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TIIVISTELMÄ 
 
Tämä opinnäytetyö sai alkunsa syksyllä 2010 ja sen toimeksiantajana on Kalajoen kaupunginkir-
jasto. Tarkoituksenani on ollut selvittää Kalajoen kirjastolaitoksen 160-vuotista historiaa vuosilta 
1849–2009. Opinnäytetyöni on historiallis-kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, johon on tuotu 
hieman kvantitatiivisuutta muutamilla tilastoilla esimerkiksi kirjaston taloudesta. Tutkimusmene-
telmänä olen käyttänyt historiallista analyysiä. Lisäksi olen arvioinut lähdemateriaaleja lähdekriit-
tisesti, jotta ne olisivat tarkoituksenmukaisia tämän työn kannalta. Lähdemateriaalina on ollut 
pääosin Kalajoen kaupunginarkiston arkistomateriaali sekä kirjallinen materiaali. Olen käyttänyt 
tutkimuksessani myös artikkeleita sekä joitakin Internet-lähteitä. 
 
Kalajoen kirjasto perustettiin ensimmäisen kerran vuonna 1849 pohjalaisen osakunnan ylioppilai-
den kirjalahjoituksella. Tarvittiin kuitenkin kolme yritystä ennen kuin pysyvämpää kirjastotoimintaa 
saatiin aikaiseksi. Alussa kirjastolle saatiin varoja muun muassa koiraveroilla, mutta myöhemmin 
valtionavustukset nousivat merkittävään rooliin kirjaston taloudessa. 1900-luvun alkuvuosikym-
menet olivat hiljaisemman kehityksen aikaa kirjastoalalla. Maailmansodat vaikuttivat kirjastoihin-
kin ja esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen myös Kalajoella jouduttiin poistamaan aineistos-
ta sellaisia teoksia, jotka oli määritelty vihamielisiksi Neuvostoliittoa kohtaan. Vuosisadan loppu-
puoliskolla kehitystä tapahtui enemmän, kirjastossa esimerkiksi siirryttiin käyttämään ATK-
järjestelmiä kokoelmien tallentamisessa. Kalajoen lähikunnissa kirjastoyhteistyö sai alkunsa jo 
1980-luvulla ja yhteistyö sai nimen Tiekkö. 2000-luvulla Tiekkö-yhteistyö on edelleen jatkunut 
tiiviinä. Erilaisia projekteja on järjestetty ja uusia palvelumuotoja kokeiltu. Vuonna 2009 juhlistet-
tiin Kalajoen kirjastolaitoksen 160-vuotistaivalta. 
 
Opinnäytetyöni on yleiskatsaus Kalajoen kirjaston historiaan erityisesti palvelujen kehittymisen 
kannalta. Koska se ei ole kaiken kattava, mahdollisuuksia uusille tutkimuksille on useita. Kirjaston 
historiaa voisi valottaa uudella tavalla esimerkiksi tutkimalla tarkemmin eri tunnuslukuja eri vuosil-
ta. Uutta näkökulmaa voisi tuoda myös tutkimalla kirjaston ja kunnan välisiä yhtäläisyyksiä ja 
päätöksentekoa. Myös jonkin tietyn aikavälin tapahtumien tarkastelu jostain tietystä näkökulmasta 
valaisisi kirjaston menneisyyttä toisella tavalla, kuin omassa työssäni. 
 
 
 

Asiasanat: yleiset kirjastot, historiat, Kalajoki 
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ABSTRACT 
 
This Bachelor’s Thesis examines the library history at Kalajoki. The overall purpose of the study 
was to determine how the library has been founded. Another aim of the thesis was to solve how 
the services of the library have developed during the 160 years the library has existed. Despite of 
the long history that the library has there has not been made any printed history of it before. 
 
The thesis consists of a theory section where the study process and methods are explained. This 
thesis is mainly a qualitative research. The main data of this study were archival material from the 
archives of Kalajoki. Also some articles and Internet sources were used. The material was re-
searched critically so that only material that was relevant for this study was used. After the theory 
section begins the actual history section with the history of Finnish libraries in 1900th century and 
what was the social situation at Kalajoki during that time. The rest of the thesis consists of the 
results of the study.  
 
The library of Kalajoki has long history and a lot has happened during that time. During the early 
decades the library did not develop very fast. But then from the 1980s the services have devel-
oped and changed quite much. Especially the technical development has been quick and brought 
new challenges to the librarians. The library’s development follows the general development of 
Finnish public libraries. There have been many challenges in the past but the library has survived 
from them. It is obvious that there will be new challenges in the future. 
 
Because the thesis has only one main point of view to the library history at Kalajoki there are 
many options for further studies. It would give new information from the history if a more accurate 
research from library’s incomes was made. Another possible study could deal with the relation-
ship of the library and municipality of Kalajoki. In addition a study that would consist information 
from only few decades could be made. 
 
 

Keywords: public libraries, histories, Kalajoki 
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1 JOHDANTO 

Ajatus kirjastohistoriallisesta opinnäytetyöstä heräsi kevättalvella 2010, ja varsinaisen aiheen sain 

syksyllä 2010. Mielestäni kirjastohistoria on yksi osa ammatti-identiteettiä. Jotta pystyisi ymmär-

tämään kirjastoja nykypäivänä, on ymmärrettävä kirjastojen historiaa ja oltava tietoinen historian 

tapahtumista. On hyvä tietää, miten eri palvelut ovat kehittyneet ja miten erilaiset laajat yhteis-

kunnalliset kysymykset ovat vaikuttaneet kirjastojen kehitykseen. 

 

Opinnäytteeni käsittelee Kalajoen kirjastolaitoksen historiaa vuosina 1849–2009. Kirjastolla on 

pitkä tie takanaan, mutta silti sen vaiheista ei ole kirjoitettu varsinaista painettua historiikkia. Pa-

perimuotoinen 100-vuotisjuhlaa varten kirjoitettu historiikki on olemassa, mutta tuonkin jälkeen 

kirjastolle on tullut lisää ikää 60 vuotta, ja esimerkiksi kirjaston palvelut ovat muuttuneet paljon.  

 

Koska aikaa opinnäytetyön tekemiseen on rajallisesti ja tarkasteltava ajanjakso on laaja, Kalajoen 

kirjaston tapahtumia käsitellään melko yleisellä tasolla. Vain huomattavimmat ja merkittävimmät 

tapahtumat kirjaston historiassa tulevat esille tässä työssä. Näkökulmana toimii etenkin kirjaston 

palvelujen kehittyminen: millaisia uusia palveluja kirjaston toimenkuvaan on milloinkin tullut. Pal-

velujen kehittyminen on tärkeä näkökulma, koska kirjastojen palvelut ovat kokeneet paljon erilai-

sia muutoksia etenkin viime vuosikymmeninä.  

 

Opinnäytteeni on historiallis-kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkin pääasiassa arkistoma-

teriaalia ja erilaista kirjallista materiaalia lähdekriittisesti. Erilaisissa tutkimuksissa on tärkeää osa-

ta arvottaa eri lähteitä ja muun muassa lähteiden luotettavuutta. Käytän arkistomateriaaleista 

tekstiviitteissä lyhennyksiä, joiden merkitykset olen selittänyt opinnäytetyön lopussa liitteessä 1. 

Tekstiviitteessä arkistomateriaaleista on nimen lyhenne sekä vuosiluku tai tarkempi kokouksen 

päivämäärä. Lähdeluettelossa arkistomateriaaleista on merkitty nimi ja vuodet.  

 

Tutkimuksessa käytetään tutkimusmenetelmänä myös historiallista analyysiä. Työni ei ole puh-

taasti vain laadullinen, vaan pyrin tuomaan jonkin verran kvantitatiivisuutta mukaan tutkimukseen 

muutamilla taulukoilla. Taulukoissa olen esittänyt esimerkiksi tulojen kehitystä, mikä antaa taus-

taa kirjaston toiminnalle taloudellisesta näkökulmasta.  
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Tutkimuksessani pyrin löytämään vastauksia kahteen keskeiseen tutkimusongelmaan: miten 

Kalajoen kirjastolaitos on saanut alkunsa ja miten se on kehittynyt vuosien saatossa sekä mitkä 

ovat olleet keskeisiä ja merkittäviä tapahtumia Kalajoen kirjaston historiassa. Tutkimusongelmieni 

pohjalta lähden tutkimaan lähdemateriaaleja ja kirjoittamaan historiaa. 

 

Pohjustan varsinaista Kalajoen kirjaston historiaa Suomen yleisten kirjastojen historialla 1800-

luvun osalta, koska yksittäisten kirjastojen kehitys noudattelee pieniä yksityiskohtia lukuun otta-

matta kutakuinkin yleistä kehitystä. Tämä antaa hieman yleistä pohjaa yhdessä Kalajoen pitäjän 

1800-luvun tilanteen kanssa sille, minkälaisissa olosuhteissa Kalajoen kirjaston taival sai alkunsa 

ja minkälainen suhtautuminen Suomessa oli kirjastoasiaa kohtaan tuona aikana. Suomen yleisten 

kirjastojen historiassa puhutaan muun muassa ylioppilaiden omista osakunnista, joilla oli oma 

osansa kirjaston saamisessa Kalajoelle.  

 

Varsinainen Kalajoen kirjaston historiaosuus käsittää siis vuodet 1849–2009, joiden osalta pyrin 

kirjaamaan ylös tärkeimpiä kirjastolaitoksen vaiheita. Historia on jaoteltu 1800-lukuun, vuosiin 

1900–1969, 1900-luvun loppuun ja 2000-lukuun. Ensimmäinen ja viimeinen osio on nostettu esiin 

omina lukuinaan, koska ne ovat eri aikakautta 1900-luvun kanssa. 1900-luvun ensimmäisen osi-

on olen määritellyt aikaväliltään pitemmäksi kuin jälkimmäisen osion, koska 1900-luvun alkuvuo-

sikymmeninä kirjastossa tapahtui vähemmän kuin vuosisadan lopussa. Koska muutoksia palve-

luissa tuli enemmän vuosisadan loppua kohti, tein luvusta 7 ajallisesti lyhyemmän, jotta luku ei 

paisuisi liian suureksi verrattuna lukuun 6. Työni lopuksi pohdin vielä opinnäytetyön tutkimustu-

loksia johtopäätöksissä ja työn onnistumista itsenäisessä pohdintaosiossa. 
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2 LÄHTÖKOHTIA KIRJASTOHISTORIALLISEEN OPINNÄYTETYÖHÖN 

Historiaa tutkittaessa on olennaista kysyä, miksi historiaa tutkitaan. Yleensä peruslähtökohta 

kaikille historioitsijoille on sama: he tutkivat historiaa, koska se on heidän mielestään tärkeää. 

(Autio, Katajala-Peltomaa & Vuolanto 2001, 10.) Historiantutkijan tehtävä on selvittää, miten asiat 

olivat eikä miten niiden uskotaan tai väitetään olleen. On myös hyvä tietää, mihin historialla pyri-

tään ja tekeekö se oikeutta esityksen kohteelle. (Kalela 2000, 13, 22.) 

 

Historiantutkimuksessa saattaa edessä olla vaikea tilanne teoreettisesta viitekehyksestä tai tutki-

muksen teoreettisista lähtökohdista puhuttaessa. Historian harrastajalle historia on yleensä vain 

kuvailevaa kertomusta eikä menneisyyden hahmottamiseen tarvita teoreettista lähtökohtaa. His-

toriantutkija voi vain lähestyä tapahtumia ja väittää jollain tietyllä todennäköisyydellä, miten asiat 

ovat saattaneet olla. Kaikissa tieteellisissä tutkimuksissa kuitenkin vaaditaan tietojen luotettavuut-

ta ja verifioitavuutta. (Hietala 2001, 21–22.)  

 

2.1 Tutkimusprosessi 

Historiantutkijan lähtökohtana ovat tutkimuskohteeseen liittyvät historiakuvat. Työ rakentuu jo 

olemassa olevien historiantulkintojen kommentoinnista, historiaksi käsitteellistetyn tiedon ja tie-

tämyksen kestävyyden arvioimisesta. Historiantutkimus on aina olemassa olevan, historiaa kos-

kevan tiedon kriittistä arvioimista. (Kalela 2000, 49, 71.) 

 

Historian tutkimusprosessissa voidaan erottaa neljä vaihetta. Ensimmäinen vaihe on aiheen, 

kysymyksenasettelun, näkökulman ja kontekstin valinta. Seuraavassa vaiheessa valitaan lähteet 

ja eritellään niiden tekstitason piirteitä. Kyseessä on siis lähde- ja tekstikritiikki. Kolmannessa 

vaiheessa aletaan analysoida lähteitä. Neljännessä vaiheessa rakennetaan tulkintaa, pyritään 

ymmärtämään menneisyyttä ja tuotetaan tutkimustulosten esitysmuoto. (Autio ym. 2001, 145.) 

 

Omalle tutkimusprosessille on annettava suunta. Tähän voidaan käyttää kolmea ratkaisua, joista 

ensimmäinen on tutkimuskohteen valinta. Toinen on näkökulman valinta eli päätös asiayhteydes-

tä, jonka osana tutkija tarkastelee tutkimuskohdettaan. Kolmas ratkaisu on näkökulman merkittä-
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vyys. Tutkijalla on oletus siitä, miksi on tärkeää tarkastella kohdetta juuri valitsemassaan asiayh-

teydessä. Yhdessä nämä kolme ratkaisua rajaavat tutkijan tutkimustehtävän ja samalla toimivat 

tutkimustyön lähtökohtina. (Kalela 2000, 76.) 

 

2.2 Tutkimusongelmat 

Tässä opinnäytetyössä pyritään saamaan vastauksia kahteen keskeiseen tutkimuskysymykseen: 

 

1. Miten Kalajoen kirjastolaitos on saanut alkunsa ja miten se on kehittynyt vuosien saatos-

sa? 

2. Mitkä ovat olleet keskeisiä ja merkittäviä tapahtumia Kalajoen kirjaston historiassa? 

 

Kysymykset toimivat myös näkökulmana opinnäytetyölle, mutta erikseen mainittakoon tutkimuk-

sen näkökulmaa ohjaavana tekijänä kirjastojen palvelujen kehitys. Palvelujen muutokset ovat 

isoja muutoksia ja niitä on tapahtunut paljon kirjastojen historiassa, kun vanhoja palveluja on 

jäänyt pois ja uusia tullut säilyneiden palvelujen rinnalle ja poistuneiden tilalle. 

 

Tutkimusongelmiin vastauksia etsitään tutkimusmenetelmien avulla sekä arkistomateriaalista että 

kirjallisesta materiaalista. Kananen kirjoittaa, että kirjallista aineistoa voi käyttää itsessään tutki-

musmateriaalina tai muiden aineistojen tukena ja täydennyksenä. Mitkä tahansa tutkittavaan 

ilmiöön liittyvät kirjalliset dokumentit voivat olla aineistona. Tutkimusaineisto ei laadullisessa tut-

kimuksessa lopu. Laadullisesta tutkimuksesta voikin tulla loputon prosessi, jos tutkimustaan ei 

osaa lopettaa. (Kananen 2008, 38–39, 81.) Kaikkea saatavilla olevaa informaatiota ei siis kannata 

kerätä tai edes yrittää kerätä. Kun tutkimuskirjallisuutta valikoidaan kriittisesti, säästetään aikaa ja 

vaivaa, mutta saadaan kuitenkin vahva pohja omalle tutkimukselle ja omille oivalluksille. (Autio 

ym. 2001, 150.) 

