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#keuda #paikallinen  
#uniikki #omapolku  

#työelämäävarten

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN 
AMMATTITUTKINTO KOULUTUSMUOTO JA OPISKELUN KESTO
Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon suo-
rittanut voi toimia ammattityöntekijänä erilaisissa 
kirjastoissa. Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi kir-
jastovirkailija, kirjastosihteeri, kirjastoneuvoja, tieto-
palveluasiantuntija ja mediaohjaaja. Kirjastoautopalve-
lujen osaamisalan suorittanut voi toimia kirjastoauton 
tehtävissä mukaan lukien kirjastoauton kuljettamisen.

Koulutus toteutetaan Keudassa Keravalla. Opiskelu 
koostuu tietopuolisesta opetuksesta (2-3 päivää kuu-
kaudessa), ohjatusta etäopiskelusta ja työssä oppimi-
sesta. Opiskelu edellyttää alan työ-, työssäoppimis- tai 
harjoittelupaikkaa. Opiskelun kesto on noin 1,5 vuotta. 
Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökoh-
tainen suunnitelma tutkinnon suorittamisesta. Myös 
tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista.

KATSO LINKKI :

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto @ | Keuda.fi
LISÄTIETOJA SINULLE ANTAA
Salla Erho p. 040 174 4479 salla.erho@keuda.fi

ETSITKÖ UUTTA URAA TAI HALUAT PÄIVITTÄÄ OSAAMISTASI?

Tule opiskelemaan KIRJASTOALAA KEUDAAN

Opiskele koko tutkinto tai kirjasto- ja tietopalvelualan 
korkeakouludiplomi joustavasti, myös työn ohessa.

Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalvelut

Kirjasto- ja tietopalvelualan monimuotokoulutuksesta valmistuu kirjastoalan 
ammattilaisia, jotka osaavat toimia muuttuvassa kirjastomaailmassa. 

Ensimmäisen vuoden opinnot toteutuvat pääosin verkko-opintoina ja toisesta 
vuodesta lähtien monimuoto-opetuksena (lähiopetusta n. 2 pv / kk).  
Lue lisää: turkuamk.fi/haku

Kirjasto- ja tietopalvelut -korkeakouludiplomi (Avoin AMK)

Avoimen AMK:n korkeakouludiplomissa opiskellaan 60 op kirjasto- ja 
tietopalvelualan opintoja pääosin verkossa. Korkeakouludiplomi on 
käytännönläheinen opintokokonaisuus kirjastoalan perusosaamista, jossa 
painotetaan ohjaustaitoja.  

Opinnot soveltuvat hyvin opiskelijalle, jolla on jo korkeakoulututkinto.  
Lue lisää: turkuamk.fi/korkeakouludiplomi

Käytännön huippuosaajia 
kirjasto- ja tietopalvelualalle

• 210 op / 3,5 v. 
• hakuaika: 17. - 31.3.2021

• opinnot alkavat syksyllä 2021

• 60 op / 1 v.
• hinta: 200 € / lukukausi

• hakuaika: 12. - 23.4.2021
• opinnot alkavat syksyllä 2021

Tuotteemme

KIRJASTO

MUSEO

Axiell 
Collections
Ohjelmisto 

verkkopohjaisten 
kokoelmien
 hallintaan.

KOULU

WeLib
Opetukseen 
tarkoitettu 
oppimis

ohjelmisto.    

Mikromarc
Helppokäyttöinen 

ja joustava 
kirjasto  

järjes telmä.

Arena
Ohjelmisto 

verkkosisällön 
julkaisemiseen.

Aurora
Selainpohjainen,  

joustava ja 
tehokas kirjasto

järjestelmä. 

suomi@axiell.com | axiell.fi

Kouluille
Kannusta oppimaan, 
lukemaan ja hankki
maan hyvä lukutaito.

Arkistoille
Hallinnoi ja suojaa 
arkistoasi ja tuo se 
ihmisten ulottuville. 

Museoille
Huolehdi historiallisista 
kokoelmista ja tuo ne 
ihmisten ulottuville.

Kirjastoille
Hallinnoi kirjaston 
kaikkia toimintoja.

Kulttuurin ja tiedon
       herättäminen eloon    

Ratkaisumme auttavat kulttuurilaitoksia rakentamaan 
vahvoja yhteisöjä ja jakamaan tietoa ja perintöä maailmalle. 
Olemme globaali yritys, jolla on toimipisteitä isoissa ja 
pienissä kaupungeissa eri puolilla maailmaa ja pääkonttori 
Ruotsissa. Asiakkainamme on kirjastoja, museoita, arkis
toja, kouluja, kustantajia ja jälleenmyyjiä 58 eri maassa. 
Innovatiiviset digitaaliset alustamme mullistavat näiden 
organisaatioiden toimintatavat, auttavat kokoelmien hallin
nassa, kannustavat lukemaan, varjelevat kulttuuriperintöä, 
edistävät oppimista ja aktivoivat yleisöä.

Tavoitteenamme 
on maailma, jossa 
kulttuuri ja tieto 

ovat kaikkien 
saatavilla.

Ratkaisut

Annons_fi.indd   1Annons_fi.indd   1 2021-01-15   09:012021-01-15   09:01
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Tekijänoikeusjärjestö Sanasto julkaisi viime 
vuoden lopulla ensimmäistä kertaa tietoa 
kirjastojen lainatuimmista teoksista. 
 Vuoden 2019 lainatuin oli Aino Havukai-
sen ja Sami Toivosen kirja Tatu ja Patu, 

elämä ja teot. 
Tämä ei ollut kirjastomaailmalle yllätys, sillä lasten-

kirjat ovat kaikkialla suosituimpia. Yllättävää oli se, että 
Tatu ja Patu ovat rakentaneet imperiumin. Peräti viisi 
kymmenestä lainatuimmasta lastenkirjasta oli Tatu ja 
Patu -sarjaa. 

Kirjailija Aino Havukainen vastaa puhelimeen vielä-
kin häkeltyneen kuuloisena. 

"Tieto tuli aivan puskista. Vuoden lainatuin kirja 
on arvokkain juttu, jonka olemme kokeneet, vaikka 
kirjamme ovat saaneet kaikenlaisia palkintoja." 

Havukaisen mukaan kirjan lainamääriä selittää se, 
että se sisältää sekä asiaa että huumoria.  

”Tatu ja Patu -kirjat ovat koko perheen juttu. Myös 
vanhemmat lukevat niitä mielellään ja voivat nauraa 
yhdessä lapsen kanssa." 

KIRJASTOISTA JULKAISTU uusi data lainatuimmis-
ta kirjoista on huippukiinnostavaa. Sitä tutkiessa herää 
ajatus siitä, miten data ohjailee yhä enemmän kulttuu-
rin kysyntää ja tarjontaa. Tuore Netflixin dokument-
ti The Social Dilemma kertoo, miten sosiaalisen median 
yhtiöt ovat käytännössä rakentaneet koko bisneksensä 
ihmisistä kerättävän datan varaan.  

DATAVAPAA 
VYÖHYKE 

PÄÄKIRJOITUS

Algoritmit tietävät pelot-
tavan tarkasti mistä pidämme. 
Ne ohjaavat yhä enemmän 
kuluttamaan sellaista sisältöä, 
josta pidämme varmuu-
della. Suosituimmat teokset 
pääsevät datan avulla yhä 
paremmin esiin ja vähemmän 
suositut painuvat marginaa-
liin. Algoritmi ei ymmärrä 
vanhaa sanontaa, jonka mu-
kaan vaihtelu virkistää. 

JOS UUSI DATA alkaisi oh-
jata kirjastojen arkea, pian 
hyllyt olisivat pullollaan pelkkää Tatua ja Patua. 

On tärkeää, että tarjolla on luettavaa, jota on tarjolla 
algoritmien ja tilastojen, eli toisin sanoen datan, ulottu-
mattomissa. Tätä mieltä on tässä lehdessä haastateltu 
datan asiantuntija Matti Kangaskoski, jonka haastat-
telun voi lukea sivuilta 16–19. 

Kirjastolla on loistava tilaisuus kehittää toimin-
taansa lainatuimmista kirjoista saadun datan avulla. 
Silti kirjastoissa pitää muistaa säilyttää myös datava-
paita vyöhykkeitä.

Algoritmi ei ymmärrä 
vanhaa sanontaa, jonka 
mukaan vaihtelu virkistää. 

VILLE VAARNE
Kirjoittaja on 
Kirjasto lehden 
pää toimittaja.

””

Opiskele kirjastoalaa 
Haapaveden Opistolla

Tieto- ja kirjastopalvelujen 
ammattitutkinto
Liiketoiminnan perustutkinto 
kirjasto- ja kulttuurialan 
painotuksella

Myös yksittäisiä tutkinnon osia on mahdollista opiskella.

Jatkuva haku     opistoon.fi  |  Lisätietoa 040 8680 314

Sillä sinun työsi on tärkeä

Ammattiliitto Jyty on kirjastoalaa ja sen 
ammattilaisia yhteen kokoava ammatti-
liitto. Moni kirjastoväestä on valinnut sen 
ammattijärjestökseen.

Jytyn jäsenet toimivat kunta -alalla, 
yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seu-
rakunnissa. Jäsenistön suurimpia am-
mattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asian-
tuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestö työ, 
sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä 
kasvatus ja koulutus. Jyty on STTK:n 
jäsenliitto ja Jytyssä on paikallisia 

Jyty – ammattiliitto kirjastoammattilaisille
yhdistyksiä eri puolilla Suomea noin 160 
ja lisäksi alue toimipisteet Kouvolassa, 
Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä, Tam-
pereella, Turussa ja Vaasassa.
Liity: jytyliitto.fi

www.avain.net

Tietoa ja 
tarinoita 
lapsille

Suomen kirjastosäätiön apurahat 
ovat haettavana 1.-31.3.2021 

Suomen kirjastosäätiö tukee taloudellisesti mm. kirjastoja hyö-
dyttäviä kampanjoita, projekteja, koulutusta, tutkimusta, selvi-
tyksiä ja kokeiluja, kirjastoalan kansainvälistä toimintaa. 

Apurahaa voi hakea esim. kansainvälisten seminaarien/webinaa-
rien osallistumis- ja järjestämiskuluihin sekä verkostoitumiseen. 
Ensisijaisesti apurahoja on myönnetty henkilöille, joilla on esitys 
tai posteri. Apurahoja ei ole myönnetty alan perusopintoihin.

Ks. hakuilmoitus kokonaisuudessaan:  
https://www.kirjastot.fi/kirjastoala/suomen_kirjastosaatio

Suomen kirjastosäätiön hallitus

ILMOITUKSIA

Kirjastoseuran hallituksessa aloitti kolme uutta ihmistä.

"Olin yllättynyt, että kertalinttuulla (ensimmäisellä yrittämäl-

lä) pääsin sisään", kertoo intoa puhkuva Kuopion kaupungin-

kirjaston asiakas- ja kokoelmapäällikkö Minna Koistinen.

Hänen tärkein tavoitteensa on kuntien yhteisen e-kirjas-

ton edistäminen. Muut uudet jäsenet ovat Marita Ahola sekä 

varajäsenet Jasmiina Sillanpää ja  Annamari Nikara-Nummi.

Kirjastoseura järjestää kevään aikana kolme webinaaria. En-

simmäinen on 10.2. kello 13 ja sen teemana on kuntavaikut-

taminen ja kirjastot. Mukaan pääsee ilmaiseksi osoitteessa 

kirjastokaista.fi/live.

Katso jäsenedut ja liity Kirjastoseuraan osoitteessa 

www.suomenkirjastoseura.fi
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PALSTALLA NOSTETAAN ESILLE AJANKOHTAISIA POIMINTOJA KIRJASTOJEN ARJESTA.
HELMIKUUSSA OPITAAN UUSIA KIELIÄ.Luistimia, 

kausikortteja ja 
elämäkertoja 
TALVIURHEILUINTO SAATTAA 
VIEDÄ JÄÄKIEKKOKAUKALOLTA 
KIRJASTOON JA TOISINPÄIN. 

KALAJOEN pääkirjaston lä-
hellä on jäähalli, ulkokaukalo 
sekä valaistu hiihtolatu. Seitse-
män kilometrin päästä löytyy 
talviuintipaikka. Hiekkasärk-
kien toisella puolella sijaitsee 
samaan kaupunginkirjastoon 
kuuluva Himangan kirjasto, 
jonka läheisyydessä on hiih-
tourheilukeskus. Ja Hiekkasär-
killä talviurheilumahdollisuuk-
sia vasta onkin. 

Kalajoen kaupunginkir-
jaston palvelupäällikkö Joni 
Rahja kertoo, että harrastus-
mahdollisuudet näkyvät paikal-
listen kirjastojen valikoimassa.  

”Hankinta lajikirjallisuu-
dessa painottuu niihin lajeihin, 
joita kaupungissamme on 
helppo harrastaa, esimerkiksi 
talvilajeista juuri hiihtoon ja 
kesälajeista golfiin.” 

Liikuntapaikkoihin on mui-
takin konkreettisia yhteyksiä. 
Kirjastosta voi lainata talviuin-
tipaikan avaimia ja kausikort-
teja paikallisen jääkiekkoseuran 
peleihin. 

Helsinkiläisestä Jako-
mäen kirjastosta sen sijaan on 
perinteisesti haettu talviurhei-
luun tarvittavia välineitä, joita 
kaupungin liikuntapalvelut 
kirjastolle toimittavat. 

”Talviurheiluvälineistä 
suosituimpia ovat olleet luisti-

met, mutta myös lumikenkiä, 
pulkkia ja liukureita on lainattu 
paljon”, kertoo kirjastonjohtaja 
Leena Sallas.  

Hänen mukaansa myös lä-
heisten liikuntapaikkojen ohjaa-
jat neuvovat ihmisiä kirjaston 
lainavälineiden suuntaan.  

”Jakomäessä käydään 
hienon ja suuren liikunta-
paikka-alueen sekä suurten 
kauppojen takia myös muualta 
Pohjois-Helsingistä, ja uskon, 
että tätä kautta kirjastoomme 
löytävät myös muualta tulevat 
asiakkaat”, Sallas sanoo.  

Urheilu saattaa siis 
liikuttaa ihmisiä kirjastoon 
kauempaakin.

TALVIURHEILU tuo ihmisiä 
kirjastoon myös siitä perin-
teisimmästä syystä eli lukemi-
sen perässä. Kalajoen kaupun-
ginkirjaston palvelupäällikkö 
Rahja kertoo, että tämä koskee 
eritoten elämäkertoja. Vuoden 
2020 lainatuimpia talviurhei-
luaiheisia teoksia heillä olivat 
elämäkerrat Mieto sekä Kiira – 
Ehjäksi särkynyt.  

”Pidemmällä aikavälillä 
tarkasteltuna kaikista lainatuin 
aihepiirin teos kirjastoissamme 
on ollut Mika Myllylän Rii-
suttu mestari”, Rahja sanoo. 

KAISU TERVONEN

LASTENKIRJAT LAINATUIMPIA 

Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sa-
nasto julkisti alkutalvesta ensimmäistä kertaa 
Suomen kirjastojen lainatuimpien teosten 
kärkilistat vuodelta 2019.  

Kuntien kirjastoista lainattiin eniten 
lastenkirjallisuutta.  

Lainatuin kotimainen kaunokirja oli Enni 
Mustosen Sotaleski (2019). Käännetyn kauno-
kirjallisuuden ykkönen oli Camilla Läckber-
gin Kultahäkki (2019), jonka on suomentanut 
Aleksi Milonoff. Yleisten kirjastojen lainatuin 
tietokirja oli Kari Hotakaisen kirjoittama 
Tuntematon Kimi Räikkönen (2018).   

Sanasto tilitti tekijänoikeuskorvauksia 
yli 8,5 miljoonaa euroa yhteensä yli 10 600:lle 
kirjailijalle ja kääntäjälle.

OPISKELE TEKOÄLYÄ 

Finna.fi-hakupalvelu tarjoaa nyt oppimate-
riaaleja maksutta. Sivuston kautta voi oppia 
esimerkiksi tekoälystä ja työelämän kehittämi-
sestä tai kartuttaa kielitaitoaan.  

Oppimateriaaleja tuottavat opettajat sekä 
julkisin varoin rahoitetut hankkeet.  

KORONAA JÄLJITTÄMÄÄN 

Kirjastojen toimintaa rajoitettiin 
joulukuussa pääkaupunkiseudulla. 

Niinpä Keskustakirjasto Oodista 
siirtyi toistakymmentä työn-

tekijää sinne, missä käsiä 
tarvittiin muun muassa 
koronajäljittäjiksi ja 
päiväkotiapulaisiksi.  

”Arvioimme, että 
voimme lähettää Oodista 

noin 15 henkilöä, ja kyse-
limme vapaaehtoisia. Kun 

kerroimme, että heitä tarvitaan 
erityisesti koronajäljitykseen ja 
päiväkoteihin, muutama ilmoittautui 
oitis. Myös vanhustenpalveluihin 
meni pari työntekijää”, kertoo Oodin 
johtaja Anna-Maria Soininvaara.  

AARTEET UNESCOLLE 

Onko ullakollasi aarteita? 
Nyt ne on mahdollista saada 
Unescon kansalliseen 
Maailman muisti 
-rekisteriin. Haku 
on avoinna 
28. helmikuuta 
asti. Rekiste-
riin valittujen 
kohteiden 
arviointikritee-
rit ja tarkemmat 
hakuohjeet löyty-
vät Maailman muisti 
-sivustolta.  

Kansalliseen rekisteriin valitut 
kohteet julkistetaan syksyllä. 

 www.maailmanmuisti.fi 

VAPAITA VALOKUVIA 

Museovirasto tarjoaa vapaaseen käyttöön 250 000 painolaatuista kokoelmaku-
vaa. Kuvia voi käyttää esimerkiksi julkaisuissa ja tutkimuksessa. 

”Kokoelmien avaaminen vapaaseen käyttöön on ollut viime vuosina yleistä 
museomaailmassa. Kulttuuriperinnön laaja käyttö pitää sen elävänä”, sanoo 
yli-intendentti Ismo Malinen Museovirastosta. 

 Museovirasto.finna.fi 

 Tampereen kaupunginkirjasto vuonna 1925.

