
Kirjaston Karkkila-kokoelma – kotiseudun kulttuuriperintöä 
kaikille 

Syyskuun 25. päivänä 1973 Karkkilan kauppalankirjastossa soi Raittilan Kallen häämarssi 
paikallisten pelimannien soittamana. Aidolla karkkilalaissävelmällä juhlistettiin kirjaston 
kotiseutukokoelmaa, jonka virallisia avajaisia tuolloin vietettiin yhdessä Karkkilan 
kotiseutuyhdistyksen ja runsaslukuisen yleisön kanssa. 

Kotiseutukokoelman perustamista oli tuumailtu kirjastossa kauan. Ensimmäinen maininta 
asiasta on kirjaston johtokunnan pöytäkirjoissa jo vuonna 1946, jolloin kirjastontarkastaja 
ehdotti, että erityiselle kotiseutuosastolle voitaisiin kerätä ”kaikki paikkakuntaa tavalla tai 
toisella käsittelevät painotuotteet”. Johtokunta kirjasi ehdotuksen toteutettavaksi, mutta 
ajatus näyttää painuneen sitten pariksikymmeneksi vuodeksi unholaan. 

1960-luvun alkuvuosina Karkkilan kirjastonhoitajan virka muutettiin päätoimiseksi ja 
kirjastopalveluita ryhdyttiin ajan hengen mukaisesti monipuolistamaan. Myös 
kotiseutuaineiston järjestelmällinen keruu pysyvää talletusta varten päästiin viimein 
aloittamaan. Keruutyössä auttoivat vuosien varrella kotiseutuyhdistys ja monet muut 
paikalliset yhteisöt sekä yksityishenkilöt. Tasan 40 vuotta sitten voitiin työn tulokset – 
kirjastonhoitaja Anja Nousiaisen tosin vielä vaatimattomiksi luonnehtimat – järjestää 
kirjaston tutkijanhuoneeseen kaikkien kotiseudustaan kiinnostuneiden huviksi ja hyödyksi. 
 
Kotiseutukokoelmaan, jota kutsutaan nykyisin virallisesti Karkkila-kokoelmaksi, on 
päätynyt vuosikymmenten saatossa monenlaisia pienempiä ja suurempia nykyisen 
Karkkilan alueeseen liittyviä julkaisuja: tietokirjoja, romaaneja, musiikkiäänitteitä, koulujen 
oppilaslehtiä, laitosten ja yhdistysten vuosikertomuksia ja historiikkeja, tapahtumajulisteita, 
yritysten mainoksia ja joitakin julkaisemattomia käsikirjoituksiakin. Sittemmin osia 
aineistosta on siirretty tarkoituksenmukaisempiin säilytyspaikkoihin, esimerkiksi koulujen 
arkistomateriaaleja Karkkilan kaupungin arkistoon. 

40-vuotislahjaksi ”kasvojenkohotus”

Juhlavuoden kunniaksi Karkkila-kokoelmaa on perusteellisesti ryhdistetty ja sen 
näkyvyyttä parannettu. Koska kokoelmaa säilytetään kirjaston nykyisissäkin tiloissa 
erillisessä kotiseutuhuoneessa, jonne pääsee vain pyytämällä henkilökuntaa avaamaan 
ovet, kokoelma on jäänyt melko vähälle huomiolle. Karkkila-kokoelma on kuitenkin kenen 
tahansa vapaasti käytettävissä, ja nykyisin suurinta osaa aineistosta voi myös lainata 
kotiin. 

Kokoelma on kuluneen vuoden aikana inventoitu, luettelointitiedot tarkistettu ja 
tiedonhakua helpottavaa asiasanoitusta parannettu. Luetteloimatontakin aineistoa löytyi  
hyllystä vielä huomattava määrä, mutta se on nyt järjestetty ja viety kirjaston tietokantaan 
– koko kokoelmaan voi siis tutustua entistä paremmin kotoa käsin osoitteessa 
verkkokirjasto.karkkila.fi valitsemalla tarkennetussa haussa Osastot-kohdasta 
hakukohteeksi ”kotiseutukokoelmat”. Myös aineiston paikantamista kotiseutuhuoneen 
jyhkeästä kaapistosta on helpotettu hyllyopasteilla. 