 

2.3 Tutkimusmenetelmät 

Historiantutkija valitsee tutkimusmetodinsa aineistonsa mukaan. Useimmat tekevät tutkimusta 

kirjallisesta aineistosta, joten tavallisin käytetty metodi on historiallis-kvalitatiivinen eli laadullinen 
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tutkimus. Rinnalla voidaan käyttää kvantitatiivisia eli tilastollisia metodeja. (Hietala 2001, 23.) 

Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana toimii todellisen elämän kuvaaminen ja tutkimuksen 

kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 161). Kvalitatiivisten tutkimusten piirissä ei suosita pelkästään mitään tiettyä metodologista 

käytäntöä (Denzin & Lincoln 2000, 6). Laadullisessa tutkimuksessa voidaan käyttää useita erilai-

sia lähestymistapoja, ja laadullisten metodien ajatellaan tarjoavan syvempää ymmärtämistä yh-

teiskunnallisista ilmiöistä kuin kvantitatiivisen eli tilastollisen tutkimuksen aineiston (Silverman 

2000, 12, 89).  

 

Tämän tutkimuksen päätutkimusmenetelmä on historiallinen analyysi. Historiallinen analyysi on 

yksi tekstianalyysin muoto ja sen tarkoituksena on luoda menneisyydestä kokonaiskuva ja kuvata 

historian tapahtumia niin kuin ne todellisuudessa tapahtuivat. Historiallisessa analyysissä, kuten 

myös osassa sisällönanalyysiä, on kyse maailmansuhteesta, jossa ihminen tarkastelee todelli-

suutta ulkopuolelta päin. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 105, 106.)  

 

Metoditeosten lähdekritiikkiä koskevat esitykset ovat muuttuneet viime vuosikymmenen aikana. 

Paikkansapitävän tiedon sijaan nykyisin puhutaan pätevästä eli validista tiedosta. Lähteet eivät 

ole enää luotettavia tai epäluotettavia, vaan uudessa ajattelutavassa mikä tahansa lähde on peri-

aatteessa käyttökelpoinen todisteena. Kaikki riippuu siitä, onko lähde pätevä juuri tiettyyn kysy-

mykseen vastaamisessa. Varmaan tietoon pyrkineen lähdekriittisen ajattelutavan tavoite oli niin 

sanotun todellisen menneisyyden selvittäminen luotettavien lähteiden avulla. (Kalela 2000, 92.) 

 

Milloin lähdettä sitten voidaan käyttää päätelmiä tukevana todisteena? Lähteiden lukemista ei 

pitäisi lähestyä siten, että tärkeintä olisi niiden paikkansapitävyyden selvittäminen. Kehittyneessä 

lähdekriittisessä ajattelutavassa ongelma on ratkaistu syventämällä ajatusta lähteen tehtävän eli 

ulkoisen lähdekritiikin ja sen sisällön välisestä riippuvuudesta (sisäinen lähdekritiikki). Kehittyneen 

lähdekritiikin etu on se, ettei se syrji mitään lähdetyyppiä. Kun lähtökohtana on tutkijan kysymys, 

on selvitettävä mitä lähteitä tähän kysymykseen vastaamiseen tarvitaan. Kun tiedetään lähteen 

tehtävä, voidaan arvioida, tukeeko lähde tutkijan oletusta vai pakottaako se tutkijaa muuttamaan 

päätelmiään. Toisin kuin lähdekritiikin alkuvaiheessa, ongelmana ei enää ole aidon ja väärenne-

tyn erottaminen toisistaan ja väärennettyjen lähteiden hylkääminen. Nykyisin pulmana on lähteen 

tehtävän selvittäminen. (Kalela 2000, 93.) 
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2.4 Lähdemateriaalit 

Kalajoen kirjaston historiaosuuden lähteinä ovat erilaiset kirjalliset lähteet sekä Kalajoen kaupun-

ginarkiston arkistomateriaali. Kirjalliset lähteet koostuvat pitäjähistorioista sekä yleisten kirjastojen 

historiaa käsittelevistä teoksista. Lisäksi tässä työssä on käytetty esimerkiksi artikkeleita ja muuta 

aineistoa. Kalajoen kaupunginarkistosta lähteinä ovat pääasiassa toimineet kirjastolaitoksen joh-

tokunnan/kirjastolautakunnan pöytäkirjat, joita on tutkittu vuosilta 1896–1992. Myös vuosikerto-

muksia on käyty lävitse. Etenkin arkistomateriaalia on ollut käytössä runsaasti. Tutkittua arkisto-

materiaalia oli noin yhden hyllymetrin verran ja sen läpikäymiseen on käytetty aikaa noin 23 tun-

tia. 

 

Internet-lähteitä ei ole kovinkaan monta, sillä opinnäytetyön kannalta relevanttia tietoa on löytynyt 

lähinnä Kalajoen kunnan sivuilta sekä Kirjastovirma-projektin sivuilta. Lähdeteokset ovat suo-

menkielisiä paria englanninkielistä kvalitatiivisen tutkimuksen teosta lukuun ottamatta. 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin vastaamiseen käytettävät lähdemateriaalit on valittu lähdekri-

tiikin perusteella siten, että potentiaalisista lähdemateriaaleista on käytetty niitä, jotka opinnäyte-

työn kannalta ovat olleet relevanteimpia. Lähteiden on siis tullut sisältää vastauksia tutkimusky-

symyksiin. Käytettävien lähteiden lopullinen valinta ei ollut helppo tehtävä, sillä uutta materiaalia 

tuntui löytyvän koko ajan lisää. 
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3 YLEISTEN KIRJASTOJEN KEHITYS 1800-LUVULLA 

Moderni lukemiskulttuuri omaksuttiin säätyläispiireissä 1700-luvulla. Ennen 1820-lukua ei kuiten-

kaan ollut mietitty, olisiko rahvaassa mahdollisesti lukuhalua ja jos olisi, pitäisikö sitä tyydyttää ja 

miten ja olisiko sen ohjaus tarpeellista. Säätyläiset kävivät keskustelua rahvaan lukuhalusta 

omassa piirissään ennen kuin ajatus hyväksyttiin yleisesti ja konkreettisia toimenpiteitä alettiin 

tehdä. Rahvas oli saatava myös itse vakuuttuneeksi siitä, että heissä oli lukuhalua. Lukutaitoa 

kyllä vaadittiin, ja sitä opetettiin pohjoisissa maissa, mutta se ei automaattisesti tarkoittanut sitä, 

että ihmiset olisivat harrastaneet lukemista omaehtoisesti. (Mäkinen 2009a, 73.) 

 

3.1 Kansanvalistus ja kansankirjastot tulevat Suomeen 

Kansanvalistuskeskustelu alkoi Ruotsissa ja Suomessa vasta 1800-luvun alussa. Kansakouluja 

ylläpitivät tuohon aikaan seurakunnat. Panostus opetuksen järjestämiseen oli kuitenkin pientä, 

eikä sillä ollut laajemmalti merkitystä. Saksassa sen sijaan kehiteltiin 1700-luvun puolivälistä läh-

tien kansanvalistukselle uutta muotoa, pitäjänlukuseuraa. Suomeen tämäkin keskustelu tuli vii-

veellä. (Mäkinen 2009a, 75–76.) 

 

Turun Kuninkaallinen Suomen Talousseura kehotti varovaisesti ihmisiä levittämään tiedon valoa 

rahvaan keskuuteen. Virikkeitä saatiin myös esimerkiksi eräästä piispa Möllerin kirjoittamasta 

artikkelista. Möller totesi, että rahvasta on työlästä saada lukemaan useampia kirjoja ja että pitä-

jänkoulut olivat liian kalliita. Vaihtoehtona pitäjänkouluille Möller ehdotti pitäjänlukuseuroja. Yli-

päänsä tuon ajan pitäjänlukuseurakeskustelussa talonpojilla ei oletettu olevan oma-aloitteisuutta, 

vaan aloitteen piti tulla säätyläisiltä. Talonpojilla ei myöskään uskottu olevan lukuhalua. Pitäjän 

lukuseurojen perustamista pidettiin kuitenkin velvollisuutena. Ajattelutavoissa oli siis tapahtumas-

sa muutoksia. Tämä asia oli keskeinen kysymys 1840-luvulta lähtien, ja siihen pohdittiin ratkaisua 

koko yhteiskunnassa. Periaatteessa ratkaisukin oli jo tuolloin tiedossa: kansakoulut ja kirjastot. 

Asioiden toteuttaminen ei kuitenkaan käynyt hetkessä. (Mäkinen 2009a, 76–77, 79.) 

 

Kansankirjastoinnovaatio tuli Suomeen vuosina 1836–1837. Tampereelle perustettiin lainakirjas-

toseura ja Mathias Weckström hankki pitäjänkirjastoksi nimeämälleen yritykselleen Sensuuriyli-
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hallituksen luvan. (Mäkinen 2009a, 95.) Joitakin vuosia tämän jälkeen, 1840-luvulla, ilmestyi eri 

lehdissä kirjoituksia, jotka vaikuttivat suuresti kansankirjastojen perustamiseen maahamme (Kar-

jalainen 1977, 24).  

 

Ensimmäisenä kansankirjastoja alettiin perustaa ruotsinkielisille seuduille. Nämä kirjastot olivat 

luonnollisesti ruotsinkielisiä. Ensimmäinen suomenkielinen kansankirjasto perustettiin vuonna 

1845 itäisessä Suomessa Liperissä. (Karjalainen 1977, 86.) Vanhimmat pitäjänkirjastot olivat 

usein pappien perustamia, mutta myös muut säätyläishenkilöt perustivat kirjastoja. Myös kansa-

laiset ryhtyivät useissa tapauksissa itse perustamaan kirjastoja. Pitäjät ja niiden viranomaiset sen 

sijaan olivat tässä toiminnassa mukana hyvin vähän. (Schadewitz 1903, 28–29.) Kirjastojen alku-

taipaleella niitä hoitivat useimmiten niiden perustajat, jotka edustivat lähinnä säätyläisiä, papistoa 

ja kansakoulunopettajia. Johtokunnatkin koostuivat näiden yhteiskuntaryhmien edustajista. Tuo-

hon aikaan kirjastonhoitajat eivät yleisesti saaneet palkkaa työstään. (Karjalainen 1977, 103.) 

 

3.2 Vuosisadan puolivälin tilanne ja lehtikirjoittelu 

Yksi Suomen yleisten kirjastojen lähtölaukauksista olivat Johan Pynnisen julkaisemat kirjastoai-

heiset artikkelit Kanava-lehdessä vuonna 1845. Pynnisen kirjoitusten pohjalta syntyi kyseisen 

lehden levikkialueelle ainakin tusina pitäjänkirjastoa ennen vuosisadan puoliväliä. Pynnisen kirjoi-

tukset eivät saaneet huomiota ruotsinkielisissä lehdissä, mutta hänen toimensa kirjastojen perus-

tamiseksi pantiin merkille. Pynnisen kirjoittelussa oli se ongelma, etteivät suomenkieliset julkaisut 

tavoittaneet tarpeeksi laajaa yleisöä. August Cygnaeuksen kirjoitukset Borgå Tidningissä kuiten-

kin muuttivat asiaa. Cygnaeus kirjoitti pyhäkouluista, mutta esitti myös mielipiteensä kirjastojen 

perustamisesta. Cygnaeuksen kirjoituksilla oli suuri vaikutus ylioppilaisiin. (Mäkinen 2009a, 105, 

109–113.) 

 

Kirjastoasiassa aktiivisimpia olivat ylioppilaitten viipurilainen ja pohjalainen osakunta. Esimerkiksi 

pohjalainen osakunta alkoi perustaa kirjastoja vuonna 1849 ja heillä, kuten viipurilaisillakin, oli 

oma kirjastoyhdistyksensä. (Mäkinen 2009a, 113–114.) Osakunnat perustivat kirjastoja, jotka 

toimivat vain oman aikansa ja joiden toiminta väheni ja lopulta lakkasi. Ylioppilaat olisivat toivo-

neet, että heidän perustamiaan kirjastoja olisi joku toinen ryhtynyt huoltamaan, mutta tällaiset 

ulkopuolisten alullepanemat kirjastot unohtuivat ja rappeutuivat, koska niitä ei tunnettu omiksi 
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eikä kukaan ottanut niistä vastuuta. Kirjastojen lyhytikäisyys ei koskenut vain ylioppilaiden perus-

tamia kirjastoja. Kansankirjastot eivät yleisesti tuohon aikaan olleet kovin pitkäikäisiä. (Karjalainen 

1977, 35.) 

 

Ennen Johan Pynnisen kirjoituksia Suomeen syntyi vain viitisen rahvaankirjastoksi luettavaa yri-

tystä. Vuosisadan puoliväliin mennessä syntyi viitisenkymmentä kirjastoa tai yritystä kirjastoksi. 

Kirjastomyönteisin maakunta oli Karjala. Innovaatioiden juurtumiselle ei ollut edellytyksiä, sillä 

kotimainen kirjatuotanto oli vähäistä. Ratkaisevaa oli kuitenkin epäsuotuisa mielipide kansanvalis-

tuksen käytännöllistä edistämistä kohtaan. Vuoden 1850 sensuuriasetusta on pidetty merkittävä-

nä esteenä kirjastojen kehittämiselle, vaikka 1849 toteutettu yhdistysten toiminnan vaikeuttami-

nen on ehkä vaikuttanut välittömästi enemmän nimenomaan heikentämällä ylioppilaiden toimin-

taa. (Mäkinen 2009a, 116–117.) 1800-luvun puolivälin aikoihin kirjastojen perustaminen oli muu-

tenkin luvanvaraista ja sensuuri leimasi aikaa. Kuitenkin esimerkiksi kirkon alaisuudessa peruste-

tut kirjastot katsottiin riittävästi valvotuiksi. Sensuuriylihallitus ei tuolloin näyttänyt olevan kovin-

kaan kiinnostunut siitä, minkälaisia kirjastoja rahvaalle perustettiin, etenkin jos perustaminen ta-

pahtui maalla ja perustajana oli seurakunta. Kaupungeissa tilanne oli maaseutua tiukempi. (Mäki-

nen 2009b, 136.) 

 

Kevättalvella 1850 koulu- ja kirjastoaiheinen väittely virkistyi. Vuonna 1850 Helsingfors Tidninga-

rissa julkaistiin H. A. Reinholmin kirjoitus, jossa hän peräänkuulutti kansansivistystä sekä huo-

mautti, että kansakouluja ja pitäjänkirjastoja oli edelleen liian vähän. Hänen kirjoituksestaan kävi 

myös ilmi, että rahvaan parissa oli lukuhalua, vaikka sitä edelleen epäiltiinkin. Toisaalta rahvaan 

potentiaalista luku- ja opinhalua alettiin pitää vahvistettuna käsityksenä. Perustelut esimerkiksi 

kirjastojen perustamista vastaan olivat samoja kuin aiemminkin: harvaan asuttu maa ja kehittymä-

tön talous. (Mäkinen 2009a, 125–128.) 

