahdollisia  evakuointeja.  Vaikka  siis  todellista

tilannetta  ei  olekaan  vielä  syntynyt,  ajatuksissa  valmistaudutaan  jo  mahdolliseen

kriisitilanteeseen.

Kirjastotoimittaja  päätyy  suosittamaan  evakuoinnin  periaatteeksi  mallia,  jossa

ensisijaisesti  suojaan  vietäisiin  korvaamaton,  erityisen  tärkeä  ja  vähemmän  kysytty

materiaali;  sen  sijaan  halutuin  materiaali  tulisi  säilyttää  käytettävissä  viimeiseen

saakka, koska yleisöä pitäisi pyrkiä palvelemaan niin pitkään kuin mahdollista. Omaa

harkintaa saisi toki käyttää, mutta periaatteena olkoon edelleen se, että sotaaikanakin

normaalin  elämän  tulisi  jatkua  mahdollisuuksien  rajoissa,  ja  että  tähän  normaaliin

elämään kuuluu myös kirjastotoiminta.

”Kirjastotoimittaja”  nimimerkin  takana  on  ollut  mitä  todennäköisimmin  myöskin

Helle  Kannila,  ja  ainakin  linjaus  ”normaalista  elämänmenosta”  tukisi  hyvin  tätä

käsitystä.  Joka  tapauksessa  tämä  mielipide  tukee  erittäin  hyvin  myös  lehden  yleistä

linjaa, joka on korostanut koko ajan sitä, että työt ja velvollisuudet tulisi hoitaa myös

sotaaikana mahdollisuuksien mukaan.

Samassa  numerossa  (3/1944)  tuodaan  esille  myös  sotaajan  arkea,  erittäin

realistisesti.  Asemasota  oli  päättymään  päin,  ja  Helsingin  suurpommituksissa

helmikuussa  1944  myös  kirjastot  joutuivat  jälleen  maksamaan  ”sotaveroaan”.
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Lehteen oli sijoitettu peräkkäin kaksi samasta aihepiiristä kertovaa tekstiä, toinen oli

luonteeltaan enemmän asiallinen ja selostava, toinen taas hyvin tunteikas:

”Pienen  kirjaston  tuhoutuminen  on  vain  episodi  nykyhetken  suuressa  draamassa.

Mutta  se  on  kuitenkin  pienoismaailma,  joka  katoaa,  maailma,  jonka  loivat  elävien

yksilöitten  ja  kirjojen  lehdiltä  puhuvien  ajattelijain  ja  kirjailijain  monivivahteinen

yhteissointu.  Kappale  henkistä  elämää  katoaa,  ehkä  iäksi,  ehkä  saadakseen  taas

jonakin päivänä uutta eloa ja henkeä.”

”Kirjaston  edessä  vaitelias  ihmisryhmä  katsoo  tuhoa.  Edessä  ammottaa

pommikuoppa,  rakennuksen  kasvot  ovat  kuin  keskiaikaisen  linnaraunion,  ja

kirjasto… !  Ensimmäisessä  näyssä  on  jotain  painajaisunen  omaista.  Onko  tämä

kaunis hyvinhoidettu kirjastomme? Ei se ole, se on kirjaston irvikuva, sodan käsi on

kourassaan rutistanut sen tuntemattomaksi, barbaarinen voima on runnellut kaiken.”

”Kun  suljen  silmäni  voin  palauttaa  mieleeni  menneen  kirjaston.  Näen  oven

aukenevan,  kuulen  lainaajain  tervehdykset  ja  tartun  ojennettuun  kirjaan.  Siellä  ne

tulevat  kaikki  taas,  tulevat  innokkaat  pikkupojat,  jotka  vielä  läähättävät  juostuaan

kilpaa kirjastoon, tulevat niiaavat pikkutytöt kuvakirjoineen, tulevat arvokkaat vanhat

työläiset,  politiikan  ja  maailmanmenon  pohtijat,  tulevat  kuluneet  äidit,  lapsi

käsivarrellaan,  ja  älykkäät    nuorukaiset,  jotka  lukevat  filosofiaa  ja  runoja.  Näen

heidän kasvonsa, toinen toisensa jälkeen he tulevat muistin näköpiiriin, ja toivon että

he jonakin päivänä taas astuisivat kirjaston ovesta sisään.”

Tämän  tyyppisiä  vapaampia  kuvauksia  ei  sodan  aikana  juuri  julkaistu,  mutta

huomiota kiinnittääkin tilanteen vakavuus ja merkitys yksittäiselle kirjastonhoitajalle.

Toisaalla  on  valettu  kovasti  uskoa  suurempienkin  vaikeuksien  voittamiseen  sekä

toiminnan  jatkamiseen,  toisaalla  vähätellään  kirjastojen  tuhoja,  mutta  sitten  myös

tämänkaltaiset  henkilökohtaiset  kokemukset  ja  tuntemukset  ikään  kuin  muistuttavat
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kirjastoväenkin  koostuvan  suuresta  määrästä  yksilöitä,  joita  ei  aina  voi  yhdellä

mahtikäskyllä komentaa samaan muottiin.

Tämän  jälkeen  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehti  vaikeni  lähes  tyystin  kriisiajan

teemasta kolmen numeron ajaksi. Lehti ilmestyi normaalisti, vaikka kesäkuussa 1944

Neuvostoliitto  aloitti  reilun  kuukauden  kestäneen  suurhyökkäyksensä,  jolla  koko

Suomen  puolustuskyky  vaarantui.  Toki  oma  vaikutuksensa  seikalla  oli

kirjastoväkeen,  muun  muassa  sikäli,  että  yleinen  kirjastokokous  ja  Kirjastoseuran

vuosikokous  siirrettiin  ”vallitsevan  tilanteen  johdosta”  toistaiseksi,  kunnes

”olosuhteet  katsottaisiin  siihen  soveliaiksi”.  On  kuitenkin  suorastaan

hämmästyttävää, ettei  lehti  ikään kuin reagoinut  millään  tavalla käynnissä olleeseen

kriittiseen  tilanteeseen.  Syy  tähän  saattoi  piillä  kenties  siinäkin,  että  haluttiin  antaa

kokonaistilanteen  rauhoittua  ennen  perustavanlaatuisia  johtopäätöksiä;  tällaista  oli

nähtävissäkin seuraavan vuoden sisällössä.

Kokonaistilanteessa  tapahtuikin  syksyn  1944  totaalinen  käännös;  Suomen  solmittua

rauhansopimuksen Neuvostoliiton kanssa se sitoutui samalla karkottamaan alueeltaan

saksalaiset  sotavoimat.  Viimeinen  sotaponnistus  kohdistuikin  idän  sijasta  nyt

pohjoiseen, alkoi Lapin sota. Tätä sivuten vuoden viimeisessä numerossa esiteltiinkin

Kemin kuulumisia.

Kemin kaupunki ja sen kaupunginkirjastokin joutuivat elämään hetken aikaa kahden

tulen  välissä,  mutta  tilanteesta  selvittiin  lopulta  ilman  suurempia  menetyksiä.

Enemmän  kuitenkin  jo  itse  kirjoittajakin  mietti  tulevaisuutta,  joka  näytti  hieman

epävarmalta; pienenisikö kaupungin taloudellinen tuki? Entä millaiseksi muodostuisi

tilakysymys  sodanjälkeisinä  ahtaina  aikoina?  Kuitenkin,  sotatoimien  kaikottua

kauemmaksi sekä rauhan tultua, kirjoittaja uskalsi jo hieman hengähtää:
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”PeräPohjolassa  peljättiin  yleisesti  välirauhan  johtavan  koko  Lapin  läänin

menetykseen.  Siksipä  tietoisuus,  että maa  jäi,  antaa  elämän  uskoa,  joka  tuntuu

rohkeina  jälleenrakennussuunnitelmina.  Hiljaisessa  mielessä  sisällytämme  niihin

suunnitelmiin Lapin läänin kirjastot entistä ehompina.”

Vaikka ajan henki saattoikin olla heti rauhanteon  jälkeen varsin ankarakin, helpotus

sodan  päättymisestä  on  ollut  kuitenkin  varmasti  melkoinen.  Jälkipyykin  aika  olisi

kuitenkin  hieman  myöhemmin.  Vuosi  1944  oli  reaalisesti  suuren  muutoksen  vuosi

Suomessa,  mutta  konkreettisesti  se  alkoi  näkyä  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden

sivuilla  vasta  seuraavana  vuonna.  Kenties  tämä  varsin  hiljainen  vuosi  lehden

näkökulmasta  olikin  eräänlainen  merkki  siitä  tapahtuvasta  murroksesta,  joka  oli

tulossa,  ja  joka  oli  määrittämässä  koko  suomalaisen  yhteiskunnan  suuntaviivoja

seuraaviksi vuosikymmeniksi.

