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Huhtasuon kirjasto 40 vuotta 
 

 

1. Huhtasuon kirjastopalvelut ennen vuotta 1979 
 

Huhtasuon kirjasto sijaitsee vuonna 1979 valmistuneessa Huhtakeskuksessa, joka kokosi 

alueen tärkeimmät palvelut yhteen. Keskuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Anna-Maija ja 

Martti I. Jaatinen. Keskuksessa on toiminut alusta asti kaupallisia palveluita kuten 

ruokakauppa, apteekki, ravintola, ja kukkakauppa, ja kaupungin palveluita kuten kirjasto, 

nuorisotila ja terveysasema. Myös seurakunnalla on tilat keskuksessa. Vuonna 1976 avattu 

Huhtasuon koulukeskus, nykyinen Huhtasuon yhtenäiskoulu, sijaitsee aivan 

Huhtakeskuksen vieressä. 

 

Ennen Huhtakeskuksen rakentamista alueen kirjastotoiminnasta vastasi kirjastoauto.1 

Huhtasuon alue koostuu useammasta eri asuinalueesta: Kangaslampi, Pysäkkivuori, 

Kangasvuori, Pupuhuhta, Rasinrinne, Seppälä, Sulku, Kaakkolampi.2 Näistä Pysäkkivuori 

ja Rasinrinne ovat 2000-luvulla rakennettuja asuinalueita. Jyväskylän ensimmäinen 

kirjastoauto aloitti toimintansa vuonna 1976 pysähtyen 26 pysäkillä. Niistä peräti kahdeksan 

pysäkkiä sijaitsi Huhtasuon alueella.3 Tarve pysyvälle kirjastolle oli siis ilmeinen. 

 

     

Huhtakeskus rakennusvaiheessa 

                                                           
1 Kalenius, s. 97. 
2 https://www.jyvaskyla.fi/asuminen/asuinalueet/huhtasuo, luettu 29.3.2019 
3 Kalenius, s. 97. 
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                                      Kuvassa vasemmalla kirjaston ja nuorisotilan sisäänkäynti. 

 
 

2. Huhtasuon kirjaston alkutaival: 1980 -luku 
 

Kirjaston ensimmäisen toimintavuodet osoittivat kirjaston tärkeyden käyttäjilleen. Kirjaston 

lainaluvut ampaisivat nousuun, ja sama suunta jatkui aina 1990-luvulle saakka.4 Vuonna 

1989, kymmenen vuotta avaamisensa jälkeen, Huhtasuon kirjaston kävijä- ja lainaluvut 

olivat Jyväskylän lähikirjastojen suurimmat.5 Kirjasto oli auki maanantaista perjantaihin kello 

13-19 ja lauantaina kello 10-14.6 Työntekijöitä oli neljä vakituista kirjastoammattilaista ja yksi 

järjestelyapulainen.7   

 

Samoissa tiloissa kirjaston kanssa toimii Huhtasuon nuorisotila, joka on myöhemmin 

tunnettu nimellä Perttula. Alkuaikoina kirjaston lehtisali oli yhteydessä nuorisotilan tiloihin, ja 

lehtiä pääsi lukemaan nuoriso-ohjaajien valvonnassa muun kirjaston ollessa kiinni. Nuoriso-

ohjaajat vastasivat silloin myös lehtisalin järjestyksestä.8 Myöhemmin kirjaston ja 

                                                           
4 Toimintakertomus 1979, s.1. 
5 Toimintakertomus 1989, taulukko 8. 
6 Toimintakertomus 1989, taulukko 4. 
7 Toimintakertomus 1989, s. 4. 
8 Kirjastolehti 11/1979 
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nuorisotilan välille on rakennettu väliseiniä erottamaan tiloja toisistaan ja rauhoittamaan 

kirjaston tiloja 

 

 

Näkymä nuorisotilasta lehtisaliin. Kirjastolehti 11/79 

 

 

 

Lastenkirjastotyö 

Huhtasuon kirjaston lastenosastolla on teatterisyvennys ja nukketeatteriluukku. 1980- ja 

1990-luvuilla nukketeatteriluukku oli ahkerassa käytössä. Ensimmäinen nukketeatteriesitys 

heti avajaiskeväänä oli Nukketeatteri Sohvin esittämä HyppeliHiiri Myökki-Pyökki metsässä. 

Kolmesta esiintyjästä kaksi oli Kortepohjan kirjaston työntekijöitä. 