Aiemmin melko varastomaista kotiseutuhuonetta on ylipäätään siistitty monikäyttöiseksi 
tilaksi, jossa voi myös opiskella rauhassa, pitää pienimuotoisia kokouksia tai tehdä 
ryhmätöitä – tai siirtää omia vhs-aarteita dvd-levyille maksutta kirjaston digitointilaitteilla. 



Kirjasto tarjoaa edelleen käyttöön myös mikrokorttien ja -filmien lukulaitteet. Tietokonetta 
asiakaskäyttöön kotiseutuhuoneessa ei enää pidetä, mutta koko kirjaston tilat kattava 
langaton verkko mahdollistaa nettiyhteyden omille kannettaville laitteille ja kirjaston 
taulutietokoneille.

Karkkila-hylly ja vuosikymmenten lehtivarasto

Kirjaston Karkkila-aiheista aineistoa on tuotu paremmin esille myös avokokoelmassa. 
Aikuistenosastolle heti alakertaan menevän luiskan vierelle on pysyvästi sijoitettu Karkkila-
hylly, johon on koottu avokokoelmassa aiemmin hajallaan olleet kotiseutuaiheiset teokset 
sekä vaihtuva valikoima Karkkila-kokoelman aineistoa. Idea helposti saavutettavan 
Karkkila-hyllyn perustamisesta varsinaisen kotiseutukokoelman jatkeeksi tuli alkuvuodesta 
kirjaston asiakasraadilta, ja kirjasto toteutti sen mielihyvin. 

Monelle kirjastonkäyttäjälle tulee edelleen positiivisena yllätyksenä se, että kirjasto 
säilyttää paikalliset sanomalehdet pysyvästi kokoelmissaan. Varastosta löytyvät siis lähes 
täydelliset sarjat niin Seutua, Tienoota kuin Karkkilalaista. Niitä edeltävältä ajalta on jonkin 
verran Hyvinkään Sanomia sekä harvinaisuutena 1920-luvulla ilmestyneen Pyhäjärven 
Sanomien hajanumeroita. Kaikkia lehtien vuosikertoja ei ole luetteloitu Karkkila-
kokoelmaan, mutta niiden saatavuuden voi helposti tarkistaa kirjaston kotisivuilta Karkkila-
kokoelmaa esittelevältä alasivulta. 

Kokoelma karttuu yhteisvoimin

Lopuksi tietenkin kysymys kaikille karkkilalaisille tai Karkkilasta aiheensa ammentaville 
kirjoittajille - myös opinnäytteiden tai historiikkien tekijöille - sekä muusikoille ja 
elokuvantekijöille: ovatko tuotoksenne jo Karkkila-kokoelmassa? 

Karkkila-kokoelmaan hankitaan kirjaston kokoelmapolitiikan mukaan nykyisen Karkkilan 
kaupungin aluetta käsittelevää aineistoa sekä alueella syntyneiden ja/tai pitkään 
vaikuttaneiden henkilöiden tuottamaa aineistoa. Kokoelman pääpaino on tieto- ja 
kaunokirjallisuudella, mutta kokoelmaan voidaan hankkia ja vastaanottaa lahjoituksina 
lisäksi ääni- ja kuvatallenteita, lehtiä, karttoja sekä käsikirjoituksia ja pienpainatteita.

Kokoelmaan pyritään hankkimaan kattavasti siihen sopivat teokset, mutta tieto kaikista 
julkaisuista ei aina tavoita kirjastoa ja ne jäävät siksi tallettamatta kirjastoon, jossa aineisto 
säilyisi jälkipolville muun kotiseutuaineiston rinnalla. Siksi kannattaa olla aktiivinen ja 
tarjota julkaisuja myös kirjastolle. Hankintaehdotuksissa ja kaikissa muissakin Karkkila-
kokoelmaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä tämän jutun kirjoittajaan. 

Eeva Nikander



Karkkilan Tienoo 28.9.1973

Kirjaston avokokoelman kotiseutuaineisto on koottu Karkkila-hyllyyn aikuistenosastolle.



Aiemmin melko varastomaisesta kotiseutuhuoneesta on tehty viihtyisä työskentely- ja 
kokoustila, jossa voi rauhassa perehtyä Karkkilan kirjalliseen kulttuuriin.   