5.4 1945: ”Paluuta entiseen ei ole”.

Vuonna 1945 maa oli jo virallisesti rauhantilassa, ja Lapin sotakin päättyi lopullisesti

huhtikuun  lopulla.  Näin  ollen  lehden  sisältökään  ei  ollut  enää  suoranaisen  sotainen

teemoiltaan,  mutta  vuotta  leimasi  erityisesti  tietynlainen  jälkipyykin  olemus.

Toisaalta  mennyttä  aikaa  tarkasteltiin  vielä  jälkikriittisesti,  toisaalta  taas  pyrittiin

näkemään  jo  tulevaisuuteen,  ennustamaan  millaiseksi  sivistyselämäkin  muuttuisi

täysin  uudessa  kokonaistilanteessa.  Myös  ensimmäisiä  merkkejä  lievästä

linjamuutoksestakin  oli  jo  nähtävissä;  entinen  vihollinen  tuli  ottaa  nyt  täysin

uudenlaisella asenteella vastaan.

Oikeastaan  perustavanlaatuisen  avauksen  uudelle  suunnalle  ja  uudenlaiselle

asennoitumiselle  teki  Viljo  Mikkonen,  joka  pääkirjoituksessaan Vuoden  vaihtuessa

luonnosteli  tulevaisuudennäkymiä  vuoden  ensimmäisessä  numerossa.  Ensimmäisen
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kerran  vasta  tässä  tekstissä  tuodaan  konkreettisesti  esiin  se,  mitä  edellisen  vuoden

kiihkeällä  jälkipuoliskolla  rintamilla  ja  neuvottelupöydissä  tapahtui.  Tapahtumat

selostetaan  varsin  neutraalisti,  ilman  arvolataumia,  mutta  johtopäätös  on  lopulta

varsin selkeä:

”Näin  muodostuneessa  uudessa  tilanteessa  ovat  kansamme  eteen  avautuneet  uudet

näköalat,  maamme  vastaisten  olojen  järjestämistä  koskevien  kysymysten  ollessa

vilkkaan pohdinnan kohteena. Keskustelulle  leimaaantavana on tunnus,  joka sodan

kokemusten kirkastamana on kiteytynyt selviöksi: paluuta entiseen ei ole.”

Muuttunut  kokonaistilanne  tunnustetaan  siis  lehden  toisen  vastaavan  toimittajan

suulla;  taaksepäin ei voi enää katsoa, on suunniteltava tulevaa, uudessa maailmassa.

Etenkin  kansansivistystyöllä  nähdään  olevan  suuria  haasteita  edessään,  sillä

uudistuneessa  tilanteessa  kansakunnan  henkiset  kyvyt  ja  voimat  tulisi  saada

valjastettua entistäkin voimallisemmin hyötykäyttöön.

Kansansivistystyön  tarpeellisuuden  perustelu  jatkuu  mielenkiintoisella  tavalla  myös

rauhan tultua; perustelut ovat hieman erilaisia, mutta päämääränä säilyy sama tavoite.

Toiminnan  oikeutuksen  argumentointi  ei  siis  hellitä  hetkeksikään,  kun

kansansivistysväkeä  kannustetaan  koko  ajan  uusiin  haasteisiin  ja  suurempaan

ahkeruuteen. Toki ankara oli ajankohtakin.

Varsinaisena  ”uuden  aikakauden”  airuena  lehdessä  toimi  Raoul  Palmgrenin  vuoden

toisessa  numerossa  julkaistu  artikkeli Kirjastotkin  voivat  edistää  ystävällisten

suhteiden  rakentamista  Neuvostoliittoon. Kirjoittajana  toimii  siis  sama  henkilö,

vasemmistolainen  kulttuuripersoona,  joka  muutamaa  vuotta  aiemmin  hyllytettiin

Tampereen kaupunginkirjaston johtajan paikalta  sotilaskarkuruuteen vedoten. Ennen

varsinaista  artikkelia  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehti  julkaisi  eräänlaisen

ennakkotiedotuksen siitä, mitä tuleman pitää:
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”Olemme  saaneet  painatettavaksi  seuraavan  kirjoituksen,  johon  sisältyvät  poliittis

luontoisetkin päätelmät kirjoittajan nimissä julkaisemme. Kirjastojen on todella syytä

edistää  Venäjän  kansan  tuntemusta  sekä  ystävällisten  suhteiden  kehittämistä

Neuvostoliiton  ja  Suomen  välillä  hankkimalla  näitä  tarkoitusperiä  edistävää

kirjallisuutta  sitä  mukaa  kun  sitä  ilmestyy.  Toivomme  hartaasti,  että  venäläiset

kirjastot  niinikään  pyrkivät  esittelemään  käyttäjäkunnalleen  meidän  maamme  oloja

ja suomalaista hengenelämää.”

Lehdessä  ei  koskaan  muulloin  sotaaikana  julkaistu  tämän  tyyppistä  ”ennakkoa”.

Syyt  tähän  tapaukseen  lienevät  kuitenkin  melko  selvät;  ristiriitainen  kirjoittaja  sekä

ristiriitainen  aihe.  Samassa  yhteydessä  kuitenkin  lehti  myöntää  tosiasian  siitä,  että

suhtautumisen  tulisi  todella  muuttua, eikä  jäädä  vain  pelkäksi  sanahelinäksi. Suomi

oli virallisesti hävinnyt sodan ja se joutuisi edelleen elämään supervallan naapurissa.

Myös  ”kiellettyjen  kirjojen”  (Ekholm  2000)  aikakausi  oli  alkamassa.  Kuitenkin,

lukijoita  valmistettiin  tulevaan  tekstiin  korostamalla  sitä,  että  mielipiteet  ovat

kirjoittajan,  eivätkä  lehden.  Lehti  olisi  normaalin  toimituskäytännön  mukaisesti

voinut  myös  kieltäytyä  julkaisemasta  kyseistä  ”arveluttavaa”  kirjoitusta,  mutta

haluttiinko sitten myös uudenlaisille äänenpainoille antaa korostetummin enemmälti

tilaa?  Tulevaisuuden  lehdissä  vastaavanlaiset  kirjoitukset  olivat  yleisempiä,  joten

tämä olisi nähtävissä eräänlaisena alkupisteenä.

Varsinaisessa kirjoituksessa Palmgren kuvailee menneitä kahta sotaa ”onnettomiksi”,

mutta  korostaa  vahvasti  uuden  ajan  ja  uusien  mahdollisuuksien  avautumista.  Yhtä

onnettomana kirjoittaja näkee ennen sotaa vallalla olleen Neuvostovihamielisyyden,

jota ovat ruokkineet hänen mukaansa niin opetus, kirjallisuus kuin lehdistökin. Kuva

tässä  suuressa  rintamassa  on  Palmgrenin  mielestä  ollut  ”kokonaan  väärä  ja

virheellinen”. Koska käsillä oleva voimasuhteiden muutos olisi  luonteeltaan pysyvä,

tulisi  myös  aikaansaada  sellainen  syvällinen  muutos,  jolla  maamme  voisi  osallistua
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tulevaisuuden  kansainväliseen  elämään.  Tässä  muutoksessa  kirjastoilla  olisi

keskeinen rooli, sekä myös parantamisen varaa vanhoissa tavoissaan, sillä

”Kirjasto  valitsee  lehdet,  joita  se  tilaa,  kirjastonhoitaja  valitsee  kirjat,  jotka

pysyvästi,  erikoisella  arvovallalla  varustettuina,  ovat  yleisön  käytettävissä

käsikirjastoissa. Kirjastolla on siis varsin huomattava mahdollisuus vaikuttaa siihen,

mitä siinä luetaan ja millaisia käsityksiä sen kautta leviää suuren yleisön keskuuteen.

Täten  on  kirjastoillakin  ollut  osuutensa  niiden  kansalliskiihkoisten,  Neuvostoliitolle

vihamielisten  käsitysten  leviämiseen,  joiden  on  todettu  olleen  eräänä  ratkaisevana

syynä  viime  vuosien  poliittiseen  katastroofiin.  Niinpä  kirjastoilla  myös  on

mahdollisuus – ja velvollisuus – olla johtamassa kansaamme pois tästä umpikujasta,

olla  osaltaan  luomassa  pohjaa  uudelle,  rakentavalle  suuntaukselle,  humaaniselle

kulttuurisuomalaisuudelle, ’joka arvaa oman tilansa ja antaa arvon toisillekin’. ”

Siinä missä kirjastoilla siis  toisaalla  ja sodan aikana nähtiin oleellinen osuus kansan

torjuntataisteluun,  hyökkäysintoon  sekä  henkiseen  lujuuteen,  nähdään  taas  toisaalla

kirjastot myös ainakin osasyyllisenä koko kriisikauden syntyyn. Kirjastoilla voisi siis

nähdä olleen suoranaisen tähtiroolin sodan syissä ja seurauksissa, mutta yhtälailla on

muistettava,  että  tutkimuksen  kohteena  on  kirjastoalan  ammattilehti,  jossa  jokainen

argumentti suodatettiin kirjastoasian kautta.