 

Kirjastoista ja lukuhalusta kertovia uutisia alkoi 1800-luvun puolivälin jälkeen ilmestyä niin ruotsin- 

kuin suomenkielisissäkin lehdissä. Yksi laajimmalle levinneistä uutisista kertoi Turkuun sijoitetun 

krenatööritarkkampujapataljoonan kirjastosta keväällä 1851. Muitakin kirjastouutisia julkaistiin 

lehdissä. Lukuhalusta tuli rahvaan sivistystason mitta, jota taas mitattiin kirjaston menestyksellä. 

(Mäkinen 2009a, 129–131.) Schadewitz kuitenkin kirjoitti myöhemmin, että sivistyskansaa määri-

tettäessä pelkkä lukutaito ei ole riittävä määre, vaan paljon merkitystä oli myös sillä, miten kansa 

lukutaitoaan käytti. Vaikka tuohon aikaan lukutaito Suomessa olikin jo varsin hyvä, kirjallisuus, 

teosten lukumäärät ja niiden menekki olivat vielä lukumääräisesti vähäisiä. (1903, 7–8.)  
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Vuoteen 1854 asti kirjastojen kehitys oli hajanaista. Kirjastoaktiivisuus ei ollut mitätöntä, mutta 

suuri linja puuttui, koska yhteiskunnan auktoriteetit tukivat kirjastoja puutteellisesti. Ajankohtaan 

nähden on pienoinen ihme, että kirjastoaktiivisuutta oli vuosina 1850–1855 ainakin 40 paikkakun-

nalla. Yritykset eivät kuitenkaan aina johtaneet pysyvään lopputulokseen. (Mäkinen 2009b, 140.) 

 

3.3 1800-luvun puolivälin jälkeinen aika ja 1900-luvun alku 

Kirjastojen perustamisen puolesta kirjoitettiin näkyvästi 1840–1850-luvuilla, mutta silti kirjastoja 

syntyi hitaasti. Aktiivisimmin kirjastoasian eteen toimivat ylioppilaat perustivat jopa salaseuramai-

sia yhdistyksiä, joiden avulla pyrittiin edistämään kirjastojen asiaa. Ylioppilaiden toiminta kuvaa 

myös kirjastoliikkeen luonnetta tuolloin: kirjastoilla ei ollut todellista yhteyttä paikallisiin. Krimin 

sota kuitenkin muutti tilannetta, sillä sen aikana sanomalehtien tilausmäärät kasvoivat. Tämä oli 

yksi lukuhalun isoista läpimurroista. Sensuuria lievennettiin ja lehtien kiinnostavuus kasvoi. (Mä-

kinen 2009b, 136–137.) 

 

Kun Aleksanteri II:sta tuli keisari vuonna 1855, yhteiskunnalliselta aktiivisuudelta poistettiin pa-

himmat esteet, mikä vauhditti edistyksellisten asioiden avointa tukemista. Ensimmäisenä tähän 

ryhtyi arkkipiispa Edvard Bergenheim, joka käynnisti valistuksellisen kampanjan. Kampanjan 

olennaisena osana oli kirjastojen perustaminen seurakuntien yhteyteen. Arkkipiispa halusi myös 

aktivoida kansaa ja oleellista kirjastojen perustamisessa olikin rahallisen tuen kerääminen paikal-

liselta väestöltä. Kampanjassa kirjastolla oli tärkeä osa nuorison ja aikuisväestön lukutaidon yllä-

pitäjänä. Bergenheimin kampanja oli ensimmäinen kattava ja arvovaltainen yritys, jotta kirjastoja 

alettaisiin perustaa laajamittaisesti. (Mäkinen 2009b, 137, 141, 144.) 

 

Säätyjen myönnettyä vuonna 1882 Kansanvalistusseuralle avustusta Längmanin rahastosta, 

kirjoja alettiin myydä kansankirjastoille 50 prosentin alennuksella. Säännölliseen kirjastojen avus-

tustoimintaan päästiin vasta vuonna 1896. Tuosta vuodesta alkaen Kansanvalistusseura lahjoitti 

säännöllisesti 50 markan arvoisia kirjakokoelmia maalaiskuntien kirjastoille. Ehtona oli, että kirjas-

tot itsekin ostivat kirjoja 50 markalla. (Karjalainen 1977, 75.) Schadewitzin 1900-luvun alun tieto-

jen mukaan neljäsosa maan kansankirjastoista sai säännöllisiä tuloja joko kunnalta tai muilta 
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tahoilta. Kuntien myöntämä kannatus oli varsin pientä. Kuntien myöntämät avustukset katettiin 

yleensä verotuloilla, esimerkiksi henkilö- ja koiraveroilla. (1903, 46–49.) 

 

1900-luvun alussa kansankirjastot olivat Suomessa jo yleisiä eri puolilla maata. Kirjasto löytyi 

kaikista kaupungeista, ja lähes yhtä yleisesti myös maalaiskunnista. Vaikkakin neljän pienen 

ruotsalaisen kunnan tiedot puuttuivat, silti 99,1 prosentissa Suomen maalaiskunnista oli lainakir-

jasto. (Schadewitz 1903, 18.) 

 

Kansankirjastoilla ja kouluilla oli tiivis yhteys, ja suuri osa kansankirjastoista sijaitsikin kouluilla. 

Useimmiten opettajat toimivat kirjastojen hoitajina. Vuosisadan vaihteessa kansakouluja ja  

-kirjastoja oli lähes yhtä paljon, kirjastoja tosin hieman vähemmän. Kielellisesti kansankirjastot 

jakautuivat aikalailla samoin kuin väestökin. Esimerkiksi vuonna 1903 Oulun läänin kirjastoista 

kaikki 127 kirjastoa olivat suomenkielisiä. Koko maan kirjastoista 86,6 prosenttia oli suomenkieli-

siä ja 12,7 prosenttia ruotsinkielisiä (vuoden 1900 lopussa ruotsinkielisiä oli koko väestöstä 12,9 

prosenttia). Lisäksi kaksikielisiä kirjastoja oli 0,7 prosenttia kaikista Suomen kansankirjastoista. 

(Schadewitz 1903, 20, 24, 25.) 

 

3.4 Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen kehitys 1800-luvulla 

Kuviosta 1 nähdään Oulun läänin kirjastojen perustamisen jakautuminen eri vuosina. Kuvion pe-

rustana on Schadewitzin taulukko (1903, 27). 
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KUVIO 1. Oulun läänissä 1800-luvulla perustetut kirjastot 
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Vain yksi kirjasto Oulun läänin alueella on merkitty perustetuksi ennen vuotta 1850. Tämän jäl-

keen kirjastoja perustettiin tasaisemmin, tosin hieman määrältään laskevasti. Selkeä notkahdus 

perustettujen kirjastojen määrässä sijoittuu 1880-luvun loppupuolelle. Vuosisadan loppua kohti 

kirjastojen perustaminen kiihtyi uudelleen. 

 

Kirjastot eivät tuohon aikaan olleet vielä kovin suuria, sillä Oulun läänissä ei ollut yhtään yli 1000 

siteen kirjastoa. Eniten oli kirjastoja, joiden siteiden lukumäärät olivat joko korkeintaan 100 tai 

vaihtelivat välillä 101–200. Tällaisia kirjastoja oli molempia 34 eli yhteensä 68. (Schadewitz 1903, 

33.)  

 

Pohjois-Pohjanmaan alueella kirjastoja alettiin perustaa 1800-luvun puolivälin tienoilla ja sen 

jälkeen. Suurimmaksi osaksi ensimmäiset kirjastot saivat varoja seurakunnilta, mutta varoja en-

simmäisten kirjojen hankkimiseen kerättiin myös esimerkiksi arpajaisilla sekä lahjoituksilla. Poh-

jois-Pohjanmaallakin näkyivät pohjalaisen osakunnan ylioppilaitten yritykset perustaa kirjastoja 

ympäri Suomea. Joidenkin ylioppilaiden Helsingistä lähettämillä kirjoilla perustettiin kirjastot esi-

merkiksi Pyhäjoelle ja Kalajoelle. Nämä kirjastot eivät kuitenkaan olleet pitkäikäisiä, sillä lähes 

jokaisen kohdalla Werkko mainitsee kirjaston perustetuksi uudelleen myöhemmin. Kuitenkin Pu-

dasjärvelle vuonna 1850 pohjalaisen osakunnan ylioppilaiden lähettämillä kirjoilla perustettu kir-

jasto oli säilynyt toiminnassa ainakin vuoteen 1879. (Werkko 1879, 200–220.) 

 

Suurimmassa osassa kirjastoista lainaus oli maksutonta, mutta joissakin kirjastoissa lainausmak-

suilla saatiin varoja kirjastolle. Esimerkiksi Kuusamossa lainaaja maksoi 50 pennin vuosimaksua 

ja Oulunsalossa lainaus maksoi neljä penniä viikolta isommista ja yksi penni pienemmistä kirjois-

ta. Köyhät olivat usein vapautettuja maksuista, esimerkiksi Muhoksella. Varsinaisia muita sääntö-

jä ei paljoa ollut. Kirjastojen kohdalla, joilla sääntöjä mainittiin olevan, Werkko ei eritellyt niitä tar-

kemmin. Nidosten määrät vaihtelivat 1870-luvun lopulla noin 24 kappaleesta 198 kappaleeseen. 

(Werkko 1879, 200–220.) 

 

Kirjastojen rahalliset arvot vaihtelivat noin välillä 25–620 markkaa. Suurimmaksi osaksi kirjastojen 

rahalliset arvot jäivät alle 200 markan. Oulun läänin kirjastojen keskimääräinen raha-arvo oli 287 

markkaa ja 25 kirjaston raha-arvo oli yhteensä 7 187 markkaa. Kirjastoilla oli omat hoitajansa, 

mutta nämä tekivät työtään lähes poikkeuksetta palkatta. Tosin Haapajärvellä kirjastonhoitaja sai 

palkkioksi kirjoista tulevat vuokrarahat ja myös Ylivieskassa hoitajat saivat jonkinlaisen palkan 

työstään. (Werkko 1879, 200–220.)  
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4 KALAJOEN PITÄJÄ 1800-LUVULLA 

1800-luku oli muutoksen aikaa Kalajoen pitäjässä. Maatalouden harjoittamisessa koettiin muu-

toksia, ja pitäjää koettelivat muun muassa 1860-luvun nälkävuodet. Yksi Kalajoella koetuista 

muutoksista oli Kalajoen kirjastolaitoksen ottamat ensimmäiset askeleet hieman ennen 1800-

luvun puoliväliä. Alku ei kuitenkaan ollut helppo ja kirjaston saaminen pysyvästi paikkakunnalle 

vaati useamman kuin yhden yrityskerran. 

 

Aikavälillä 1721–1865 Kalajoella tapahtui voimakasta lisäystä väestön määrässä ja asutus levisi 

entistä laajemmalle. Vuonna 1750 Kalajoen pitäjän asukasluku oli 1358, mutta vuoteen 1805 

mennessä se oli kohonnut jo 3137:ään.  Vuonna 1860 Kalajoella asui yli 4000 ihmistä. Maatalou-

dessa otettiin käyttöön uusia menetelmiä, ja sen sekä sivuelinkeinojen harjoittamisessa tapahtui 

isoja muutoksia isonjaon vuoksi. Suurpitäjä eli Suur-Kalajoki jakautui Ruotsin vallan loppupuolella 

kahteen nimismiespiiriin ja Venäjän vallan alussa Kalajoen ja Haapajärven pitäjiin ja kirkkoherra-

kuntiin. Vuonna 1865 asetetun kunnallisasetuksen perusteella ja vakiintuneen seurakuntajaon 

pohjalta muodostettiin kahdeksan pitäjää omine itsehallintoelimineen. Tämä tarkoitti Suur-

Kalajoen historian lopullista päättymistä. (Tuulasvaara 1960, 5, 73–74, 440.) 

 

4.1 Elinkeinot 

Maataloutta alueella harjoitettiin 1860-luvun nälkävuosiin asti isiltä perityillä tavoilla. Valistustoi-

minnan muodossa tehtiin kuitenkin työtä maatalouden hyväksi Venäjän vallan alkuvuosikym-

meninä. Merkkitapaus oli vuonna 1828 Oulun läänin talousseuran perustaminen, sillä seura toimi 

uusien viljelystapojen levittämiseksi. Kalajoella kokonaistuloista maanviljelyksen (viljan) osuus oli 

1830-luvun alussa 25 prosenttia ja karjatuotteiden 5 prosenttia. (Tuulasvaara 1960, 109, 141.) 

Täysin maatalouden varassa ei kuitenkaan oltu, sillä 1800-luvulla Kalajoki tunnettiin myös moni-

puolisesta pienteollisuudesta ja pitäjässä valmistettiin esimerkiksi messinkiesineitä ja aseita (Aho 

1986, 61). 

 

1860-luvulla Suur-Kalajokea koettelivat suuret nälkävuodet. Näiden vuosien vaikutus koettiin 

erityisen raskaaksi, koska tuohon aikaan maatalous perustui lähes yksinomaan viljan viljelyyn. 
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Vilja oli tärkein ravintoaine ja sitä saatiin usein myös myytäväksi. Peltojen muokkausta varten oli 

otettu lainaksi isoja rahasummia. Karjanhoidon ja maitotalouden merkitys lisääntyi huomattavasti 

huonojen satojen vuoksi. (Tuulasvaara 1960, 101–102, 143.) 

 

Suur-Kalajoen kaupanteon keskuksena toimivat Kalajoen markkinat, joilla oli merkitystä myös 

lähiseudun kaupunkien porvareille ja naapuripitäjien talonpojille. 1800-luvun puolivälin jälkeen 

siihen asti jopa läänin tasolla merkittävät markkinat menettivät merkityksensä, sillä Kalajokilaak-

son asukkaat tottuivat käymään kaupungeissa. (Tuulasvaara 1960, 180, 186–187.) 

 

4.2 Valistusajattelun vaikutukset 

Valistusajattelu saapui Kalajoellekin 1800-luvulla ja taistelu lukutaidottomuutta ja tietämättömyyttä 

vastaan tehostui. Erityisesti papiston keskuudessa huomattiin entisen lukkarikoulujärjestelmän 

heikkous ja sille alettiinkin pohtia uutta vaihtoehtoa. Niin sanottuja köyhäinkouluja perustettiin 

useita jo 1830-luvulla, mutta ne aloittivat toimintansa eri pitäjissä vasta syksyllä 1841. Tosin Haa-

pajärven pitäjän alueella koulut eivät olleet varsinaisia köyhäinkouluja, vaan myös varakkaitten 

kotien lapset saivat tulla kouluun. (Tuulasvaara 1960, 412–413, 417, 419.) 

 

Kalajoella kouluja oli alkujaan kolme: emäseurakunnassa, yksi Alavieskaa ja Ylivieskaa varten ja 

yksi Sieviä ja Rautiota varten. Vaikka Kalajoen koulujen määrää myöhemmin lisättiin, oli oppilaita 

sen verran vähän, että yksikin koulu olisi riittänyt. Varsinaisten kansakoulujen rakentamisesta 

alettiin Kalajoen pitäjänkokouksessa keskustella vuonna 1865, koska niitä oli alkanut syntyä eri 

puolille Suomea. Tuolloin kuitenkin katsottiin kustannusten olevan vielä liian suuret. (Tuulasvaara 

1960, 420, 424.) 