AJANKOHTAISTA

Ilmastonmuutos  
selkokielellä
Laura Ertimon teos on ensimmäinen 
selkokielinen tietokirja ilmastonmuu-
toksesta. Se lähestyy aihettaan sekä 
ympäristön että ihmisen näkökulmasta. 
Kirja kertoo, mistä ilmastonmuutoksessa 
on kyse ja mitkä ihmisen toimet aiheut-
tavat ilmaston muuttumisen. Kirja antaa 
myös toivoa. Se kertoo, mitä eri maiden 
päättäjät ja yritykset voivat tehdä ilmas-
tonmuutoksen torjumiseksi, ja antaa 
myös lukijalle konkreettisia vinkkejä 
arjen ilmastoteoista. Lisäksi teos vastaa 
yleisimpiin ilmastoväitteisiin. 
978-951-580-729-8

Maapallo – planeettamme 
selkokielellä
Kirja kertoo helppolukuisesti ja konk-
reettisten esimerkkien avulla, millainen 
kotiplaneettamme on. Kirja tutustuttaa 
Maan rakenteeseen, veteen ja ilmaan 
sekä historiaan, nykyhetkeen ja tulevaan. 
Selkeät piirroskuvat ja runsas valokuva-
kuvitus tukevat tekstin ymmärtämistä. 
978-951-580-726-7

opike.fi
tilaukset@kvl.fi

Supermarsu lentää Intiaan 
Emilia saa lahjaksi marsun. 
Se puraisee Emiliaa, ja alkaa tapahtua 
kummia. Emilia muuttuu Supermarsuksi, 
jolla on supervoimia. Lasten suosikkikirja, 
Paula Norosen Supermarsu lentää Intiaan, 
on ilmestynyt selkokielellä. 
978-951-580-728-1

Avaruuden rajalla
On vuosi 3527. Visa matkustaa Telakalle, 
tutkimuskeskukseen Maan yläpuolella. 
Siellä on tuntematon avaruusalus. Visa 
tutustuu alukseen salaa ja selvittää sen 
salaisuuden. Tietääkö salaisuuden joku 
muukin? Satu Leiskon Avaruuden rajalla 
on selkoscifiä nuorille. 
978-951-580-727-4

AVARUUDEN

RAJALLA

On vuosi 3527.

Visa matkustaa isänsä kanssa Telakalle.
Se on tutkimuskeskus korkealla Maan yläpuolella,
avaruuden rajalla.
Visan isän työ on tutkia siellä
tuntematonta avaruusalusta.

Alus on vaarallinen ja salaperäinen.
Se houkuttelee Visaa luokseen.
Visa tutustuu alukseen salaa
ja saa selville sen salaisuuden.

Mutta tietääkö salaisuuden joku muukin?
Mitä Visalle tapahtuu,
kun hän puolustaa alusta?

ISBN 978-951-580-727-4
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teksti  SUSANNA VILPPONEN  |  kuvat  SAARA LAVI

KULLAN-
KAIVAJIEN 
KIRJASTO

ARKKITEHTUURI

TUNTURIIN RAKENNETTU 
KOTIKIRJASTO VAROITTAA 
KÄVIJÄLLE, ETTÄ SISÄLLÄ 
ON OLTAVA EHDOTON 
HILJAISUUS. 
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J äkäläpään huipulla tuulee. Lyhyet 
heinät ja varvut taipuvat puuskis-
sa vasten maata. Vähän matkan 
päässä porotokka töllistelee kul-
kijoita. Pian ne tekevät päätöksen, 
että tulijoita kannattaa väistää. 
Kaukana horisontissa erottuvat 
talon ääriviivat. 

                     Pitkän patikan ja viimeisen kilometrin jyr-
kän nousun jälkeen päämäärän näkeminen tuo ilon. 
Tuolla se vihdoin on!  

Kaukaisuudessa häämöttävä talo alkaa tarkentua. 
Pieni punainen mökki seisoo asemassaan vankasti 
tuulesta välittämättä. 

Mökki on Karhu-Korhosen kirjasto. Jylhän tun-
turiylängön keskellä se näyttää pieneltä. Vaatimatto-
masti kirjasto tunnetaan myös Jäkäläpään kulttuuri-
keskuksena. 

YRJÄISIN KIRJASTO. Lemmen-
joen, pohjoissaameksi Leammin, 
kansallispuistossa sijaitseva kulttuu-
rikeskus on saanut lisänimen Suo-

men syrjäisin kirjasto.  
Nimi tuntuu osuvalta pitkän patikoinnin jälkeen. 

Venekyyti lyhentää matkaa noin 15 kilometrin ver-
ran, mutta jalkapelillä käveltävää kirjastolle lähim-
mältä parkkipaikalta tulee lähes 30 kilometriä. 

Alun perin kirjasto perustettiin kullankaivajia 
varten. Pitkiä aikoja sivistyksen ulottumattomissa 
viettäville kirjasto on tärkeä paikka. 

”Kun on viettänyt viikkoja kullankaivuussa, kir-
jastossa on ollut mukava käydä välillä lukemassa ro-
maaneja”, kertoo ohikulkumatkalla oleva Anssi 
Puikkonen. 

Puikkonen työskenteli aiemmin kaivauksilla, jos-
ta matkaa kirjastolle oli noin kolme kilometriä. Kesäi-
sin yöttömän yön aikaan hän saattoi lähteä kirjasto-
reissulle vaikka illan tullen. 

Kirjasto on Puikkosen mielestä hyvä juttu. Vaik-
ka kirjat ovat melko vanhoja, löytyy valikoimasta aina 
jokin teos luettavaksi. Joskus sieltä löytyy jopa juttu-
seuraa. 

”Kirjastolla näkyy välillä myös turisteja.” 
Puikkosen piipahdus kirjastolla on lyhyt, sillä hä-

nen on ehdittävä viimeisen veneen kyytiin. 

NKARAT RAJOITUKSET. Kirjas-
ton oven vieressä komeilevat poron-
sarvet. Seinässä olevista kylteistä 
tietää, mihin on saapunut, jos joku 

sattuisi samoilemaan tunturissa vailla päämäärää. 
Sisään kirjastoon astuessa valittavana on kaksi 

ovea. Vasemmanpuoleisessa ovessa on kahdella nas-
talla kiinnitetty pieni hieman käpristynyt lappu, jossa 

lukee kirjasto. Ovesta sisään astuessa avautuu huone, 
jonka hyllyt notkuvat kirjoja maasta kattoon. 

Kirjat eivät ole aakkosjärjestyksessä, eikä nii-
tä ole muutenkaan systemaattisesti hyllytetty. Sen 
sijaan teokset nojailevat toisiinsa vähän sekavasti, 
mutta leppoisasti lukijoita odottaen. Kuitenkin erik-
seen nimettynä on “Uutuuksia-hylly”. Hyllystä voi 
poimia käsiinsä esimerkiksi Valokuvauksen vuosikirjan 
vuodelta 1978. 

Muutakin huumoriksi tulkittavaa kirjastosta löy-
tyy. Seinällä on lappu, jossa lukee “Kirjastossa ehdo-
ton hiljaisuus”. Hiljaisuus sana on alleviivattu. Oi-
keasti hiljaisempaa kirjastoa saattaa olla mahdotonta 
löytää muualta. 

ILASTOT PUUTTUVAT. Kirjas-
ton valikoimassa hyvin edustettui-
na ovat Valittujen palojen kirjavaliot 
sekä Kalle Päätalon kirjat. Uusim-

pina teoksina kirjaston kokoelmassa komeilevat 
Kjell Westön Missä kuljimme kerran ja Mikko-Pek-
ka Heikkisen Poromafia. 

  Opaste lienee 
huumoria.

  Inarilainen Anssi 
Puikkonen työsken-
teli aiemmin lähei-
sillä kaivauksilla 
ja poikkesi välillä 
kirjastossa.

  Uutuushyllyssä on 
tarjontaa vuosikym-
menten takaa.
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Myös ulkomaalaiset lainaajat on huomioitu. Tai 
ainakin heidät, jotka osaavat ruotsia, englantia tai 
saksaa. Vieraskielinen valikoima on suppea, mutta 
olemassa. Kirjojen lisäksi kirjastosta löytyy iso läjä ai-
kakauslehtiä vuosituhannen alusta. 

Kirjaston alkuperäinen aineisto on peräisin Ou-
lun kaupunginkirjaston poistokirjojen lahjoituksista. 

Kokoelmaa ovat täydentäneet myös kirjaston 
käyttäjät. Nytkin kirjaston pöydällä on pari kestokas-
sillista tuotuja kirjoja. Kukahan hyllyttäisi uudet tu-

  Valikoima on var-
sin kattava.

  Tunturin huipulla 
revontulet ovat tuttu 
näky.

  Vieraskirjaan jäte-
tään tervehdyksiä.

KARHU-KORHOSEN kirjasto sijait-
see kansallispuistossa kulkevan Kulta-
reitti-vaellusreitin varrella. 

Yrjö ”Karhu” Korhonen oli 
legendaarinen kullankaivaja, joka eli 
kullankaivuulla yli 50 vuoden ajan. 
Karhu Korhonen tunnettiin myös kir-
jallisuuden ystävänä. 80-vuotislahjaksi 
Korhonen sai lahjaksi kirjaston. 

Idean keksi kultaseppä Janne 
Kannisto, joka kunnosti Jäkäläpään 
lentopaikan huoltorakennuksena 
ennen toimineen rakennuksen 
kirjastoksi. Lentopaikka rakennet-
tiin 1940–1950-lukujen vaiheessa 
Lemmenjoen kullankaivajien huol-

topaikaksi. Nykyään lentopaikka ei 
ole enää virallisesti käytössä, mutta 
sinne on mahdollista laskeutua omalla 
vastuulla. 

Korhoselle perustettiin oikeastaan 
kaksi kirjastoa. Toinen sijaitsee Marti-
niiskonpalolla. Jäkäläpään kulttuuri-
keskus on siis itse asiassa pääkirjasto, 
jolla on sivukirjasto. 

Karhu Korhosen tarina on ke-
hystetty kirjaston seinille näkyvästi. 
Miehen elämä käydään läpi aina talvi-
sodasta kullankaivuun eri vaiheisiin. 

Korhonen oli kokenut eränkävijä, 
joka valokuvasi kaitafilmikameralla 
eläimiä. 

Lentopaikasta 
kirjastoksi

lokkaat? Kirjastonhoitajaa kirjastossa ei ole, vaikka 
maisemakonttorille saa hakea vertaistaan. 

Vuosituhannen alusta toimineen kirjaston lai-
nausmääristä ei voida sanoa mitään, sillä lainaus ta-
pahtuu omatoimisesti. Myös lainausajan määrittelee 
lainaaja itse. Kirjaston seinällä on toki ”Lainausoh-
jeet”. Niissä ohjeistetaan, tai ennemminkin kielle-
tään, kirjoihin piirustelu, sivujen kääntäminen kos-
tein sormin ja kirjojen antaminen lasten käsiin.

YLMÄ KIRJASTO. Kirjaston toises-
sa huoneessa sijaitsee lukusali. Ko-
vin mukavia lukupaikkoja salista saa 
hakea, sillä molemmilla seinustoil-

la on kapeat penkit ja pöydän ääressä jakkara. Tosin 
tässä kirjastossa jo seinät ja katto ovat mukavuus-
tekijöitä, sillä tunturin sää voi vaihdella hyvin voi-
makkaasti. 

Kylminä aikoina kirjastossa voi tulla vilu. Kami-
na on kannettu pihalle, johon se on myös jätetty ja 
hormin reikä on tukittu. Enempää lämpöä kirjastoon 
ei ole saatavilla. Toisaalta kullankaivajien sesonki lop-
puu ennen talven tuloa. Kirjasto saanee uinua tal-
viuntaan varsin omassa rauhassaan revontulia ihas-
tellen ja seuraavia asiakkaita odottaen.   

K
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DIGITAALISUUS
  MULLISTAA SEN,

MILLAISIA KIRJOJA
KIRJOITETAAN

KIRJALLISUUDENTUTKIJA 
MATTI KANGASKOSKI 
KEHOTTAA POIMIMAAN 
KIRJOJA, JOITA ALGORITMI 
EI OSAA SUOSITELLA. 

teksti  MERI PARKKINEN  |  kuvat  JARKKO MIKKONEN
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ROMAANI TULILLA. Tutkimustyön lisäksi kirjai-
lijalla on työn alla myös romaani. 

”Kirjoitan lähitulevaisuuteen sijoittuvaa tari-
naa, jota kutsun kosmotekniseksi romaaniksi.” 

Kirja käsittelee Kangaskosken tutkimustyön 
tuttuja kysymyksiä, kuten sitä, miten käsitys luon-
nosta vaikuttaa teknologiaan sekä sitä, miten tek-
nologinen kehitys vaikuttaa luontosuhteeseemme. 
Onko Kangaskoskella kirjoittaessaan mielessä se, 
miten hänen tuleva kirjansa nousisi algoritmien 
ohjaamien lukusuositusten kärkeen? 

”Siitä näkökulmasta pitää pyrkiä pysymään 
erossa. En halua tehdä kirjaa, joka on hetken näky-
villä ja sitten se on nopeasti käsitelty.”    

Sillä on väliä, mistä kirjallisuutesi luet. Näin sanoo 
helsinkiläinen tutkija ja kirjailija Matti Kangas-
koski. Hän ottaa esimerkiksi kuvapalvelu Instagra-
missa jaetun runon, jonka voisi samassa muodossa 
lukea myös painettuna paperilta. 

”Sitä kuitenkin luetaan näytöltä eri tavalla. Eri 
paikoissa, eri kokoisena ja eri kontekstissa kuin sitä 
luettaisiin esimerkiksi kirjasta”, 
Kangaskoski kertoo. 

Digitaalisuuden vahva vaikutus 
lukemiseen ja runouteen innosti 
Kangaskosken tutkimustyön pariin 
kymmenisen vuotta sitten.  

”Aloin tutustumaan siihen, mi-
ten internet vaikuttaa ihmisen kes-
kittymiskykyyn ja jopa empatiaan. 
Aihe tuntui siihen aikaan kaukaa 
haetulta. Enää ei lainkaan.”

NÄKYVYYSHUIPPU. Kangas-
kosken mukaan digitaalisessa ym-
päristössä ihmisen huomio va-
rastetaan tunnistettavuudella ja 
tunteita herättämällä. 

”Minua kiinnostaa se, miten 
kirjallisuus on esillä digitaalisil-
la alustoilla, kuten äänikirjapalve-
luissa. Näkyvyyshuipun saaminen 
näillä alustoilla vaikuttaa siihen, 
millaista kirjallisuutta tehdään ja 
arvostetaan. Kirjallisuuden arvot 
muuttuvat”, hän kertoo. 

Näkyvyyshuipulla Kangaskos-
ki tarkoittaa sovellusten tarjoamia 
suosituksia eli top-listoja sekä al-
goritmien lukijalle valitsemia ”voi-
sit pitää myös tästä kirjasta” -ehdo-
tuksia. 

Somen selailija tai äänikirjapalvelusta lukemis-
ta etsivä ihminen halutaan koukuttaa käyttämän-
sä sovelluksen ääreen mahdollisimman pitkäksi ai-
kaa. Käyttöliittymän tavoitteena on tarjota jotakin, 
mistä käyttäjä edellisten kirjojen perusteella var-
masti pitää. 

”Menin kirjastoon, aloin lukemaan ja siitä tuli 
mieleen tai tekstissä mainittiin jokin toinen kirja. 
Pystyin vain hakemaan sen ja etenemään näin kir-
jasta toiseen.”  

Silloin tekstistä toiseen pomppinen ei Kan-
gasniemeä huolettanut. Digitaalisen lukemisen ai-
kakaudella tutkija on alkanut nähdä pitkäjäntei-
syyden ja kärsivällisyyden aiempaa tärkeämpänä 
seikkana tietoa hankkiessa. 

Digitaalisuus vaikuttaa lukemiseen ja siten 
myös kirjoittamiseen. Esimerkiksi äänikirjaksi tu-
lossa olevaa teosta kirjoittaessa voidaan ottaa huo-
mioon se, että kuunnellessa kielen ja ajatusten on 
oltava lukutahtiin ymmärrettäviä. 

Sovellusten top-listoille mahtuu vain muutama 
kirja kerrallaan.  

”Sen tarjotun valikoiman ulkopuolelle kannat-
taa katsoa. Muuten kirjallisuus, jota kohtaa, on hel-
posti yksipuolista”, Kangaskoski sanoo. 

Lukemisen löytäminen kirjakaupasta, kaverin 
hyllystä tai kirjastosta ovat myös keino ohittaa al-
goritmien ja myyntilukujen mukaan rakennetut 
suositukset. 

”Fyysinen kirjasto on yksi paikka, jossa digitaa-
listen palveluiden profilointia voi välttää. Menee 
kirjastoon ja katsookin etsimänsä kirjan viereen. 
Siinä on teos, jota ei suositella lukutottumustesi 
mukaan, se vain sattuu olemaan siinä aakkosjärjes-
tyksen vuoksi. Olen itse löytänyt noin paljon mie-
lenkiintoista kirjallisuutta”, Kangaskoski vinkkaa. 

Tällä hetkellä Kangaskoskella on lainassa kir-
jastosta noin 100 kirjaa.  

”Sen verran minulla aina taval-
lisesti on”, hän sanoo. Rakkaus kir-
jastoihin syntyi jo lapsena Vaasan 
Suvilahden kirjastossa. 

”Siellä ei tosin ollut 1990-luvun 
alussa tabulatuureja, mutta Vaasan 
pääkirjastosta niitä sai lainattua. 
Metallica oli silloin kova nimi.” 

Kangaskosken bändejä ovat 
muun muassa Sata kaskelottia ja 
Black mödernism. 

LINKKIEN ARMOILLA. Kangas-
kosken huolena on, että digitaali-
nen lukeminen syö ajattelua. 

”Digitaalisen lukemisen logiik-
ka on niin taitava kaappaamaan 
meidän ihmisten huomion, että hi-
taammalle ja syvemmälle ajattelulle 
ei kovin helposti jää tilaa. Ja sitten 
sitä ei kohta enää osata kaivata tai 
toivoa”, Kangaskoski sanoo. 

Hyperlinkittyvyys on yksi digi-
taalisesti lukevan ihmisen keskit-
tymiskykyä haastava asia. Verkossa 
on helppo seikkailla tekstistä toi-
seen ja etsiä hakukoneella lisää tie-
toa. ”Se on tietenkin hieno asia, että 
tietoa on saatavilla paljon. Mutta 
mihinkään siitä tiedosta ei keskity-

tä kunnolla.” 
Kangaskosken mukaan kirjastojärjestelmä on 

tavallaan hyperlinkittyvyyden esiaste. Kun hän 
aloitti Helsingissä opintonsa 2000-luvun alussa, 
hän toisinaan hyppi yhdestä teoksesta seuraavaan. 
Se oli mahdollista paikassa, jossa kirjoja oli run-
saasti saatavilla. 