Vaikka  Palmgrenin  mukaan  kirjasto  oli  siis  osasyyllinen,  toiminnan  muuttamisen

kautta  olisi  silti  paljonkin  tehtävissä.  Kirjasto  voisi  olla  osa  suurta  tehtävää,  jolla

suhteita voitaisiin parantaa.

”Tässä  tehtävässä,  jonka  toteuttaminen  on  kansamme  elinkysymys,  on  keskeisenä

kulttuurisuhteiden  luominen  Neuvostoliittoon  ja  uuden,  asiallisen,  myönteisen

ajatustavan  kehittäminen  suhtautumisessa  siihen.  Kirjastoissa  eivät  saisi  enää

juhlapaikoilla  komeilla  Neuvostoliiton  vastaisen  propagandakirjallisuuden
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loputtomat sarjat. Nyt olisi pantava esille se, mikä edustaa myönteistä ja kiihkotonta

asiallisuutta.”

Lopuksi  Palmgren  esittelee  varsin  laajasti  venäläistä  kirjallisuutta  sekä

lehtivalikoimaa  suositellen  sitä  kirjastoille.  ”Juhlapaikoilla”  eivät  tulisikaan  enää

komeilemaan Neuvostovastaiset teokset, tästä pitäisi jo Valvontakomissiokin huolen.

Kokonaisuudessaan  Palmgrenin  kirjoitus  on  malliesimerkki  siitä  ajankuvan

muutoksesta,  johon  myös  kirjastoväen  tuli  mukautua.  Se,  että  kommunistiset

sotilaskarkurit  tulivat  nyt kertomaan,  miten asiat  tulisi  tehdä, ei ollut  varmasti koko

kansanvalistus  ja  kirjastoväelle  mikään  helppo  pala  nieltäväksi.  Tilanne  oli  nyt

kuitenkin  toisenlainen,  eikä  Palmgrenkaan  saanut  kirjoituksensa  johdosta

minkäänlaisia vastineita myöhempiin lehtiin.

Kritiikkiä  aiempaa  toimintakulttuuria  kohtaan  alkoi  kummuta  muualtakin:

seuraavassa  numerossa  (3/1945)  esitellään  lyhyt  pikkuuutinen,  jonka  mukaan

”eräässä  Suomen  Kirjailijaliiton  kerhoillassa  on  ollut  puhetta  Arvostelevasta

luettelostamme, jota on moitittu yksipuoliseksi ja ahdasmieliseksi.” Huomioitavaa on

myös se, ettei tämänkaltaista kritiikkiä myöskään juuri esitetty ennen sotia eikä sodan

aikana. Lehden kanta asiaan on kuitenkin neutraali: ”Lukijamme, jotka hyvin tuntevat

lehtemme  liitteenä  olevan  luettelon,  voivat  itse  arvostella,  missä  määrin  annettu

tuomio sattuu kohdalleen.”

Varsinaisia  ohjeistuksia  ei  lehden  taholta  muuttuneeseen  tilanteeseen  juuri  annettu,

lukuun  ottamatta  vuoden  viidettä  numeroa,  jossa  Kirjastotoimittaja  käsitteli

päiväpolttavaa  teemaa  kirjastomaailman  puheenaiheissa.  Aiheena  oli  juuri

Neuvostoliiton vastaisen kirjallisuuden erotteleminen.

”Opetusministeriön määräykset Neuvostoliiton vastaisen kirjallisuuden erottamisesta

kirjastoista  ovat  tuottaneet  paljon  huolta.  On  hyvin  ymmärrettävää,  että  moni
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kirjastonhoitaja  kovasti  pelkää  sitä  edesvastuuta,  joka  hänen  osakseen  tulee,  ellei

hän ole osannut tätä tehtävää tarkoitetulla tavalla suorittaa. Eiköhän sentään voida

lohduttaa  arkoja  sillä,  että  kunhan  parhaimman  ymmärryksensä  mukaan  yrittää

tämänkin  työn  tehdä,  ei  tarvitse  harkintakysymysten  vuoksi  pelätä  pahoja

seurauksia.”

Lienee  ollut  selvää,  että  korkealta  taholta  tulleet  määräykset  tietynlaisen

kirjallisuuden  poistamiseksi  hyllyistä  loivat  suurtakin  hermopainetta  suurilukuiselle

kirjastonhoitajakunnalle.  Tässäkin  asiassa  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehti  sekä  sen

Kirjastotoimittaja  (Kannila?) ottivat varsin äidillisen otteen, eivätkä  jättäneet pulaan

pulmiensa parissa kamppailevia kirjastoihmisiä. Myös muuttuneen kokonaistilanteen

jälkeen lehti pyrki olemaan edelleen sellainen tuki ja turva, johon pystyisi luottamaan

kaikissa olosuhteissa.

Vuoden  1945  neljännestä  numerosta  lukien  lehden  toiseksi  toimittajaksi  tuli  Arvo

Inkilä  kansanvalistuspuolelta,  Kannilan  jatkaessa  edelleen  lehden  kirjastoasioiden

toimittajana.  Inkilä  olikin  varsin  aktiivinen  kirjoittaja,  ja  hänen  kolme

pääkirjoitustaan vuoden aikana olivat kaikki  luonteeltaan  hyvin ajankohtaisia,  myös

yleistilanteeseen nähden.

Ensimmäisessä  pääkirjoituksessaan Vapaa  kansansivistystyö  nykyhetkellä (4/1945)

Inkilä  summaa  yhteen  sotaajan  saldoa:  sodan  päättyminen  Euroopassa  vapauttaisi

kansakunnat  myös  ”sotakiihoituksesta”,  joka  antaisi  jälleen  mahdollisuuden

asialliselle  pohjalle.  Sivistystoimintaa  kaivattaisiin  nyt  enemmän  kuin  koskaan,

sellaisen ”hillittömän kiihkokauden ja hävitystoiminnan” jälkeen, joka oli eletty.

Inkilä  korostaa  Suomen  selvinneen  päättyneestä  sodasta  selvästi  paremmin  kuin

useimmat muut ”voitettujen ryhmään” kuuluneet, mutta ”suuria vaikeuksia ja vaaroja

olisi meilläkin vielä edessämme” ennen lopullista, turvattua asemaa.
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”On käsitettävä, että se maailma, joka nousee sodan hautakummuilta ja tuhkaläjistä,

on  oleva  monessa  suhteessa  toisenlainen  kuin  sotaa  edeltänyt  ja  sodan  aikainen.

Demokratia,  kansanvalta  on  ajan  tunnussana.  Mutta  nykyajan  demokratialta

vaaditaan  samalla,  että  se  pystyy  järjestämään  kansalaisten  keskinäiset  suhteet

oikeudenmukaisemmalle  ja  ihmisyyden  vaatimuksia  paremmin  vastaavalle  kannalle

kuin  mihin  ennen  sotaa  kyettiin  niissä  demokraattisissa  valtioissa,  joissa  faskistiset

virtaukset ilmeisesti juuri tämän kykenemättömyyden tähden nopeasti voittivat alaa ja

tempasivat laajat kansanjoukot mukaansa.”

Inkilän  mukaan  tulevaisuudessa  korostuisi  ennen  muuta  oikeanlainen  ja  kiihkoton

tieto  tilanteesta  ja  ajassa  liikkuvista  voimakkaista  virtauksista,  jotta  ihmiset  voisivat

pysyä  ajan  tasalla  sekä  muodostaa  omia,  itsenäisiä  mielipiteitään.  Tässä  tulisi

olemaan sivistystyöntekijöidenkin suurin työsarka.

Seuraavassa  pääkirjoituksessaan Mihin  ollaan  menossa? (5/1945)  Inkilä  esittää

kysymyksen,  joka  on  melko  varmasti  ollut  hyvin  monen  huulilla  tuhoisan

maailmansodan  jälkeen.  Inkilä  ihmetteleekin  sitä,  miten  vielä  1900luvulla  olivat

mahdollisia  sellaiset  raakuudet  joita  sodan  raaistavassa  ilmapiirissä  nähtiin.

