Kansalliskirjasto

Vuosisatamme verkkoon!

Tule rakentamaan Suomen historian verkkokirjastoa!
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Kutsu
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan
kunniaksi kutsun Sinut mukaan
rakentamaan Suomen historian
verkkokirjastoa. Kansalliskirjaston
tavoitteena on luoda ainutlaatuisista
kokoelmistaan kattava, innostava
ja vuorovaikutteinen palvelu kaikkia
kansalaisia varten.
Tervetuloa tukemaan
kulttuuriperintömme pelastamista
jälkipolville!

Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm

Kansalliskirjaston kummit
Sinikka Salo ja Mikko Viitasalo
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k u va : t a s a va l l a n p re s i d e n t i n k a n s l i a

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ovat
lupautuneet Kansalliskirjaston digitointihankkeen suojelijoiksi.
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Digitaalinen kulttuuriperintö
Kansalliskirjasto käynnistää Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
kunniaksi laajan digitointiohjelman sekä varojen hankkimisen tähän.
Kirjaston tavoitteena on tarjota kaikille kansalaisille pääsy kokoelmiin,
joista suuri osa on nykyään käytettävissä vain kirjaston lukusaleissa.
mukana kansalaisten arjessa ja juhlassa
Kansalaiset saavat käyttöönsä monipuolisen kokonaisuuden aineistoja,
jotka tuovat esiin Suomen historian käännekohtia, yhteiskunnan
ja hyvinvoinnin rakentamista sekä suomalaista kulttuurielämää:
sanomalehtiä, aikakauslehtiä, kriisiaikoihin liittyviä asiakirjoja ja
kuvauksia, pienpainatteita, karttoja, nuottijulkaisuja sekä vanhinta ja
harvinaisinta suomalaista kirjallisuutta.
Valitut julkaisut ovat enimmäkseen tekijänoikeudesta vapaita, mutta
kirjasto selvittää myös ratkaisua muidenkin julkaisujen verkkokäyttöön.
Kokoelmat tulevat osaksi Finna-hakupalvelua, jossa kaikki kansalliset
muistiorganisaatiot ovat mukana. Kokonaisuus tarjotaan niin
tutkijoiden kuin harrastajienkin käyttöön temaattisesti ja ajallisesti
jäsenneltynä näkymänä.
tieteen ja luovan yhteiskunnan voimavarana
Digitointi mahdollistaa suurten datamassojen käytön ja luo aineistojen
tutkimukselle entistä paremmat edellytykset. Digitaalinen humanismi
on kansainvälisesti nouseva tieteenala, joka kehittää uusia keinoja mm.
tekstianalyysia, kielikorpusten luomista, editioiden laatimista, tiedon
visualisointia ja sosiaalisten verkostojen tutkimusta varten. Nämä ja
monet muut digitaalisen kulttuuriperinnön tuomat mahdollisuudet ovat
myös luovan alan ja kaupallisten innovaatioiden hyödynnettävissä.
Kansalliskirjasto on valinnut tähän esitteeseen esimerkkejä aineistoista,
jotka halutaan digitoida juhlavuotta varten.
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Kansakunnan kriisivaiheita
Aineisto vuosien 1917–1919 tapahtumista Suomessa
Kansalliskirjaston kokoelmista tuodaan esiin Suomen itsenäistymisen
ja sisällissodan vuosiin 1917–1919 liittyvää aineistoa, jolloin jokainen
lukija voi itse tutustua autenttisiin dokumentteihin.
Aineisto sisältää valtiopäivien asiakirjat ja asetussarjat vuosilta 1917–
1919, valtiollisia sopimuksia ja julistuksia, Suomen senaatin antaman
itsenäisyysjulistuksen joulukuulta 1917, valkoisen armeijan ylipäällikön
päiväkäskyt vuodelta 1918, lehtileikekokoelmia, työväenliikkeen,
punakaartin ja kansanvaltuuskunnan julistuksia, lakko- ja tiedonanto
lehtiä vuosilta 1917–18, sanomalehtien lisälehdet ja sähkösanomat
sekä muuta vuosiin 1917–18 liittyvää uutismateriaalia.
Tähän kuuluvat lisäksi aikalaismuistelmat ja -historiat sekä
kaunokirjallisuus ja kirjallinen keskustelu – sisällissodan jälkeen sodan
tapahtumia käsiteltiin lukuisissa kaunokirjallisissa teoksissa. Kirjaston
nuottikokoelmassa on myös sodan kummankin osapuolen marsseja.
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Sanomalehdet
Kansakunnan yhteistä tietoisuutta
Sanomalehdet ovat tärkeä historiaan ja yhteiskuntaan liittyvän
tutkimuksen ja harrastuksen lähdeaineisto. Kansalliskirjasto onkin
digitoinut valtaosan Suomessa vuosina 1771–1910 ilmestyneistä
sanomalehdistä, ja ne ovat käytettävissä Historiallisen
sanomalehtikirjaston kautta; lehtisivuja on jo noin kolme miljoonaa.
Digitaalinen lehtiaineisto nopeuttaa tutkimusta ja luo mikrofilmeihin
verrattuna ylivertaiset hakumahdollisuudet lehtien aihepiireihin,
teksteihin ja kuva-aineistoihin.
On luontevaa, että sanomalehdistön digitaaliaineisto jatkuu
saumattomasti vuodesta 1911 lähtien. Vuoteen 2017 mennessä
Kansalliskirjaston tarkoituksena on digitoida alueelliselta,
aatteelliselta ja kielelliseltä kannalta mahdollisimman monipuolinen
valikoima sanomalehtiä.
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k u va k a r i h a k l i