  Digiajan tutkija 
Matti Kangaskos-
ki välttelee itse 
somea.S

 MATTI  

 KANGASKOSKI 

 Vuonna 1983 syntynyt 
kirjailija, runoilija ja 
kirjallisuudentutkija. 
 Tutkii Helsingin yli
opistossa digitaalisuuden 
vaikutusta lukemiseen ja 
kirjoittamiseen. 
 Julkaissut runoteokset 
Tältä sinusta nyt tuntuu 
(2012), Pääkalloneuvot-
telut (2017) ja Johdatus 
pimeään (2020), joka 
palkittiin Ylen Tanssiva 
karhu -runopalkinnolla 
 Esikoisromaani Sydän-
marssi julkaistiin vuonna 
2014. Työstää tällä het-
kellä toista romaaniaan. 
 Ei ole aktiivinen 
sosiaalisessa mediassa, 
ja käyttää Instagramia 
lähinnä kitaravalmista-
jien ja muusikkojen 
seuraamiseen. 
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uinka moni kirjastolainen haaveilee romaanin tai runokokoelman kirjoittamises-
ta? Entä kuinka moni on jo kirjoittanut jotain, mutta vaikenee teksteistään? 

Väitän, että aika moni. Oman kokemukseni perusteella kirjastoon hakeutuu 
töihin kirjoittamisesta kiinnostuneita ihmisiä. Silti aiheesta ei koskaan puhuta. 
Miksi me vaalimme salaisuutta? 

Ann-Christin ”Krisse” Antell, on virkistävä poikkeus. Hän työskentelee 
Turun musiikkikirjastossa ja on kertonut kollegoille avoimesti kirjoittamisestaan. 
Gummerus julkaisee helmikuussa hänen historiallisen romaaninsa Puuvillateh-
taan varjossa.  

”Kaikki ovat olleet tosi innostuneita. Ainakin viisi ihmistä tuli sanomaan, että 
ovat itsekin suunnitelleet kirjan kirjoittamista. Uskon, että melkein kaikki kirjas-
tolaiset osaisivat kirjoittaa kirjan. He lukevat niin paljon, että heillä on romaanin 
rakenne päässä”, Antell sanoo. 

Krisse Antell istuu kotonaan isossa ruskeassa nahkanojatuolissa, siinä samas-
sa, jossa kirjoitti esikoisensa. Hän jäi 2018 opintovapaalle ja ryhtyi opiskelemaan 
luovaa kirjoittamista avoimessa yliopistossa. 

”Ryhdyin vapaalla heti kirjoittamaan kirjaa, mikä oli jälkeenpäin ajatellen ihan 
hullua. Vasta luovan kirjoittamisen opiskelu antoi työkaluja henkilöhahmojen luo-
miseen ja tekstin tiivistämiseen. Opinnoista saatu tuki oli ratkaisevaa.” 

Omassa kirjoittamisessa oli olennaista ymmärtää romaanin rytmi, rakenne, 
käännekohdat ja ristiriidat sekä draaman kaari. Aristoteleen Runousopista oli 
hyötyä.  

Krisse Antell näytti lukuja romaanista äidilleen sitä mukaa kuin kirjoitti sitä.  
”Äiti sanoi vain, että ihan ok. On silti tärkeää antaa muiden lukea tekstiä ja 

saada palautetta. Toisaalta pitää myös itse päättää, mitä kritiikistä ottaa vastaan”, 
hän painottaa. 

UNI INSPIROI. Noin kymmenen vuotta sitten Antell näki unen. Uni oli harvi-
naisen väkevä. Siinä oli kiehtova juoni ja se jäi tarkasti mieleen, vaikka hän ei 
kirjoittanut sitä muistiin. Unessa oltiin Australiassa, jossa uneksija ei ollut kos-
kaan käynyt. 

”Aina nukkumaan mennessä kirjoitin tarinaa päässäni eteenpäin. Olennaiset 
käännekohdat ja ristiriidat olivat unessa jo valmiina. Jatkoin vain juonen kehit-
telyä.” 

TURKULAINEN MUSIIKKI KIRJASTON TYÖNTEKIJÄ ANN-CHRISTIN ANTELL 
KERTOI ROMAANIN KIRJOITTAMISEN HAAVEISTAAN KOLLEGOILLE. MONI 
VASTASI SUUNNITTELEVANSA ITSEKIN KIRJOITTAMISTA. 

Kirjastossa haaveillaan 
omasta kirjasta 

K
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MINULLE NIIN EI KÄYNYT, niin paljon kuin italian 
kieltä rakastankin. Palasin kotiin ja suomalaiseen iden-
titeettiini. En ole tehnyt italialla juurikaan edes töitä, 
vaikka se oli yliopistossa pääaineeni; kirjoittaminen vei 
minut mukanaan, ja minä kirjoitan vain suomeksi. 

Mutta yhden merkittävän asian olen 
italialla tehnyt. Antonio Tabucchi vieraili 
Suomessa 90-luvun lopulla, ja minä toimin 
tulkkina hänen luennollaan. Kävi niin, 
että kesken luennon Tabucchi kadotti 
tavoittelemansa italiankielisen sanan. 

Hän oli nimittäin Lahirin ohella niitä 
harvoja kirjailijoita, jotka eivät kirjoita 
äidin- vaan sielunsa kielellä, ja Tabucchin 
sielu kirjoitti portugalia. 

Mikä on italiaksi se henkilö, joka tulee 
paikalle hoitamaan sairasta, Tabucchi 
kuiskasi minulle kesken luennon. Parame-
dico, ensihoitaja, minä suhisin. Ei kun se 
toinen, Tabucchi sanoi. Infermiera, minä 
kuiskasin, sairaanhoitaja. Ja Tabucchi 

toisti helpottuneena: infermiera.
Sen sanan minä muistan aina. Kuin kukkanen olisi 

ojennettu kädestä käteen, kiihkeästi rakastettujen ja 
hylättyjen kielten sekasotkun ja epämääräisten omistus-
suhteiden läpi.

BAABELIN 
TORNI

K  
oko maailman lukevan yhteisön tavoin 
minäkin odotin Jhumpa Lahirin uutta 
teosta kuin kuuta nousevaa. Läpeensä 
palkittu amerikkalainen, sukujuuriltaan 
intialainen Lahiri muutti vuonna 2012 

Roomaan, koska löysi uuden kotimaan-
sa italian kielestä. Samaan aikaan hän 
ilmoitti, ettei enää kirjoita englanniksi, 
vaan julkaisee seuraavan teoksensa vasta 
kun osaa italiaa tarpeeksi hyvin.

Voi kustantajan epätoivoa, ja luki-
joiden! Kuinka kauan kestää oppia kieltä 
tarpeeksi hyvin voidakseen kirjoittaa sillä 
korkeakirjallisuutta, kuten Lahiri? Ja 
millainen kirja sieltä silloin olisi tulossa? 
Tunnistaisiko Lahiria edes enää?

MINÄ YMMÄRSIN KYLLÄ LAHIRIA. 

Olen itsekin lähtenyt aikoinani Roomaan 
muuttuakseni italialaiseksi siinä mää-
rin kuin se kielen ja sijainnin perusteel-
la on mahdollista. Ihminen muuttuu toiseksi vaihtaes-
saan paikkaa; eri paikoissa ajattelemme eri ajatuksia ja 
eri tavalla. Sen todetakseen ei tarvitse matkustaa kuin 
Helsingistä Hankoon. 

Vielä enemmän ihminen muuttuu puhumansa 
kielen mukana. Joskus tyttäreni pyytävät minua puhu-
maan italiaa, ja hetkessä he sanovat: kauheeta, sä oot 
ihan eri ihminen kun sä puhut tota. Sun kädet ja ääni on 
ihan vieraat, lopeta heti.

Lahirikin on kertonut olevansa italiaksi ”a tougher, 
freer writer” eli kovempi ja vapaampi kirjoittaja. Pitkä 
odotus päättyi jonkin aikaa sitten, ja suomalaisetkin 
lukijat ovat jo saaneet lukea Missä milloinkin, Lahirin 
ensimmäisen italiaksi kirjoitetun proosateoksen. Hän 
on asettunut Italiaan taloksi, ehkä jopa kodiksi.

Sen sanan minä 
muistan aina. 

KIRJOITIN RIKOSROMAANIA puolitois-
ta vuotta enkä kertonut siitä perheeni li-
säksi kenellekään. Tätä kirjoittaessa Taina 
Pietikäisen kanssa punottu dekkari Joki 
on jo julkaistu ja tieto murhanhimoisesta 
puolestani levinnyt. 

Miksi en jakanut kirjoitusprosessin 
riemua ja epätoivon hetkiä? Olisihan siitä 
ollut vaikka mitä kerrottavaa. Kirja kulki 
aina mukana puhelimessa tai pädissä. 
Kirjoitin tai editoin tekstiä keittiössä, 
sohvalla, työhuoneessa, kesäiltana ulkona, 
junassa, Onnibussissa, Arlandan lentoken-
tällä – missä ikinä pystyin ottamaan aikaa 
itselleni.  

Suurin syy vaikenemiseen oli taikaus-
koinen halu suojella tekstiä. Jännitän 
edelleen kirjan vastaanottoa. Mitä kollegat, 
jotka ovat lukeneet lähes kaiken, ajattele-
vat kirjastamme?  

Toisaalta tiedän, että kirja on kirjoitta-
jiensa näköinen. Olen kotonani kirjan maa-
ilmassa ja uskon lujasti henkilöhahmoihin. 
Päähenkilö Kati Berg on meille todellinen, 
kuin ystävä.  

Juuri tässä piilee kirjoittamisen para-
doksi: se on niin intiimiä, että sitä haluaa 
suojella. Toisaalta tekstin haluaa julkaista, 
ja silloin pitäisi kestää myös palaute. Taina 
Pietikäinen tiivisti pulman hyvin: kirjojen 

kirjoittaminen nyt vaan on niin paljon 
vaikeampaa kuin niiden arvosteleminen. 

Kirja ei saanut kansia perinteisessä 
kustannustalossa, vaan Books on De-
mand -palvelussa. Joki on aito DIY-tuote. 
Esilukijoiksi pyysimme luottoystäviä. 
Kustannustoimittajan hommia teimme 
kumpikin. Graafinen osasto oli Taina, joka 
ammattilaisena taittoi kirjan ja teki siihen 
kannen. Markkinointiosasto olin minä ja 
kirjan kotisivut teki Taina. 

Ja mehän olemme vasta aloittaneet. 
Kati Berg tutkii -sarja saa jatkoa. Oikeastaan 
minun pitäisi nytkin olla kirjoittamassa. 

EEVA KIVINIEMI 

Kun Antell muutama vuosi sitten ryhtyi vetämään 
Varsinais-Suomen Vaski-kirjastojen digitointiprojek-
tia, hän kävi läpi valtavasti 1800-luvun kuvia ja doku-
mentteja. Silloin hän keksi siirtää tarinan Turkuun. 

Historiallisten teemojen käsitteleminen oli luon-
tevaa, sillä Antell on opiskellut arkeologiaa, historiaa 
ja kansatiedettä. Puuvillatehtaan varjossa -romaaniin 
tulee kahden sivun mittainen lähdeluettelo. 

Silti romaanissa on myös tietoisesti tehtyjä histo-
riallisia virheitä. Miksi? 

”Tarina vaati niitä. Esimerkiksi tutkimusmatkai-
lija Georg Wallin eli jo aikaisemmin, mutta halusin 
hänet kirjaan ja 1800-luvun lopun Turkuun. Fiktiivis-
ten henkilöiden lisäksi mukana on historiallisia hen-
kilöitä, joiden persoonan olen luonut. Välillä mietin, 
voiko niin tehdä.” 

Kirjan päähenkilö on Jenny, Liedon kappalaisen 
leski ja Kaarinan rovastin tytär. Toinen keskeinen 
henkilö on Barkerin tehtaan johtajan poika, Fredrik 
Barker. 

”Asetelma on sama kuin unessa. Teollistumisen 
seurauksena sääty-yhteiskunta alkoi murtua ja teh-
dastyöläisten elinolot olivat surkeat. Jenny ryhtyy 
ajamaan työväen asiaa. Hän on perustamassa kan-
sankirjastoa ja joutuu napit vastakkain Fredrik Bar-
kerin kanssa. Myös Minna Canth vilahtaa kirjassa. 
Hän on Jennyn innoittaja.” 

TYHJÄ OLO. Kun esikoisromaani valmistui, Krisse 
Antellille tuli tyhjä olo. Ei oikein ollut muuta vaihto-
ehtoa kuin jatkaa tarinaa. 

 KOMMENTTI 

Minullakin oli salaisuus

Hän alkoi kerätä aineistoa seuraavaan romaa-
niin, jonka tapahtumat sijoittuvat Turkuun ja latau-
tuneeseen vuoteen 1905.  

”Olen kirjoittanut jo yli vuoden raakatekstiä uu-
teen kirjaan. Nautin niin kirjoittamisesta. Mutta kyl-
lä romaanissa on aivan hirveä työ.” 

Hän näyttää punaisen huoneen, jonka on sisus-
tanut työhuoneeksi kun esikoinen muutti pois kotoa. 
Punainen nojatuoli, vanhat mööpelit ja punainen bas-
sokitara antavat huoneelle luovaa särmää.  

Antell nojaa ovenkarmiin ja sanoo, että on oikeas-
taan kulkenut tätä kohti jo 20 vuotta.  

”Nuorena arkeologian opiskelijana halusin kir-
joittaa romaanin, joka sijoittuu rautakauden Suo-
meen. Aikakaudesta vaan tiedetään niin vähän, että 
se ei ole helppoa. Ei tiedetä edes sitä, minkä nimisiä 
ihmiset olivat tai miten he puhuivat toisilleen.” 

Kirjoittamisesta haaveileville kollegoille kirjailija 
antaa kaksi ohjetta: löydä oma genre ja sitten genren 
sisällä oma ääni.  

Krisse käyttää omaa ääntään myös laulajana. 
Opiskeluaikoina perustettu bändi on koottu uudel-
leen kasaan. Enää ei lähetetä C-kasetteja levy-yhtiöi-
hin, vaan laitetaan biisit suoraan YouTubeen ja Spoti-
fy-striimipalveluun. 

”Uskon, että kirjallisuudessa aletaan toimia sa-
maan tyyliin. Ei ole pakko enää julkaista kustantajan 
kautta, vaan on monia vaihtoehtoja.” 

Tänäkin iltana nukkumaan mennessä Krisse An-
tell kirjoittaa päässään tarinaa. Se on rituaali, josta 
hän ei luovu.    

 ANN-CHRISTIN 

 ANTELL 

 Syntynyt vuonna 
1973. 
 Kirjastonhoitaja Turun 
kaupunginkirjaston 
musiikkitiimissä. 
 Naimisissa, kolme 
lasta ja koti Turussa. 
 Laulaa Kerkko Rastas 
yhtyeessä, pelaa 
jalkapalloa ja harrastaa 
kuvataiteita. 
 Esikoisromaani Puu-
villatehtaan varjossa 
helmikuussa Gummer-
ukselta.

KATJA KALLIO
Kirjoittaja on
kirjailija.

””

KOLUMNI
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Hirviöillä 
täytetty 
kirjasto
TAIDEKOLLEKTIIVIN ESITYKSISSÄ 
KIRJASTON TILA ON TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA. 
YLEISÖN TARKOITUS ON TULLA SINUIKSI 
SISÄISEN MONSTERINSA KANSSA. 

 Kuvitteellisten olentojen kokoelma tapah-
tuu sekä itse kirjaston eri osastoilla että ryh-
mälle varatussa omassa tilassaan. Esityksen 
alussa kirjaston puolella koettu ja kuultu 
monenlaisiin olentoihin liittyvä esittelyosuus 
antaa eväitä itse studiossa tehtäviin harjoit-
teisiin, ja päinvastoin. 

K 
uopsutan jalkaa kuin aasi, tun-
nustelen millainen käteni oli-
si norsun kärsänä, ulvahdan 
kuin ihmissusi. Ryömin pussi-
lakanaan ja kuuntelen iltasatua 
muinaisista olennoista. Tutkin 
kirjaston käytäviä ja eri tiloja 

etsimällä niistä palasia kuvitteellisista hirviöistä.
Tällaista on osallistua Kuvitteellisten olentojen ko-

koelma -nimiseen esitykseen Turun pääkirjastossa. 
Esityksen on tehnyt helsinkiläinen Toisissa tilois-

sa -ryhmä. Se nähdään myöhemmin keväällä Hampu-
rissa ja mahdollisesti myös pääkaupunkiseudulla. 

Toisissa tiloissa -ryhmä on vienyt esityksiään kir-
jastoon ennenkin. 

”Kirjasto on kaupungin sydän, paikka, jossa men-
neet, nykyiset ja tulevat sukupolvet voivat kohdata 
toisensa yllättävilläkin tavoilla. Näitä kohtaamisia ja 
niiden mahdollisuuksia haluamme esityksessä tutkia”, 
kertoo esitystaiteilija ja kirjoittaja Eeva Kemppi.

PIMEÄLLE PUOLELLE. Kuvitteellisten olentojen 
kokoelman taustalla on Jorge Luis Borgesin ja Mar-
garita Guerreron teos Kuvitteellisten olentojen kirja.

Ryhmä hyödyntää esityksissään ruumiillisia har-
joitteita, joiden avulla päästään lähemmäs ei-inhi-
millisyyden olemusta, esimerkiksi sukupuuttoon 
kuolleita eläimiä, antiikin hirviöitä tai myyttisiä ta-
ruolentoja.

Yleisö pääsee osallistumaan keskeneräisen ko-
koelman laajentamiseen mielikuvitustaan käyttämäl-
lä ja luomalla omia hirviöitään.

Ottamalla haltuun näitä ihmiselle vieraita olento-
ja päästään myös vierailemaan toisiin tiloihin. 

”Kaikilla meillä on omia pimeitä puolia ja sisäisiä 
monstereita. Ruumiillistamalla voimme ymmärtää 

niitä paremmin ja tulla sinuiksi niiden kanssa”, poh-
tii hirviöitä tutkinut tanssi- ja liiketerapeutti Minja 
Mertanen.

Taidekollektiivi uskoo, että tehtävien ja harjoit-
teiden kautta voi myös aueta ymmärrys ja tasa-ar-
voisempi ajatus yhteydestä meille vieraisiin olioihin 
ja maailmoihin. 

”Pyrimme lisäämään myötätuntoa ja vuoropuhe-
lua oman todellisuutemme ja muun olevaisen välillä”, 
nelikko toteaa.