Kirjoittaja  kysyy  hyvin  aiheellisesti,  onko  keskitys  ja  vankileirien  sekä

atomipommin keksimisen jälkeen enää mitään mahdollisuuksia ihmisyydelle.

”Kun nyt  tarkastellaan ajan merkkejä, voidaan sanoa, että  tällä hetkellä on  tärkein

tehtävä syvän ja  todellisen  inhimillisyyden herättäminen  ja vahvistaminen. Sodan  ja

sitä  seuranneen  murrosajan  mukanaan  tuoma  raakuus  on  karistettava  pois.  Nuoret

on  johdettava  ymmärtämään,  että  niin  yksityisten  kuin  kansain  keskinäiset  suhteet

ovat  niin  järjestettävät,  ettei  verinen  taistelu  ja  sen  mukanaan  tuoma  raakuus  ja

hävitys  enää  pääse  ihmiskuntaa  runtelemaan  ja  ehkä  kokonaan  tuhoomaan,  sillä

tämä tällainen kohtalo on edessä, jollei päättävästi käännytä uudelle polulle.”
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On selvää, että monille kansansivistysihmisille yli viisi vuotta kestänyt sota on ollut

suuri järkytys; he ovat saattaneet kokea elämäntyönsä valuneen monin tavoin tyystin

hukkaan. Inhimillisyyden ajatukset raakuuksien jälkeen olivatkin varmasti enemmän

kuin oikeutettuja. Myös  nuorison  merkitys nousi esiin, ”nousevaa  nuorisoa” ei  saisi

enää päästää pilaantumaan.

Inkilä  esitti  myös  yllättävän  rajua  kritiikkiä,  kenties  vastoin  lehden  aiempaa  yleistä

linjaa, 1930luvun äärioikeistolle, syyttäen myös näitä liikkeitä osittain suomalaisten

harhaanjohtamisesta:

”Valitettavasti  meillä  1930luvulla,  jolloin  Lapuan  liike  ja  ns.  isänmaallinen

kansanliike  koettivat  voittaa  itselleen  maaalaa,  pääsi  kasvatustyössäkin  toisin

paikoin vaikuttamaan yltiöpäinen katsantokanta, joka vierasperäisiin aatevirtauksiin

liittyen  pilkkasi  ja  häpäisi  kansanvaltaa  ja  sen  kannattajia  sekä  suhtautui

vihamielisesti  siihen  kansainväliseen  yhteistyöhön,  jota  kansainliiton  puitteissa

yritettiin  rakentaa,  vaikka  heikoin  tuloksin.  Mutta  totuuden  nimessä  on  sanottava,

että  nämä  tällaiset  katsomukset  ainakin  vapaan  kansansivistystyön  alalla  jäivät

merkityksettömiksi.”

Entinen  kansanedustaja  Inkilä  osoittautuu  myös  näissä  kirjoituksissaan  varsin

vankkumattomaksi  demokratian  puolestapuhujaksi,  joka  osasi  asettaa  sanansa

ilmeisen tarkasti uudessakin tilanteessa.

Vuoden  viimeisen  (78/1945)  numeron  pääkirjoituksessaan  Inkilä  tutkaili  näköaloja

uuteen vuoteen siirryttäessä. Tässä kirjoituksessaan hän toistaa samoja teemoja siitä,

että  maailma  on  kokenut  valtavia  mullistuksia,  ja  että  näihin  pitäisi  vain  pystyä

sopeutumaan.  Linjanvetoa  tehdään  myös  yleisen  tason  ihanteista:  toiset  seurasivat

Saksaa  sokeasti,  toiset  taas  seuraavat  nyt  Neuvostoliittoa  sokeasti.  Mitään  ei  tulisi

Inkilän mielestä ottaa valmiiksi täysin negatiivisena, mutta myös kohtuus tulisi
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säilyttää.  Tässä  onkin  nähtävissä  ajatusta  siitä,  ettei  kansanvalistusmies  Inkilä  näe

hyvänä  vain  yhden  aatteen  kritiikitöntä  seuraamista,  jos  kohta  ei  myöskään  toisen

aatteen silmitöntä alentamista. Kultaisen keskitien periaatteilla tulisi pidemmän päälle

paras tulos.

Vuosi  1945  oli  siis  luonteeltaan  varsin  pohdiskeleva  ajanjakso.  Uusi  muuttunut

tilanne  otettiin  vastaan  paikoin  varsin  ristiriitaisinkin  tuntein,  mutta  se  oli  varmasti

sangen  ymmärrettävää  pitkän  ja  puuduttavan  sodan  seurauksena.  Kansanvalistus  ja

Kirjastolehti  muuttui  hiljalleen  taas  täysin  rauhanaikaiseksi  julkaisuksi,  mutta  se

joutui  myös ilmiselvästi hieman tarkistamaan linjauksiaan ja asenteitaan; kuten myös

sen  lukijoita  kehotettiin  tekemään.  Vaikka  sota  oli  hävitty,  ei  olisi  syytä  antautua

suureen epätoivoon;  maa  säilyi  itsenäisenä,  tosin  työmaata  tulisi  riittämään  uudessa

maailmassa, niin kansansivistyksellä kuin kirjastoväelläkin.

5.5  19461947:  ”Tietomme  Neuvostoliiton  kirjastotoimesta  lienevät  Suomessa
varsin niukat.”

Vuodet 1946 ja 1947 ovat tässä tutkimuksessa mukana osittain siksi, että tavoitteena

oli  kartoittaa  myös  ns.  vaaran  vuosien  sisältöä,  sekä  toisaalta  siksi,  että

Kansanvalistus  ja  Kirjastolehti  erkani  vuoden  1947  päätteeksi  kahdeksi  erilliseksi

lehdeksi.  Kuitenkin,  vuodet  19461947  olivat  jo  todellisen  rauhan  vuosia,  ja  ennen

muuta näitä vuosia voisi pitää eräänlaisena näyteikkunana todellisesta, tapahtuneesta

muutoksesta.

Onkin varsin merkillepantavaa useiden sotavuosien jälkeen lehden ”rauhanomainen”

sisältö.  Viittauksia  sotaaikaan  ei  ole  käytännössä  enää  ollenkaan,  sen  sijaan
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viittauksia  sodan  seurauksiin  on  nähtävissä  lähinnä  Neuvostoliittoon  liittyvän

aineiston muodossa.

Myös  aiempia  viittauksia  ”nousevan  nuorison”  retoriikkaan  yhdistettynä  uudella

maailmantilanteella  oli  nähtävissä  vuoden  1946  ensimmäisessä  numerossa,  jossa

Arvo  Inkilä  esittelee Demokraattisen  Nuorison  Maailmanliittoa, joka  toimii

vastaperustetun YK:n alaisena.

Vuoden 1946 toisessa numerossa esiteltiin pikkuuutisina niin Tietoja Neuvostoliiton

kirjastooloista, kuin  myös Maailmasodan  tuhoja  kirjastoissa ympäri  maailman.

Mennyt  sota  pääsi  siis  enää  pikkuuutisiin,  todellinen  jälkipyykki  oli  tehty  jo

edellisen vuoden puolella.

Muutoin  vuoden  1946  sisältö  alkoi  muistuttaa  varsin  pitkälti  jo  aikaa  ennen  sotia;

lehden sisältö koostui toimintakertomuksista ja pöytäkirjoista, matkakertomuksista ja

muistosanoista, pikkuuutisista sekä muutamasta laajemmasta artikkelista per lehti.

Yhtälailla  vuosi  1947  on  luonteeltaan  hyvin  tavanomainen.  Vaikuttaa  siltä,  että

vaaran  vuosien  vaikutus  ei  ulottunut  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden  sivuille  asti.

Kuten  Suomen  valtio  ylipäätään,  myös  kirjastoala  näytti  selviytyvän  mahdollisesta

kommunistien vallankaappauksesta ilman suurempaa dramatiikkaa.

Tämän  tutkimuksen  kannalta  vuoden  ainoa  ja  tutkimusaineiston  viimeinen

kiinnostava  kirjoitus  julkaistiin  vuoden  1947  toisessa  numerossa,  pääkirjoituksen

paikalla.  Siinä  Maria  Widnäs  selostaa  varsin  seikkaperäisesti  Neuvostoliiton

kansankirjastojen toimintaa.

”Tietomme  Neuvostoliiton  kirjastotoimesta  lienevät  Suomessa  varsin  niukat.

Erikoisesti  meiltä  puuttuu  tietoja  viime  ajan  kehityksestä  kirjastoalalla.  (  )
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Neuvostoliiton  kirjastotoiminnan  päämääränä  on  ennenkaikkea  yleisen  sivistyksen

levittäminen ja syventäminen.”