 

21 

5 KIRJASTON ENSIASKELEET: VUODET 1849–1900 

Ensimmäinen kirjasto Kalajoen pitäjään saatiin jo vuonna 1849, joten Kalajoen emäkirkolla oli 

1850-luvun alussa kaksi toiminnassa olevaa lainakirjastoa. Toinen näistä oli perustettu pohjalai-

sen osakunnan lahjoituksella ja toista piti eräs talonpoika. Osakunnan kirjastossa oli 25 nidettä, 

jotka ylioppilaat olivat toimittaneet Kalajoelle. Kirjaston toiminta jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, koska 

osakunnan kirjoja ei paljoa luettu, ja ne katosivatkin lopulta. Säännöllinen lainakirjastotoiminta 

alkoi Kalajokilaaksossa vasta 1860-luvun alussa, kun vuoden 1850 sensuuriasetus oli kumottu. 

Vuoden 1861 yritys ei kuitenkaan onnistunut, ja uudemman kerran kirjastoa alettiin perustaa 1865 

seurakunnan varoilla. (Tuulasvaara 1960, 430; Turunen 2007, hakupäivä 12.12.2010.) Ilmeisesti 

tämä kirjasto muodostui jo pysyvämmäksi. Kirjasto kuitenkin pysyi pienenä varsin kauan, sillä sen 

kokoelmien kartuttamiseen ei saatu paljoakaan varoja (Metsola 1950, 1). Werkko (1879, 204) 

kirjoitti, että kirjoja luettiin kyllä ahkerasti ja siten kirjat olivat kuluneet ja kirjasto joutunut jonkinas-

teiseen rappiotilaan. Tuolloin Kalajoen kirjastolla ei ollut vielä sääntöjä eikä lainauksestakaan 

peritty maksua. 

 

1870-luvulla kirjastotoiminnalle alettiin saada hiljalleen vakaampaa pohjaa. Kuntakokouksessa 

vuonna 1875 keskusteltiin säännöllisen lainakirjaston perustamisesta ja, koska kunnassa jo oli 

lainakirjasto, päätettiin selvittää, missä tilassa se oli. Kirjasto ei kuitenkaan ollut kovin hyvin hoi-

dettu, mikä aiheuttikin toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. (Metsola 1950, 2.) Kalajoen kirjasto 

kunnallistettiin vuosina 1875–1876 lukuharrastuksen laajenemisen vuoksi. Kunnallistamisesta 

päätettäessä kirjaston syntyperästä ei ollut tietoa, eikä syntyä selvittämään asetettu komitea pys-

tynyt sitä ratkaisemaan. Maaliskuussa 1877 kuntakokous hyväksyi kirjastolle ensimmäiset sään-

nöt ja valitsi kirjastolle johtokunnan (ks. liite 2). Samainen johtokunta valittiin uudestaan vuodelle 

1880 ja kolmivuotiskaudeksi 1881–1883. (Kyllönen 1980, 193.)  

 

Vaikka alku olikin hankala, vuoteen 1899 mennessä Kalajoen kunnassa oli syntynyt kolme kirjas-

toa: Markkinapaikan lainakirjasto, Metsäkylän kyläkirjasto ja kunnan lainakirjasto. Samana vuon-

na lainakirjasto päätettiin jakaa kylittäin ja pääkirjasto sijoitettiin Etelänkylään. Kirjaston jakami-

sesta huolimatta kaikkia kirjastoja jäi johtamaan yksi ainoa johtokunta, lukuun ottamatta Markki-

napaikan kirjastoa. Tämä oli hankalaa ja vuonna 1903 valittiin jokaiselle kirjastolle oma johtokun-

tansa ja samalla päätettiin antaa kirjastonhoitajien valinta johtokuntien tehtäväksi. (Metsola 1950, 

3.) 
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Kirjaston saamat varat sen varhaisina vuosina eivät olleet kovinkaan säännöllisiä ja niitä saatiin 

useista eri lähteistä. Esimerkiksi vuonna 1877 järjestettiin arpajaiset, jotta hankintoja varten saa-

taisiin rahaa. Varoja saatiinkin 182,50 markan arvosta. Myös viinaverorahoja saatiin käytettäväksi 

ainakin vuonna 1879, ja kaksi vuotta aiemmin hyväksyttyjen kirjaston sääntöjen vuoksi lainaus-

maksut otettiin käyttöön. Vuosina 1892–1901 kirjasto sai säännöllisesti varoja Kalajoelta kerätyis-

tä koiraveroista. Säännölliset tulot helpottivat myös sitä, että vuonna 1890 kirjaston sääntöjen 

ansiosta kirjastonhoitajalle myönnettiin palkka tekemästään työstä. (Metsola 1950, 2–3.) 

 

1800-luvun lopulla kirjaston johtokunnan kokouksissa päätettiin lähinnä kirjastoon hankittavista 

kirjoista (ks. liite 3). Ensimmäinen merkintä Kansanvalistusseuralta haetuista lahjoituksista on 

vuodelta 1896, jolloin seuralle lähetettiin hakemus 50 markan arvoisen kirjalahjoituksen saamista 

varten. Kansanvalistusseura teki tuolloin lahjoituksia lainakirjastoille. Lahjoituksen saamisen edel-

lytyksenä pidettiin ehtoa, jonka mukaan kirjastolla oli oikeus saada lahjoitus, jos se sai vuosittain 

vähintään 50 markan suuruista kannatusapua. (KiJ, 2.1.1896.)  
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6 HILJAISET VUOSIKYMMENET: VUODET 1900–1969 

1900-luvulle siirryttäessä kirjastoon alettiin panostaa enenevässä määrin. Vuonna 1904 kirjaston 

johtokunnan pöytäkirjoissa oli ensimmäistä kertaa merkintä lainauskirjan hankkimisesta, eli ilmei-

sesti tällöin kirjastolle hankittiin ensimmäinen oikea lainauskirja. Samaisena vuonna pyydettiin 

pohjalaiselta ylioppilaskunnalta 50 markan arvoista kirjalahjoitusta ja kunnaltakin pyydettiin 50 

markan avustusta kirjastolle. (KiJ, 2.1.1904.) 

 

Vuonna 1904 kuntakokouksessa hyväksyttiin säännöt Etelän ja Pitkäsen kylien lukupiirin lainakir-

jastolle. Säännöissä kirjaston tehtäväksi määritettiin hyödyllisen, huvittavan ja opettavan kirjalli-

suuden levittäminen. Erikseen mainittiin myös kyläläisten ja etenkin nuorison tietojen hankkimisen 

ja kartuttamisen halun herättäminen ja ylläpito. Lainausmaksuksi vuositilaajalle määrättiin yksi 

markka, kuukausi kerrallaan kirjan tilaavalle 10 penniä kuukaudelta. Kirjan vahingoittamisesta 

perittävän summan sai kirjaston hoitaja päättää oman harkintansa mukaan: joko lainaaja joutui 

maksamaan koko hinnan, puolet tai pienemmän summan. Yksi asiakas sai lainata vain yhden 

kirjan kerrallaan ja laina-ajaksi määritettiin kaksi viikkoa. Sääntöjen noudattamatta jättämisestä 

menetti lainaoikeutensa. (Metsola 1950, 4–5.) 

 

Vuonna 1909 Kalajoelta lähetettiin kirjaston vuosikertomus ja talouskatsaus Kansanvalistusseu-

ran tutkittavaksi, jotta kirjaston olisi ollut mahdollista saada valtion avustusta kirjaston aineiston 

kartuttamiseksi. (KiJ, 2.1.1909.) Kirjaston johtokunnan pöytäkirjoissa ei ollut myöhemmin merkin-

tää, myönnettiinkö valtionapua vai ei, mutta kirjatilausten tasaisuus kielii, että jonkinlaista avus-

tusta varmasti saatiin myös muilta tahoilta kuin kunnalta.  

 

6.1 Kantakirjaston perustaminen 

Varsinainen kantakirjasto Kalajoelle perustettiin vuonna 1913 ja lainaus aloitettiin seuraavana 

vuonna. Kirjastolle vahvistettiin säännöt Kansanvalistusseuran mallisääntöjen, joita oli laadittu 

vuodesta 1893 lähtien, mukaisesti sekä asetettiin kuusijäseninen johtokunta. (VK 1923; Metsola 

1950, 6; Vatanen 2009, 239.) Samaisena vuonna kuntakokous oli myöntänyt kirjastolle varoja 

200 markan edestä, mikä oli suurempi summa kuin aikaisemmin myönnetyt. (KiJ, 19.11.1913.) 
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Joitakin vuosia myöhemmin vuonna 1920 kirjaston sääntöjen määräämää lainausmaksua korotet-

tiin 25 penniin kirjalta kuukaudessa ja vuosimaksuksi tuli 2 markkaa per vuosi. Kirjojen myöhäs-

tymisestä perittävä sakko nostettiin kaksinkertaiseksi aikaisempaan verrattuna. (KiJ, 31.1.1920.) 

 

Kantakirjaston kirjavarat kasvoivat hitaasti, sillä yhdeksän vuotta sen perustamisen jälkeen vuon-

na 1922 kirjoja oli ainoastaan 52 kappaletta (ks. liite 4, kuva luettelosta). Taloudellinen asema 

kuitenkin kohosi jonkin verran, kun kirjasto sai tuloja koiraveroista. Seuraavana vuonna kirjoja 

olikin jo yhteensä 269 kappaletta ja 96 lainaajaa teki kaikkiaan 281 lainausta kirjaston kokoelmis-

ta. Koiraveron maksu kuitenkin lakkasi ja kunta määräsi talousarvioon oman määrärahan kirjas-

tolle. Summa oli aluksi verraten pieni. Kunnan antama avustus merkitsi kuitenkin sitä, että kirjasto 

oli oikeutettu saamaan myös valtion avustusta. (Metsola 1950, 6.) 

 

 

TAULUKKO 1. Kirjaston tulojen kehitys 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. 

 

Vuosi Tulot (mk) 

1877–1879 412,75 

1880–1884 693,25 

1885–1889 312,98 

1890–1894 587,13 

1895–1899 641,46 

1900–1904 482,38 

1905–1909 454,65 

1910–1914 768,75 

1915–1919 424,20 

1920–1924 1851,64 

1925–1929 5719,50 

 

Taulukosta 1 nähdään Kalajoen lainakirjaston tulojen kehitys vuosilta 1877–1929. Tulot eivät 

olleet tasaisia vaan ne saattoivat vaihdella paljonkin, kuten esimerkiksi vuosien 1880–1884, 

1885–1889 ja 1890–1894 välisistä eroista voidaan nähdä. Tuolloin lainauksista ja sakoista saata-

vat tulot olivat kuitenkin suhteellisen tasaiset. Kirjasto alkoi saada koiraveroa vuonna 1891, mikä 

tasoitti tuloja jonkin verran joksikin aikaa. Aikavälien 1915–1919 ja 1920–1924 suuri ero johtuu 

siitä, että vuodesta 1920 kunnan avustus nousi suuremmaksi kuin aiemmin. Vuosien 1925–1929 



 

25 

aikana valtioltakin saatiin avustusta, mikä vaikutti positiivisesti kirjaston taloudelliseen tilantee-

seen. 

6.2 Maailmansotien välillä 

Vuonna 1923 kantakirjastossa siirryttiin uuteen lainausjärjestelmään, niin sanottuun yksikorttijär-

jestelmään. Jotta tämä oli mahdollista, kirjasto sai valtiolta avustusta. (VK, 1923.) Etelänkylän 

lainakirjaston johtokunnan kokouksen pöytäkirjamerkinnöistä vuodelta 1923 tuli esiin ensimmäi-

sen kerran puhe eri kirjastojen yhdistämisestä. Etelänkylän kirjastoa suunniteltiin yhdistettäväksi 

kantakirjastoon, mutta tällöin päädyttiin kuitenkin vielä säilyttämään Etelänkylän kirjasto erillään 

kantakirjastosta. (KiJ, 4.2.1923.) Tämä kuitenkin enteili tulevaisuuden sivukirjastojen lakkautta-

mista. 

 

Vuonna 1928 Suomeen saatiin laki, joka nimettiin Kansankirjastolaiksi. Esimerkiksi kirjastonhoita-

jien pätevyysvaatimukset määritettiin ensimmäisen kerran. Kelpoisuudet olivat kuitenkin liian 

tiukat, koska jo alan koulutuksen riittävä järjestäminen osoittautui ongelmalliseksi. Vuoden 1928 

laista alkoi myös Suomen yleisten kirjastojen maksuttomuuden perinne. (Eskola 2009, 291, 296, 

304.) 

 

Vuonna 1928 kirjastonhoitajan valinnan yhteydessä oli ensimmäisen kerran johtokunnan pöytäkir-

joissa maininta hoitajalle maksettavasta palkasta. Tuolloin kirjaston hoitajaksi valitulle Jaakko 

Siipolalle maksettiin 250 markan vuosipalkka työstään. Saman vuoden lopulla merkittiin talousar-

viossa seuraavalle vuodelle tuloihin 500 markkaa kunnalta ja 500 markkaa valtiolta. Kirjojen os-

toon arvioitiin tuolloin kuluvan 1042, 50 markkaa vuonna 1929. (KiJ, 20.5.1928, 12.12.1928.) 

 

1930-luvun loppupuolella kirjastoalalla oltiin toiveikkaita. Pulakausi aiheutti notkahduksen kirjasto-

jen rahoituksessa, mutta toipuminen siitä oli jo alkanut ja jatkui. Kuitenkin 1930-luku oli pettymys 

ja vain sen alkupuolella tapahtui ripeää kehitystä. Maailmansotien välisenä aikana kirjastoja pidet-

tiin alaluokkaisina, sillä niitä ei kannattanut sivistyneen keskiluokan suosio. Vuoden 1939 alku-

puolelle saakka aikaa leimasi kuitenkin optimismi, johon vaikutti maan kohentuva talous ja kirjas-

toalan omat kehitystekijät (Mäkinen 2009c, 311, 315, 316.)  
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Maailmansotien välillä Kalajoella lainakirjastot kehittyivät ennen kaikkea sivukylillä. Kun toinen 

maailmansota alkoi, valtion oli keskitettävä taloudelliset voimavarat maanpuolustukseen. Kirjasto-

jen oli siis luovuttava omistaan ja kansankirjastolakiin tehtiinkin muutos, joka määräsi kirjastojen 

avustukseksi 35 prosenttia menoista. Tämä määrä oli voimassa vuoteen 1944 ja alennus vähensi 

kirjastojen valtionavustuksia suurin piirtein kolmanneksella. Toisen maailmansodan aikana vuon-

na 1943 lainaustavassa siirryttiin uuteen aikaan, kun Kalajoen kirjastolle saatiin avohyllyt kirjoille. 

(VK 1943; Kyllönen 1980, 448; Mäkinen 2009c, 317.) 

 

Suomen kirjastoihin kertyi maailmansotien välillä ja sota-aikoina kirjallisuutta, joka oli epäsopivaa 

poliittisten muutosten jälkeen. Syyskuun 1944 välirauhansopimuksessa oli artikla, joka koski yh-

distyneitä kansakuntia ja eritoten Neuvostoliittoa kohtaan vihamielistä propagandaa harjoittavien 

järjestöjen kieltämistä. Artiklaa sovellettiin myös kustannustoiminnassa, kirjakaupoissa ja kirjas-

toissa. Tämä johti siihen, että esimerkiksi kirjastoista oli poistettava yleisön saatavilta kirjallisuut-

ta, joka saattaisi vaikuttaa kielteisesti Suomen ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin. (Mäkinen 

2009c, 344.) Kalajoen kirjastossa päätettiin vuonna 1944 poistaa yhteensä 17 Neuvostoliitolle 

vihamielistä kirjaa, muun muassa Suomen sinivalkoinen kirja ja Adolf Hitlerin Taisteluni. Kirjat 

paketoitiin ja vietiin poliisiviranomaisten sinetöiminä kunnanviranomaisten määräämään paik-

kaan. (KaP, 20.8.1945.) 

