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Olen viimeaikoina jonkin verran perehtynyt vanhoihin sähkö- ja radioteknillisiin kirjoihin.
Vanhimmat niistä ovat olleet aivan 1900-luvun alkupuolelta. Mielestäni näitä ”Old Timer”- teoksia
yhdistää sekä helppotajuisuus että käytännöllisyys. Helppotajuisuuden ansioista näitä vanhoja
teoksia lukee kuin romaaneja konsanaan, jolloin esimerkiksi iltalukemiseksi ne sopivat
erinomaisesti. Kirjoissa käytetty vanha kieli ja vanhat mittayksiköt eivät häiritse ”tipan vertaa”,
päinvastoin ne luovat aivan oman tunnelmansa. Jotenkin tuntuu, että ”ennen vanhaa” kirjat tehtiin
käytännön tarvitsijoille, joiden tehtävänä oli ihan oikeasti esimerkiksi huoltaa ja korjata laitteita
(mm. radiomekaanikot), eikä niitä tehty opintoviikkoja kerjääville opiskelijoille ns. oppikirjoiksi.
Toki onhan niitä hyviä oppikirjojakin olemassa esimerkiksi Pentti Mattilan Radiotekniikan
Oppikirja (1964), vaikkei se ehkä ole niitä kaikkein käytännöllisimpiä saati helppotajuisimpia.
Vanhojen kirjojen käytännöllisyydestä sen sijaan erittäin hyvä esimerkki on Boris Heimbrgerin
kokooma, vuonna 1948 Otavan kustantama Radiosanasto- kirja. Kyseinen kirja ei suikaan ole
tavanomainen ns. tylsä sanakirja, jossa sanat on pistetty aakkosjärjestykseen ja sillä siisti, vaan
kirjan rakennetta ja käytettävyyttä on selvästi mietitty. Esipuheen mukaan kirja on kohdennettu
Suomen ja sen naapurimaiden radioteknikoille ja siinä on n. 7700 radio, sähkö ja puhelintekniikan
hakusanaa sekä sanaston perusteelliset käyttöohjeet suomen-, ruotsin-, saksan-, englannin- ja
venäjän kielillä.
Lähtökieleksi (hakuosa) tekijä on valinnut saksankielen, koska sen sananmuodostus sallii
kokonaisten samaan käsitteeseen kuuluvien sanaryhmien esittämisen samassa paikassa
aakkosjärjestyksestä huolimatta. ”Näin ollen saa sanaston käyttäjä kirjan aakkoshakemiston avulla
löytämänsä yhden ainoan sanan perusteella sanaston samasta kohdasta heti selville paljon muitakin
samaan käsitteeseen kuuluvia, hakijaa mahdollisesti myös kiinnostavia sanoja.”
Kirjan saksankielisen hakuosan lisäksi se sisältää neljä erillistä aakkostettua hakemistoa em. kielien
mukaan. Jokaisen hakemistossa esiintyvän sanan jäljessä on numeroviite hakuosan palstaan ja
riviin, jolla tämä sana esiintyy muunkielisten vastaavien sanojen yhteydessä. Tekijä on huomioinut
myös tulevan tekniikan ja terminologian kehityksen. Joten hän on jättänyt käyttäjän
täydennettäväksi sekä haku- että aakkoshakemistojen jälkeen laajennusvaraa. Nämä käyttäjän
itsensä lisäämät sanat ovat siten käytettävissä saman periaatteen mukaisesti.

Seuraavassa esimerkki kirjan käytöstä. Suomalaisesta hakusanastosta (kuva 1) haettu sana
esimerkiksi kaapeli löytyy hakuosasta palstan no: 149 riviltä 1 (kuva 2). Vastaavat sanan kaapeli
muut käsitteet löytyvät saman periaatteen mukaisesti.
Paljonkohan tämän tyyppisessä kirjassa on virheitä ? Ainakin muutaman virheellisen riviosoituksen
löysin heti alkuselailun yhteydessä.
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