Nukketeatterisyvennyksessä oli sisäänrakennettuna äänentoistojärjestelmä, jonka kautta 

pystyi kuuntelemaan esimerkiksi äänikirjoja. Kuulokkeet liitettiin järjestelmään ja 

asiakaspalvelutiskiltä laitettiin äänikirja käyntiin. 
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Yllä: Nukketeatteri Sohvi Huhtasuolla keväällä 1979, ja Taika-Petterin taikuriesitys keväällä 2019 

 

 

Huhtasuon asukaslehti 3/1979 
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Lapsille on järjestetty satutunteja kirjaston perustamisesta lähtien. Aluksi satuhetki 

järjestettiin torstaisin kello 12, mutta 1980-luvun puoliväliin mennessä aikaa muutettiin 

myöhemmäksi, kello 14.30:en.9 Myöhemmin satutuntien aika vakiintui tiistaiaamupäivään 

kello 9.30. Satutuntien sisältö on pysynyt melko samana vuosikymmenien ajan. Niillä 

luetaan satuja, lorutellaan, leikitään, piirretään ja nähdään pieniä teatteriesityksiäkin. 1990-

luvun alkupuolella aloitettiin satutuntien lisäksi lasten elokuvaesitykset, eli Minikinot. Niiden 

esittäminen jatkui 2000-luvun puoleenväliin saakka.10 Satutunneilla kävijät ovat olleet 

lapsiperheitä, perhepäivähoitajia hoitolapsineen ja päiväkotiryhmiä. 

3. Myllerryksiä: 1990-luku 
 

1990-luvulla kirjastotyön mullisti tietokoneet. Jyväskylässä otettiin käyttöön Pallas-

kirjastojärjestelmä 1990-luvun alkuvuosina, ja lähikirjastoihinkin saatiin asiakaskoneisiin 

internetyhteydet 1990-luvun puoliväliin mennessä.11  1990-luvulla lama koetteli koko 

Suomea ja myös huhtasuolaisia. Oma lähikirjasto koettiin tärkeäksi paikaksi. Kirjastossa 

pääsi internettiin, siellä luettiin lehtiä ja opiskeltiin, sekä tietysti lainattiin kirjoja.12 

 

Pojat tietokoneaikaa varaamassa. Kuva: Risto Aalto, Keskisuomalainen 13.10.1997: 

                                                           
9 Huhtasuon asukaslehti 2/1980 ja Huhtasuon lehti 4/1984. 
10 Huhtasuon kirjaston satutunti ja minikino-vihko vuosilta 1988-2005. 
11 https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/jyvaskylan_kaupunginkirjaston_historiikki.pdf, s. 8., luettu 
27.5.2019. 
12 KSML 13.10.1997. 
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Vuodesta 1994 vuoteen 2014 Huhtasuon kirjastolla oli siirtokokoelmasopimus 

Kangasvuoren sairaalan kanssa. Huhtasuon kirjasto ylläpiti Kangasvuoren sairaalan 

kirjastoa toimittamalla sinne noin tuhannen niteen siirtokokoelman, jonka täydentämisestä 

ja järjestyksen ylläpidosta kirjasto myös vastasi. Kirjastotoiminta sairaalassa lakkasi samaan 

aikaan sairaalan lakkauttamisen kanssa vuonna 2014. 

 

4. Kirjaston paikka: 2000-luku 
 

Vuosituhannen vaihteen jälkeen Jyväskylässä pohdittiin kirjastoverkon tiheyttä. Oliko 

kirjastoja liikaa ja olivatko ne oikeilla paikoillaan? Esityksessä ehdotettiin muun muassa 

kolmen lähikirjaston lakkauttamista, ja myös Huhtasuon kirjasto joutui tarkastelun kohteeksi. 

Vuoden 2005 kirjastoverkkoselvityksessä ehdotettiin, että Huhtasuon kirjastosta tehtäisiin 

aluekirjasto, jolloin sen palveluita voitaisiin laajentaa. Suunnitteilla oli myös kirjaston siirto 

Huhtasuolta Seppälään.13 Siirtosuunnitelma aiheutti alueen asukkaissa huolta, ja kirjaston 

toivottiin pysyvän Huhtasuon alueella. Huhtasuon osalta siirtosuunnitelmia ei koskaan 

toteutettu. 

 

5. 2010-luku ja tulevaisuudennäkymät 
 

Vuonna 2014 Huhtasuon kirjaston hallinnossa tapahtui muutoksia, kun kirjaston 

pitkäaikainen johtaja Mauri Männistö jäi eläkkeelle. Huhtasuon lähikirjasto siirtyi 

Vaajakosken aluekirjaston johtajan alaisuuteen, yhdessä Lohikosken kirjaston kanssa. 