 

6.3 Maailmansotien jälkeen 

Vuonna 1949 Kalajoen kirjasto täytti pyöreät 100 vuotta ja alkuvuodesta 1950 vietettiin varsinais-

ta Kalajoen kirjastolaitoksen 100-vuotisjuhlaa Kalajoen Teatteritalossa. Kutsuvieraina tilaisuudes-

sa oli esimerkiksi entisiä kirjastonhoitajia ja kirjastolautakuntien puheenjohtajia. Ohjelmassa oli 

muun muassa kirjastolautakunnan silloisen puheenjohtajan H. C. Östmanin tervehdyspuhe, jossa 

hän käsitteli kirjaston perustamisvaiheita ja silloisia olosuhteita sekä totesi Kalajoen kirjaston 

olleen ensimmäisiä Pohjois-Suomeen perustettuja kirjastoja. (Kalajoen kirjaston…, Keskipohjan-

maa, 26.2.1950.) Juhlaa varten Oskari Metsola laati kirjaston 100-vuotishistoriikin. 

 

Vuonna 1948 nidoksia oli kantakirjastossa 1581 kappaletta ja lainaajia 273 (Kyllönen 1980, 493). 

Seuraavan vuoden lopussa kantakirjastossa ja kahdeksassa piirikirjastossa oli kirjoja yhteensä 

5402 nidosta, lainaajia 595 ja annettuja kirjalainoja 6031 kappaletta. Samana vuonna yhteiset 
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menot olivat 118 011 markkaa, mutta valtionavustusta saatiin 58 677, 50 markan arvosta. (Metso-

la 1950, 9.) Kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1958 kantakirjastossa oli kirjoja 2058 kappa-

letta ja lainaajia 428 (VK, 1958). 

 

Vuonna 1961 tuli voimaan uusi kirjastolaki, ja se aiheutti Kalajoella keskustelua esimerkiksi au-

kioloajoista sekä lainausajan muuttamisesta kahdesta viikosta neljään viikkoon. Nämä muutokset 

tehtiinkin, ja kirjaston aukioloaika oli tuolloin kuusi tuntia viikossa. Seuraavana vuonna kirjaston-

hoitajan palkkaa haluttiin korottaa, koska tehtävät olivat lisääntyneet uuden lain myötä. Vuonna 

1964 sivukirjastojen siirtämistä kouluille pohdittiin, koska uuden lain mukaan asuinhuoneistot 

eivät olleet sopivia kirjaston sijoituspaikkoja. (KaP, 18.9.1961, 24.10.1961, 15.5.1964.) 
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7 KIRJASTO KEHITTYY: VUODET 1970–1999 

1900-luvun viimeiset vuosikymmenet olivat vilkkaan kehityksen vuosia Kalajoen kirjastolaitoksel-

le. Paljon uusia palveluja otettiin käyttöön ja 1980-luvulla alettiin siirtyä ATK-järjestelmiin, jotka 

ovat nykyisin keskeisessä osassa kirjaston työssä. Kalajoella kirjastolle saatiin myös kauan kaiva-

tut uudet kirjastotilat vastavalmistuneen koululaitoksen yhteyteen. 

 

7.1 1970-luvun alku 

Vuonna 1972 pääkirjaston aukioloajat olivat maanantaina ja perjantaina 15.00–20.00 ja tiistaina, 

keskiviikkona ja torstaina 12.00–16.00. Kalajoen kunnalliskotiin perustettiin siirtokirjasto, josta 

pystyi lainaamaan kerran viikossa torstaisin kello 9.00–11.00. Edellisenä vuonna pääkirjaston 

lainausmäärät olivat vähentyneet, mutta sivukirjastoissa lisääntyneet. Jotta kirjaston lainaustoi-

mintaa saatiin vilkastutettua, pääkirjastolla päätettiin alkuvuodesta pitää kirjanäyttely. Kaukolaino-

jen postimaksut siirrettiin asiakkaitten maksettavaksi. Tuolloin alettiin myös keskustella kirjastoau-

ton tarpeesta ja päätettiin hankkia tarkat laskelmat niin auton vuokraamisesta kuin ostamisesta-

kin. Loppuvuodesta oltiin huolissaan sivukirjastojen tiloista, sillä ne eivät vastanneet yleisiä vaa-

timuksia. Tämä saattaisi johtaa valtionavun menettämiseen. (Kiltk, 1972.) 

 

Raution kunta liitettiin Kalajokeen vuonna 1973, mikä johti kirjaston ohjesääntöjen muuttamiseen. 

Kirjastolautakunta päätti tehtyjen selontekojen perusteella kannattaa kirjastoauton hankkimista 

Kalajoelle. Vaihtoehtona ollutta kirjastoperävaunua pidettiin epäkäytännöllisenä. Kirjaston suu-

rimmat tarpeet 1970-luvulla olivat lisätyövoima, kirjastoauton välttämättömyys ja kirjaston määrä-

rahojen korottamisen tarve. (Kiltk, 1973.) Kuitenkin Kalajokilaakso-lehdessä kirjoitettiin, että edel-

lisenä vuotena oli pääkirjastossa koettu suuri lainauksien lisäys aikaisempaan vuoteen. Syiksi 

arvioitiin opettajien ahkeruus tuoda oppilaitaan entistä enemmän kirjastoon sekä kirjaston arvos-

tuksen kasvu. Lisäksi mainittiin kirjaston siirtyneen lainauksessa vuonna 1973 detroit-

järjestelmään. (Ennätyskasvu…, Kalajokilaakso, 1973: 6.) Jo tuolloin oli puhetta liian vähäisistä 

työntekijämääristä, sillä Keskipohjanmaassa kirjoitettiin vuonna 1976 kirjaston lainauslukujen 

olevan sen verran korkeat, että luvut edellyttäisivät neljää työntekijää (ks. liite 5, kuva lainaustilas-

tosta). Tuolloin kirjastoa hoiti vain kaksi vakituista henkilöä. (Levyt pyörivät…, Keskipohjanmaa 
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13.10.1976.) Lautakunta totesi, että henkilökuntaa tulisi lisätä jo senkin vuoksi, että kirjaston uu-

sien tilojen valmistuttua toiminta lisääntyy ja aukioloaikaa joudutaan lisäämään. (Kiltk, 15.9.1976.) 

 

Kirjastolautakunta käsitteli kirjastoauton ja sivukirjastojen kustannusten suuruuksia vuonna 1974. 

Etelänkylän sivukirjastoa ehdotettiin lakkautettavaksi vähentyneen lainauksen takia ja se myös 

lakkautettiin. (Kiltk, 24.2.1974.) Ilmassa alkoi siis olla sivukirjastojen yleinen lakkauttaminen. Tou-

kokuussa kirjojen lainausajan ylittämisestä päätettiin huomauttaa asiakkaita postikortilla, jolloin 

kirjan palautuksen yhteydessä postikulut perittiin asiakkaalta. Seuraavana vuonna oli tarkoitus 

ottaa satutunnit kirjaston työnkuvaan, mitä oli ehdottanut Kalajoen Mannerheimin Lastensuojelulii-

ton osasto. (Kiltk, 30.5.1974, 14.10.1974.) 

 

7.2 Uudet tilat ja uusia palveluja 

Syksyllä 1977 kantakirjasto muutti vihdoin uuteen, vastavalmistuneeseen kirjastotaloon, joka 

rakennettiin peruskoulun yläasteen ja lukion yhteyteen. Samaan aikaan Kalajoella alkoi myös 

kirjastoautotoiminta, mikä johti siihen, että Raution omaa kantakirjastoa lukuun ottamatta sivukir-

jastot tulivat tarpeettomiksi ja ne lakkautettiin syyskuussa. (Kiltk, 1977; Kyllönen 1980, 494.) 

 

Vuonna 1978 Kalajoen kirjastossa aloitettiin satutunnit. Kunnanhallitukselta saatiin tuolloin ohjeis-

tus, että määrärahoja tulisi supistaa. Kuitenkin toiminnan tuli pysyä samanlaisena ja uusia toimin-

tamuotoja voitiin aloittaa vain poikkeustapauksissa. Mikäli kirjastolautakunta ei saisi menoja kar-

sittua tarpeeksi, kunta karsisi loput. Kirjastolautakunta arvioi, että kunnan asettama enintään 8 

prosentin kasvu käyttömenoissa ylitettäisiin. Syiksi mainittiin muun muassa nousseet kirjojen 

hinnat. Lautakunnan mielestä oli huono aika ryhtyä huonontamaan kirjaston palvelujen tasoa, 

koska kuntaan oli juuri saatu uusi pääkirjasto ja kirjastoauto. Lisäksi mainittiin valtionapujärjes-

telmän muutos, joka toisi lisäystä valtiolta saataviin avustuksiin. (Kiltk, 1978.) 

 

Lainausmäärät kohosivat kirjastoauton ansiosta vuonna 1979. Autolainojen osuus kirjojen koko-

naislainausmäärästä oli 40 prosenttia. Pysäkkejä autolle kertyi 69 ja lainaajia 946. Yli puolet lai-

naajista (60 prosenttia) oli lapsiasiakkaita. (Lainausmäärät…, Kalajoki-lehti 25.1.1979.) Tuolloin 

kunnalliskodin siirtokokoelma lakkautettiin ja korvaavaksi palveluksi tuli kirjastoauto. Autopysäk-
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kiä kunnalliskodilla oli jo aikaisemmin kokeiltu, jolloin asiakkailla oli suurempi kirjavalikoima käy-

tettävissään. Kokeilu oli positiivinen, sillä lainaajat olivat olleet tyytyväisiä. (Kiltk, 24.7.1979.) 

7.3 1980-luvun tavoitteita 

Vuonna 1979 kirjastolle laadittiin toteuttamisohjelma vuosille 1980–1984. Toteuttamisohjelmassa 

mainittiin edellisen suunnitelman kirjastolautakunnan osalta pääosin toteutuneeksi: vuonna 1977 

pääkirjastolle oli saatu uudet tilat, kirjastoauto aloitti toimintansa ja sivukirjastot lakkautettiin ja 

kirjastoon saatiin musiikkilaitteisto. Lisäksi vuonna 1978 oli kirjastoon perustettu toisen kirjasto-

apulaisen virka ja kirjastossa oli 3,5 kirjaa asukasta kohden. Kirjaston käyttö oli lisääntynyt vuo-

teen 1976 verrattuna lähes kaksinkertaiseksi ja yli kaksinkertaiseksi vuoteen 1975 verrattuna. 

Tilastoissa näkyi tosin vain lainausten lisääntyminen, mutta myös musiikinkuuntelu, neuvonta ja 

erilaiset tiedustelut, näyttelytoiminta ja luokkakäynnit lisääntyivät. 1980-luvun alkupuolen suunni-

telmassa mainittiin tavoitteeksi esimerkiksi musiikkiaineiston lainauksen aloittaminen vuonna 

1980 klassisen musiikin ja satukasettien osalta. (Kiltk, 1979.) 

 

Alkuvuodesta 1980 saatiinkin lupa av-aineiston lainauksen aloittamiseen (Kiltk, 29.1.1980). Sa-

mana vuonna päätettiin järjestää syyskuussa tutustumispäivä eläkeläisille, jotka käyttivät kirjastoa 

suhteellisen vähän. Syyksi epäiltiin esimerkiksi sitä, etteivät kirjaston palvelut olleet tarpeeksi 

tuttuja. Tutustumispäivässä oli tarkoitus esitellä eri palvelumuodot, kuulla mielipiteitä silloisista 

palveluista ja niiden parantamisesta. (Kiltk, 22.4.1980.) Vuonna 1980 kirjaston tilastoja oli vertailtu 

läänin lukuihin, mikä osoitti kirjaston käytön, kirjojen määrän ja lainausmäärän olevan Kalajoella 

läänin keskitasolla. Kirjaston monipuoliseen toimintaan suhteutettuna henkilökuntaa oli edelleen 

liian vähän. (Kirjastoasiat.., Kalajoki-lehti 27.3.1980.) 

 

Vuonna 1984 valiteltiin koulutetun kirjastohenkilökunnan puutetta (Uudet virat…, Kalajokilaakso 

14.1.1984). Samana vuonna aukioloaikoja jouduttiin supistamaan, koska määrärahoja oli niukalti 

(Kirjaston ovet…, Liitto 25.1.1984). Myös pätevän työvoiman puute vaikutti aukioloaikojen lyhen-

tämiseen, koska kirjastotoiminta oli laajentunut. Lainaukset lisääntyivät tuohon aikaan 7–8 pro-

senttia vuosittain, mikä olisi puoltanut aukioloajan pitämistä samana tai lisäämistä, mutta henkilö-

kunnan vähyydestä johtuen kaikkia tehtäviä ei ehditty tehdä. (Kirjasto on…, Kalajoki-lehti 

9.2.1984.) 
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Vuonna 1985 kirjaston käyttösäännöissä mainittiin toiminnan tavoitteiksi muun muassa kuntalais-

ten tiedonsaannin tasa-arvon turvaaminen ja vapaan tiedonkulun edistäminen. Tämä tarkoitti sitä, 

että jokaisella kuntalaisella täytyisi olla samanlaiset mahdollisuudet tiedon saamiseen. Myös kir-

jallisuudenharrastuksen edistäminen ja opiskelun tukeminen mainittiin tavoitteissa. (Esite ja käyt-

tösäännöt 1985.) 

 

Samana vuonna tehtiin pitkän aikavälin tavoitesuunnitelma, joka ulottui vuoteen 2000 asti. Siinä 

arveltiin tiedon merkityksen kasvavan tulevaisuudessa sekä kirjan aseman muuttuvan atk-

tiedostojen vuoksi. Kirjaston nähtiin suojelevan kirjaa ja edistävän kirjallista kulttuuria, mutta sa-

malla myös olevan avoin uusille välineille ja menetelmille kirjastotyössä. Yleistavoitteita olivat 

esimerkiksi Kalajoen tietokeskuksena ja paikallistiedon tietopankkina toimiminen sekä omatoimi-

seen tiedon etsintään opastaminen. Myös kansainvälisen yhteisymmärryksen edistäminen mainit-

tiin, ja tämä olikin ensimmäinen kerta kun kirjastolautakunnan pöytäkirjoissa puhuttiin kansainvä-

listymisestä. Yksi yleistavoitteista oli viihtyisien kokoontumis- ja yhdessäolotilojen tarjoaminen 

kuntalaisille, mikä osoittaa, että jo tuolloin kirjastoa alettiin ajatella myös jonkinlaisena kuntalais-

ten olohuoneena. (Kiltk, 17.4.1985.) 