KOLMEN TUNNIN KOKEMUS. Turvallisen ilmapii-
rin luominen on Toisissa tiloissa -ryhmälle erityisen 
tärkeää ja yksi ryhmän pedagogisista tulokulmista. 

Turussa yleisöä on paikalla viitisentoista henkeä 
ja mukana on myös pari alakouluikäistä lasta. Koko 
porukan heittäytymisestä päätellen olemme yhdessä 
saavuttaneet sellaisen tilan, jossa on helppo samastua 
esimerkiksi Minotauruksen maailmaan.

”Luottamuksellinen tilanne ja ilmapiiri mahdol-
listavat sen, että jokainen voi vapautua kuvitteellis-
ten olentojen ruumiillistamiseen ja oman olentonsa 
luomiseen”, Kemppi toteaa.

Lopuksi esitys puretaan omia tuntemuksia sa-
noittaen. Se tuntuu tarpeelliselta. Reilu kolmetunti-
nen kokonaisuus on silmiä avaava, mutta yllättävän 
voimia vievä kokemus.

KIRJASTON YLISUKUPOLVISUUS. Kirjaston yli-
sukupolvisuus voi olla vaikka sitä, että sinne tullaan 
oman lapsen tai lapsenlapsen kanssa. 

”Isovanhemman ja lapsenlapsen välinen toisiin 
tiloihin kurkistaminen erilaisten olentojen parissa 
voi olla hyvin antoisa kokemus”, Minja Mertanen ja 
esitystaiteilija ja teatteriohjaaja Kaisa-Liisa Logrén 
miettivät.

Ylisukupolvisuus kirjastossa ei kuitenkaan mer-
kitse työryhmälle ainoastaan ihmisten välisiä kohtaa-
misia tänä päivänä. 

Se voi tarkoittaa myös 3 000 vuotta vanhan teks-
tin säilyttämistä ja siirtymistä tämän päivän sukupol-
ville tai suvussa kulkeneen rakkaan kirjan perintöä 
useamman sukupolven yli. 

Myös kaikki olennot, jotka elävät teosten kansien 
sisällä, osallistuvat ylisukupolvisuuteen.    

HEIDI HORILA

 FAKTA 

 Turun esityksen olivat 
tuottaneet turkulainen 
Tehdasteatteri ja sak-
salainen tuotantotalo 
Kampnagel.
 Esitykselle etsitään 
parhaillaan yhteistyö-
kumppaneita ja sopivaa 
kirjastoa esityspaikaksi 
pääkaupunkiseudulla.

TEATTERI

TEHDAS TEATTERI
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TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETUT IHMISET KERTOVAT, MITEN HE SAAVAT ITSENSÄ LIIKKEELLE. 
ANNAMARI MARTTISELLE KIRJOITTAMINEN ITSESSÄÄN ON KALLISARVOISTA. 

A 
nnamari Marttinen ei 
koskaan patista itseään kir-
joittamaan. Kirjoittamiselle 
varattu aika on itsessään niin 
kallisarvoista, ettei hänelle 

tulisi mieleenkään tuhlata sitä. 
”Luonteeni on sellainen, että vaadin 

itseltäni tosi paljon”, hän kuvailee. ”Jos 
varaisin kirjoittamiselle viikon tai kaksi 
aikaa enkä käyttäisi sitä hyväkseni, mi-
nulle tulisi huono fiilis itsestäni.” 

Pakkomielteisesti Marttinen ei silti 
työhön suhtaudu. Kun hän työskentelee 
suomen kielen opettajana, kirjoittaminen 
saa jäädä. Varsinaiseen kirjoitustyöhön 
hän käyttää aikaa vain ollessaan lomalla 
opetuksesta tai silloin, kun voi apurahan 
ansiosta pitää taukoa päivätyöstään. 

”Ei minun aina tarvitse olla jotakin 
tekemässä. Esimerkiksi lomalla pys-
tyn kyllä aivan hyvin rentoutumaan, 
vaikken olisi koko ajan saamassa jotain 
aikaiseksi.” 

Aikaiseksi hän on joka tapauksessa 
saanut. Tammikuussa ilmestyi hänen 
yhdestoista romaaninsa Häiriömerkintä. 

RAKKAAT AAMURUTIINIT. Arkisin 
Marttinen on varsin säntillinen ihmi-
nen. Vaikka kello soi vartin yli kuusi, 
hän saattaa olla hereillä ja jalkeilla jo en-
nen herätyskellon ääntä. 

Marttinen rakastaa aamurutiinejaan. 
Ensin hän suuntaa keittiöön ja panee 
korville kuulokkeet, joista alkaa kuulua 
viimeisimpänä kesken jäänyt äänikirja. 
Sitten vuorossa on aina sama aamiai-
nen: marjoilla ja tuoreella ananaksella 
höystetty kaurapuuro, itse puristettu 
appelsiinimehu, yksi keitetty kananmuna 
ja vihreä tee tuoreella sitruunalla sekä 
litra vettä. 

”Olen ruokavalionkin suhteen sän-
tillinen, ja on tiettyjä asioita, joita syön 
ja en syö”, hän kertoo. ”En ole mikään 
kulinaristi, vaan kun löydän suosik-
kini, saatan syödä samaa ruokaa aika 
useinkin.” 

Kun on työhön tarttumisen aika, 
Marttisella ei ole ongelmia lähteä liik-
keelle. Hän ei suunnittele tarinan kulkua 
etukäteen juuri lainkaan, vaan seuraa sen 
etenemistä itsekin ihmeissään – ja aina 
kupillinen vihreää teetä vieressään. 

”En voi lainkaan tietää, minne tarina 
seuraavaksi menee. Esimerkiksi loppurat-
kaisusta minulla ei ole koskaan mitään 
käsitystä, vaan tarinaan voi tulla matkan 
varrella uusia ihmisiä ja teemoja.” 

SYVÄÄ ONNEA. Vaikka Marttinen on 
säntillinen ja tunnollinen, hän ei pidä 
itseään liian ankarana itseään kohtaan. 
Päinvastoin: kirjoittaminen itsessään on 
niin mukavaa hommaa, että se tuntuu 
palkinnolta. 

”Yksi parhaita fiiliksiä on se, kun on 
hyvä kirjoituspäivä. Siitä tulee niin syvä 
onnen tunne, että kirjoittaminen antaa 
tarkoitusta elämään.” 

Hyvin sujuneen päivän jälkeen on 
myös helppo jättää työ illaksi kesken. 
Kun tietää hoitaneensa asiat perusteel-
lisesti, takaraivossa ei kolkuta syyllinen 
olo. 

Lisäksi kirjoittaminen ei ole pelkkää 
tietokoneen naputtamista. Samalla Mart-
tinen pääsee ikään kuin matkalle uusiin 
maailmoihin ja perehtymään uusiin 
asioihin ja aiheisiin. 

”Parasta on se vapauden tunne, 
kun voi kirjoittaa miten haluaa ja mistä 
haluaa. Kaikki on omissa käsissä.”

ANNE SALOMÄKI

SÄNTILLISESTI 
OMISSA KÄSISSÄ 

  Annamari Martti-
sen vinkki: "Kirjoitta-
minen tulee kirjoit-
tamalla, eli tärkeintä 
on alkaa kirjoittaa. 
Kannattaa muistaa 
rohkeus: älä rajoita 
itseäsi vaan anna 
kaiken tulla, sillä 
aina voi muokkailla 
jälkikäteen."   

NÄIN SAAN AIKAAN

””

Jos kirjallisuuden tehtävä on auttaa meitä 
ymmärtämään maailmaa, niin ilmastokriisin 
kohdalla se on epäonnistunut. Me emme 
ymmärrä uhkan laajuutta tai nopeaa etene-
mistä emmekä siksi osaa suojautua siltä. 

Intialaisen kirjailijan Amitav Ghoshin mukaan 
ilmastokysymys on nykykirjalli suudessa aliedustettu. 
Ilmasto näkyy arkielämässä ja julkisessa keskustelussa 
huomattavasti enemmän kuin kirjoissa. Ilmiö on läsnä 
oikeastaan vain dystopioissa ja erityisessä ilmasto-sci-
fissä eli cli-fi:ssä. Ghoshin selitys on, että nykyproosa on 
urbaania ja keskittyy henkilöhahmojen päänsisäiseen 
maailmaan.  

KIRJALLISUUS ON PAIKKA kuvitella mahdollisia 
tulevaisuuksia. Siksi on hankala tilanne, että kirjojen 
tulevaisuuskuvia dominoivat dystopiat. Niissä maa-
laillaan väestön sääntelyä, vesipulaa, hirmumyrskyjä 
ja miljoonia Etelä-Euroopan aavikoitumista pakene-
via. Kuumeneminen tarjoaa aineksia kauhuun. Laime-
at puitteethan se antaisi, että fossiiliset kieltäneessä 
maassa ihminen paahtaa aurinkoenergialla leipänsä ja 
fillaroi töihin opettamaan lapsia lukemaan.  

Kuten Ghosh muistuttaa: ilmastokriisi on myös 
kulttuurin ja mielikuvituksen kriisi. Jos emme osaa 

KIRJALLISUUS 
EPÄONNISTUI 
ILMASTOKRIISIN 
SELITTÄMISESSÄ 

kuvitella muuta maailmaa 
kuin fosiilisen, niin jatkamme 
sen pyörittämistä kunnes 
tuhoudumme. 

Pahimmillaan nykyproosa 
tarjoaa lukijalle pensaan johon 
työntää pää.  

Joka kerta kun nykyaikaan 
tai lähitulevaisuuteen sijoit-
tuva kirja esittää, että tarina 
on jatkumassa kuin ennen-
kin, se syyllistyy passiiviseen 
denialismiin. Siihen samaan 
maagiseen ajatteluun, jota 
meistä useimmat harjoittavat. 
Ja niin jatkamme esitystä, ettei 
mitään outoa tapahdu, vaikka Bagdadissa on enemmän 
lunta kuin Helsingissä, Piilaaksossa sataa tuhkaa ja 
Ruotsissa ilmavoimat pommittavat metsäpaloa. 

KUNPA ITSE TIETÄISIN, miten yhdistää ilmastokrii-
si romaanin kokoiseen tarinaan. Omassakin kirjassani 
aviohuolet kiilasivat ilmaston ohi. Planeetan laajuinen 
ongelma on tarinalle hankala taustakangas. Elinoloja 
uhkaava katastrofi ei tyydy statistin rooliin. Jos hah-
moni olisivat sisäistäneet taivaanrannassa kajottavan 
maailmanlopun, olisivatko he keskittyneet enää niin 
antaumuksella kinaamaan seksistä? 

Kirjallisuus ei voi panna hiilelle hintaa tai kieltää 
fossiilisia. Mutta sillä on tärkeä roolinsa ilmastokriisin 
ratkaisussa. Vaikka saisimme huomenna päästöt las-
kuun, niin jo tapahtunut lämpeneminen aiheuttaa tuhoa 
ja menetyksiä. Kirjallisuutta tarvitaan käsittelemään 
sitä surua. Kirjallisuus voi tuoda lohtua ja vertaistukea. 
Parhaimmillaan se voi auttaa meitä suhtautumaan muu-
tokseen. Muuttumassa ei ole vai sää, vaan sen myötä 
kaikki tällä planeetalla elävä. Ja kun kuumenemisen 
vuoksi joudumme luopumaan paljosta, voimme lohdut-
tautua sillä, että kirjallisuutta emme menetä. 

Muuttumassa ei ole vai sää, 
vaan kaikki täällä elävä. 

RIIKKA 
SUOMINEN
Kirjoittaja on 
toimittaja ja 
kijailija.

KOLUMNI
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lukitsevat itsensA 
vess   ihin

COLUMBIA PICTURES, AUKUSTI TUHKA / MUSEOVIRASTO, KUVANKÄSITTELY: MARKO YLITALO

KIRJOJEN KANSIEN SISÄLLÄ VOI TUNTEA 
EDESMENNEIDEN KIRJAILIJOIDEN HENGEN. 
VANHOISSA KIRJASTOISSA JOKU KULKEE 
HYLLYJEN VÄLISSÄ. ONPA YKSI KUMMITUS 
PÄÄTYNYT MYÖS KIRJASTOAUTOON. 

aapajärven kirjasto on vuonna 1939 rakenne-
tussa entisessä suojeluskunnan talossa. Viime 

syksynä siivoojat olivat rakennuksen kulttuu-
ripäädyssä töissä, kun äkkiä teatterisalista alkoi 

kuulua soittoa ja naisen laulua kuin gramofonis-
ta soitettuna. Siivoojien lisäksi talossa ei ollut ke-

tään muuta. 
Joskus henkilökunta on kuullut kirjastossa ou-

toja ääniä, kuten selittämätöntä viheltelyä. 
”Teatterisalissa asustelee joku kulttuurikummi-

tus”, kertoo kirjastotoimenjohtaja Kirsi Nahkanen. 
”Olemme pärjänneet sen kanssa hyvin, eikä yh-

teentörmäyksiä ole tullut.” 
Helsingin Kallion kirjaston ylväs rakennus on 

vuodelta 1912. Siellä majailee yksi tunnetuimmista 
kirjastokummituksista. Kalliossa useat työntekijät 
ovat kokeneet kummituksen läsnäolon rakennukses-
sa. Monet ovat hänet jopa nähneet. Yksi kohtaami-
sista tapahtui, kun erikoiskirjastovirkailija Marika 
Nikula saapui eräänä sunnuntaina ensimmäisenä 
töihin ja näki ihmishahmon lainaussalin katossa. Ni-
kula sai otettua jopa valokuvan ilmiöstä digikameral-
laan, mutta valitettavasti kuva on hukkunut jonnekin 
tietokoneen uumeniin. 

Kallion kirjaston kummituksen ajatellaan ehkä 
olevan tuiman näköinen ensimmäinen johtaja Ed-

ward Grönroos, mutta Marika Nikulan mielestä 
hänen kohtaamansa hahmo oli feminiinisen oloi-
nen. 

”Kummitus voisikin olla Grönroosin vaimo, joka 
myös työskenteli kirjastossa”, Nikula aprikoi. 

Kallion nykyinen henkilökunta ei pidä kummi-
tusta pahanhenkisenä, vaan pikemminkin kilttinä, 
vähän vekkulina. Henkilökunta ei kummitusta kum-
mastele, vaan hän kuuluu rakennukseen ja on taval-
laan osa porukkaa. 

Kummitus ilmestyy kommentoimaan esimerkik-
si liian pitkiksi venähtäneitä henkilökunnan juhlia tai 
muuten vain nykymaailman menoa. Toisinaan kum-
mitus ajelee hissillä kerrosten välillä tai menee ves-
saan ja laittaa oven lukkoon. Joskus taas esimerkiksi 
jotain kirjaa etsitään koko päivän ja sitten se ilmestyy 
yön aikana työpöydälle. 

”En pidä itseäni mitenkään kummitusherkkä-
nä enkä kyllä ole koskaan missään muualla kokenut 
kummitusten läsnäoloa”, Nikula sanoo. 

 
KYLMÄ HIKI. Turun pääkirjaston vanhan osan 
aave on myös näyttäytynyt työntekijöille. Kun Eri-
ka Woodard aikoinaan aloitti kirjastossa, ihmetteli 
hän kovasti kollegojen haluttomuutta mennä kella-
rin kirjavarastoon. Eräänä päivänä Woodardin itsen-
sä oli lähdettävä noutamaan kellarista varausta. 

”Huomasin, että oikealla avautuvassa tilassa noin 
kymmenen metrin päässä minusta seisoi joku. Tuli 
kylmä hiki, kun huomasin, että se joku näytti hyllyt-
tävän kirjoja kylki minuun päin, mutta vartalosta oli 
näkyvillä vain tumma pitkä hame ja vaaleampi pusero 
noin rintoihin saakka. Käsivarsia ei ollut.” 

Woodard sukelsi hyllyn väliin. Hetken kuluttua 
hän kurkisti varovasti, eikä hahmoa enää näkynyt. 
Muutaman viikon päästä hän näki saman hameen vi-
lahtavan nurkan taakse, mutta sen jälkeen kummitus 
ei ole hänelle näyttäytynyt. 

Kirjastovirkailija Kukka Olsoni puolestaan oli 
varastossa hakemassa kirjaa, kun hänen selkänsä ta-
kaa alimmasta hyllystä putosi lattialle kolme opusta. 
Mitään selitystä kirjojen putoamiselle ei ollut, mut-
ta etsitty kirja löytyi siitä hyllystä, josta kirjat olivat 
tippuneet. 

”Mieleeni tuli, että olisiko kummitus ehkä anta-
nut vihjeen siitä, mistä suunnasta pitäisi etsiä”, Ol-
soni miettii. 

Kummitus pudotteli kirjoja myös silloin, kun pal-
velupäällikkö Kaisa Hypén oli 2000-luvun alussa 
tyhjentämässä varastoa remontin vuoksi. 

”Laatikko tuli täyteen ja hain viereisestä huonees-
ta uuden. Kun tulin takaisin, olivat kirjat ylähyllyltä 
pudonneet tai pudotettu alas. Siihen ei mielestäni ol-
lut mitään järjellistä syytä. Kirjat olivat tukevasti hyl-
lyllä kun menin laatikkoa hakemaan”, Hypén muiste-
lee. 

Myös varaston jo tyhjennetyistä osista kuului 
tuolloin aika ajoin raskaita huokauksia sekä selittä-
mättömiä askeleiden ääniä. 

HYVÄ LUKIJA, ha-
luan muistuttaa, että 
kummituksia ei ole ole-
massa. Kirjastolehdes-
sä teemme journalis-
mia, jonka perusta on 
tieteellinen tieto. Tie-
deyhteisö on aukotto-
man yksimielinen siitä, 
että kummitukset ovat 
mielikuvituksen tuo-
tetta. Ihmiset kokevat 
ja jopa näkevät kaiken-
laista, koska meillä on 
taipumus maagiseen 
ajatteluun. Tämä juttu 
kannattaakin lukea ker-
tomuksena siitä, miten 
ihastuttavan monin eri 
tavoin meillä on taipu-
mus kokea kuvitteellisia 
asioita. 

VILLE VAARNE
päätoimittaja

HENKI AUTOSSA. Harvinaisempi tapaus sen si-
jaan lienee kirjastoautossa majaileva henki. Tämä 
Ylivieskan Scanian kummitus pitää erityisesti Heli 
Laaksosen Sulavoi-teoksesta, sillä se lentelee latti-
alle säännöllisesti, vaikka runohyllyn paikkaa on vä-
lillä vaihdettu. 