Lohikosken kirjasto oli kuulunut Huhtasuon kirjastonjohtajan alaisuuteen 2000-luvulta 

lähtien. Vuodesta 2014 lähtien Huhtasuon kirjaston päivittäisestä toiminnasta ovat 

vastanneet vastaava kirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija. 

 

2010-luvun puolivälissä Huhtasuon kirjastossa tehtiin remontti, jonka seurauksena uusittiin 

lattia, kirjahyllyt ja irtokalusteet. Kirjasto muuttui avarammaksi ja raikkaammaksi. 

                                                           
13 Kirjastoverkkoselvitys 2005. http://www3.jkl.fi/kirjasto/kirjastoverkko/selvitys.pdf, luettu 27.5.2019 
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Istuskelupaikkojen määrää lisättiin, käsikirjastohuone aikuistenosaston takaosastoa 

poistettiin, ja hyllyjen määrää vähennettiin. Samalla aineiston määrä väheni, mutta 

kokoelmaa saatiin päivitettyä vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita.  

 

 

Asiakaspalvelupiste ja aikuistenosasto vuonna 2019 

 

Lastenosasto vuonna 2019 
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Kirjaston välittömään läheisyyteen valmistui vuonna 2015 uusi Huhtasuon yhtenäiskoulu ja 

päiväkoti, jossa käy päivittäin noin tuhat lasta. Koululaisille aloitettiin kirjavinkkausten 

pitäminen vuonna 2016, ja vuonna 2018 niitä pidettiin jo viidelle eri luokka-asteelle. Lisäksi 

koululuokat ja päiväkotiryhmät käyvät lainaamassa ja palauttamassa kirjoja aamupäivisin 

kirjaston ollessa vielä suljettu muilta asiakkailta. Päiväkotiryhmät käyvät mielellään myös 

satutunneilla ja lasten teatteri- ja musiikkiesityksissä. Parhaimmillaan kirjaston 

teatterimonttuun on saatu mahtumaan jopa sata pientä katsojaa! 

 

Tulevaisuudennäkymät ovat Huhtasuolla valoisat. Lainaluvut ovat jälleen kääntyneet 

nousuun, ja yhteistyö koulun kanssa on vilkasta. Kirjastossa järjestetään erilaisia 

tapahtumia lähes joka kuukausi aikuisille ja lapsille. Lisäksi Huhtasuon alueelle on noussut 

uusia omakotitaloalueita, joissa asuu lapsiperheitä. Tämän hetken haasteena on saada 

nämä alueen uudet asukkaat käyttämään lähikirjastoaan. 

 

Taulukko 1. Huhtasuon kirjaston lainaaja, lainaluvut ja kokoelman koko 1979-2019 

 

 

Vuosi Lainaajat Lainaluvut Kokoelma 

1979 1934 76300 8375 

1984  152528 26868 

1989 3250 133597 36160 

1994 2711 131664 39612 

1999 2409 102235 37759 

2004 2212 100387 35438 

2009 1946 73589 33248 

2014 1830 68331  
2019 2062 63671 21581 
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Huhtasuon lähikirjaston johtajat: 

1979 Arja Myllykangas 

1980 Maarit Mäkinen 

1981-1988 Riitta Nuortti 

1988 Maija Soininen 

1989-1990 Mirja Knuuttila 

1990-2014 Mauri Männistö 

2014-2018 Tuija Venäläinen 

2018- Anni Salonen 

 

 

Lähteet:  

Huhtasuon asukaslehti 3/1979 

Huhtasuon asukaslehti 2/1980 

Huhtasuon lehti 4/1984 

Huhtasuon kirjaston satutunti ja minikino-vihko vuosilta 1988-2005 

Jyväskylän kaupunginkirjaston historiikki, 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/jyvaskylan_kaupunginkirjaston_historiikki.pdf, 

s. 8., luettu 27.5.2019. 

Jyväskylän kaupunginkirjaston toimintakertomukset vuosilta 1979-2019 

Kalenius, Riitta, Kirjastoautosta lähikirjastoon, s. 97-98, teoksessa Minun Huhtasuoni: Huhtasuon 

asukasyhdistys 1974-1999. Huhtasuon asukasyhdistys, Jyväkylä, 1999. 

Kirjastolehti 11/1979 

Kirjastoverkkoselvitys 2005. http://www3.jkl.fi/kirjasto/kirjastoverkko/selvitys.pdf, luettu 27.5.2019. 

 

Kotikulmat – Jyväskylän asuinalueet: Huhtasuo, 

https://www.jyvaskyla.fi/asuminen/asuinalueet/huhtasuo, luettu 29.3.2019 

 

Pirttikoski, Raimo: ”Lähiössä lainasto on läheinen”, Keskisuomalainen 13.10.1997. 

 
 

 