 

Kirjaston yhdeksi aineistoksi tulleet videotallenteet osoittautuivat kestäviksi, kirjastoon soveltuviksi 

sekä asiakkaitten keskuudessa suosituiksi. 1980-luvun lopulla videokasetteja oli vasta 30 kappa-

letta. Ensisijaisesti pyrittiin tarjoamaan kotimaista tuotantoa, vaikkakin tekijänoikeuksien takia 

kotimaista oli vaikea hankkia ja uudehkot tallenteet olivat kalliita. Lautakunta päätti 6.4.1989 vi-

deotallennetarjonnan laajentamiseksi lisätä videotallennevalikoimaa kotimaisella tarjonnalla, aloit-

taa kasettien lainaamisen myös kirjastoautossa, muuttaa tallenteiden laina-aikaa seitsemäksi 

vuorokaudeksi ja sakkomaksun 10 markaksi vuorokaudelta, jos tallennetta ei palautettu määräai-

kana. (Kiltk, 6.4.1989.) Myöhemmin samana vuonna päätettiin videotallenteiden korvauksista, 

jotka tutkittaisiin tapauskohtaisesti ja niistä päätti kirjaston johtaja (Kiltk, 21.6.1989). 

 

7.4 1990-luvun alku ja lama 

Kalajoen kirjastossa alettiin hiljalleen valmistautua vuonna 1992 tapahtuvaan lainaus- ja tiedon-

hakujärjestelmän käyttöönottoon vuoden 1991 puolella. Lisätyövoimaa ei saanut rekisterityötä 

varten palkata ja sijaistenkin palkkaaminen oli kiellettyä vuonna 1992. Kirjaston kokoelmien rekis-
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teröintiin varattiin aikaa yksi vuosi sillä edellytyksellä, että työhön pystyttiin irrottamaan kaksi hen-

kilöä lähes kokopäiväisesti. Kirjaston kokoelmissa oli tuohon aikaan nimekkeitä noin 65 000. Au-

kioloaikoja jouduttiin supistamaan, jotta rekisteri saatiin tehtyä. (KKltk, 12.12.1991.) 

 

Vuonna 1991 otettiin käyttöön noin 100 kappaletta YLE:n tallennepalvelun kasettia. Kasetteja 

lainattiin tuolloin jo kaikista kirjaston toimipisteistä. Kirjastolle saatiin uusi kirjastoauto. Kirjaston 

budjettiin jouduttiin tekemään 100 000 markan leikkaus ja lama näkyi muutenkin esimerkiksi kir-

jaston käytön lisääntymisenä. Aikuisten kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden käytöt lisääntyi-

vät, mutta toisaalta nuorten ja lasten lainausluvut kääntyivät laskuun. (KKltk, 26.2.1992.) 

 

Vuonna 1992 kirjaston käyttö lisääntyi voimakkaasti laman seurauksena, vaikka aukioloaikoja 

jouduttiin supistamaan, kirjastoauto ei liikkunut ja Raution kirjasto oli ajoittain kiinni. Kirjasto osuus 

tuohon aikaan kunnan budjetista oli yksi prosentti, mutta silti kirjasto tavoitti noin 75 prosenttia 

kuntalaisista. (KKltk, 7.9.1992.) Kesäkuussa 1992 toteutetussa määrärahojen leikkauksessa tar-

vehankintoihin kohdistettiin suurimmat supistukset, joista eritoten kirjojen hankinta kärsi (KKltk, 

25.11.1992). 

 

 

TAULUKKO 2. Kirjastotoimen talousarvion mukaiset määrärahat vuosille 1991 ja 1993. 

 

Palvelu Talousarvio 1991 (mk) Talousarvio 1993 (mk) 

Kirjastoaineisto 380 000 300 000 

Laajennettu toiminta (satutunnit) 2000 1000 

Muovit ja kirjojen sidonta 23 000 18 000 

Sanoma- ja aikakauslehdet 43 000 40 000 

Äänitteet 25 000 25 000 

Videot 20 000 15 000 

 

Kuten taulukko 2 osoittaa, lama vaikutti kirjaston määrärahoihin niitä alentavasti. Tiukassa talou-

dellisessa tilanteessa oli kunnan jokaisella sektorilla pyrittävä leikkaamaan kuluja. Äänitteiden 

osalta arviot pidettiin samana, mutta muiden aineistojen sekä satutuntien ja muovituksen ja kirjo-

jen sidonnan kohdalla määrärahoja jouduttiin alentamaan. Suurimmat vähennykset koskivat kir-

jastoaineistoa eli kirjallisuutta. 
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7.5 Siirtyminen atk-aikaan 

1980-luvulla atk-järjestelmät tulivat pikku hiljaa osaksi kirjaston palveluja. Alkuvuodesta 1985 

pohdittiin kirjastoon hankittavan tiedonhakulaitteiston vuokraamista, mutta kirjastolaitos piti pa-

rempana vaihtoehtona laitteiston hankkimista omaksi. (Kiltk, 23.1.1985.) Vuonna 1985 otettiin 

käyttöön kotimaisen kirjallisuuden KATI- ja ulkomaisen kirjallisuuden KAUKO-tietokannat, jotka 

sisälsivät yhteensä noin 250 000 kirjallisuus- ja artikkeliviitettä. Näin oli päästy Kalajoella kiinni 

atk-aikaan. (Kalajoen kirj…, Keskipohjanmaa 14.2.1985.) Samana vuonna otettiin käyttöön myös 

tietopalvelulaitteet, joiden kautta käytössä oli viisi tiedostoa. Vuonna 1986 todettiin vielä tietopal-

velun käytön olevan vähäistä (Kirjasto tarj…, Kalajokilaakso 9.2.1986).  

 

Kirjastolautakunta piti vuonna 1987 atk-pohjaiseen järjestelmään siirtymistä välttämättömänä 

kirjaston palvelukyvyn, henkilökuntatilanteen ja yleisestikin koko kirjastoalalla tapahtuvan kehityk-

sen vuoksi. (Kiltk, 19.6.1987.) Seuraavana vuonna tarkoitus oli aloittaa atk-laitteiden käyttöönotto, 

mutta kirjastolautakunta totesi työskentelytilojen olevan riittämättömät tähän. 

 

Kalajoki, Nivala, Ylivieska ja Haapavesi valmistelivat vuodesta 1986 lähtien atk-yhteistyötä. 

Suunnitelman mukaisesti kirjastot muodostaisivat yhteisrekisterin, jossa olisi tiedot yli 300 000 

kirjasta ja muusta aineistosta. Tiedot olisivat kaikkien järjestelmään kuuluvien kirjastojen selailta-

vissa ja käytettävissä kaukopalveluna. Tiedot tallennettiin Kalajokilaakson tietotekniikkakeskuk-

sen tietokoneeseen, ja kirjasto-ohjelmistona oli Pallas. Jotta Kalajoen kirjasto pystyi osallistu-

maan yhteistyöhön, tuli kirjastolle hankkia rekisterin tekoa varten mikrotietokone ohjelmistoineen 

sekä kirjoitin. (KKltk, 8.2.1989.) Vuonna 1989 yhteistyö sai nimen Tiekkö. 

 

7.6 Tiekkö-yhteistyön alku 

Vuonna 1986 Kala- ja Pyhäjokilaaksoissa aloitettiin Tiekkö-yhteistyö. Aluksi päätarkoituksena 

Tiekkö-kirjastoilla oli saada aikaiseksi yhteinen aineistotietokanta, joka perustettiin 1990-luvun 

alkupuolella. Atk-lainaus alkoi Kalajoella 15.3.1993. Vuonna 1998 aloitettiin etäpalvelujen tarjoa-

minen asiakkaille Internetissä. (Kalajoen kaupunki 2011, hakupäivä 26.1.2011.) 
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Yhteistyöstä neuvottelivat aluksi Kalajoki, Nivala, Ylivieska ja Haapavesi, mutta myös Alavieska, 

Pyhäjoki ja Sievi olivat kiinnostuneita. 1980-luvun lopulla Tiekkö-kirjastojen kirjojen yhteismäärä 

oli 390 000 kappaletta, lainaajamäärä 24 600, lainausten määrä 1 065 000 kappaletta vuodessa 

ja kävijämäärä 600 000 vuodessa. Yhteistyön tuloksena oli tarkoitus syntyä yhteinen kokoelmatie-

tokanta, joka olisi kaikkien asiakkaiden nähtävissä ja teokset varattavissa. (KKltk, 3.10.1989.) 

 

Tiekkö-yhteistyösopimus allekirjoitettiin vuoden 1991 alussa, jolloin Kalajoki, Nivala, Sievi ja Yli-

vieska hyväksyivät sopimuksen yhteisen kirjastojärjestelmän toimittamisesta. Yhteinen lainausjär-

jestelmä ja lainauskortti saatiin käyttöön vuonna 1993, kun kokoelmien luettelointi uuteen järjes-

telmään oli pääosin valmis. (KKltk, 26.2.1991; Tiekkö-strategia 2000–2006, 3.) 

 

1990-luvun loppupuolella Tiekkö-yhteistyöverkkoon kuuluivat Alavieskan, Kalajoen, Nivalan, Ou-

laisten, Sievin ja Ylivieskan kunnankirjastot, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan 

yksikön kirjastot, Raudaskylän Kristillisen Opiston kirjasto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun 

Oulaisten sosiaali- ja terveysalan kirjasto. Oppilaitoksien kirjastot erosivat kirjastoryhmästä elo-

kuussa 2003, koska ammattikorkeakoulut siirtyivät käyttämään Voyager-kirjastojärjestelmää. 

(Tiekkö-strategia 2000–2006, 3; Tiekkö-strategia 2008–2012, 3.) 

 

Vuosikymmenen lopussa Tiekkö-kirjastojen osaamisen ja yhteistyön tärkeimpinä tuloksina nähtiin 

juuri yhteisen kokoelmatietokannan, kirjastojärjestelmän, laitteiston ja koulutustoiminnan ja Inter-

netissä syyskuussa 1998 avatun kotisivun ja kokoelmien etäkäytön saaminen käyttöön. Kirjasto-

jen verkottumisen nähtiin kasvattaneen alueellista tietovarantoa ja omavaraisuutta. (Tiekkö-

strategia 2000–2006, 3.) Syksystä 1998 käytössä olleiden kotisivujen vaikutuksesta kokoelmien 

etäkäyttö kouluista, kodeista ja työpaikoilta oli noussut ensimmäisen Tiekkö-strategian kirjoittami-

seen mennessä kolminkertaiseksi aiempaan verrattuna. Etäkäytön määrä oli noihin aikoihin lähes 

17 000. (Tiekkö-strategia 2000–2006, 5.) 
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8 UUSI VUOSITUHAT: VUODET 2000–2009 

Ensimmäistä Tiekkö-strategiaa alettiin suunnitella vuoden 1999 marraskuussa Kalajoella pidetys-

sä strategiaseminaarissa, jossa pohdittiin syvemmin yhteistä toiminta-ajatusta, kehiteltiin Tiekön 

strategiaohjelmaa ja yhteistyövalmiuksia. (Tiekkö-strategia 2000–2006, 6.) Tiekkö-strategia 

2000–2006 oli Suomen kirjastojen ensimmäinen alueellinen strategia (Suomen kuntaliitto 2011, 

hakupäivä 4.4.2011). Ohjelmakauden kehittämiskohteiksi päätettiin kuusi painopistealuetta: hen-

kilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen, lukuharrastuksen edistäminen, verkkopalveluiden alu-

eellinen sisällöntuotanto, kokoelmayhteistyö, laadun kehittäminen ja toteutus ja viimeisenä kirjas-

tonkäytön ja tiedonhaun opettaminen eri asiakasryhmille. Tuolloin päätettiin, että ensimmäisten 

vuosien aikana keskityttäisiin kolmen ensimmäisen kohteen toteuttamiseen. Tosin lukuharrastuk-

sen edistäminen oli jo käynnistetty strategian kirjoittamisaikaan. (Tiekkö-strategia 2000–2006, 

10.) 

 

Tilanne Tiekkö-kirjastoissa vuosisadan vaihteessa oli muun muassa sellainen, että toiminta-

alueen kunnankirjastot tarvitsivat ainakin 10 lisävirkaa. Virkojen vajetta tuli korjata normien mu-

kaisiksi, koska 1990-luvulla uusien virkojen ja toimien perustaminen tyrehtyi ja virkoja lakkautet-

tiin. (Tiekkö-strategia 2000–2006, 6-7.) Laman vaikutukset näkyivät siis kirjastoissa yhä. 

 

Tiekkö-kirjastojen yhteiskunnalliseksi merkitykseksi nähtiin muun muassa tiedon ja kulttuurin 

tarjoaminen kaikille asuinpaikasta riippumatta. Kirjaston tuli toimia ikkunana paikalliseen ja glo-

baaliin kulttuuriin vahvistaen paikallista kulttuuria ja tarjoten tietoa muista kulttuureista. Koska 

kansalaisten tiedonhankintataitojen ohjaus oli tullut kirjastoihin uudeksi tehtäväksi, yhteistyötä 

tälläkin saralla tuli kehittää ja myös uutta ammattitaitoa tarvittaisiin. Resurssit olivat kuitenkin vä-

hissä suhteutettuina käyttöön ja kehittämistarpeisiin. (Tiekkö-strategia 2000–2006, 7–8.) 

 

8.1 Uusi Tiekkö-strategia 

Kun uutta Tiekkö-strategiaa vuonna 2007 kirjoitettiin, koettiin kunta-alalla isoja muutoksia. Valtio 

asetti kunnille pakotteita, joiden mukaan kuntien oli tuotettava kunnalliset palvelut edullisesti. 

Melkein joka kunnassa tämä tarkoitti esimerkiksi kirjastotoimen määrärahojen supistamista. Sa-
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malla kunnallisia kirjastopalveluja oli kuitenkin kehitettävä kirjastoalan kehityksen ja kuntalaisten 

muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Ennen kuin uusi strategia kirjoitettiin, piti aiemman strategian 

tavoitteiden toteutumista arvioida ja oli kartoitettava Tiekkö-kirjastojen silloinen tilanne. Tämän 

seurauksena syntyi Piia Hännisen opinnäytetyö Tiekkö-kirjastostrategian 2000–2006 arviointi. 

Loppuvuodesta 2007 pidettiin Tiekkö-strategiaseminaari, jossa arviointityön tulokset ja Tiekkö-

johtoryhmän hyväksymät toiminnan painopistealueet esitettiin kirjastojen henkilöstölle. (Tiekkö-

strategia 2008–2012, 2.) 

 

Ensimmäisen Tiekkö-strategian arviointityön pohjalta strategiatyöryhmä muodosti viisi toiminnan 

painopistealuetta, jotka hyväksyttiin Nivalassa 2.11.2007. Ensimmäinen painopistealue oli luku- ja 

tiedonhakutaitojen edistäminen. Erityisesti lasten lukuharrastuksen edistäminen nähdään tärkeä-

nä toimintana. Perinteisen lukutaidon edistämisen lisäksi Tiekkö-kirjastot katsoivat tärkeäksi myös 

informaatiolukutaidon opettamisen. Jotta tavoitteisiin päästäisiin, toimenpide-ehdotuksia olivat 

muun muassa luku- ja kirjallisuuspiirien pitäminen sekä aikuisille että lapsille ja kirjastonkäytön 

opetuksen saaminen vuosittaiseen opetussuunnitelmaan. Toiseksi painopistealueeksi määriteltiin 

ajantasaisten kirjastopalvelujen saatavuus, mikä tarkoittaa tiedon ja palvelujen hyvää saatavuutta 

iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Myös henkilöstön koulutus ja jaksaminen nostettiin yhdeksi 

painopistealueeksi. Toimintojen jatkuvan kehittämisen takia henkilökunnan täydennyskoulutuk-

seen olisi panostettava. Edellisessä strategiassa asetetut tavoitteet kirjastohenkilökunnan lisää-

misestä, jatkuvasta täydennyskoulutuksesta ja työhyvinvoinnin edistämisestä eivät toteutuneet 

toivotusti. (Tiekkö-strategia 2008–2012, 6–7, 8, 10.) 

