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Kirjastolaitos meidfrn
ilonamme
Tl mme kyllin usein muista ajatella suurta
fi .,rr, joka meilh suomalaisilla on yleisisI-J rakirjastoista. Helposti otamme itsestlln

PAArorurrrnrn

Maija Parviainen
040 779 1753

selvdnd sen, ettl kuka tahansa saa kdytrll kirjallisuutta aivan ilmaiseksi. On kuitenkin syytl
ajatella, ettl kirjastoverkon rakentamin en jayllapitaminen on yksi niistl asioisra, joiden avulla
koyhastl, vastaitsenS.istyneestl Suomesra kehitryi yksi maailman kehitryneimmistl valtioista.
Kirjastolaitos on siis yksi Suomi 100 -juhlavuoteen kuuluvista ylpeydenaiheista.

ma ija.pa rviainen@i ki.fi
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Liisa Hautanen, pj.

Kaarina Luiro

Maija Parviainen

Antti Puhakka
Jouko Syviijiirvi
Arrnrnurur 20,lB
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Yleisolle avoimia kirjastoja oli toki Suomessa jo 1S00-luvullakin,
mutta koko valtakunnan kattava kunnallisten kirjastojen verkko
on eriryisesti itsenlisyyden ajan jlrjestelml. Suurin osa tieteellisten
kirjastojen ja muiden erikoiskirjastojen aineistoista on myos kenen
tahansa saatavilla.
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Lehdessd jul kaistava ksi ta rkoitettu

aineisto pyydetiin ldhettdmddn
pddtoi mittaja I le osoitteel la:
Kotinummentie 4 C 17,
00700 Helsinki
Urxonsu
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Seppo Mahlman

www.printway.fi
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Printek
Keuruu 201 7
ISSN 1796-7473,23. vsk

Suomen Sukututkimusseuran kirjasto Liisankadulla on valitettavasti
jouduttu sulkemaan mahdollisen sislilmaongelman vuoksi, kerrotaan SSS:n verkkosivuilla. Asiasta luvataan tiedottaa heti, kun siitl
tiedetlln enemmln. Tdssl saamme muistutuksen siitl, etti jokin
hyvl palvelu ei vd,lttlmlttl olekaan aina kdytossa. Toivottavasti SSS:n
kirjaston aineistoille ei ole tapahtunut korvaamaronta vahinkoa.
Pahasti homehtuneissa taloissa asuville perheille on saartanut kayda
niin, ettd koko koti ravaroineen on jouduttu hlvittd,mlln. Mukaan
ei ole voinut ottaa suunnilleen muuta kuin vihkisormuksen. Hirvittli ajatellakaan mahdollisuutta, ettl sadan vuoden aikana SSS:n

kirjastoon kerlryt kirjat ja muut aineistot joutuisivat lopulliseen
kdyttokieltoon.

Knrurutru xuvn

Kuulutko Sukuu ni -tapahtumassa
kdvi MTV:n uutistoimittaja
tekemdss6 jutun, joka esitettiin
lauantaina 7.10. sekd seiskauutisissa

Maija Paruiainen,
maij a. parviainenpiki. fi

etti kymppiuutisissa. Toimittaja
Saara Rantanen haastatteli Veikko

ja Krista Huuskosta. Kuva liittyy

juttuun sivulla 8.
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Kuva Maija Parviainen.
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