”Onneksi Scaniaamme ei ole muuttanut mikään 
hankala henki, kertoo kirjastoauton kuljettaja Pauli 
Ylitalo.

”Auton ylimääräinen asukas ei liene riivaaja, sil-
lä ajokin tekniikka on pysynyt kunnossa mainiosti.”  

Useimmiten aaveen kujeet näkyvät kirjojen pu-
toamisena hyllyiltä. Se on tietenkin arkipäivää kirjas-
toautossa, mutta tässä tapauksessa ei ole väliä ajel-
laanko lyhyt matka kaupungin tasaisilla kaduilla vai 
mennäänkö syrjäreittien koloisia teitä pitkin. Ja tä-
mäkin aave saattaa välilä lukittautua vessaan. 

”Tuskinpa kollegoiden uusissa autoissa on yhtä 
persoonallista matkaseuraa iltavuorojen etapeilla”, 
Ylitalo myhäilee.    
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Sitatur, que volorrunt 
aborecu saectur, ipsantur?

On plitaquas nonseque 
cumquati aperunt volupta-
tium facero dolent ute none 
volestemque nulpa cum ex 
excea aliquam, nobis esed 
et volum et ulluptis eum-
quaestrum iliquamet est qui 
occum volupta tectiae rion-
sedis estotatur sit dolorpor 
saernatiate comnihil inteca-
bo. Officat labor renet que 
sam et qui to dolupiet enda-
ers perore illabor am, cum-
que elestiae neceped ut ut la-
borat recte minulli beriame 
nderspienis sum et aliqui-
deris eic totat.

Tiunt. To id milloratem 
doluptas eictur, sitatust abo-
ribus explam in prati aut iu-
met faccaestiist exeruptae 
voluptium quiatia volupit 
aquosae es nihicab orerum-
quae. Itate es dest, omnimo 
odic te net lam faceaquae 
non cusaeri atenimo modi 
del molupta intotatqui do-
luptia earum idel ipisquo-
dicil mo od magni nonse-
que nobis dolupta spidunt 
ute reprehe ndiamet quian-
tium verectaeptio dolupi-
dest, core nullaut digniamus 
dit, aspe omnissum soloria-
tes iur, nes dolo esci ne pedi-
tatum doluptati aut que nus 
aut la quam, opta volorepra 
quo conem. Ut libus cusdae 
et debit ex ex eos restiaes ne 
del id et omnis ut a ditatur 
eressus reped qui nobit int.

Um nobit omnihilliqui 
dus duciam sum, conse sint 
rem et lam reium sim di te 
lisserro experuntur as des 
et pa ipsam, qui ipsam ha-
runt autem sum sam cus si 
atestem harunti ipit atem. 
Net, int fugias quamusam 
qui ommolut empore arum-
quam qui nossinu lparitatet 
dolor solo et perferum vide 
sunditior reriatur?

Ut volupis exces am quae 
voluptiam nostem fugit, 
cum haruntiandam volut 
quibea poraepe rchicil min 
conseque dollaut lamus, tore 
volor secate de lit venim quis 
quatetu ritaspe rnatis aut 
molore volupta ssequi offic 
tem intiorenda sum que audi 
consequidem ipsum vent vid 
moditio nsequam hillecepe-
rem aut dunt millitatur ali-

beat dolupta tendige ndipide 
llatia nonet quas elestio qui 
blabo. Et apidunt.

Gia consequi adi occul-
lam suntiis et autempos res-
to bea cullore iciendit, que 
magnimi nctorepel esector 
eicimus eum alist, nem etur 
res acerum eossitisi dist as-
pedig enistrum fugitatetur 
minus sam evelenda dolo-
rum hillupta cus, velen-
tem nienis dest re, enis se-
que volore nullaut la si od 
mo volorionet latia volupta 
tioribus dolorit vendis aut 
everae perum consequame 
nest audani ommolo que mi, 
aut estibusti dem. Et excea-
qu idellaut apiet quoditatis 
nestemquunt iusaniet alias 
aciis net laborem esti vel 
mo con eatuscid quam illo-
rectur aliam dolorep erfere-
prem voluptae con et even-
del luptae. Voluptaquas rem 
quodis nis enis eum laborem 
ut maio dolor alit disquam 
volorrovid excest quiducit el 
el exceperatur sectium dolo-
ribus ex et quae sam ad quia 
perum arum qui ratis si au-
dandi tatquis volupis qui be-
riae volore, aut ut alicaborae 
veliaep udiore pore suntiu-
mentur si volestem que et 
essum inturit vera saperum 
etur sae. Pudipidus simust 
quat.

Pudandis am apero quia 
cum sitatus voluptatem iu-
sandia pliquo iminullaccum 
ipid magnis et fuga. Bis rem 
nes ellest offic to ipsum ese-
quas estiur, corro magni-
hit quam rem fugit di solo-
re con poria alicid estorae 
pererrum rem. Dipsape ra-
tecta tiuntorepuda nossunt 
oriam, et eatem qui beatemq 
uiassusam, qui ut ut ad mag-
nature, cum la conestrum 
volupta sperum eum re net 
quodiciti unditaquis aut quia 
nos qui cuptatusa cuptae vo-
luptaqui ut quam, nossint 
vellessitem quae. Dolut pori-
oritium et esectatia destem 
sim eum que conse vendebit 
quam, aut ut laut dolorem 
nobis esci ut inimolo ritas-
sit, sedignam excesti utaqui 
cus delis de nem con essita 
sedi que dolorib ustion exer-
ferum audisci velis magnam 
con reiur? Ehenihit, nit volu-
ptatquis ipsa vollorem as aut 

lit remporem. Nam, te sed 
ut latia nam et, cuptae volo 
enesti dior sinum imenihilia 
excestiore molore eturepudi 
ut quo mos simus.

Unt. Int lantur? Quis re 
cuptatem dipsae. Ut alis di-
tatae et, imil magniendem. 
Genis quat quassuntem es si-
mus estione illor sendaep er-
ferem porrum in cumendan-
da cus, simaxim usanis arum 
aut quo blab idus ipsae site 
molorem quam eatur sam 
audiaestiur? Lor sitia nonse 
nossequi dolorpo repuda ni-
hilitibus ipist, ommoluptur? 
Qui ut doluptas nimus ra na-
tia qui suntio optur aut aut 
omnihicius del ilitatesti non-
seri di to te doluptas maior 
sae evelit, as aut erum que 
vitatem ape volo temolor 
audit, tore consend isquat 
esti ulparchic tet arciis eum 
quias es est voluptae et volo-
re con con plabor magnam 
harist, audae volorporum 
fugia voloremod ut offic tem 
fugit quatecu lluptaqui od 
exerumet audiscitam sitia 
di dolutaspiet optatium in 
parit maximus que quissita-
tem quaepudae laccaeperes 
dolupta sequunti nissin re 
re aut doluptate custo beri-
ate si dolorestibus aspellace-
pel idesequ isitia nos di dit 
peditinti acerianiet, consect 
ionsequam fugit aut a solu-
pta num quam, quiaes renis 
non porepta id quas atiunti-
osam duciisquia dunt quae 
et labo. Et repe lam dem-
pero dolorrovidel mi, veli-
te voloris exceribus doloren 
ihillatem voluptatist accup-
tatur seque plibus porpori 
busdantio. Ferfero dolupta-
te abor aut peribus perrum 
quiandi tatusam, voloreius-
da porest apelestem que 
dentian ditate quiae nia ni-
mus maio. Et magnis eneca-
tus eos dis resti dit remperf 
eratem alignih iciatia volo-
re, eossequiate cuptae ven-
dest isserna tibusci lliquia 
nosaperum apelest audicae 
id molum ut iusandendem 
veribus sit eossi illuptaque 
cus est que nonsecatias nis-
sitatem landio. Nemperia 
est quaeria sperundest, is 
cor res preic te doloresed ut 
quame a et molorrum facea-
tempedi dolor autem vellup-

tam fuga. Magnit a que net 
explabo repudam sime volut 
volor susdaerum sitio ende 
vel eveles am, ut aliquostis 
ni tem litio modi doloreptio. 
Et odio cor amuscidi occul-
laut quatia elit illaci sa dolu-
pta tionsedipit hic tem quae 
pro cupta ni ullesed qui quia-
turi cus ma nonempores ar-
ciaerum, aut fugia id quo vo-
luptatiam quiation exerum 
apitaque suntia de nobit hic 
te nonecus a nonsequo co-
reribus mos eatum quun-
tium fugia pore nus, sit aut 
lant officim intur?

Ra conest quisinctur, 
ilitest, aspit, vellore nderio 
quas sequam es invernati re-
nihil loreictia que dolo tem 
sequi doluptatus.

Ebissi tem quat. Imus. 
Istruptur?

Et porerem quisquo sa-
mus, solendi dipsae liqui con 
earumetur? Molliqui od quis 
estiur magnis sinis rehent.

Unt volorestiis eatur? 
Vit rerum fugit ut volor adi-
tatio blam harum ipsum qui 
as nullectust lab int omnis 
mos asi doleste mporeiciu-
sam ipsam none velit dolo-
riae sequaerio consequis ex 
et mos nus plitat qui odit 
dolorer feresti beribus eum 
fugiae volorru ptatur molu-
ptas expediaero milicat em-
porpo rendand ellaboreium 
explabore ea quate niatur 
aut ut eaturit odis dolup-
ti sequos dolo quas arun-
tor a non nobit esto qui ut 
in conse ea eles et am ratur 
rem atur, tem fugiasperum 
repelesendae sim hitiusa ni-
hillaturit que voluptius eum 
aceat.

Parumque sum quate 
doluptatur re plis ditibea-
rum andictis enest anias ad 
quam qui dolupta culparunt.

Et essum quidel mole-
cus eni voluptu rioritate po-
rernate sed et quid eius ea 
conse suntur restota tem-
quata exeribu sdandis sin-
tionet raepernatum, offictur 
aut ventium quas et volup-
ta tionser isciunt alit, sitius, 
imodis voluptatia eaquae. 
Uresequi beat.

Ficillam quo que volecus 
sus et aligni omnihil est ulla-
bo. Sit lat.

Eperruptasit iliciam 

enim earum utemoles plant 
haritatquam velit qui sinus-
cia endi vit dolest fugiam, 
sim fugit aliberu mquatum 
explique simporername sunt 
doluptatis vendunt inulpa-
rum am, odia aut es pelit 
opti ides rerrovid modis ea-
tur?

Olo bero conest, quiasim 
inciis quatur?

Udant hillaborum res ul-
parum eosandi squisi ulpa 
vel expliquamus estibus di-
gendandi ipiet fugit aut 
dolecta verchil iusdam que 
veliquos mint iusapel ignihic 
iassenimet eos aut eturiam, 
quiaspe liquis magnis perro 
qui nemporr orpores tibusa 
non culpa ium, et, omniae 
si quam quatia doluptas es-
tius ni dolori voloribusa pre 
lam harios aut quos eum fac-
cus andiasinci doloritius, sit 
re idenet molum liquae des-
tis estota velenit quam do-
luptate volorera dolorioreici 
aut et quis rempossus, sam, 
quos et ut harum et ipictiu 
menitas eum que nosa et, 
quatio. Nam et et escia audi 
aciis nia idis eum hilit volor 
molorat.

Pistia cusam, aspis non-
sequate veligniet optatus il-
lenie nemqui comnim quam 
eos aute ommo etur rem 
voloresedis que vid quatest, 
quat lamendit min pa imus 
sitatur eptiatem alitiur se-
ctinis si con nam esti tem 
alit lantis ne que corende-
bit volore qui animus as que 
aliqui doloritate quibuscimi, 
quo voleser ionecab ilit, en-
denis de doluptatus di non-
se velias dellabore velescilla 
dolorum dias as dolut alibus-
cil ea que consequias modis-
tionet officatio odi toressint 
autem nosapercium vel-
lit faceped unditiae perum 
eium re volupta ped quae 
perorati sitionest, quam fac-
cus ipsanda quis aut in reius 
aut volo iunt que nis dolup-
tibus aceprovitem voluptae 
simet, et oditasp ereiuntis 
modit hit invellent.

Et eum hici ommolorem 
dolorum conse sit quae poris 
et undel illiciam ne et ima-
xim nihit facimolut archici-
ume ipsam renimus sin et 
la conse pro comnimi lleni-
mi, sam is dolupta pra sape-

di omnis ex explabo. Eheni 
autetur, te landae peritam 
ex evenem quid quibusdam 
quat aborum la sequi om-
niam venim id eaquam re 
quibus nimendae. Ut accup-
tibus.

Erupta dus etus ilit eni-
hiliquas ut et molorer undis-
ciiscia doluptusania volor-
rovit et dolest, omnisque 
sed explit haria nonecaepu-
da quossin pelitia ndignis ea 
quam quam nes nus iuntenis 
et aut dolupta ad ullent an-
dam aspissin re cupta con-
senim am corestio. Et dem 
voluptiatur, coreped molo-
rum eostrum reniend itaquis 
expedias di vendes enda pre 
perorios de nisquatenest vo-
lupta quia num untiand ig-
nati audae nulluptatur, om-
niendent optate repero et, 
volorit ibuscid que similitios 
conseque nat essita pa cum 
ea ab inctesto etur sus dit re 
veles asperciae commost es-
cidi con-
s e q u o d 
que ve-
lest, vo-
l u p t i s 
e i c i m e 
e x e r c h i 
l i t a t e -
c t a t e m 
excesequi dis ipsus, odis-
quati occum re plitate mpor-
rum viducias porehen dip-
sam quo offic tendam accae. 
Ovidemp oreperum volorup 
tiassin rerum la vendesedia 
sandaest est lacium quam, 
saniti offictet volorrum vide 
same occum voles doluptur 
solum quodipi endero tem 
ipsunt.

Peresci audandu cipsus 
simus expedio quist eati sam 
re nos volorere veruntur ali-
busdae etusand ucimus ande 
maximporpost eturi dellab 
imil escius, apedi coria vo-
lum eaque con evel ide re co-
net latquae parionsero mol-
liatius, si cum que sequos 
atiis que dollit pellandis est 
mos anisquia sinulpa quiam 
esequi culparchic tem ut ea-
quas dempore nis ipis eve-
nim quunt hiciati ius se-
quaep elitas nus aliam dis 
mod moluptis ellupta tiore-
pro evelest oritate mpernat 
etur, verum inum volor aut 
aut volorro tem. Pis ex ere-

pudae pra veligenemo bea-
runt, offici dollate duntiis 
reius est, sedit renihici ven-
tia imus, est anis vendi de-
bitatio. Occum vit la expel 
molupta spieni ditem. Lit 
quatemolut ut labo. Bo. Ne-
quid modis que est, conetu-
ritium dolupiscium fugitat 
ut dunt dolenie ndicta debit, 
odiorro velisti ommossimus.

Nam, adipsum, ve-
lia dem aturi soloreptatum 
fuga. Abo. Et pelent hillita-
que la ide rent fugit ditiam 
faciae eum resto modiae lat-
qui ad quatesc iaerum ande-
rem quo blaut aligende odi 
ium atur antistiam ium vo-
luptati quam nos nihil mi, 
qui offictur? Quid et plac-
cus sed que id quid qui om-
nimo exero comnihicit qui 
untemque si aspedit atquae. 
Aximusanim volo omnis non 
et facit volo ea voluptat deli-
quia quis del esere nobit am 
et ulparum, utet aut pa cum 
cuptio. Nem. Sam sed 
ulparuntem que com-
nimi, omnihit atusapis 
es asperenit ut offica-
boreri cum endicipsan-
ti duciume eveliat.

Andes eum liae 
nost aris nonseque 
volluptas volupta eum-
quis volest aborepe lluptur, 
volupta tionsedis quia seque 
enist, occuptur alis rem. Es-
ciam fugit, natio. Nequas et 
earum, comnissedis venias 
cuptatius explaut fuga. Nem 
hilluptaest, ne poressinti res 
ex excerum quiatet que volo-
remque liam, sed quas et quo 
et abo. Et qui cone quia vo-
l u m q u 
aspicto 
ipsuscil 
m o l u t 
aliquiat 
v e l l u -
ptature consequid ut es at-
quias autet et renti tessi 
rest, ut moluptiunt aut mil-
lore optaspi cimetur acit, 
ommoluptur min pra parchit 
invenda eserum quatium 
quatur re velenti to blaut 
quia consereici asiminc ip-
sam, sum quo blant maxim 
lanti dolor molor rempossit 
veliquiat volum fugit exp-
lia sapere ea sime quost aut 
aliasperiate necaepu dan-
dae optati dolecepra voloris 

apit, sentiis eris aut que etur 
accus estiam, quam, te velit 
dessent orepernam fugita 
cupit, sum re ventia pra aut 
pra vel estia nonse voluptat 
molendae consequi de con 
cumque min con con nihitat.

Aquae molorepel mod 
qui sit, audantum am, con-
sequ ibusdam as si apellest 
eat res qui cus, eossiniet ve-
nimperum enecabo rposa-
pienem et audae consedi nus 
et litatium sim haribus, eum 
sequid unt ut fugiatur?

Hendicte porporepe-
rum landunda doluptae na-
temque expelis eatquae 
stiatent et et doluptatis et 
quam, totatis nimus mi, sa 
qui quid mos eiusapi ctata-
tature mo odigni dolupti si 
isto voloreium aut ditis unt 
fuga. Et hiligniet eos deli-
quunditi volenia ndenisi-
mus nusamendita aut atur 
magnati buscil ipsunt qui 
rerferatquid qui occaecae 

sita dis ut mil int.
Nat inctum-

quo blaboribea 
vid quam aborest, 
quam, sequaspici-
um eos quos sit es-
tem autatendis mi-
lic temped etus mil 
is in niam iscidun-

tiae perum fugit laborera 
nonse voluptatem audipsam 
dis digendit, accuptas que 
eostempor minvell ignistia 
di doluptiaes quis acil mag-
nis acessinci blaut lat.

Ipsa sin prestectemod 
molenis molorest licidel int 
et et eicid quibusaniet qui-
bus nonsed quo doloribuscia 

qui consequis etum, nis et 
dolorumet quis quosam 
iliquost volest as prorro 
te voloritios eum cus ex 
eni conescita derum deri 
con cullibu saperib usant.