 

Neljäntenä kehittämisalueena oli Tiekön yhteiskäytäntöjen kehittäminen. Tärkeänä etuna Tiekkö-

kirjastojen keskuudessa pidetään vertaistukea ja osaamisen ja tiedon jakamista. Vuodesta 1993 

lähtien Tiekkö-kirjastoilla on lisäksi ollut yhteinen aineistotietokanta ja asiakasrekisteri, jotka ovat 

auttaneet alueellisten yhteisten kirjastopalvelujen luomisessa. Vuonna 2000 käyttöön otettiin 

myös seutukuljetus, joka on tehostanut aineiston liikkuvuutta kirjastojen välillä. Tiekön tehtävänä 

olisi yhtenäistää palvelumaksut, laina-ajat ja käyttösäännöt. Viimeisenä painopistealueena strate-

giaan on kirjattu kirjastopalvelujen markkinointi ja imagon kehittäminen. Jotta Tiekkö-kirjastojen 

toimintaympäristön asettamista vaatimuksista kirjastopalveluihin saataisiin kokonaiskuva, täytyy 

selvittää kuntalaisten tarpeet. Tällöin on myös tutkittava niiden, jotka eivät kirjastoa käytä, tarpei-

ta. Kun palvelujen vastaavuutta verrataan kuntalaisten vapaa-ajan ja ammatillisiin tiedontarpei-

siin, voidaan suunnitella paremmin ja määritellä esimerkiksi juuri markkinoinnin kohdentamisen 

tarpeet. Tehtävänä olisi laatia yhteinen markkinointisuunnitelma, jonka avulla imagoa kehitettäi-
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siin dynaamisemmaksi. Myös visuaalista ilmettä tulisi kehittää. (Tiekkö-strategia 2008–2012, 9, 

11.) 

 

8.2 2000-luvun projekteja 

Tiekkö-kirjastojen alueella on järjestetty erilaisia projekteja erilaisin päämäärin 2000-luvun alku-

vuosina. Niihin kuuluvat esimerkiksi:  

 

 Alueellisen tiedon virtuaaliverkko Virma (EU-hanke), vuosina 1999–2001 ja 2005–2007 

 Puusta pitkään, alkaen vuodesta 1999: Seniorinet-portaali seniori-ikäisille (opetusministe-

riön rahoittama)  

 Kirja kantaa, tarina tukee 1–3, vuosina 1998–2004, mukana Tiekkö-kirjastojen lisäksi Me-

rijärven ja Pyhäjoen kirjastot (opetusministeriön rahoittama) 

 Alueellinen lasten- ja nuortenkirjastonhoitaja 2004, ensimmäinen Suomessa 

(Suomen kuntaliitto 2011, hakupäivä 4.4.2011.) 

 

Kirja kantaa, tarina tukee. 

Kirja kantaa, tarina tukee -projekti lähti liikkeelle syksyllä 1998, jolloin keskusteltiin laajasti lasten 

käyttäytymishäiriöistä ja levottomuudesta. Keskustelun haasteisiin pyrittiin vastaamaan projektilla, 

joka tukisi lasten lukuharrastusta, kirjallisuuden tuntemusta ja monikulttuurisuutta. Näiden lisäksi 

projektin oli tarkoitus käsitellä lasten vaikeuksia kirjojen, satujen ja tarinoiden avulla. Projekti sai 

opetusministeriöltä 60 000 markan kokeiluavustuksen vuonna 1999. Seuraavana vuonna projekti 

sai II-vaiheen rahoituksen 30 000 markkaa ja III-vaihe sai vielä vuonna 2001 avustusta 90 000 

markkaa. Kirja kantaa, tarina tukee -projektia tukivat myös Jokilaaksojen kulttuuritoimikunta, kus-

tantajat ja Taiteen keskustoimikunta. Kalajoen kirjastotoimenjohtaja Eila Ainali toimi projektiryh-

män puheenjohtajana ja projektin vetäjänä. (Ainali 2002, 7.) 

 

Aluksi projektiin osallistui henkilökuntaa kahdeksasta eri kirjastosta ja kaikkien kuntien perhepäi-

vähoitajia, heidän ohjaajiaan sekä ala-asteiden opettajia ja oppilaita. Projektin toisessa vaiheessa 

tiedotus suunnattiin pääosin vanhemmille ja lapsille, mutta tiedotus koski myös neuvoloita ja uu-

sia ja tulevia vanhempia. Kolmannessa vaiheessa julkaistiin kirja projektin ideoiden ja aineiston 

pohjalta. (Ainali 2002, 8.) 



 

38 

 

Hankkeen puitteissa kokeiltiin monia uusia toimintoja. Kirjavinkkauksella tavoitettiin kahdeksassa 

kunnassa 179 opettajaa ja 3434 oppilasta runsaassa kahdessa kuukaudessa. Perhepäivähoitajil-

le tarkoitetuissa tilaisuuksissa esiteltiin lukemisen merkitystä lapsille sekä lapsen ja vanhemman 

tai hoitajan yhteisen hetken merkitystä. Tilaisuuksiin saatiin koottua 215 perhepäivähoitajaa ja 

muuta kuulijaa. Helmikuussa 2001 aloitettiin vanhemmille suunnatut luennot, jotka käsittelivät 

lukemisen merkitystä lapsille ja hyvän lastenkirjan ja lukuhetken vaikutusta lapsen kehitykseen. 

Vuoden 2001 huhtikuussa järjestettiin opettajille ja kirjastojen työntekijöille koulutusta kirjavinkka-

uksesta. Tärkeä kokeilu oli myös Kirja kantaa, tarina tukee -kotisivut, joille koottiin projektin suun-

nitelma, asiantuntijaseminaarista aineistoa, kirjalistoja ja linkkejä lastenkirjasivuille. (Ainali 2002, 

8-9.) 

 

Projektin ensimmäinen asiantuntijaseminaari, Lukuilo, avasi projektin Kalajoella 19.5.1999. Asian-

tuntijaseminaareja oli yhteensä kolme. Projektin tilaisuuksissa oli kirjastoväen lisäksi läsnä opet-

tajia, terveydenhoitajia, opiskelijoita ja vanhempia. Kirjastoissa kokeiltiin uusina toimintamuotoina 

esimerkiksi satutunteja, satuvarttia, perhepäivähoitajien aamupäiväkäyntejä kirjastossa ja nukke-

teatteriesityksiä. Projektin aikana alkoi valtakunnallinen Kirjaseikkailu 2001. (Ainali 2002, 9.) 

 

Lokakuussa 2000 Kirja kantaa, tarina tukee -projekti sai Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutin 

Onnimanni-palkinnon. Instituutti kutsui projektin kirjastot yhdistyksensä kunniajäseniksi marras-

kuussa 2000. Kaiken kaikkiaan projekti osoitti, että lasten lukeminen on kirjastotyön kivijalka. 

Tehty työ päätettiin koota kirjamuotoon. Kirjastonhoitajille ja luokanopettajille tarkoitettu Kirja kan-

taa, tarina tukee -teos suunnattiin esikoululaisista alkuopetukseen. (Ainali 2002, 10.) 

 

KirjastoVirma 

Pohjois-Pohjanmaan kirjastot aloittivat ensimmäisen yhteisen EU-projektinsa vuonna 1998. Pro-

jektin nimeksi tuli Alueellisen tiedon virtuaalinen yhteistyöverkko Oulun läänissä, mutta kutsu-

manimeksi muotoutui Virma. Alkunsa projekti sai, koska kulttuurihankkeita oli tuolloin vähän eikä 

alueen kirjastoilla ollut yhtään EU-hanketta. Mukaan projektiin lähti yhteensä 37 kuntaa. Toteu-

tusaika oli tammikuusta 2000 heinäkuuhun 2001. (Ainali 2002, Pienten kuntien kulttuurinen virtu-

aaliprojekti Virma, Word-dokumentti.) Projektin tavoitteita olivat muun muassa Pohjois-

Pohjanmaan alueidentiteetin vahvistaminen, monimuotoisen paikallistiedon tuottamisen mallin 

luominen, kirjastojen verkostoitumisen ja digitaalisen sisällöntuotannon valmiuksien parantaminen 



 

39 

ja kirjastotyöntekijöiden ammattitaidon lisääminen sähköisessä ympäristössä. (Ainali 2002, Pien-

ten kuntien kulttuurinen virtuaaliprojekti, PowerPoint-dokumentti.) 

 

Kirjastojen kanssa dokumentoitavan aineiston valintaan osallistuivat kotiseutumuseot ja -arkistot, 

kotiseutu-, kylä- ja kulttuuriyhdistykset sekä oppilaitokset ja niiden opiskelijat (Ainali 2002, Pienten 

kuntien kulttuurinen virtuaaliprojekti Virma, Word-dokumentti). Virman pohja-aineistona toimivat 

Tiekkö-kirjastojen aineisto, Kiri-kimpan aineistotietokanta ja Ostrobotnia-maakuntakokoelman 

aineisto (Ainali 2002, Pienten kuntien kulttuurinen virtuaaliprojekti, PowerPoint-dokumentti). Ny-

kyisin Virman Internet-sivuilta löytyy muun muassa tietoa kuntien kirjastoista, museoista, paikal-

lishistoriasta ja ruoka- ja käsityöperinteistä (KirjastoVirma 2011, hakupäivä 3.5.2011). 

 

8.3  Kalajoen kaupunginkirjasto 2010-luvun lopussa 

Asukkaita Kalajoella oli 9 497 vuonna 2009. Kalajoen kirjastolaitoksella oli Pohjankylän pääkirjas-

ton lisäksi kaksi muuta toimipistettä: Raution kirjasto sekä kirjastoauto. Kirjastojärjestelmänä oli 

Web-Origo ja yhteistyökumppanina muut Tiekkö-kirjastot. Pääkirjastolla työskenteli kuusi henki-

löä, joiden lisäksi muissa kirjastotoimipisteissä oli henkilökuntaa kaksi henkeä. Lainaajia kunnan 

asukkaista oli 36 prosenttia eli 3373 henkilöä ja lainauksia tehtiin yhteensä 157 815 kappaletta. 

Fyysisiä käyntejä kirjastolla oli 68 556 kappaletta ja verkkokäyntejä 14 866. (Kirjastot.fi 2011, 

hakupäivä 4.4.2011; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011a, hakupäivä 28.4.2011.) Kalajoen kirjas-

ton ongelmana oli edelleen jo kauan vaivannut tilanpuute. Kirjastopoliittisen ohjelman mukaan 

kirjastojen toimitilojen suositeltava koko olisi 100 neliömetriä 1000 asukasta kohden, mutta Kala-

joella jäätiin tämän suosituksen alle. (Tiekkö-strategia 2008–2012, 4.) 

 

Taulukossa 3 on esitetty joitakin Kalajoen kirjaston tunnuslukuja vuodelta 2009. Tiedot on otettu 

Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokannasta (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011a, hakupäivä 

28.4.2011). Tilastotietokannan tiedoista on käytetty erityisesti aineistoa ja lainausta koskevia 

tunnuslukuja. 
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TAULUKKO 3. Kalajoen kirjaston tunnuslukuja vuodelta 2009 verrattuna Oulun läänin ja koko 

maan vastaaviin lukuihin. 

 

Tunnusluku Kalajoki Oulun lääni Koko maa 

Hankinnat/(asukasluku/1000) 501,95 450,17 396,43 

Lehdet/(asukasluku/1000) 32,43 21,22 17,07 

Poistot/kokoelmat 2,08 % 6,19 % 6,40 % 

Lainauskierto = lainaus/kokoelmat 1,67 2,46 2,46 

Kokonaislainaus/asukasluku 16,82 21,61 18,64 

Kirjastoautojen lainat/kokonaislainaus 16,10 % 8,32 % 7,52 % 

Fyysiset käynnit/asukasluku 7,22 10,88 10,25 

Lainaajia/asukasluku 35,52 % 43,69 % 40, 31 % 

Kirjastoaineistokulut/asukasluku 9,93 € 8,57 € 7,50 € 

 

Taulukon 3 luvuista nähdään, että esimerkiksi hankinnoissa Kalajoella oltiin vuonna 2009 koko 

maan vastaavan luvun yläpuolella, mutta esimerkiksi poistoja tehdään selkeästi vähemmän. Joil-

lakin osa-alueilla ollaan siis maan keskitasoa tai sen yli, mutta joidenkin tunnuslukujen kohdalla 

olisi parannettavaa. Luvut ovat muuttuneet aiempiin verrattuina (ks. liite 6). 

 

Vuonna 2009 oli Kalajoen kirjastolla suuri juhlavuosi, sillä se täytti tuolloin 160 vuotta. Pitkään 

historiaan on mahtunut paljon kaikenlaista ja tuona aikana niin koko Suomen kirjastokenttä, kuin 

Kalajoenkin kirjastolaitos, ovat muuttuneet paljon. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suomen yleisten kirjastojen historia on pitkä ja vaiherikas. Tänä päivänä yleinen kirjastolaitos on 

olennainen ja jopa itsestään selvä osa yhteiskuntaamme. Alku ei kuitenkaan ollut helppo ja kirjas-

tot ovat joutuneet kohtaamaan useita erilaisia haasteita. Nykyäänkin kirjastot kamppailevat uusi-

en, aiemmista haasteista eroavien haasteiden kanssa. 

 

Kalajoen kirjaston historiaa ja sen merkittävimpiä tapahtumia tutkittiin pääasiassa Kalajoen kau-

punginarkiston materiaalin osalta. Arkistosta päälähteinä toimivat kirjaston johtokunnan, kirjasto-

lautakunnan ja kulttuurilautakunnan pöytäkirjat vuosilta 1896–1992. Ensimmäisten vuosien eli 

1800-luvun pöytäkirjat olivat hajanaisia ja kokouspöytäkirjoja oli suurin piirtein yksi per vuosi. 

Kaikilta vuosilta pöytäkirjamerkintöjä ei ollut, mikä täytyy tulkita siten, että kyseisinä vuosina ei 

kokouksia ole ollenkaan pidetty. Mahdollista on myös, että kyseiset pöytäkirjat ovat hävinneet tai 

noina vuosina tehdyistä päätöksistä löytyisi tietoa jostain muista lähteistä. 1900-luvun alussa 

johtokunnan kokousten pöytäkirjoissa merkintöjä hallitsivat edelleen aineiston hankinta, avustus-

ten hakeminen ja kirjastonhoitajan valinta. Lautakunnan kokousten määrän kehityksestä 1800-

luvun lopulta 1990-luvun alkuun on opinnäytetyön liitteenä taulukko (ks. liite 7). 

 

Ensimmäinen kirjasto Kalajoelle perustettiin siis jo vuonna 1849, kun pohjalaisen osakunnan 

ylioppilailta saatiin kirjalahjoitus. Useissa lähteissä tätä vuotta ei ilmeisesti ole kuitenkaan laskettu 

Kalajoen kirjaston perustamisvuodeksi, sillä esimerkiksi Schadewitz oli merkinnyt vain yhden 

kirjaston perustetuksi ennen vuotta 1850. Tosin tämä yksi kirjasto saattaa kyllä tarkoittaa Kalajo-

en kirjastoa. Kuten useissa muissakin Pohjois-Pohjanmaan pitäjissä, myös Kalajoella alku oli 

hankala eikä kirjastoa saatu toimivaksi ensimmäisellä saati toisellakaan kerralla.  