Widnäs  esittelee  tilastolukuihin  perustaen  hyvin  tasapuolisesti  Neuvostoliiton

kirjastotoiminnan  taustoja  ja  nykyhetken  tilannetta.  Kuten  Raoul  Palmgreninkin

artikkeli  vuotta  aiemmin,  myös  tämä  Widnäsin  kirjoitus  on  esimerkki  kirjastoalan

”uudesta aallosta”. Tosin  nyt,  vuotta  myöhemmin ei  lehden  tarvinnut enää  julkaista

ennakkovaroituksia tulevasta Neuvostoliittomyönteisestä tekstistä.

Artikkelinsa  lopuksi  Widnäs  tekee  vielä  yhteenvetoa  Neuvostoliiton  sivistystyön

tavoitteista ja saavutuksista:

”Kun Neuvostoliiton kirjastot näkyvät toimivan hyvin ja tyydyttävän lukijakuntaansa

sekä  kehittyvät  vuosi  vuodelta  yhä  enemmän  sekä  määrään  että  lajiin  nähden,

vaikuttaa  kirjastonhoitajien  työ  Neuvostoliitossa  elävältä  vaihtelevalta  ja  tärkeältä

sivistystyöltä.  Tämän  työn  avulla  saavutetaankin  varmasti  Stalinin  asettama

päämäärä ’yhä uusien ja paremmin kvalifisoitujen yhteiskuntajäsenten kasvattaminen

koko maan hyväksi’.”

Vielä  muutama  vuosi  aiemmin  kyseisenoloinen  teksti  olisi  ollut  tiukassa  pannassa

myös  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden sivuilla,  muttei  enää. Uudessa  tilanteessakin

lehti  pystyi  kuitenkin  tuomaan  sivuilleen  myös  aiemmasta  valtavirrasta  poikkeavia

näkemyksiä  –  epäilemättä  niitä  ”toisinajattelevien”  toimesta  julkaistavaksi

tarjottiinkin.  Ensimmäisen  tasavallan  aika  myös  lehden  sivuilla  oli  lopullisesti

päättynyt.

Myös  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden  yhteinen  taival  päättyi  vuoden  1947

viimeiseen  numeroon.  Pääkirjoituksessa  Helle  Kannila  summasi  yhteen  lehden  26

vuotista taivalta, sekä päätyi lopuksi punnitsemaan mennyttä aikaa:
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”Ei voida väittää,  että Kansanvalistus  ja  Kirjastolehti olisi  saavuttanut  tarkoitettua

asemaansa samalla kertaa koko kansansivistystyön keskeisenä lehtenä ja kirjastoalan

erikoisäänenkannattajana. Yhdistelmä yleiset kansansivistyskysymykset ja kirjastotyö

onkin  ollut  jossakin  määrin  luonnoton,  etenkin  sen  jälkeen  kun  nekin

kansansivistysasiat,  joilla  ei  aikaisemmin  ollut  omaa  lehteä,  sellaisia  vähitellen

hankkivat ja siihen harrastuksensa keskittivät. Yhteiseen lehteen ei näillä tahoilla ole

liiennyt paljon mielenkiintoa, olletikin kun se oli yhden järjestön hoidossa, ja yleistä

kansansivistystyötä  koskevat  kirjoitukset  ovatkin  sitten  valtaosaltaan  olleet  vain

Kansanvalistusseuran toimihenkilöiden piiristä. Varmaankin myös muita lukijoita on

häirinnyt  kirjastoalan  sisäisille  detaljikysymyksille  varattu  runsas  osuus  lehden

sisällyksestä.  Tilaajamäärä  ulkopuolella  kirjastoväen  onkin  pienenemistään

pienentynyt.  (  )  Lehtien  yhdistämisessä  on,  kuten  melkein  kaikessa  tässä

maailmassa,  kuitenkin  ollut  hyvätkin  puolensa.  Aatteelliselta  kannalta  on  pääetuna

ollut  se,  että  muu  kansansivistystyö  ja  kirjastotyö  näin  ovat  jossain  määrin  tulleet

välittömään kosketukseen, millä aina on suuri merkityksensä.”

Kannilan  puheenvuorossa  onkin  nähtävissä  jonkinlaisia  piirteitä  juuri  siitä

kirjastoväen ja kansanvalistusväen juovasta, jonka perusteella lehtiä yritettiin irrottaa

toisistaan jo 1930luvun alussa. Kuitenkin vasta nyt, sotien jälkeen lehdet lähtivät eri

teilleen.  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehti  olikin  hetkittäin  sotaaikanakin  eräänlainen

sekametelisoppa,  josta  aina  ei  tahtonut  löytää  loogista  yhteyttä  kirjasto  ja

kansanvalistusasioiden  väliltä. Vuoden 1948 alusta  lukien  kuitenkin  nämä ongelmat

olivat historiaa; Kansanvalistus ja Kirjastolehti kesti sotaajan, voitot ja tappiot, ja nyt

oli uuden kauden aika myös näiden lehtien osalta.
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6. YHTEENVETO

Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden  sotaaika  on  tiivistettävissä  seuraaviin  laajempiin

huomioihin.

Ensinnäkin,  lehteä  leimasi  laajemmassa  mittakaavassa  verrattain  suuri  arkisuus,

vallitsevasta kriisiajasta huolimatta. Toki sotaaika oli  tavalla  tai  toisella esillä  lähes

jokaisessa  tutkimusjakson  numerossa,  muutamia  asemasodan  sekä  sodanjälkeisen

ajan  numeroita  lukuun  ottamatta,  mutta  yhtälailla  suuressa  roolissa  oli  edelleenkin

myös  tavanomainen  kirjasto  ja  kansanvalistusasia.  Tämän  huomion  suurin  viesti

lienee siinä, että myös kriisiaikana tavanomaiset työt pyrittiin tekemään, siinä määrin

kuin  se  suinkin  oli  mahdollista.  Keskittyminen  kirjastoprofessioon  oli  siis  hyvin

keskeisessä  asemassa.  Kuten  myös  esimerkiksi  Helle  Kannila  useammassa

kirjastoalaa  koskevassa  kirjoituksessaan  korosti,  työtä  pitäisi  jatkaa  kaikesta

huolimatta, kuin normaalioloissakin.

Toiseksi,  lehden  sisältöjä  leimasi  arkisuuden  ohella  myös  tietty  asiallisuus.

Asiallisuudella  tarkoitetaan  tässä  yhteydessä  sitä,  ettei  lehti  lähtenyt  missään

vaiheessa  yliampuvalle  linjalle  esimerkiksi  suhteessa  viholliseen,  eli

Neuvostoliittoon.  Myöskään  ylikorostettua  otetta  suhteessa  suureen  liittolaiseen  eli

Saksaan  ei  ollut  havaittavissa.  Lehden  sivuilta  loistivat  poissaolollaan    vihollista

räikeästi  aliarvioivat  tekstit,  eikä  ns.  ryssittelyäkään  ollut  tavattavissa  kuin

muutamassa yhteydessä. ”Ryssä” sinänsä ei tuona ajanjaksona   edes ollut  ilmeisesti

tulkittavissa  yhtä  halventavaksi  merkitykseltään  kuin  nykypäivänä,  vaan  se  oli

eräänlainen yleisnimitys.

Asiallisuudella  voidaan  tarkoittaa  myös  sitä  seikkaa,  että  lehti  pysyi  varsin  tiiviisti

asiassaan, eli kirjasto ja kansanvalistustyössä, eikä poikennut tältä linjalta juurikaan.
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Selvää  olikin,  ettei  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden  kaltainen  ammattilehti  ottanut

vahvoja  mielipiteitä  esimerkiksi  suhteessa  poliittiseen  tilanteeseen,  vaan

ennemminkin peilasi ja suhteutti omaa asiaansa tähän laajempaan kokonaisuuteen.