7
k u va h u g o s u n d s t r ö m

Aikakauslehdet yhteiskunnan kuvana

Yleisaikakauslehdet, tieteelliset lehdet,
kulttuuri-, ammatti-, asiakas-, harrastus- ja
mielipidelehdet, yritysten ja järjestöjen
lehdet, naisten-, lasten- ja miestenlehdet Suomen laaja aikakauslehdistö on tutkijoiden
ja muiden tiedontarvitsijoiden suosima
ja runsaasti käyttämä lähdeaineisto ja
yhteiskuntamme kuvastin. Varsinaisten
artikkeleiden lisäksi lehdissä kiinnostavat
myös kuva-aineisto, ilmoitukset, mainokset ja
erilaiset lukemistot.
Aikakauslehdistöstä on digitoitu 2500 lehteä
vuoteen 1944 asti, eli puolet tuohon asti
ilmestyneestä aineistosta. Lehtien digitointia
on tarkoitus jatkaa mahdollisimman pitkälle.
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Kaunokirjallisuus
Suomalaisen kaunokirjallisuuden digitointi on alkanut:
verkkoon on saatu yli 600 teosta 132 kirjailijalta – mukana ovat
niin Johan Ludvig Runebergin, Aleksis Kiven, Eino Leinon kuin
Edith Södergraninkin tuotannot.
Näin Kansalliskirjasto, Helsingin yliopisto ja Helsingin
yliopiston kirjasto ovat yhteistyössä aloittaneet suomalaisen
Klassikkokirjaston rakentamisen. Klassikkokirjasto on kattava
ja lähdekriittinen kokonaisuus suomen- ja ruotsinkielistä
kaunokirjallisuutta sekä siihen liittyvää tutkimustietoa.
Se on kulttuurihistoriallinen resurssi koko maan tutkimukselle,
koulutukselle ja kansansivistystyölle ja kaikkien vapaasti
käytettävissä verkon välityksellä.
Tavoitteena on kehittää ja laajentaa Klassikkokirjastoa mm.
pohjoismaisten esikuvien mukaisesti sekä luoda perusta sen
vakinaiselle toiminnalle.
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Nuotit kaikkien soitettaviksi
Kansalliskirjastossa on kaikkiaan yli 1000 kotimaista
nuottijulkaisua, jotka ovat vapaita tekijänoikeudesta. Tämä
kokonaisuus halutaan asettaa verkkokäyttöön kaikkia musiikin
harrastajia varten. Tällöin saataisiin noin 25 suomalaisen
säveltäjän, kuten Erkki Melartinin, Oskar Merikannon, Toivo
Kuulan, Fredrik Paciuksen ja Karl Collanin teokset yleisön
saataville.
Vuosina 1801–1976 julkaistujen kotimaisten nuottijulkaisujen
tiedot puuttuvat kansallisesta Viola-musiikkitietokannasta, ja
aineistojen käyttö on tämän vuoksi hankalaa. Osa nuoteista on
hauraita ja huonokuntoisia. Nuottien digitointi ja luettelointi
hyödyttää musiikin tutkijoita ja muita populaarimusiikin,
kansanmusiikin ja klassisen musiikin asiantuntijoita, ja kiinnostaa
samalla kaikkia musiikin harrastajia.