 

Varsinainen kantakirjasto perustettiin toki vasta 1900-luvun puolella, mutta Kalajoen kirjastotoi-

minta voidaan kuitenkin katsoa alkaneeksi jo 1849, koskapa tällöin ensimmäinen kirjasto pitäjään 

perustettiin. Alku oli sangen vaikea, mutta vakaa pohja kirjastotoiminnalle saatiin kuitenkin aikai-

seksi 1800-luvun loppuvuosikymmeninä. Etenkin, kun kirjasto alkoi saada vakinaisia tuloja esi-

merkiksi koiraveroista, sen toiminta alkoi olla vakaammalla pohjalla kuin aiemmin. 

 

1900-luvun ensimmäiset vuosikymmenet aina 1960-luvun loppuun olivat hitaamman ja vähäi-

semmän kehityksen vuosia. Toki kirjastoille laadittiin tuona aikana kahdesti laki, jonka säädöksiä 
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tuli noudattaa, mutta suuremmat ja ehkä merkittävimmätkin muutokset odottivat vielä tulemistaan. 

Yhteiskunnallisesti 1900-lukua leimasivat sodat ja niiden vaikutukset näkyivät kirjastoissakin esi-

merkiksi avustusten vähenemisenä. Toisen maailmansodan jälkeen Kalajoella niin kuin muualla-

kin Suomessa jouduttiin poistamaan kirjallisuutta, jonka katsottiin haittaavan Suomen ja Neuvos-

toliiton suhteita. Nykyisin tällaisen toiminnan katsottaisiin ehkä rikkovan kirjastojen asemaa puo-

lueettomina instituutioina. Tuolloin kuitenkin katsottiin tärkeäksi pysyä hyvissä väleissä Neuvosto-

liiton kanssa, eivätkä kirjastot olisi voineet muuta tehdäkään kuin noudattaa annettuja ohjeita. 

 

1970-luvulla kirjasto sai vihdoinkin omat uudet tilat, jotka rakennettiin uuden koulurakennuksen 

yhteyteen. Tuohon asti kirjasto oli sijainnut eri rakennuksissa, lähinnä asuinhuoneistoissa, ja tilo-

jen pienuutta olikin valiteltu useasti aikaisemmin. Varsinaisten kirjastotilojen saaminen ei kuiten-

kaan poistanut tila ongelmaa, sillä kokoelmien kasvaessa uudetkin tilat kävivät lopulta pieneksi ja 

myöhemmissä lautakuntien pöytäkirjamerkinnöissä tilojen pienuus alkoi nousta uudelleen esille. 

Kirjasto sijaitsee edelleen noissa samoissa tiloissa, mutta lisää tilaa tarvittaisiin. Toinen vuosi-

kymmeneltä toiselle toistuva ongelma tuntui olevan koulutetun henkilökunnan puute. Työmääriin 

nähden henkilökuntaa ei myöskään ole aina ollut riittävästi. 

 

Kun 1990-luvulla lama tuli Suomeen, oli Kalajoen kirjastolla menossa suuri muutos kirjaston pal-

veluissa. Kalajoella oltiin muiden silloisten Tiekkö-kirjastojen kanssa siirtymässä ATK-pohjaisiin 

lainausjärjestelmiin sekä siirtämässä kirjojen tietoja tietokantaan. Lama vaikutti kuntaan ja sitä 

kautta kirjastoon, ja menoja oli karsittava hankalan taloustilanteen vuoksi. Leikkauksia tehtiin ja 

kuten kirjasto- ja kulttuurilautakunnan eräässä pöytäkirjassa todettiin, suurimmat leikkaukset koh-

distuivat kirjallisuusmäärärahoihin. 

 

Lamalla oli toisenlaisiakin vaikutuksia kirjaston arkeen, sillä asiakkaiden määrä lisääntyi. Kunta-

laiset viettivät aikaa kirjastossa, jonka palvelut olivat maksuttomia ja siten houkuttelevia vaikeas-

sa taloustilanteessa. Kirjaston käytön määrän lisääntymisen ja kirjaston menojen leikkausten 

välillä onkin ristiriita, koska vilkkaamman käytön olisi pitänyt tarkoittaa kenties isompia määrära-

hoja aineiston hankintaan, lisätyövoiman palkkaamista ja enemmän aukiolotunteja. Näin normaa-

litilanteessa ehkä kävisikin. 

 

Kalajoen kirjaston historiasta on huomattavissa myös se, että ylipäänsä menoissa säästämisen 

tarve ja määrärahojen leikkaukset ovat vuosikymmeneltä toiselle olleet osa kirjaston arkea. Soti-

en aikana avustuksia leikattiin, sivukirjastot lakkautettiin säästösyistä ja niiden palvelut on hoita-
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nut 1970-luvulta lähtien kirjastoauto. Myös 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä on joudut-

tu säästämään. Ehkä juuri kirjastojen maksuttomuus on osasyy siihen, että säästöpaineet ovat 

usein kovat. 
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10 POHDINTA 

Ajatus ja kiinnostus kirjastohistoriallisesta opinnäytetyöstä heräsivät kevättalvella 2010. Pitkään 

aihetta saikin metsästää, kunnes lopulta syksyllä 2010 sain toimeksiannon Kalajoen kaupungin-

kirjastolta. Kirjastolaitoksella on pitkä, nyt jo yli 160-vuotinen historia takanaan, joten alusta asti oli 

selvää, että työlleni tulisi tehdä suhteellisen tiukat rajaukset. 

 

Opinnäytetyöni tarkoitus oli siis hahmottaa Kalajoen kirjastolaitoksen historiaa vuosilta 1849– 

2009. Tutkimukseni on historiallis-kvalitatiivinen tutkimus, jossa historiallista analyysiä ja lähdekri-

tiikkiä tutkimusmenetelminä käyttäen olen pyrkinyt saamaan vastauksia tutkimusongelmiini. Halu-

sin selvittää, miten kirjasto on saanut alkunsa, miten se on vuosikymmenien varrella kehittynyt ja 

mitä tärkeitä tapahtumia sen historiassa on. Näkökulmana työhöni on ollut pääasiassa kirjaston 

palvelujen kehitys. 

 

Tehtävästäni teki mielenkiintoisen se seikka, että Kalajoen kirjastosta ei ollut aikaisemmin kirjoi-

tettu muuta historiaa, kuin paperimuotoinen katselmus kirjaston 100-vuotisjuhlaa varten. Kirjaston 

vaiheista oli kyllä jonkin verran mainintoja Matti Kyllösen Kalajoen ja Raution historia -teoksessa, 

mutta yhtenäistä, laajaa selontekoa ei ole tehty. Sain siis lähteä tekemään tutkimustani varsin 

puhtaalta pöydältä. Minulle oli melkein alusta lähtien selvää, että tulisin tutkimaan kirjaston histo-

riaa koko siltä aikaväliltä, minkä se on ollut olemassa. 

 

Työni ei todellakaan ollut mikään helppo tehtävä. Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja 

tietopalvelun koulutusohjelmassa on vain kerran aikaisemmin tehty varsinainen kirjastohistorialli-

nen opinnäytetyö, joten siinnäkin suhteessa oma työni oli aika lailla ainutkertainen. Varsinkin 

teoriaosuuden ja tutkimusmenetelmien hahmottaminen aiheuttivat aluksi melko paljon päänvai-

vaa. En ole historiantutkija enkä historiaa ole opiskellut, joten tunsin aika ajoin olevani varsin 

hataralta ja epävarmalta pohjalta liikkeellä. Toisaalta minulla oli alusta lähtien melko vahva mieli-

kuva siitä, miten tutkimusta tulisin tekemään, joten myös siltä kannalta oikean ja sopivan teorian 

löytäminen tuntui ensi alkuun hankalalta. Pikku hiljaa teoriaosuus kuitenkin alkoi hahmottua ja 

mielestäni löysin itselleni ja työlleni sopivat tutkimusmenetelmät. 
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Koska kirjaston historian käsiteltävä aikaväli muodostui varsin pitkäksi, yritin rajata työni mahdol-

lisimman tarkasti. Päätarkoitukseni oli löytää vastauksia siihen, miten palvelut Kalajoen kirjastos-

sa ovat kehittyneet ja siten keskittyä selkeästi yhteen aihealueeseen. Palvelujen tuottaminen ja 

ihmisten lukuhalu ovat kuitenkin ne syyt, miksi kirjastoja vielä tänä päivänäkin on olemassa. Ra-

jauksesta huolimatta uutta potentiaalista lähdemateriaalia tuntui löytyvän koko ajan lisää ja välillä 

oli vaikeaa panna raja sille, miten paljon uusia lähteitä voi käydä läpi. Mielestäni pysyin loppujen 

lopuksi työni rajauksien puitteissa enkä lipsunut sivupoluille. Internet-lähteitäkin on vain muutamia 

peruslähteitä, joten käytettyjen lähteiden pääpaino on itsestään selvästi arkistomateriaaleissa. 

 

Tällaisesta työstä saisi paljon laajemmankin kokonaisuuden, mitä opinnäytetyöni nyt lopulta on. 

Etenkin, jos historiaa käsittelisi tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin. Arkistomateriaalia olisi tutkit-

tavaksi enemmän, kuin mitä itse loppujen lopuksi kävin lävitse. Tutkin pelkästään kirjaston johto-

kuntien/lautakuntien pöytäkirjoja, mutta esimerkiksi kunnan päätöksentekoa koskevista arkisto-

materiaaleista tai kirkon arkistoista löytyisi varmasti paljon lisää tutkittavaa. Aikaa laajemman ja 

tarkemman historian tekemiseen pitäisi kuitenkin olla huomattavasti enemmän, kuin mitä opin-

näytetyön tekemiseen on ammattikorkeakoulussa varattu. 

 

Opinnäytetyöni on yleiskatsaus tietystä Kalajoen kirjaston historian osa-alueesta. Siksi muitakin 

omastani eroavia tutkimuksia olisi mahdollista tehdä. Esimerkiksi kirjaston talouden kehityksestä 

tai ylipäänsä tunnuslukujen tarkemmasta tarkastelusta saisi hyvinkin oman, kvantitatiivisen tutki-

muksensa, joka valaisisi kirjaston menneisyyttä uudesta näkökulmasta. Kirjaston taloutta voisi 

myös vertailla kunnan talouteen ja päätöksiin, jolloin kirjaston asema kunnan alaisena toimijana 

tulisi esiin. Lisäksi tietyn lyhyemmän aikavälin tapahtumien tutkiminen jostain tietystä näkökul-

masta olisi mahdollista ja antaisi tarkempaa kuvaa kirjaston toiminnasta joltain tietyltä aikakaudel-

ta. Omassa työssäni en myöskään käsittele paljoa sivukirjastoja, joten silläkin puolella riittäisi 

tutkittavaa. Koska Kalajoen kirjastolaitoksen historia on niin pitkä, se ei aivan hetkessä ole lop-

puun käsitelty ja antaa siten useita vaihtoehtoja uusille tutkimuksille. 

 

Ensimmäisen tutkimuksen tekeminen ei koskaan ole helppoa. Vaikka alku olikin hankala, tutki-

musprosessi oli kuitenkin mielenkiintoinen. Opinnäytetyön tekeminen helpottui siinä vaiheessa, 

kun itselle alkoi hahmottua tarkemmin, minkälainen työstä olisi tulossa.  Mielestäni olen löytänyt 

hyvin vastauksia tutkimuskysymyksiini, mutta olen vakuuttunut työstä saisi vielä laajemmankin 

kokonaisuuden aikaiseksi. 
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Opinnäytetyöni etenemisprosessi on ollut opettavainen ja hyödyllinen kokemus. Jos tulevaisuu-

dessa joudun tekemään lisää tutkimuksia, osaan varmasti suunnitella ajankäytön paremmin ja 

tarkemmin. Lisäksi uskon, että toisella kerralla tutkimusprosessin kokonaisuuden hahmottaminen 

on paljon helpompaa, koska tutkimuksen tekemisestä on jo kokemusta. Tärkeää on osata asettaa 

selkeät rajat sekä työlle että sille, kuinka paljon lähteitä haalii tutkittavakseen. Tutkimuksen raja-

uksien noudattamista auttaa se, että tutkimusta tehdessään pitää tutkimusongelmat koko ajan 

mielessään eikä keskity epäolennaiseen. 
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LIITTEET 

Käytettyjen arkistomateriaalien tekstiviitteiden lyhennemerkinnät.  LIITE 1 

 

KaP + pvm ja vuosi = Kantakirjaston pöytäkirjat 

 

KKltk + pvm ja vuosi = Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan pöytäkirjat 

 

KiJ + pvm ja vuosi = Kirjaston johtokunnan pöytäkirjat 

 

Kiltk + pvm ja vuosi (tai pelkkä vuosi) = Kirjastolautakunnan pöytäkirjat 

 

VK + vuosi = Vuosikertomukset 
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Kalajoen kirjaston johtokunnan pöytäkirjat 1896–1931.   LIITE 2 

 

 

Kannessa lukee: Kalajoen Emäseurakunnan Laina-kirjasto, sen synty ja luettelot. Kuva Terhi 

Rautiainen. 
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Johtokunnan pöytäkirjat 1896–1931, esimerkkisivu 1.   LIITE 3 

 

 

Hankittavien kirjojen listaa johtokunnan kokousmerkinnöistä 2.1.1986. Kuva Terhi Rautiainen. 
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Johtokunnan pöytäkirjat 1896–1931, esimerkkisivu 2.   LIITE 4 

 

 

Luetteloon on merkitty kirjan numero, nimi ja tekijä. Kuva Terhi Rautiainen. 
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Pääkirjaston tilastollinen päiväkirja 1968–1976, esimerkkisivu.  LIITE 5 

 

 

Tilastollisen päiväkirjan lainaustilastoa vuodelta 1976. Kuva Terhi Rautiainen.  
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Kalajoen kirjaston tilastoja vuodelta 1999.    LIITE 6 

 

Tunnusluku Kalajoki 

Hankinnat/(asukasluku/1000) 487,41 

Lehdet/(asukasluku/1000) 33,57 

Poistot/kokoelmat - 

Lainauskierto = lainaus/kokoelmat 1,95 

Kokonaislainaus/asukasluku 19,11 

Kirjastoautojen lainat/kokonaislainaus - 

Fyysiset käynnit/asukasluku 11,44 

Lainaajia/asukasluku 45,05 % 

Kirjastoaineistokulut/asukasluku 7,83 € 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011b, hakupäivä 17.5.2011. 
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Kalajoen kirjaston johtokuntien/lautakuntien kokousten määrä.  LIITE 7 

 

Vuodet Kokousten lukumäärä 

1896–1906 8 

1907–1917 16 

1918–1928 24 

1929–1939 16 

1940–1950 14 

1951–1961 23 

1962–1972 45 

1973–1983 75 

1984–1992 65 

 

Taulukossa on esitetty Kalajoen kaupunginarkistosta tutkittujen paperimuotoisten pöytäkirjojen 

kokousten lukumäärät vuosilta 1896–1992. Vuodesta 1993 eteenpäin pöytäkirjoja ei ole tutkittu. 

 