Kolmantena  huomiona  voidaan  esittää  lehden  linja  suhteessa  kirjastojen  ja

kansanvalistuksen  tehtäviin  sodan  aikana.  Huomattavaa  oli  se,  ettei  kirjastojen

merkitystä  vähätelty  missään  yhteydessä,  vaan  sen  sijaan  esitettiin  paikoin  varsin

voimakastakin  argumentointia  kirjastojen  puolesta.  Asian  taustalla  saattoi  olla  se

seikka,  ettei  mikään  yhteiskunnallinen  instituutio  halunnut  muutoinkin  tiukkana

aikana  ainakaan  alentaa  omaa  arvoaan.  Oman  työn  merkitystä  perusteltiin  sekä

omalle  väelle  että  ulkopuolisille;  melko  varmasti  tosin  erilaisin  päämäärin.  Omaa

väkeä  eli  kirjastonhoitajakuntaa  kannustettiin  yhä  suurempaan  ahkeruuteen

korostamalla  kirjastojen  merkitystä,  kun  taas  ulkopuolisille,  esimerkiksi

kirjastolautakunnille  ja  muille  päättäville  elimille,  saatettiin  korostaa  kirjastojen

merkitystä  jo  puhtaasti  taloudellisistakin  lähtökohdista  käsin.  Sotaaikana  ei

ylimääräistä  rahaa  liikkunut  käytännössä  ollenkaan,  ja  myös  kirjasto  sekä

kansanvalistustyö  perustelivat  omaa  työtään  osittain  varmasti  myös  tästä

näkökulmasta.

Kirjastojen  ja  laajemmankin sivistystyön tehtävinä nähtiin sotaaikana erityisesti ns.

henkinen  huolto.  Muutenkin  sotaajan  retoriikka  oli  paikka  paikoin  itsessäänkin

varsin sotaisaa; kenties  tälläkin  tavoin pyrittiin  lähentämään mentaalisesti  todellista,

”fyysistä”  rintamaa  henkiseen  kotirintamaan  sekä  yhtälailla  perustelemaan  myös

sivistystyön merkitystä ”sotatyön” rinnalla.

Henkisellä huollolla tarkoitettiin ennen kaikkea toisaalta kansakunnan taisteluhengen

sekä  sisäisen  lujuuden  vahvistamista,  toisaalta  taas  mielen  keventämistä  sekä

raskaiden  ajatusten  suuntaamista  hetkeksi  muualle.  Tässä  tehtävässä  kirjastoilla

nähtiin  olevan  ylivertainen  asema.  Vahvistustyössä  olivat  tarpeen  isänmaalliset  ja
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paatoshenkiset  teokset,  sekä  toisaalta  myös  esimerkiksi  kansakunnan  historiasta  ja

luonnosta  kunniakkaasti  kertovat  teokset.  Keventämistyössä  korostuivat  puolestaan

kevyemmät, mutteivät suinkaan kevytmieliset teokset, esimerkiksi kepeä huumori tai

aiheeltaan  eisotainen  kaunokirjallinen  teos.  Lisäksi  kirjastotyöntekijöitä

kannustettiin  levittämään  ahkeraa  ja  reipasta  mielialaa  kaikkialle  ympäristöönsä.

Epävarmoissa  oloissa  sekä  evakuointien  keskellä  kirjastosta  puhuttiin  suorastaan

koulun korvaajana,  ”koko kansan  yliopistona”,  joka olisi  auki  silloinkin  kun koulut

joutuisivat olemaan suljettuina.

Sivistystyön  yhtenä  päämääränä  oli  myös  kansakunnan  yhtenäistäminen,  mikä

osaltaan tapahtui kuin  itsestään, erityisesti  talvisodan aikana. Tällä yhtenäistämisellä

tarkoitettiin yleisen sivistystason nostamista myös erityisesti työväestön keskuudessa,

mikä  pienentäisi  eri  kansalaisluokkien  välisiä  eroja  ja  saattaisi  entistä  suuremman

osan kansalaisista  laajemman  tiedonvälityksen piiriin –  tällä puolestaan  voisi  nähdä

olleen  pyrkimyksiä  jopa  jonkinasteiseen  kommunismintorjuntaan,  mutta

todellisuudessa ei kuitenkaan varmasti näin jyrkistä tavoitteista puhuttu.

Neljäs  laajempi  huomio  koskee  lehdestä  nousseita  teemoja.  Normaalia  laajempaan

käsittelyyn sodan aikana nousivat muun muassa jo mainittu henkisen huollon teema,

sairaalakirjastot  sekä  ”nousevan  nuorison”  teema.  On  hyvin  luonnollista,  että

sairaalakirjastot  nousivat  enemmän  esille  juuri  sotaaikana;  joutuivathan  sairaalat

ylipäätään  muutenkin  tehostamaan  toimintaansa  voimallisesti.  Sen  sijaan

mielenkiintoista ja kenties jopa hieman yllättävääkin on lasten ja nuortenkirjastotyön

verrattain suuri osuus sotaaikana.

Toki  lasten  ja  nuortenkirjastotyö  oli  esillä  tasaisesti  myös  rauhan  aikana,  mutta

sodan  syttyessä  ja  kestäessä  vaikutti  siltä,  että  aihe  käännettiin  ikään  kuin

tietynlaiseksi  tulevaisuuden  uskoksi  ja  turvaksi.  Nousevassa  nuorisossa  olisivat

korostetusti  uuden  suomalaisen  yhteiskunnan  rakentajat,  mutta  tästä  lupaavasta
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nuorisosta  piti  pitää  myös  huolta.  Samanaikaisesti  oltiinkin  erittäin  huolestuneita

siitä,  että  suuri  osa  nuorisosta  uhkaa  jäädä  sivistyksen  ulkopuolelle  ja  suorastaan

tylsistyy pahoille teille sotaajan moraalittomassa vaikutuksessa.

Viidentenä yleisemmän tason huomiona voidaan pitää sitä, miten lehti jatkoi sotatilan

aikana  ensimmäisen  tasavallan  perinteitä  suhteessa  kirjallisuuteen  ja

kansanvalistustyöhön.  Näihin  varsin  konservatiivisiin  perinteisiin  viitattiin  monesti,

sekä  muistutettiin  myös ”uhkaavasta  rappiosta” sodan  moraalittomuuksien keskellä.

Sotaaika  merkitsi  varmasti  myös  kirjastoalalla  hetkittäistä  liberaalimpaa  kautta,

jolloin ikään kuin olosuhteiden pakosta piti antaa enemmän vapauksia lukijoille. Tätä

seikkaa  pystyisi  varmasti  syventämään  tutkimalla  sotaajan  Arvostelevaa

kirjaluetteloa,  joka  todennäköisesti pyrki edelleen pitämään tiukasti kiinni vanhoista

arvoista.  Lehden  pyrkimys  jatkuvuuteen  näkyi  siis  omalla  tavallaan  myös

perustavallakin tasolla.

Ylipäätään  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden  kokonaiskuvaa  kriisiaikana  voi

luonnehtia  ahkeraksi,  taipumattomaksi  ja  jatkuvuutta korostavaksi.  Lehti  ei  missään

vaiheessa pudonnut  todelliseen, ulospääsemättömään alhoon,  jos kohta ei myöskään

kohonnut voiton huumassa epärealistisille  tasoille. Ahkeruutta korostettiin jatkuvalla

ja väsymättömällä mantralla siitä, että edessä olisi koko ajan suurempia haasteita, ja

että  laakereilleen ei  saisi  jäädä  lepäämään. Taipumattomuus  ilmeni puolestaan siinä

peräänantamattomuudessa, jolla erityisesti Helle Kannila kannusti pitämään kirjastoja

auki  vaikeissakin  olosuhteissa.  Myös  esimerkiksi  kirjastojen  pommituksissa  esiin

tullut henki oli se, että ”voimme taipua, muttemme katkea” – uutteruudella saataisiin

pian jälleen asiat toimimaan. Jatkuvuus näkyi puolestaan ulospäin toisaalta siinä, että

lehden  sisältö  itsessään  jatkui  suhteellisen  samanlaisena  kuin  rauhan  aikanakin,

toisaalta  taas  siinä,  että  itse  toiminnan  jatkuvuutta  korostettiin  retorisesti  useassa

yhteydessä.  Sotaajan  kirjastoihmisissä  yhdistyi  siis  lehdestä  saadun  kuvan
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perusteella  uutteruus  ja  nöyryys  tietynlaiseen  härkäpäiseen  sinnikkyyteen  sekä

tulevaisuudenuskoon.

Seuraavissa  alaluvuissa  on  tavoitteena  vertailla  vielä  lyhyesti  lehden  sisällöstä

nousseita  teemoja  lehden taustalla vaikuttaneisiin konteksteihin,  sekä  luoda suppeaa

katsausta tutkimusjaksoa seuranneeseen aikaan.

6.1 Kohde ja kolme kontekstia

Tutkimuskohdetta,  eli  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehteä  on  nyt  analysoitu,  sekä

toisaalta  esitelty  sen  taustalla  vaikuttaneita  konteksteja.  Varsinaisen  tutkimuksen

jälkeen  tarkoituksena  on  vielä  pyrkiä  suhteuttamaan  tutkimuskohdetta  näihin

taustavaikuttajiin.