11

Suomi ja Pohjoismaat kartalla
Ministeri Carl Enckellin karttakokoelma
Carl Enckell (1876–1959) oli ulkoministerinä ja rauhan
neuvottelijana sekä itsenäisyyden alkuvuosien että toisen
maailmansodan jälkeisten vuosien ratkaisuvaiheissa.
Kansainliitossa hän vaikutti 1920-luvun alussa siihen, että liitto
asettui tukemaan Suomen omistusoikeutta Ahvenanmaan
saaristoon. Enckell sai mainetta myös menestyvänä
yritysjohtajana.
Ministeri Carl Enckellin kokoelmassa näkyy Suomen kartta
kuvan kehitys 1400-luvulta vuoteen 1800 asti. Se sisältää
noin 600 painettua karttaa etupäässä Pohjois-Euroopan
alueelta: mukana ovat Suomi, Pohjoismaat, pohjoiset napaalueet, Baltia ja Venäjä.
Kokoelma kuvastaa Suomen rajojen kehitystä ja tiedon
leviämistä rajojen vaihteluista Euroopan eri maihin. Kuuluisia
karttojen tekijöitä ovat mm. Sebastian Münster, Abraham
Ortelius, Adrian Veen, Joannis Janssonius ja Andreas Bureus.
Kirjasto sai lunastaa tämän huomattavan yksityiskokoelman
Enckellin perikunnalta vuonna 1960. Myös Enckellin
käsikirjoitusaineisto kuuluu kirjaston kokoelmiin.
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Suomen oikeushistoriaa
Matthias Caloniuksen käsikirjoitukset
Matthias Calonius (1738–1817) oli huomattava oikeusoppinut, lainopin
professori ja todellinen valtioneuvos. Suomen tultua osaksi Venäjää vuonna
1809 Calonius osallistui hallituskonseljin ohjesäännön laadintaan, ja
hänet nimitettiin Suomen ensimmäiseksi prokuraattoriksi, oikeuskansleria
vastaavaksi viranomaiseksi.
Caloniuksen 3600 niteen kirjasto muodostaa Turusta Helsinkiin siirretyn
yliopiston kirjaston perustan. Caloniuksen kokoelma, jonka arvioitiin olleen
viisi kertaa arvokkaampi kuin Caloniuksen kaupunkitalo, ostettiin valtiolle
vuonna 1825.
Lainopillista ja historiallista kirjallisuutta sisältävästä kokoelmasta
muodostettiin Helsinkiin Julkinen kirjasto, Offentliga biblioteket. Senaatti
luovutti Julkisen kirjaston yliopistolle sen muutettua 1828 Helsinkiin, ja teokset
ovat edelleen Kansalliskirjaston kokoelmissa.
Oikeushistorian kannalta kiinnostavia ovat etenkin Caloniuksen luentojen
käsikirjoitukset ja hänen oppilaidensa muistiinpanot. Caloniuksen voidaan
sanoa olleen Suomessa välittävä lenkki sekä eurooppalaiseen ajatteluun
että ruotsalaiseen oikeustieteen perinteeseen ja perustaneen Suomen
oikeuskäytännön länsimaiselle pohjalle.
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Teatteria ja huveja
Mathias Weckströmin julistekokoelma
Helsinkiläinen Mathias Weckström (1803–1873) oli
postihallituksen ”reistraattori” ja ”postiekspeditööri”, jolle
kohtalainen oma varallisuus mahdollisti teatteri-, keräily- ja
kirjaharrastuksen.
Weckström tallensi tietoja maamme teatteritaiteen
vaiheista ja keräsi huolella teatteri- ja konserttiohjelmien
sekä teatteri- ja sirkusjulisteiden kokoelman. Tämän
kokoelman lisäksi Weckströmin käsikirjoitusaineisto on
saatu Kansalliskirjaston haltuun.
Laajassa teatterijulistekokoelmassa on tallessa myös
harvinaisia ja vaikuttavia akrobaattien, nuorallatanssijoiden
ja taikureiden julisteita. Julisteiden tuhoutuminen Helsingin
uuden teatteritalon palossa vuonna 1863 olisi ollut varmaa,
elleivät ne olisi olleet turvassa Weckströmin kotona.
Kokoelman julisteet liittyvät Helsingin vanhaan
Ruotsalaiseen teatteriin, Arkadiateatteriin, Tivoliteatteriin
sekä erinäisiin harrastajanäytäntöihin. Kokoelman
lukumääräksi on arvioitu noin 3000 kappaletta.
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Lapponica-kokoelma
Varhaista saamenkielistä kirjallisuutta
Jacob Fellman (1795–1875), pappi ja saamelaisen kulttuurin tutkija,
keräsi huomattavan kokoelman Lappia ja saamen kieltä koskevaa
aineistoa, jota hänen poikansa senaattori Nils Isak Fellman (1841–1919)
laajensi merkittävästi. Kokoelman arvoa lisää harvinaiskirjojen ohella
sen merkitys aikakautensa tieteellisten ajattelutapojen kuvastajana.
Isak Fellmanin leski Julia Fellman lahjoitti kokoelman vuonna 1919
Suomalais-ugrilaiselle seuralle, joka lahjoitti sen kirjastolle.
Fellmanin suvun Lapponica-kokoelma sisältää Lappia ja saamelaisia
koskevia kirjoja, eripainoksia, karttoja ja muita julkaisuja 1500-luvulta
alkaen. Suuri osa kokoelmasta on saamenkielistä kirjallisuutta: aapisia,
almanakkoja, raamatunkäännöksiä ja muuta uskonnollista kirjallisuutta,
kielioppeja, sanakirjoja, kielitieteellisiä tutkimuksia ja romaaneja.
Kokoelman laajuus on yhteensä 1311 nimekettä.
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Arkkiveisut kaikkien laulettavaksi
Arkkiveisu tai arkkiviisu oli laulu, joka kertoi maailmalla sattuneista merkittävistä
tapahtumista tai ihmisten omakohtaisista kokemuksista. Arkkiveisut toimivat
tiedonvälittäjinä ja maailmankuvan muokkaajina, aikansa lööppeinä ja viihteenä,
joskin tarjosivat myös hengellistä lohtua.
Veisuja levitettiin irtonaisille arkeille painettuina. Runonmitta ja sävelmä auttoivat
laulajaa muistamaan tapahtumat, joten arkkiveisut saattoivat levitä laajallekin
suusta suuhun myös lukutaidottoman kansan parissa. Suomessa varhaisin
tunnettu arkkiveisu on vuodelta 1622, ja perinne jatkui aina 1930-luvulle saakka.
Kansalliskirjaston kokoelma sisältää hengellisiä arkkiveisuja 1750, maallisia 4850
ja arkkisatuja 750. Osa veisuista on kiertelevän kauppiaan ja kirjojen keräilijän
Matti Pohdon (1817–1857) sitomia.
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Kansalliskirjasto
Kansalliskirjasto on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen
kirjasto. Sillä on maan laajimmat kirjallisen kulttuuriperinnön
kokoelmat: yli 100 hyllykilometriä kirjoja, lehtiä, karttoja,
käsikirjoituksia ja musiikkiaineistoa, ulkomaista tieteellistä
kirjallisuutta sekä arvokkaita erikoiskokoelmia, joista kaksi
kuuluu UNESCOn maailmanperintökohteisiin. Kirjasto
perustettiin Turun akatemian yhteyteen vuonna 1640,
ja se toimii edelleen Helsingin yliopiston yhteydessä.
Kulttuuriperintö on yhteistä kansallisomaisuuttamme, ja vastuu
sen säilymisestä kuuluu kaikille. Kansalliskirjasto tarvitseekin
aineiston suuren määrän vuoksi julkisen rahoituksen lisäksi
yksityistä rahoitusta ja yhteistyökumppaneita vaalimaan
kokoelmiaan sekä saattamaan ne verkkokirjaston kautta
kaikkien kansalaisten käyttöön.