Endande litaeru ptaquo 
molorem incturi doluptae 
officid que ditate conseribe-
rum dentis site net vero cum 
iuntibus, quas inullat urerfe-
riae non consed et faccae nim 
fugiaeria derempe ratempor 
sum quas quam, sunt, at lab 
isse qui beatiorrorem quun-
tur? Cabo. Odis doluptatus 
adia quo corero beaqui nis 
del id que ist, quodis aborer-
ferum ariantia aliandia de re 
commolore nos sunt aut eve-

ro vellic tet aut doluptionsed 
ma sit lacepellam quis dit ul-
laut mincimus, corepti onse-
qui occaes doluptas dis sae et 
rem id quuntibus, consecae-
ctem rectinis es dendi ven-
dem faci del ipit officim olu-
ptinctiat proress undent et, 
tem la quaspeliqui occatem 
fuga. Non estrum labore pe-
lesequam re volo te verum 
venit, sundestia ducipid ele-
sequas es autemquatum vel 
magnima aditatem. Volor 
maio. Dit quas sam et re quia 
pos ere magnatur, odi omnis 
autem rempe nimus, sequia 
voluptatus evel ipite pelias-
sin pro doluptam diciet, si ut 
pratus ium dolut et molore 
nimus dersperi odias nisim 
as pedipsa eratem ilibus rep-
tatquatur ari recto que volo 
volorum rero quas idebita-
quam adio tenimil im aut 
laccabo rioribusam nem dem 
eum auditi quame dolorit es 
et aut veles et es as estium, 

q u e 
s i m -
pos et 
fugias 

i l i u s 
e xe r-
r o r 
erspit 

e l i u m 
sequi-

bu sandam latur? Is dest, of-
ficatum expliqui dustias pe-
dipsum accum escilita at.

Ratusap isquame tusa-
perum volo isit et quiden-
dae sunt vellenimint facime-
nistia dus diti tem volorum 
dolupta int aut ut acepel int 
quiat.

Archicab inciamu sdan-
deserum aut que placestrum 
volesti orerume nempore 
officip sumquia que sitiore 
mil et que necea num haru-
me nonserum sime veliate ra 
inihici endantiur mint lan-
dae peris audit eum repu-
dae elesequi omnihiciis nus 
es invelibus et, occaeptate 
natia sitiis volorianis sinus, 
ut volorit laborum inctem il 
invelictae sani utatur, tem 
repera eos ero venihillitia 
idemper rovidenis arumqui 
asitas volest, sin est alit adit 
enit eatur?

Uptum quidel id utem a 
id et que eos nis et dolupti-
bus.

Molorrovid et excest, 
eum quas il evellectus qui 
omni deles aborest, ipsam as 
et periassi dolut moloribus 
maiostium que coreptios na-
tias assin cone necataspel int 
quo illuptiam labores molu-
ptur?

Ficiaturiam eos ut aute 
etusandent haruptatqui 
deriossum eicaercient facie-
ni endenis eum eicae officia 
delestio is alia nis qui num 
est quos cupta aut experci li-
buscimi, apideraecum ra qui 
venihic tempori orrorest, si-
tiberit esequo ommodit fu-
git aut aut et odionse quos-
sim poremquis erum, simus 
dolum quis entibustem res 
aut omnienis ipsa cus.

Giti ut veligendera sapic 
to endi dolendi vel ea explic 
te nosapic te vellis dolupta-
tur, offictae autem eum, odit 
estor aria quunt reriam fu-
git libusda ipitis exceate vi-
duntiores autemporeic tes 
eles dolupit atiatem porrun-
to cus.

Ri cum, conseque volu-
ptas ipsamen isquiste en-
dit omnimet laboribus utas 
magnim ipsapero minci re-
senim oluptae vernamet quo 
minieni stibus ut aut aut ali-
tate mossimped quasit, ve-
lic totatur simus is enis et ut 
erchiligendi ommolor essi-
mus, volore doluptasint, ini-
minum dolupta voles maio 
il il int laborrovit quiatem 
simpossita conseni dolori-
tem dis voluptae. Nequaep-
ro quo quatem harci si cum 
undae que derspis reribus 
andenis vit atem reius ande 
velique velia voluptiande ius 
molorrum volupti atquam 
faccus, culpa voluptati re-
custiate id essin et fuga. Se-
digent, que sitinvendist om-
nisseri omnis eostia dolore 
con renihic imusdanderum 
endae exerat fugitionsedi 
conse suntece pudiorepuda 
volore rere la voluptate mo-
dis volorem dipis que delec-
tio. Et dis quiandaest, solu-
ptum lacit lam eos enis sum 
quas qui ut et pos nam fugite 
dolupta ecerioris nient et la-
tium eum qui none evendae 
nullaniaest iunt at.

Ugiae re doluptatate ius-
tion sectis aut lautem sinihil 
ipientem sus molorat volor 

 ”Ei tämä ollut 
mikään maa, tämä oli 
kuolemanloukko.”

KARINA SAINZ BORGO: CARACA-

SISSA ON VIELÄ YÖ (AULA & CO, 2019, 

SUOM. TAINA HELKAMO, 208 S.) 

Koronavuosi mullisti 
monen arjen. Sen vai-
kutukset ulottuivat 
kirjallisuuteen asti 
ja tilastojen mukaan 
kevyen viihdekirjalli-
suuden suosio kasvoi. 
Empiiriset havain-
toni lähipiiristä 

todistivat samaa. Kun maailma ympärillä 
oli yhtäkkiä musta, ei synkkyyttä kaivattu 
lisää. Toisaalta kaiken pysähtyminen 
paikoilleen sai monet hakeutumaan 
syvempien ja puhuttelevampien sisältöjen 
pariin. Jännityskirjallisuutta ei tuntunut 
yhtäkkiä lukevan enää kukaan.  

Karina Sainz Borgon häikäisevän 
karmiva romaani nyky-Venenezuelasta 
oli oman koronavuoteni pysähdyttävim-
piä lukuelämyksiä. Kirjan alussa 
päähenkilö Adelaida hautaa 
äitinsä ja joutuu kotiin palates-
saan huomaamaan, että hänen 
asuntonsa on vallattu. Niin voi 
käydä, kun vallalla ovat viidakon lait. 
Etsiessään turvapaikkaa muualta hän 
kohtaa kuolemaa, hyväksikäyttöä ja val-
lanpitäjien häikäilemättömyyttä, joka on 
turvattomuuden lisääntyessä tarttunut 
myös tavalliseen kansaan. Epätoivoisim-
pina hetkinään Adelaida palaa muis-
toissaan takaisin pieneen kotikyläänsä 
ja aikaan, jolloin kaikki oli vielä toisin. 
Mutta poissa ovat ne ajat. Enää vain pako 
on mahdollinen.  

 ”Surun takana 
häilyy toinen suru, 
loputtomiin.” 

ALEX SCHULMAN: POLTA NÄMÄ 

KIRJEET (NEMO, 2020, SUOM. JAANA 

NIKULA, 277 S.) 

Alex Schulmanin 
autofiktiivinen uu-
tuusromaani oli myös 
yksi viime vuoden 
parhaista. Vakuutuin 
jo hänen ensim-
mäisestään Unohda 
minut, jossa hän 
käsitteli kosketta-

vasti lapsuutensa suurta traumaa: äitinsä 
alkoholismia. Se ei suinkaan ollut ainoa 
vaiettu asia tässä koko Ruotsin tunte-
massa kulttuurisuvussa. Selvittäessään 
terapiassa pahan olonsa alkuperää Schul-
man löysi suvustaan salaisuuden, johon 
kaikkien ongelmat näyttivät kilpistyvän, 
myös hänen oma hallitsematon vihansa. 

Riitojen, välirikkojen ja kärsimys-
ten takana oli kielletty rakkaus ja sitä 

seurannut vuosikymmen-
ten mittainen helvetti. 
Schulmanin isoäiti rakastui 
avioliittonsa alkuaikoina 
palavasti toiseen mieheen, 

eikä isoisä, pirullisen teräväkielinen kir-
jailija Sven Stolpe, päässyt siitä koskaan 
yli, vaan piinasi isoäidin lähestulkoon 
hengiltä. Läheisriippuvuus esti isoäi-
tiä lähtemästä, vaikka rakkaus toiseen 
säilyi molemminpuolisena loppuun asti. 
Schulmanin tositarina näyttää lukijalle 
raastavasti sen, kuinka menneiden su-
kupolvien kokemukset elävät jokaisessa 
meissä – niin hyvässä kuin pahassakin, 
eikä rakkaus aina voita.  

 ”Ajatusten seulominen 
kirjoittamalla on kuin 
taikinan vaivaamista.” 

MARITTA LINTUNEN: KIRJEITÄ 

SUOLAVUONOLTA (KARISTO, 2020, 

248 S.) 

Jo siinä vaiheessa 
kun olin lukenut 
vasta kolmasosan 
Maritta Lintusen 
uudesta romaanista, 
olin lähettänyt useita 
viestejä lukeville 
luottoystävilleni: 
Herran jestas, miten 
hieno kirja! Kirjeitä 

Suolavuonolta on nimittäin pitkästä aikaa 
kotimainen kirja, jossa mikään ei töki – ei 
kieli, ei rakenne, ei tyyli, eivät hahmot. 
Se on samanaikaisesti kevyenoloinen ja 
syvällisen pohdiskeleva; viisas ja lempeän 
surumielinen kirja, jossa jokainen sana ja 
yksityiskohta on paikallaan.

Romaanissa on kolme eriparista hen-
kilöä, joiden elämät kudotaan taitavasti 
yhteen. Sigvald Johanssen on Norjan 
perukoilla erakkona elelevä maailman-
kuulu akustiikkasuunnittelija, joka on 
saanut päähänsä rakentaa Suolavuonolle 
luonnonmukaisen äänilaboratorion, 
mutta siihen hän tarvitsee lapsuudenys-
tävänsä, menestyneen liikemiehen Olaf 
Egnerin rahoja. Brysselissä kreikkalais-
syntyinen Ariana Gramatidis taas yrittää 
elvyttää oman kotikylänsä kulttuuripe-
rintöä suunnittelemalla vanhan amfiteat-
terin kunnostusta. Kukin heistä kantaa 
menneisyyden taakkaa selässään ja vasta 
aivan lopussa selviää, mikä on saanut Sig-
valdin ja Olafin, merkillisen taisteluparin, 
pitämään yhteyttä kaikki nämä vuodet.  

Digitaalinen 
kuolemattomuus 
on harhaa 

DAVIDE SISTO: VERKON MUISTI – ELÄMÄ JA 

KUOLEMA SOMESSA (NIIN & NÄIN -KIRJAT, 2020, 

SUOM. TAPANI KILPELÄINEN, 169 S.)

Kaiken katoavaisuus on ahdistanut ihmismieltä aina. 
Digitaalinen aikakausi mahdollistaa kuolemattomuuden 
– tai ainakin todentuntuisen illuusion siitä, että ihmis-
ten muistot ja identiteetti voidaan siirtää digitaaliseen 
avaruuteen. Facebook ja YouTube olisivat silloin uusia 
hautaustoimistoja.  

Italialaisen filosofin Davide Siston kirja Verkon muisti 
käsittelee aiheeseen liittyviä mahdollisuuksia ja ongelmia.  

Muistojen keräämisen ja tallentamisen ihan-
teena on täydellinen muisti, joka yhdistyy täydelliseen 
kuolemattomuuteen.  

Kuolemattomuus on kuitenkin vain illuusio. Ihmisruu-
mis ei voi siirtyä digitaaliseen avaruuteen, mikä innokkailta 
nettisurffaajilta usein unohtuu.  

Unohdus, uni ja kuolema muodostavat pahana pidetyn 
kolminaisuuden, joka uhkaa digitaalista täydellistä muistia 
ja minuutta.  

Kirjassa väitetään, että jokainen nykyajan tekninen 
keksintö pyrkii kuoleman ja unohduksen kukistamiseen. 
Esimerkiksi elokuvissa ja televisiossa puhuvat ja toimivat 
ihmiset elävät ikuisesti. Tulevat sukupolvet saavat nauttia 
niistä toinen toisensa jälkeen.  

Kirjassa myönnetään, että todellinen kuolema on sekin 
päässyt esiin somessa, kun syöpäbloggaajat kertovat julki-
sesti taistelustaan. 

He pääsevät ulos eristyksestä, johon yhteiskunta kuole-
maa tekevät sysää. Verkon suoma välimatka auttaa vapau-
tumaan estoista, ja samalla oman kuolevaisuuden esillepano 
rohkaisee ja helpottaa muitakin samassa tilanteessa olevia 
hyväksymään häpeälliseksi koetun sairautensa.  

Hieman vaikeatajuisesti kirjoitettu kirja onnistuu he-
rättämään ja pohtimaan viattomalta vaikuttavan nettisurf-
failun takana piileviä syviä eksistentiaalisia ulottuvuuksia 
ja totuuksia. Opettavaista luettavaa tietokoneaikakauden 
lapsille.  

TIETO

KAUNO

PEKKA WAHLSTEDT ON TODELLISUUTEEN ERIKOISTUNUT KRIITIKKO.
TÄLLÄ PALSTALLA HÄN VINKKAA TIETOKIRJOJA.

MARIKA HELOVUO ON MIELIKUVITUKSEEN ERIKOISTUNUT KIRJALLISUUSKOULUTTAJA.
TÄLLÄ PALSTALLA HÄN VINKKAA KAUNOKIRJALLISUUTTA.
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MITEN KORONAVUOSI vai-
kuttaa kirjastojen käyttötapoi-
hin tulevaisuudessa? Tutki-
muksessa vastaajat totesivat 
käyttävänsä kirjastoja samalla 
tavalla kuin ennenkin, kun ne 
avattiin uudestaan.  

Soittokierros kirjastoihin 
kuitenkin kertoi, että pysyviä 
muutoksia on näkyvissä. Vara-
usten määrät ovat kasvaneet valtavasti. Loppuvuodesta 
lanseerattu pika-asiointi perustuu siihen, että asiakas 
klikkaa netissä varaukseen haluamansa kirjat ja noutaa 
ne kirjastosta. Varausten kasvu muuttaa logistiikkaa ja 
työprosesseja. 

Lisäksi e-kirjojen ja muiden sähköisten sisältöjen 
lainaus kasvaa edelleen kovaa vauhtia. Nyt ihmiset ovat 
oppineet käyttämään e-kirjapalveluita ja niiden kehitty-
minen on lähivuosien avainkysymys. 

Emme elä vain leivästä vaan myös kulttuurista. Kir-
jasto on yhteiskunnan peruspalvelu, jonka pitää toimia 
myös kriisiaikana. Siksi kansallisissa kriisisuunnitel-
missa on jatkossa pohdittava myös henkinen kriisinkes-
tävyys ja sitä tukevien kulttuuri- ja kirjastopalvelujen 
toiminta. Kirjastojen täytyy välittää kirjallisuutta, tietoa 
ja sivistystä myös poikkeustilanteessa. 

KIRJASTOJEN 
SULKU TOI ESIIN 
POLIITTISET 
JAKOLINJAT 

O  
len aina ajatellut, että kirjasto on 
yhteiskunnan peruspalvelu, jota ilman 
emme voi elää. Käsitys vahvistui, kun 
teetimme tutkimuksen koronavuoden 
massiivisten kirjastosulkujen vaikutuk-

sista. Tavoitteena oli selvittää suomalaisten näkemyksiä 
kirjastojen sulkemisesta keväällä 2020. 

Kantar TNS:n toteuttamaan tutkimukseen vastasi 
1143 ihmistä. Tutkimuksen mukaan puolet suoma-
laisista oli sitä mieltä, että kirjastojen sulkemisella oli 
kielteisiä vaikutuksia ihmisten elämään. Kahdeksan 
prosenttia piti vaikutuksia erittäin negatiivisina ja 43 
prosenttia melko negatiivisina.  

Keskimääräistä enemmän negatiivisia vaikutuksia 
kirjastojen sulkemisella uskoivat olleen vasemmisto-
liiton (69 %), vihreiden (61 %) ja kokoomuksen (58 %) 
kannattajat. Keskimääräistä vähemmän negatiivisia 
vaikutuksia suluilla näkivät perussuomalaisten kannat-
tajat (42 %). 

SUURIN YKSITTÄINEN negatiivinen asia oli se, ettei 
suljetusta kirjastosta voinut lainata kirjoja tai muuta 
luettavaa. Kirjojen lainaamisen lisäksi vastaajat jäivät 
kaipaamaan paikkaa, jossa viettää aikaa, josta voi ha-
kea tietoa tai opiskelumateriaalia ja jossa käyttää tieto-
konetta tai lukea lehtiä.  

Merkittävää on myös, että joka kolmas opiske-
lija kertoi kirjastojen sulkemisen hankaloittaneen 
opiskeluja.  

Tutkimus vahvistaa käsitystä kirjastosta suosittuna 
palveluna, jossa melkein kaikki suomalaiset asioivat 
ainakin joskus. Vain 13 prosenttia ei ollut käyttänyt kir-
jastoja ennen koronapandemian puhkeamista lainkaan.  

Vihreät ja sosiaalidemokraatit olivat suurimpien 
puolueiden kannattajista ahkerimmat kirjastossa 
kävijät. Vähiten kirjastoissa kävivät perussuomalaisten 
kannattajat, heistä 26 % kertoi, ettei käyttänyt lainkaan 
kirjastoja ennen koronapandemian puhkeamista.  Emme elä vain leivästä. 

RAUHA 
MAARNO
Kirjoittaja on
Kirjastoseuran 
toiminnan
johtaja.

””

KOLUMNI
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HÄN 
AAVISTAA, 
MITÄ 
HALUAT 
LUKEA 

KIRJASTON UUDEN AINEISTON VALITSIJAT 
VAIKUTTAVAT SIIHEN, MITKÄ KIRJAILIJAT JA 
KUSTANTAJAT SAAVAT TEOKSENSA HYLLYYN. 

teksti  ASTA SJÖBLOM  |  kuvat  VILLE VAARNE

TYÖ

SELVITIMME, MITEN NÄMÄ KULISSEISSA 
TOIMIVAT SUUNNANNÄYTTÄJÄT 
TYÖSKENTELEVÄT.
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E spoon kaupunginkirjaston Aineisto-
keskuksessa tuoksuu painotuoreelta. 

Kirjastoneuvoja Ismo Kuronen 
valitsee kahden kollegansa kanssa ai-
kuisten tieto- ja kaunokirjallisuutta. 
Hän valitsee kaikkea paitsi scifiä, fan-
tasiaa ja kauhua keskitetysti espoo-

laiskirjastoihin.  
Aikuisten kirjallisuuden osuus on noin 400 000 

euroa koko aineistomäärärahasta, joka on pysynyt 
viime vuodet 1,4–1,5 miljoonassa eurossa. 

”Valitsemme uutuuksia ympäri vuoden. Huippu-
sesonkeja ovat suurten kustantajien kevään ja syk-
syn ennakkovalinnat, kolme työntäyteistä kuukaut-
ta huhti–kesäkuussa ja loka–joulukuussa”, Kuronen 
sanoo. 