Yleishistoriallisella  kontekstilla  on  tässä  yhteydessä  tarkoitettu  erityisesti  sellaista

laajempaa  kokonaisuutta,  johon  on  sulautunut  sekä  poliittisen  historian  että  myös

sotahistoriankin piirteitä. On selvää, että juuri tällainen aikakauden ”kaikkivoipainen”

konteksti  on  vaikuttanut  voimallisesti  myös  niin  kirjastohistorialliseen  kuin

lehdistöhistorialliseenkin kehykseen.

Tarkasteltaessa  lehteä  suhteessa  yleiseen  historialliseen  kehitykseen,  voidaan  siinä

huomata  samantapaista  tendenssiä  kuin  poliittisissakin  tapahtumissa,  toki  pienellä

viiveellä  luonnollisesti.  Tietynlainen  järkytys  oli  nähtävissä  myös  lehden  sivuilla

talvisodan  syttyessä,  siinä  missä  se  yllätti  myös  kansakunnan  kokonaisuudessaan.

Välirauhan  aika  oli  luonteeltaan  Suomessa  varsin  ahdistunut  ajanjakso,  ja  tiettyä

ahdistuneisuutta  voi  nähdä  myös  tuon  ajan  lehtien  sivuilta  sikäli,  että  tulevaisuus

näytti  sangen  epävarmalta.  Tämäntyyppinen  ahdistuneisuus  väheni  ja  poistui



88

kuitenkin kokonaan vuoden 1941 edetessä, samanaikaisesti kun Suomen poliittisen ja

sotilaallisen johdon varmuus Saksan avusta lisääntyi.

Koko  Suomi  tuntui  olevan  yhtenäisimmillään  sekä  täynnä  hyökkäysintoa  kesän  ja

alkusyksyn 1941 aikana,  jolloin jatkosodan hyökkäysvaihe eteni menestyksekkäästi.

Tämä  näkyi  myös  lehden  sivuilla  tavallista  innokkaampana  kirjoitteluna.  Yhtälailla

suorastaan  hiljainen  asemasotavaihe  näkyi  myös  teemoiltaan  hiljaisempana

lehdessäkin;  pitkittyvä  ja  puuduttava  sota  herätti  kuitenkin  oppositiomielialaa,  ja

samassa  suhteessa  myös  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden  varsin  yksituumainen

rintama alkoi rakoilla.

Sotatilanteen  nopea  ja  yllättävä  muutos  ei  suoranaisesti  näkynyt  lehdessä,  vaan  sen

sijaan  keskityttiin  pohdiskelemaan  seuraavana  vuonna  1945  jo  tulevaisuuden

näkymiä  muuttuneessa  tilanteessa.  Tämä  muuttunut  kokonaistilanne  merkitsi

suomalaisessa  yhteiskunnassa  täysin  uudenlaista  poliittista  jakoa,  jossa

äärivasemmisto  ja  kommunistit  saivat  jälleen  oikeutuksen  toiminnalleen.  Lehden

sivuille tämä muutos näyttäytyi muutaman vuoden ajan lisääntyneenä Neuvostoliittoa

koskeneiden kirjoitusten  lisääntymisenä;  ennen  sotiahan  ne olivat olleet  jotakuinkin

pannassa.

Oli  siis  varsin  ilmeistä,  että  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden  yleisen  tason  linja

seuraili  varsin  loogisesti  ”ympäristössä”  tapahtuvia  linjauksia.  Tämä  näkyi

konkreettisesti  lehden  sisällössä,  niin  julkaistuissa  teksteissä  ylipäätään  kuin  niiden

sisällössäkin.  Kirjastokenttä  oli  kiinteä  osa  toimivaa  yhteiskuntaa,  ja  sikälikin  oli

luonnollista,  että  tämän  kentän  käytännössä  ainoa  julkaisu  reagoi  ympäröivän

yhteiskuntansa tapahtumiin.

Miten  tässä  yhteydessä  toimi  sitten  kirjastoalan  ammattilehti  suhteutettuna

kirjastohistorialliseen  kontekstiin?  On  syytä  muistaa,  ettei  Kansanvalistus  ja
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Kirjastolehti  ollut  pelkästään  kirjastoasialle  omistautunut,  vaan  päinvastoin,  paikka

paikoin kansanvalistusasia sai jopa enemmän palstatilaa. Kuitenkaan kirjastoasiakaan

ei jäänyt paitsioon, pitkälti Helle Kannilan ansiosta. Myös sodan aikana lehti julkaisi

paljon käytännön asiaa sekä konkreettista työskentelyä helpottavia ohjeita ja neuvoja,

kuten  myös  antoi  uskoa  epäröiville  kirjastonhoitajille.  Kansanvalistus  ja

Kirjastolehden  kenties  suurin  merkitys  sotaaikana  ylipäätään  kirjastoalalle  olikin

todennäköisesti  juuri  siinä  hengen  lujittamisessa  ja  nostattamisessa,  jolla  kirjastot

pystyivät pitämään ovensa auki vaikeammissakin olosuhteissa. Vain muutama vuosi

sodan  päättymisen  jälkeen  lehti  jakautui  myös  varsin  luonnollisesti  kahdeksi

erilliseksi julkaisuksi; viimeistään sodan aikana monenlaisten paineiden alaisuudessa

lienee  tullut  selväksi,  että  kirjastoväkikin  tarvitsee  oman  ja  itsenäisen  julkaisun

alalleen.

Kirjastohistoriallisen  ja  lehdistöhistoriallisen  kontekstin  rajapinnalla  on  syytä  tuoda

esiin  myös  se  itse  lehteen  liittynyt  seikka,  mikä  oli  ollut  nähtävissä  jo  reilu

parikymmentä  vuotta  aiemminkin,  Aleksi  Haapasen  (2005)  pro  gradututkielman

mukaan:  lehti  oli  pysytellyt  pääsääntöisesti  poliittisen  keskustelun  ulkopuolella

lukuun ottamatta kansalaissodan aikaa, ja samanlainen ”asiallisen jatkuvuuden” linja

oli  nähtävissä  myös  toisen  maailmansodan  tapahtumien  aikana.  Lehti  oli  myös

edelleen  kallellaan  ennemminkin  oikeistoon  kuin  vasemmistoon,  joskaan  se  ei

missään  vaiheessa  lähtenyt  yhtä  radikaalille  linjalle  kuin  samassa  yhteydessä

ilmestynyt Arvosteleva kirjaluettelo.

Tarkasteltaessa  Kansanvalistus  ja  Kirjastolehden  suhdetta  puhtaasti

lehdistöhistorialliseen  kontekstiin,  voidaan  lyhyesti  todeta  julkaisun  olleen  hieman

poikkeuksellinen  valtavirtaiseen  lehdistöön  –  jota  pääosin  on  tutkittu  –  verrattuna.

Lehden  levikki oli  kuitenkin  suhteellisen  pieni  ja  se oli  luonteeltaan pääsääntöisesti

tiukan  ammatillinen.  Lehti  ei  myöskään  tehnyt  missään  vaiheessa  poliittisesti

merkittäviä  puheenvuoroja,  niin  myönteisessä  kuin  kielteisessäkään  merkityksessä.
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Merkittävää  oli  kuitenkin  ylipäätään  se,  että  lehti  tuki  valtakunnan  virallista  linjaa,

siinä määrin missä se oli luonnollista ja järkevää.

Lehden  vastaavien  toimittajien  osuudesta  on  mainittavissa  sen  verran,  etteivät

esimerkiksi  henkilövaihdokset  muuttaneet  lehden  sisältöä  radikaalisti.  On  kuitenkin

huomattavissa  pieniä  painotuseroja  eri  toimittajien  kesken.  Helle  Kannilahan  toimi

koko  tutkimusjakson  ajan  Kirjastoseuran  toimittajana,  ja  hänen  linjaansa  voi

luonnehtia  määrätietoisen  realistiseksi.  Kannila  piti  paikoin  myös  lähes  yksinään

kirjastoasiaa esillä  lehdessä. Kansanvalistusseuran toimittajista Niilo Liakka ja Viljo

Mikkonen edustivat tietynlaista konservatiivisempaa linjaa, joka on nähtävissä heidän

pääkirjoitustensa  sisällöstä;  henkiset  ja  uskonnolliset  teemat  olivat  vahvasti  esillä.

Sen sijaan jakson lopulla vastuun ottanut Arvo Inkilä edusti puolestaan realistisempaa

ja ”maanläheisempää” linjaa pohdiskellen muun muassa maailmanpolitiikan liikkeitä.

Laajempia sisällöllisiä uudistuksia lehteen ei tutkimusjakson aikana kuitenkaan tehty.