Otium
Sapientis

HELSINGIN YLIOPISTO
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Vuosisatamme verkkoon!

Säilytetään yhdessä kulttuuriperintömme

Lahjoittamasi summa kohdentuu Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahastoon,
joka kuuluu Helsingin yliopiston rahastoihin. Lahjoitus käytetään
lyhentämättömänä Suomen historian verkkokirjaston rakentamiseen.
näin voit lahjoittaa

Maksa lahjoitus Helsingin yliopiston rahastojen tilille
Nordea FI32 157230 000 30072.
Merkitse viestiksi ”Suomi 100”.
Yli 500 euron lahjoituksista kirjoitamme lahjakirjan.
lahjoituksen voit tehdä myös verkossa

http://www.rahasto.kansalliskirjasto.fi/
tiedustelut

kulttuuriperintorahasto@helsinki.fi
Poliisihallitus on myöntänyt Helsingin yliopistolle
rahankeruuluvan vuosille 2015–2019 (POL-2014-11778).
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”On sykähdyttävää havaita, kuinka
kansainvälisiä maassamme on oltu vuosisatoja.
Kansalliskirjaston aarteet asemoivat Suomen
Euroopan kartalle sekä konkreettisesti
vanhoissa kartoissa että kirjoituksissa –
olivatpa sitten kyseessä tiedemiestemme
tutkimukset tai säveltäjiemme nuotit tai
vaikkapa teatterista intohimoisesti innostuneen
postiekspeditöörin keräämät julisteet. Digitointi
tuo menneen ajan lähelle kannustaen meitä
suvaitsevaisuuteen, iloon ja innoitukseen
maailmankansalaisina.”
”Muistoja! Painotuote
Sinikka Salo

vuosien takaa herkistää
samalla lailla kuin
lapsuusajan laulut.”

Kai Linnilä
”Sanomalehtien lukeminen on
vapaan kansan perusoikeus.
Säilytetään se sukupolvelta
toiselle.”

Mikko Viitasalo
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Kansalliskirjasto
Unioninkatu 36
00014 Helsingin yliopisto
www.kansalliskirjasto.fi
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