Aineistokeskus hankkii teokset sopimustoimitta-
jansa Bookyn kautta.  

”Se julkaisee uudet valintalistat maanantaisin, ja 
käymme niitä kukin tahollamme läpi pitkin viikkoa. 
Meillä on aika vapaat kädet. Tietokirjoissa olemme 
jakaneet vastuita omien mielenkiinnon kohteiden 
mukaan. Kommenttikentässä keskustelemme ja pal-
lottelemme ehdotuksia. Perjantaisin kokoustamme 
Teamsissä ja teemme päätökset.  

Suurilta kustantajilta valintaryhmä tilaa lähes 
kaiken kotimaisen kirjallisuuden. Nidemääriä arvioi-
daan kysynnän perusteella, täydennystarpeita vara-
usjonoja tutkimalla. 

”Jos on eriäviä näkökantoja, juttelemme ja yleen-
sä päädymme sopuun. Olemme tehneet töitä pitkään 
yhdessä ja tunnemme toisemme.” 

 
IDEOINTIA KELLON YMPÄRI. Ennen ostopäätök-
siä valitsijat perehtyvät valikoimaan useista kanavis-
ta.  

”Kustantajat lähettävät meille uutuuskatalogit, 
ja tutustumme kirjoihin esittelytekstin perusteel-
la. Varsinkin tietokirjoissa aihe antaa tuntumaa. Vai-
kuttaako teos ammattimaiselta ja hyvin kirjoitetulta? 
Saamme myös kutsuja kustantamoiden iltoihin, joissa 
esitellään tulevia kirjoja kirjastoille ja kirjakaupoille.”  

Jos tekijältä on ilmestynyt aiemmin kirjoja, nii-
denkin menekistä voi päätellä jotain. Joskus kirjaili-
jat itse vinkkaavat, mitä on tulossa. 

Ismo Kuronen lukee runsaasti ja työ ulottuu va-
paa-ajalle.  

”Mediaa kannattaa seurata. Jos uutisissa jokin 
asia nousee yleiseen keskusteluun, mietin heti, miten 
asiakkaat reagoivat. Kirjallisuusarvostelu Hesarissa 
tietää monta sataa varausta, ja eräs dekkaristi tv-oh-
jelman vieraana nosti varaukset yli tuhanteen.” 

Ulkomaisen kirjallisuuden trendejä hän nuuhkii 
netistä.  

Esimerkiksi BBC Culture, New York Review of 
Books, Fantastic Fiction, Publishers Weekly ja Book-
seller ovat Kurosen mukaan mainioita lähteitä. So-

siaalisessa mediassa on pari loistavaa Facebook-yh-
teisöä, kuten Kirjallisuuden ystävät, Goodreads ja 
Kiiltomato.net. 

Matkoillaan Kuronen poikkeaa kirjastoissa tut-
kiskelemassa paikallista valikoimaa. 

 
SALAINEN HAAVE. Espoon kaupunginkirjastossa 
Ismo Kuronen aloitti vuonna 2000. Aineistonvalinta 
hiipi tehtävänkuvaan vähitellen. E-kirjojen tullessa 
vuonna 2009 hän kuului alusta alkaen seudulliseen 
valitsijaryhmään. Kun Espoo siirtyi keskitettyyn va-
lintaan vuonna 2015, suunta oli selvä. 

”Salaa halusin aineistokeskukseen, koska aineis-
to ja erityisesti tietokirjat ovat se, mistä olen innos-
tunut. Olen nauttinut siitä hetkestä alkaen, kun olen 
saanut tehdä tätä kokopäiväisesti.” 

Hankintatyö elää kustannusalan ja teknologian 
vauhdissa.  

”Verkkokaupat ovat kehittyneet huomattavasti, 
toimitusajat ovat nopeutuneet, englanninkielisten 

AMMATTITAITOA 
JA TEKOÄLYÄ  
TURUN kaupunginkirjastossa va-
lintaa tekee noin 15 kirjastoam-
mattilaista. 

”Nykyään uutuudet valitaan 
ennakkotietojen perusteella. 
Suurimpien kustantajien tuotan-
toon luotetaan ja tutut kirjailijat 
hankitaan”, kertoo palvelupäällikkö 
Kaisa Hypén. 

Vuoden 2021 hankintamäärä-
raha säilyy Turussa arviolta viime-
vuotisella tasolla. Suunnitelman 
mukaan painettuun aineistoon on 
noin miljoona euroa ja e-aineistoi-
hin 175 000 euroa. 

Suurimmat aihepiirit ovat 
aikuisten tieto (30 %), lapset (26 
%) ja aikuisten kauno (25 %). Nuor-
tenkirjoihin, taiteeseen ja musiik-
kiin on viisi prosenttia kuhunkin. 
Lehtiin käytetään 150 000 euroa. 

”Meillä on aineistoa lähes 30 
kielellä ja tarve kasvaa. Alamme 
kerryttää omaa kokoelmaa, kun 
kieltä puhuu sata asukasta. Haas-
teena on, saadaanko kokoelma 
pysymään ajankohtaisena. Siksi 
kannattaa hyödyntää Helsingin mo-
nikielistä kirjastoa ja tilata sieltä.” 

Sähköisen kirjastojärjestel-
män kehittyessä hankintakin 
uudistui. Muutama vuosi sitten 
Turku rakensi hankintaportaalin, 
jossa on puitesopimuksella kaksi 
kirjavälittäjää. 

”Molemmat vievät tarjon-
tansa portaaliin, ja portaali ohjaa 
tilauksemme sille, joka tarjoaa 
teoksen halvemmalla. Todella hyvä 
systeemi.” 

Hypén pohtii tekoälyn seuraa-
via hyödyntämismahdollisuuksia. 

”Jos tieto lainausmääristä ker-
tyisi portaaliin, voisiko se ehdottaa 
valitsijalle, että tämä kappalemäärä 
voisi olla hyvä?”

TAMPEREEN kaupunginkirjastos-
sa jäsenyys aineistonvalintaryhmis-
sä kestää kolmisen vuotta kerral-
laan.  

”Valitsijat vaihtuvat porraste-
tusti, jotta tieto periytyy”, kokoel-
mapäällikkö Maarit Helén kuvaa.  

Tampereellakin käytetään 
hankintaportaalia, jossa kaksi 
kirjavälittäjää julkaisee viikoittain 
listansa.   

”Esimerkiksi kotimaisen 
kaunon valintaryhmä seuraa 50:n 
eniten varatun nimekkeen varaus- 
ja lainaustilannetta, ja reagoi 
täydennystarpeisiin. Halutuimpia 
merkitään vip-kirjoiksi, joita ei voi 
varata, jotta uutuuksia metsästä-
välle olisi paikan päällä jotain, ja 
vip-kiertoa nopeutetaan kahden 
viikon laina-ajalla.” 

Aineistomääräraha vuodelle 
2021 on noin 1,4 miljoonaa euroa.  

”Kirjoihin käytetään 60 
prosenttia ja printtilehtiin 15 
prosenttia. E-kirjojen ja yleensä-
kin digiaineistojen osuus kasvaa. 
Kuluttajakäyttäytyminen siirtyy 
verkkoon. Myös englanninkielistä 
aineistoa kysytään enemmän, ja 
panostuksemme lasten ja nuorten 
kirjallisuuteen näkyy ilahduttavasti 
lainausmäärissä.” 

Kappalemääristä sekä musiikki- 
ja elokuvatallenteista, dvd:istä ja 
Blu-ray:stä, joudutaan tinkimään. 

”Yksi ikuisuusongelma on 
mediasta nousevat kysyntäpiikit, 
kuten Finlandia-ehdokkaiden 
julkistus. Kysyntä laantuu pian ja 
kirjoja seisoo hyllyssä. Poliitikkojen 
kohumuistelmillekaan harvemmin 
jää pitkäaikaista tarvetta.” 

Hankintapäätöksiin vaikuttaa 
myös se, mitä ei lainata. 

”Omakustanteiden julkaisemi-
nen on tullut halvemmaksi. Niihin 
keskittyvissä kustannusliikkeissä ei 
kummemmin toimiteta, kuten ns. 
kunnon kustantamoissa; tehdään 
vain kannet ja sidotaan. Paikalli-
selle kirjailijalle on vaikea sanoa 
’ei kiitos’, mutta kysyntää näille ei 
ole.”

ASTA SJÖBLOM 

kirjojen hinta on laskenut reilusti ja sopimustekniset 
asiat ovat muuttuneet. Somekanavista on saanut hy-
viä työkaluja.” 

Kuronen kehuu myös kaupunkien tiivistynyttä 
yhteistyötä.  

”Sitä voisi olla enemmänkin. Pääkaupunkiseudun 
aineistonvalitsijoilla on Teams-kanava, jossa vink-
kaamme hyvistä uutuuksista.” 

Helmet-kirjastoverkostossa teokset ovat lainatta-
vissa kaikista Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Van-
taan kirjastoista. Joissakin aiheluokissa yhteistyötä 
tehdään jo valinnassakin. 

Unelmatyössäkin on toki haasteensa.  
”Rahojen kanssa taiteilu. Saada ne riittämään 

mahdollisimman hyvään ja laajaan kokoelmaan. Ja 
sen ennakointi, mikä tulee menemään, mikä on seu-
raava iso juttu.” 

Parasta työssä on tiimin kanssa yhdessä onnistu-
minen sekä itseä kiehtovat kirjat.  

”Pääsen näkemään ne ensimmäisten joukossa.”   

  Aineistonvalitsi-
jan ammattitaidossa 
yhdistyvät kielten, 
eri maiden kulttuu-
rien ja kirjallisuuden 
sekä markkinoiden 
tuntemus. ”Kiin-
nostus maailmaan, 
uteliaisuus”, Ismo 
Kuronen kiteyttää. 
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Zine on kirjaston 
harvinaisuus
ITSE TEHTY LEHTI PÄÄTYY HARVOIN 
KIRJASTON ARKISTOON. TURUSSA 
KIRJASTON SAAGA-ZINE TARJOAA 
LUKUVINKKEJÄ LAPSILLE.

Z 
ine on ei-kaupallinen pienjulkai-
su, joka usein mielletään osaksi 
underground-kulttuuria. Esimer-
kiksi monet punk-musiikin leh-
det ovat zinejä.

Zine tehdään useimmiten 
harrastuspohjalta. Lehden tekni-

nen laatu ei ole yhtä korkea kuin kaupallisilla julkai-
suilla. Sen sijaan intohimoa ja tekemisen vapautta on 
zinessä kaupallisia lehtiä enemmän. 

Turun kaupunginkirjaston lasten osasto on otta-
nut konseptin omakseen. Se on julkaissut jo useam-
man numeron omaa zineä, jonka tausta-ajatuksena 
on tarjota lapsille väylä saada oma ääni kuuluville ja 
innostaa lapsia lukemaan. 

Emilia Melasuo ja Pauliina Huynh Turun kau-
punginkirjaston Lasten Saagasta ovat olleet ideoi-
massa ja toteuttamassa Saaga-zineä.

”Idea oman zinen tekemiseen tuli nuortenkirjas-
ta, jossa päähenkilö tekee zineä. Työhuoneessa esitet-
ty heitto eteni varsin nopeasti ensimmäisen numeron 
julkaisuun viime marraskuussa”, muistelee Melasuo.

HARKITEN NIMETTY. Lasten lehti ei tunnu ensi-
kuulemalta olevan tyypillisin esimerkki alakulttuu-
rijulkaisusta, mutta zine-nimen käyttö on tarkkaan 
harkittua.

”Zine-nimellä haluamme korostaa sitä, että ky-
seessä on lehden teko matalalla kynnyksellä. Lehteä 
jaetaan ilmaiseksi, kopioidaan pienissä erissä ja har-
kittuna yksityiskohtana myöskään lehden sidonnas-
sa ei käytetä niittejä. Kannessa lukee sekä Saaga-zine 
että Lasten oma lehti, koska zine-termi ei ole tuttu 
kaikille asiakkaillemme”, Melasuo kertoo.

Zine on tärkeä viestintäkanava, muistuttaa Hu-
ynh. ”Sosiaalisen median kanavissamme on 13 vuo-
den ikäraja ja osaston kohderyhmä on tätä nuorem-
paa. Siksi tuntuu tärkeältä viestiä myös muodossa, 
joka tavoittaa some-ikärajaa nuoremmat.”

TEHDÄÄN YHDESSÄ. Lehden tekeminen yhdessä 
lasten kanssa on ollut keskeinen periaate Saaga-zines-
sä alusta saakka. 

”Mukana on aina samoja elementtejä, kuten las-
ten omat sivut sellaisella sisällöllä mitä lapsilta on 
saatu, lukuvinkkejä, henkilökunnan jäsenen haastat-
telu, jonkunlainen testi tai tehtävä. Lisäksi Saagan 
maskottipupu seikkailee joka lehdessä”, Melasuo ku-
vailee.  

Myös numeroiden teemoittelu on auttanut leh-
den teossa. ”Ensimmäisissä numeroissa oli teemoina 
lasten oikeudet ja media”, Huynh sanoo.

Syksyllä yhden numeron teemana oli Soturikissat.

ZINET PIENPAINATTEINA. Kirjaston näkökulmas-
ta zinet on yleensä katsottu pienpainatteiksi. 

“Pienpainatteet ovat Turun yliopiston kirjastossa 
pääosin luetteloimaton kokoelma”, kertoo tietoasian-
tuntija Sara Kannisto Turun yliopiston kirjaston sa-
nomalehti- ja pienpainatepalveluista.

“Vain murto-osa kaikesta materiaalistamme on 
zinejä. Musiikkiaineistoa meillä on pienpainatteista 
noin 800 mappia, joista kaksi koostuu zineistä.” 

ZINEJEN REITTI. Zinejä päätyy Kanniston mu-
kaan Turun yliopiston pienpainatekokoelmiin kahta 
eri kautta. 

”Zinet tulevat meille pääosin kulttuuriaineisto-
lain ansiosta eli painotalojen kautta. Painotalot toi-
mittavat lehdet Kansalliskirjaston vapaakappaletoi-
mistoon, jonka kautta me saamme omamme.” 

Kanniston mukaan kokoelmia kartoitetaan myös 
lahjoituksilla, mutta zinejä tulee tällä tavalla todella 
vähän. 

”Veikkaisin, että kulttuuriaineistolaki ei ole kai-
kille tekijöille tuttu, eli zinejä ei osata edes tarjota 
meille lahjoituksina.”

Saaga-zine on hyvä esimerkki kopiokoneella teh-
tävästä pienjulkaisusta, joka ei päädy pienpainateko-
koelmiin ilman tekijöiden taholta tehtyä lahjoitusta. 
Vanhat lehdet ovat toki tallessa, toteaa Huynh.

”Tällä hetkellä vanhoja numeroita arkistoidaan 
kaapissani, eikä niitä ole esimerkiksi luetteloitu kir-
jaston tietokantaan. Varmaan Saaga-zinen voisi luo-
vuttaa johonkin erikoiskokoelmaan, mutta se kuulos-
taa jo vähän viralliselta.”

teksti  PIRJO KANGAS
kuvat  PIRJO KANGAS, SARA KANNISTO

MAAILMALLA zineistä kiinnostunei-
den kirjastolaisten ympärille on synty-
nyt verkostoja. Briteissä toimii UK and 
Ireland Zine Librarians, joka verkkosi-
vuillaan kuvaa tavoitteekseen saattaa 
yhteen pieni mutta kasvava joukko zi-
nejen kanssa työskenteleviä henkilöitä. 

Yhdysvalloissa zine libraries 
interest group on epämuodollinen 
kollektiivi, joka pyrkii helpottamaan 
yhteydenpitoa ja resurssien jakamista 
zineistä kiinnostuneiden kirjastolais-
ten kesken. Ryhmä järjestää myös 
vuosittaista epäkonferenssia ZLuCia eri 
puolilla Pohjois-Amerikkaa tai virtuaa-
lisena. Ryhmän toiminta-ajatus on laaja 
ja pitää sisällään kaikki jollakin lailla 
zineihin liittyvät alan työmuodot, olipa 
sitten kyse kokoelmatyöstä, kokoel-
mien markkinoinnista tai kirjastoissa 
järjestettävistä zine-työpajoista.

Onpa zine-kirjastoilla oma tee-
mapäivänsäkin. Kansainvälistä Zine 
Library Dayta vietetään vuosittain 
heinäkuun 21. päivä. Koska zinejen 
ytimessä on itseilmaisu, kukaan ei 
luonnollisestikaan vastusta vaikka joku 
järjestäisi tapahtuman jonain toisena 
päivämääränä. 

PIRJO KANGAS

ZINE-
KIRJASTOJEN 
JUHLAPÄIVÄ

 Saaga-zinen tekeminen on 
Emilia Melasuolle ja Pauliina 
Huynhille mieluisa työtehtävä. 

 Zinejä Turun yliopiston 
kirjaston kokoelmissa.

ILMIÖ
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K 
irjastoissamme voi järjestää kai-
kille avoimen poliittisen yleisö-
tilaisuuden, jos siihen osallistuu 
vähintään kolme puoluetta”, 
kertoo Helsingin kirjastopalve-
lujen johtaja Katri Vänttinen. 

Jos jokin puolue haluaisi pi-
tää oman tilaisuuden Helsingissä, täytyy varata mak-
sullinen kokoustila ja pitää tapahtuma siellä yksityis-
tilaisuutena, jota ei saa mainostaa kirjaston tiloissa.  

”Kun tilaisuuden katsotaan olevan osa kirjaston 
tapahtumatarjontaa, avoin yleistila on maksuton. Po-
liittiset tilaisuudet eivät kuitenkaan ole kirjaston jär-
jestämiä, kirjasto vain tarjoaa tilat.” 

Tapahtumaviestintä hoidetaan yhteistyössä jär-
jestäjän kanssa. Avoimet yleisötilaisuudet lisätään 
kirjaston omiin tapahtumakanaviin, Helmet-sivus-
tolle ja usein myös sosiaaliseen mediaan. 

”Sisältösuunnitteluun emme puutu, vaan luotam-
me, että tapahtumajärjestäjät osaavat sen parhaiten. 
He hankkivat myös tilaisuuden vetäjän. Olen huo-
mannut, että parhaiten toimivat tilaisuudet, joihin 
on palkattu ammattijuontaja, neutraali taho, joka on 
valmistautunut ja miettinyt yksilölliset haastattelu-
kysymykset kullekin panelistille.” 

Tarvittavasta tekniikasta keskustellaan tilava-
rauksen yhteydessä. Pienissäkin kirjastoissa sovitaan 
kalustamisesta, esimerkiksi siitä, kuka laittaa tuolit 
paikoilleen. 