Myöskään  selkeitä  poliittisia  ambitioita  vastaavien  toimittajien  taholta  ei  ollut

nähtävissä,  vaikka  kaikki  vastuuhenkilöt  olivatkin  poliittisilta  taustoiltaan

oikeistohenkisiä.

Kaiken  kaikkiaan  oleellista  on  kuitenkin  se,  että  lehti  ylipäätään  ilmestyi.

Kansanvalistus  ja  Kirjastolehdenkin  muutamat  numerot  olivat  laajuudeltaan

lyhyempiä  kuin  esimerkiksi  ennen  sotia,  ja  sodan  aikana  oli  yhdistelty  useampia

numeroita kaksoisnumeroiksi. Syyt  tälle voivat olla puhtaan taloudelliset  sikäli, että

painopaperista oli ajoittain konkreettista pulaa. Sen sijaan pulaa kirjoittajista  lehti ei

liene  kokenut,  toisin  kuin  esimerkiksi  monet  sanomalehdet.  Kansanvalistus  ja

Kirjastolehden merkitys lehdistöhistoriallisessa kontekstissa lieneekin ollut siinä, että

se vaikeuksista huolimatta kuitenkin ilmestyi suhteellisen säännöllisesti, ja että sodan

keskelläkin se pystyi jatkamaan toimintaansa myös sisällöllisesti.
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6.2 Kohti toista tasavaltaa

Suomen sotien jälkeistä aikaa on usein historiallisessa ja sosiologisessa tutkimuksessa

kuvattu  ”toisen  tasavallan”  ajaksi.  Tämä  ajanjakso  poikkesi  monin  tavoin  niin

sanotun  ensimmäisen  tasavallan  ajasta.  Alasuutarin  (1996,  1112)  mukaan  jaolla

ensimmäisen  ja  toisen  tasavallan  välillä  on  viitattu  juuri  poliittisen  kulttuurin  ja

ulkopolitiikan muutoksiin. Siinä missä ensimmäiselle tasavallalle oli leimaaantavana

piirteenä  jyrkkäkin  vastakkainasettelu  kansalaissodan  jäljiltä  sekä  ”valkoisen

Suomen”  ylivaltaasema,  toiseen  tasavaltaan  siirtyminen  sodan  jälkeen  merkitsi

Suomen geopoliittisen aseman sekä siihen liittyneen sisä ja ulkopoliittisen ilmapiirin

muutosta. Selvää oli, ettei myöskään kirjastolaitos säilynyt täysin entisellään suurten

muutosten kourissa.

Yksi  suurimmista  kirjastoja  koskeneista  tapahtumaketjuista  oli  niin  sanottu

kiellettyjen  kirjojen  kausi,  jolloin  yleisistä  kirjastoista  ja  myös  kirjakaupoista

poistettiin  huomattava  määrä  erityyppistä  kirjallisuutta,  pääasiassa  Neuvostoliitolle

vihamielistä, sekä fasismille myötämielistä materiaalia. (Aiheesta Ekholm 2000.)

Myös  kirjastoalan  oma  julkaisu  koki  suuria  muutoksia:  Kirjastolehti  eriytyi  omaksi

lehdekseen vuoden 1948 alusta, ja näin kirjastoväki sai täysin oman julkaisunsa, mikä

saattoi  lisätä  myös  kirjastonhoitajien  omanarvontuntoa.  Toisaalta  Kirjastolehtikin

joutui mukautumaan myös uudenlaiseen toisen tasavallan henkiseen ilmapiiriin, jossa

Neuvostoliittoon  tuli  suhtautua  tyystin  erilaisella  tavalla  kuin  aiemmin.  Tämä

näkyikin  välittömästi  jo  heti  sodan  jälkeen  siinä,  että  Neuvostoliittoa  koskevia

kirjoituksia  alkoi  ilmestyä  lehden  sivuille  suhteellisen  useasti;  ero  entiseen  oli

merkittävä.

Sotaaikaa  on  monesti  pidetty,  traagisuudestaan  huolimatta,  eräänlaisena

”ilmanpuhdistajana”. Se ravisteli yhteiskunnan perusrakenteita ja itsestäänselvyyksiä
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perusteellisesti  ja  antoi  näin  samalla  uutta  pohjaa  uudenlaiselle  kulttuurille.

Kirjastoalalla  tällainen  muutos  mahdollisti  kenties  värikkäämpää

keskustelukulttuuria, sekä ylipäätään moniarvoisempaa toimintaa.

6.3 Lopuksi

Tämä tutkimus pyrki kartoittamaan sekä selittämään Kansanvalistus ja Kirjastolehteä

sotaajalta.  Totaalinen,  kaikenkattava  analyysi  olisi  kenties  vaatinut  vielä  paljon

laajempaa  tutkimusta,  mutta  toivon  mukaan  tämä  tutkimus  on  onnistunut

tavoitteessaan lehden avaamiseksi yhdenlaisesta näkökulmasta.

Sotaajan historiallinen tutkimus on viime aikoihin asti keskittynyt ensisijaisesti juuri

sotaan,  strategioihin  sekä  taustalla  vaikuttaneisiin poliittisiin kytköksiin. Nyttemmin

esille  on  noussut  entistä  enemmän  myös  erilaista  tutkimusnäkökulmaa,  jossa  sota

aikaa  tarkastellaan  myös  muista  näkökulmista,  esimerkiksi  sosiaalisena  tai

kulttuurisena  ilmiönä.  Toivottavaa  olisi,  että  tämä  trendi  jatkuisi  myös

tulevaisuudessa.

Myöskin kirjastojen toiminnassa sotaaikana on vielä paljon tutkittavaa. Päivänselvää

lienee  kuitenkin  ollut,  että  kirjallisuutta  on  luettu  huomattavia  määriä  myös  kriisin

keskellä,  ja  että  kirjastoilla  on  ollut  verrattain  keskeinen  rooli  toisaalta  niin

tiedonhankintakanavana,  kuin  myös  virkistyksen  lähteenä.  Kirjoja  varastoitiin  ja

tuhottiin, sekä kirjastoja muutettiin tyystin uuteen uskoon; täysin ilman merkitystä ne

eivät siis todellakaan olleet, ja tässä olisikin vielä paljon tutkimatonta aluetta.

Kirjastohistorialla  olisi  sotaajalta  tutkittavana  muun  muassa  Arvostelevan

kirjaluettelon  sisältöä,  luovutettujen  alueiden  kirjastojen  toimintaa,  Lapin  sodan

vaikutuksia  paikallisten  kirjastojen  toimintaan  sekä  ajanjakson  yleistä

kirjastopolitiikkaa,  suomalaista  sotasaaliskirjallisuutta,  yhteyksiä  Saksaan  ja  niin
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edelleen.  Yhtälailla  kirjastoväen  oma  ammattilehti  ansaitsee  jatkossakin  huomiota;

kuluneet  vuosikymmenet  sisältävät  tuhansia  sivuja  pääkirjoituksia,

mielipidekirjoituksia, kolumneja ja uutisia kirjastomaailmasta ja sen liepeiltä. Kenties

merkittävimmän  yksittäisen  vaikuttamiskanavan  tutkiminen  lienee  jatkossakin

relevanttia.

Kirjastohistorialla  voidaan  ymmärtää  myös  kirjastojen  nykyisyyttä.  Tutkimus

osoittikin sen, että tietyt teemat eivät 60 vuodessakaan muutu tai vanhene:

”Mitä  maisteri  kirjastossa  tekee?  Tällainen  ihmettely  kerrottiin  jonkun  kirjaston

liepeiltä todistuksena siitä, mikä käsitys yleisöllä ja yhteiskunnan johtohenkilöilläkin

on kirjastotyön tasosta. Niin, kyllä todella  tarvitaan paljon valistustyötä, ennen kuin

kaikkialla  ymmärretään  kirjasto  sellaiseksi  tietokeskukseksi  ja  asiantuntevan

opintoneuvonnan  tyyssijaksi,  että  siellä  on  työmaata  vaikka  professorille.  Liikaa

oppia ei kellään voi olla, kunhan hän vain osaa sitä oikein käyttää, vaikka monessa

kirjastossa onkin pakko tyytyä vähemmän oppineeseen, mutta kuitenkin kirjallisuutta

mahdollisimman paljon tuntevaan hoitajaan.”(Kirjastotoimittaja, KKL 3/1945).

Ihmiset  todella  tarvitsivat  rauhattomana  aikana  luettavaa,  ja  sitä  maisterit  ja

vähemmänkin oppineet heille varmasti tarjosivat, kykyjensä ja resurssiensa mukaan.
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