Poliittisissa tilaisuuksissa tapahtumajärjestäjä 
hankkii tarvittaessa järjestysmiehet. Kirjastossa on 
tavanomainen vahtimestarimitoitus.  

”Viime vuosina on tullut haasteeksi yhden asian 
liikkeet, jotka haluaisivat järjestää kirjastossa aatteel-
lisia tapahtumia. Näihin on jouduttu ottamaan aika 
vakava kanta. Jos lavalla olisi yhtä asiaa voimakkaas-
ti puolustava tai vastustava taho, vastapuoli saattai-
si tulla häiritsemään. Kun taas on useampia näkökul-
mia samassa tilassa, häiriöriski on pienempi.” 

Vaaliesitteitä Helsingin kirjastoissa ei saa jakaa 
muulloin kuin tilaisuuden aikana sen yleisölle, ei ylei-
sesti kirjaston asiakkaille. 

”Kansalaisadresseihin tarvitaan lupa kirjaston 
johdolta. Lisäksi kerääjän on oltava paikalla keruun 
aikana, sillä aiemmin adresseja on jätetty noutamat-
ta. Olemme ohjanneet kävijöitä sähköiseen kansalais-
aloitepalveluun ja neuvomme tarvittaessa kädestä pi-
täen palveluun kirjautumisessa.” 

Ääntä tuottavista tilaisuuksista tulee jonkin ver-
ran yleisöpalautetta  –  myös kirjailijavierailuista ja 
konserteista. Osa asiakkaista toivoo, että kirjastossa 
olisi rauhallista. Osa toivoo lisää tapahtumia.

”Niin kauan kun on tasapaino hiljaisuustoiveiden 
ja tapahtumatoiveiden välillä, olemme onnistuneet.” 

Vänttinen korostaa, että kirjastolain tuoreimpia 
tehtäväpykäliä on aktiivisen kansalaisuuden tukemi-
nen, yleisen keskustelun edistäminen ja tilan tarjoa-
minen kansalaistoiminnalle.  

”On tosi hienoa, että tietoisuus tästä mahdolli-
suudesta leviää. Monissa pienissä kunnissa kirjasto-
talo on ainoa kunnan tarjoama avoin julkinen tila. 
Haastaisin sekä kirjaston sisäisiä toimijoita että kun-
tia miettimään, miten kirjastotilaa voisi kehittää 
niin, että sen maine kivana tapahtumapaikkana kas-
vaa ja että kirjastotilojen rooli kunnan elämänilon ja 
elinvoiman näyteikkunana vahvistuu.” 

 
PIKATREFFIT KIRJASTOSSA. Kuopion kirjas-
totoimenjohtaja Päivi Savinainen silmäilee tyyty-
väisenä pääkirjaston valoisia tiloja. Kahden esiin-
tymislavan äänitekniikkaa on kehitetty. Myös suuri 
luentosali, kokoussali ja yhteinen aula museon kans-
sa taipuvat monenlaisiin tilaisuuksiin. 

”Tilat kirjastotoimintaa tukeviin, yhdessä kirjas-
ton kanssa järjestettäviin tilaisuuksiin saa maksutta. 
Tapahtumien on oltava kirjastolain mukaisia, esimer-
kiksi yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua 
edistäviä. Kirjasto on niissä aktiivisesti mukana, an-
taa säännöt ja markkinoi tapahtumia verkkosivuil-
laan, some-kanavillaan ja ilmoitustaululla.” 

Maksullisia tiloja voi varata yksittäinen poliitik-
ko, kirjailija tai kuka tahansa sähköisestä varausjär-
jestelmästä. ”Ne eivät saa rönsyillä flyereina tai ilma-
palloina tilan ulkopuolelle.” 

KATRI VÄNTTINEN: 

”MIHIN OMAN KUNTASI 

KIRJASTON TULISI 

PANOSTAA ENEMMÄN?””
PÄIVI SAVINAINEN:

”MIKÄ SINUA MOTIVOI 

YHTEISTEN ASIOIDEN 

HOITAMISEEN?”

TAPANI HÄKKINEN:

”MITEN OSALLISTAISIT 

KUNTALAISIA POLIITTISEEN 

PÄÄTÖKSENTEKOON?”

Poliitikkoja lainaksi 
MILLÄ PERIAATTEILLA KIRJASTOSSA VOI JÄRJESTÄÄ POLIITTISEN 
TILAISUUDEN? HELSINGIN, KUOPION JA LOVIISAN KIRJASTOJOHTAJAT 
KERTOVAT, MITÄ HEIDÄN TAPAHTUMISSAAN TÄYTYY OTTAA HUOMIOON.

Muutama vuosi sitten kirjasto kokeili ”lainaa po-
liitikko” -konseptia. 

”Pyysimme kaikilta eduskuntapuolueilta yhden 
poliitikon tapahtumaamme. Ehdoton edellytys tilai-
suudelle oli antaa kaikille mahdollisuus.”  

Asiakkaat saivat lainata elävän kirjan eli poliiti-
kon 15 minuutiksi keskustelua varten. Pääkirjastossa 
oli pyöreitä pöytiä, joilla oli kustakin poliitikosta ly-
hyt esittelyteksti, jotta asiakkaat saattoivat miettiä, 
keiden kanssa he haluaisivat keskustella.  

”Alussa jokainen poliitikko esitteli itsensä paril-
la lauseella, ja sitten alkoi lainaustoiminta. Tapah-
tumaa valvottiin ja kellotettiin, ettei kukaan ylitä 15 
minuuttia. Varausjonojakin syntyi, jotkut olivat suo-
situimpia kuin toiset. Halusimme ujuttaa tähänkin 
kirjastokonseptia: varaaminen, lainaaminen ja pa-
lauttaminen – kotiin asti ei saanut viedä.” 

Savinainen korostaa, että yhteisiä asioita hoitavat 
muutkin kuin poliitikot, esimerkiksi järjestöt. Lavalla 
voisi olla vaikka nuorisoneuvosto tai vanhusneuvos-
to. 

”Meillä on pohdinnassa erityyppisiä tilaisuuksia, 
kuten paneelikeskusteluja jostain yhteiskunnallisesta 
tai kulttuuriteemasta. Esimerkiksi ilmastonmuutok-
sesta, josta on tullut paljon uusia kirjoja  –  haluamme 
myös tilaisuuksilla avata aineistoja ja sisältöjä.” 

”Olennaista on aktivoida kuntalaisia välittämään 
omasta kunnastaan ja elinympäristöstään. Me järjes-
tämme alustoja, paikkoja ja aineistoja. Näen tapah-
tumat kirjaston tehtävänä, ja se on resursoitava ihan 
kaikilla tasoilla.”  

 
MAKSUTONTA TILAA. Osa Loviisan kirjastoista 
on toiminut vaalien äänestyspisteenä.  

”Kirjaston toiminnan kuuluu ehdottomasti olla 
poliittisesti sitoutumatonta, joten poliittiseen kam-

panjointiin liittyviä tapahtumia emme kirjastona jär-
jestä”, kertoo kirjastonjohtaja Tapani Häkkinen. 

”Jos jonkin puolueen edustaja kuitenkin haluaa 
varata tilan ja järjestää kuntalaisille poliittisen tapah-
tuman, se on täysin hyväksyttävää, ja näin yksi po-
liitikko tekikin viime eduskuntavaalien yhteydessä.” 

Tilat tarjotaan kaikille veloituksetta.  
”Meillä kaikki yleisö- ja näyttelytilat ovat kunta-

laisille ja muillekin ilmaisia, tasa-arvosyistä. Kaikilla 
ei ole mahdollisuutta maksaa.” 

Kirjastoon saa myös jättää kansalaisadresseja al-
lekirjoitettavaksi. 

”On vain sovittava, missä kirjastoissa adresseja 
pidetään, kuinka niitä käsitellään ja miten ne noude-
taan. Esimerkiksi tuulivoimaloiden rakentamista ja 
kyläkoulujen sulkemista vastaan on kerätty nimiä.”

Ennen koronaa Loviisan kaupunginkirjasto pyr-
ki järjestämään aktiivisesti erilaisia tapahtumia ja ko-
keilemaan silloin tällöin jotain uutta.  

”Ajatus erilaisista yhteiskunnallisista paneelikes-
kusteluista on hyvä, myös politiikkaan liittyen. Tä-
mäntyyppisen kirjaston järjestämän tapahtuman 
puhujat olisi kuitenkin harkittava huolella, jotta tar-
jottaisiin mahdollisimman rakentavia ja laajoja näke-
myksiä. Järjestelyt vaativat aikaa ja kun lähteneiden 
työntekijöittemme tilalle ei talouspaineista johtuen 
ole voitu rekrytoida uusia, olemme hyvin haasteelli-
sessa tilanteessa.” 

Loviisan pääkirjasto toimii väistötiloissa. Alaker-
rassa on esiintymistila kirjailijavieraille, kokoushuo-
ne, videotykki ja tietokone. 

”Tilamme on aika pieni, ja toivomme saavamme 
kunnon esiintymistilat.”   

teksti  ASTA SJÖBLOM
kuvat  JAANA LAAKSONEN, 

ULLA RITVANEN, VILLE VAARNE

KYSYMYS KEVÄÄN KUNTAVAALIEHDOKKAILLE

POLITIIKKA
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Tutkija 
pohtii, 
miksi 
nuoret 
eivät lue 
KAUNOKIRJALLISUUS EI 
KIINNOSTA NYKYNUORIA. 
AIHE ON HERÄTTÄNYT 
MYÖS TUTKIJOIDEN 
MIELENKIINNON. 
LOTTA-SOFIA AALTONEN 
KIINNOSTUI AIHEESTA 
TYÖSKENNELTYÄÄN 
OPETTAJANA. 

H 
elsingin yliopiston väitöskirja-
tutkija ja Lukuklaani-tutkimus-
hankkeen koordinaattorina toi-
minut Lotta-Sofia Aaltonen 
on keskittynyt lukumotivaa-
tioon ja nuorten näkökulmaan. 

”Halusin saada nuorilta 
vastauksia lukumotivaatiota koskeviin kysymyksiin. 
Tarkastelen sekä lukemisen arvostamista että nuoren 
käsitystä itsestään lukijana.”

Aaltonen päätyi tutkimusaiheen pariin äidinkie-
len ja kirjallisuuden opettajan työn kautta. 

”Näin läheltä ongelmat nuorten lukumotivaatios-
sa. Paljon lukevia on jonkun verran, mutta yhä isompi 
joukko ei lue lainkaan kirjoja vapaa-ajallaan. Ymmär-
sin myös, että aikuisten puhe kirjojen lukemisen tär-
keydestä ei auta yhtään.” 

AIHEELLINEN HUOLI. Huoli nuorten lukumotivaa-
tiosta on aiheellinen myös Aaltosen keräämän aineis-
ton pohjalta.  

”Innokkaita lukijoita on edelleen, mutta suurin 
osa nuorista lukee omaehtoisesti todella vähän tai ei 
lainkaan. Paljon vapaa-ajallaan lukevia oli aineistos-
sani alle neljä prosenttia vastaajista, joista kaikki oli-
vat tyttöjä. Heikosti tai keskimääräistä heikommin 
motivoituneita oli jopa kaksi kolmasosaa oppilaista.”  

Parhaillaan tarkastelussa on nuorten lukemisen 
sosiaalisuus ja yhteisöllisyys. Tähän liittyy se, miten 
lukeminen ja kirjat näyttäytyvät nuorten sosiaalisissa 
verkostoissa ja se, miten nuorten ja aikuisten väliset 
käsitykset lukemisesta eroavat toisistaan.   

”Alustavasti vaikuttaa siltä, että nuoret kokevat, 
että kukaan lähipiiristä ei innosta heitä lukemaan.” 

Koulun osalta moni vastaajista koki, että tarjotut 
kirjat eivät ole riittävän kiinnostavia tai ettei valin-
nanvaraa ole tarpeeksi. 

Toisaalta Lukuklaani-tutkimuksessa haastatellut 
opettajat kertoivat valitsevansa kirjat usein oppilai-
den toiveiden mukaisesti. 

KIRJASTO ON VIERAS. Aaltonen on huoman-
nut, että monella nuorella ei ole tottumusta kirjaston 
käyttöön. Kyse ei ole niinkään kirjaston ominaisuuk-
sista tai toimintatavoista, vaan asian vieraudesta.  

”Osa nuorista vastasi, että kirjan etsimisen vai-
va eli kirjastoon lähteminen ja lukemisen etsiminen 
saattaa torpata orastavan lukumotivaation.” 

Tilannetta tutkija lähtisi parantamaan kehittä-
mällä kirjaston ja opetuksen yhteistyötä. Tärkeitä 

reuna-ehtoja ovat niin välimatka, aukioloajat kuin va-
likoimakin.  

”Monelle lapselle ja nuorelle kirjasto ei tule tutuk-
si kotoa käsin. Tutustuminen kirjastoon tulee nimen-
omaan koulun kautta. Opettajien näkökulmasta on 
ihanteellista, mitä sujuvampaa yhteistyö on ja mitä 
vähemmän ponnisteluja esimerkiksi kirjastoon tu-
tustuminen vaatii.”  

Nuorten kirjastosuhdetta voi kehittää määrätie-
toisella työllä.  

”Kirjavinkkaukset ovat loistava toimintatapa, 
jota voi kehittää lisää. Lukupiirit totesimme Lukuk-
laani-tutkimuksessa lukemiseen motivoivaksi työta-
vaksi. Niiden avulla voi tukea nuorille tärkeää yhdes-
sä lukemista.”  

ÄÄNIKIRJAT AVUKSI. Aaltosen tutkimuksessa ko-
keiltiin muun muassa digikirjojen lukemista. Moni 
nuori luki digitaalisesti ensimmäistä kertaa.  

”Vaikuttaa siltä, että nuorten mielikuvissa luke-
minen liittyy yhä painettujen kirjojen lukemiseen. 
Kouluissa e-kirjojen tai äänikirjojen käyttö yhtenä 
vaihtoehtona ei ole vielä yleistynyt. Näen siinä valta-
via mahdollisuuksia.” 

Digikirjojen vetovoima perustuu helppouteen ja 
kirjallisuuden tuomiseen osaksi arkea. 

”Nuorilla on puhelin aina mukana. He ovat tot-
tuneet löytämään vapaa-ajan viihteensä puhelimella. 
Äänikirjoissa vetoaa se, että niitä voi kuunnella teh-
dessä jotain muuta tai vaikka koulumatkalla. Moni 
nuori kokee paikallaan istumisen kirjan ääressä puu-
duttavana.” 

Digikirjallisuus ei taianomaisesti sytytä lukumo-
tivaatiota, mutta se voi tehdä kirjoihin tutustumisen 
aiempaa helpommaksi.  

”Erityisesti äänikirjat voivat madaltaa kynnys-
tä kirjojen maailmaan. Jollekin äänikirja voi olla se 
ensimmäinen alusta loppuun kahlattu kirja. On hyö-
dynnettävä kaikki tilaisuudet siihen, että nuori voi 
saada lukiessaan tunteen onnistumisesta ja sujuvuu-
desta.”   

teksti  PIRJO KANGAS
kuva  MAIJU LANDSTRÖM

Lisää aiheesta: Lotta-Sofia Aaltonen: "Miks mä 
lukisin kirjaa?" – Digitaalinen lukukokemus nuoren 
lukumotivaation herättäjänä (Nuorisotutkimus 
3–4/2019); Lotta-Sofia Aaltonen: Runsas 
kirjavalikoima innostaa. (Onnimanni: Suomen 
nuorisokirjallisuuden instituutin tiedote 1/2020). 

 FAKTA 

 Lukuklaanihanke kes
kittyi lasten ja nuorten 
lukemisen edistämiseen 
ja lukutaidon tukemi-
seen. Hankkeen yhtey 
dessä toiminut Luku
klaani-tutkimus kar - 
toitti kirjallisuuskas-
vatuksen menetelmiä 
peruskoulussa, kuten 
esimerkiksi sitä, mitä ja 
miten kouluissa luetaan 
ja ennen kaikkea sitä, 
miten luettua käsitel-
lään. Lukuklaanihanke 
ja tutkimus päättyivät 
viime vuonna. Hank-
keen tulokset ja muuta 
aiheeseen liittyvää 
materiaalia on koottu-
na osoitteeseen blogs.
helsinki.fi/lukuklaani 
 Lastenkirjainstituutti 
tallentaa lasten ja 
nuortenkirjallisuuden 
sekä lukutaidon tutki-
musta sekä kotimaasta 
että kansainvälisesti. 
Lastenkirjainstituutin 
verkkosivujen tutkimus 
sivulle on koostettu 
aihepiiriin liittyviä 
väitöskirjoja ja tut
kielmia sekä viitteitä 
lukemisen tutkimusta 
käsitteleviin julkaisui
hin. 
 Lukukeskus julkaisee 
kerää ja jakaa tietoa 
yleisölle, medialle ja 
vaikuttajille ja julkaisee 
sivuillaan esimerkiksi 
vuosittaista 10 faktaa 
lukemisesta koostetta, 
jossa on tilannekuva 
Suomen lukutaidosta ja 
lukemisesta. 

LUKUTAITO
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Yksin kirjastossa 
-juttusarjassa vierai-
lemme kirjastoissa, 
joissa töitä tehdään 
yksin.

Paljon 
kaikkea, 
eikä 
koskaan 
tylsää
MONIPUOLISET TEHTÄVÄT PITÄVÄT 
KANSANOPISTON KIRJASTOSSA 
TYÖSKENTELEVÄN AULI ROSSIN 
MIELEN VIRKEÄNÄ.

P 
öydällä makasi post-it -lappu, jo-
hon oli piirretty sydämiä ja rustat-
tu kiitoksen lisäksi tieto viime het-
ken lainauksesta. 

Tällainen näky odotti infor-
maatikko Auli Rossia Alkio-opis-
ton kirjaston lainaustiskillä juu-

ri ennen historiallista hetkeä, kun kirjastot sulkivat 
ovensa keväällä 2020. 

”Opiskelijoista tulee minulle lukuvuoden aikana 
läheisiä ja tämä sydämin kirjailtu lappu ilmentää hie-

nosti sitä tunnelmaa, joka Alkio-opiston kirjas-
tossa vallitsee”, Rossi kuvailee.

SALAPOLIISIN TYÖTÄ. Rossi työsken-
telee yksin kirjastossa ja nauttii siitä. In-

formaatikon tehtävät eivät suinkaan ulo-
tu ainoastaan lainaamiseen ja palautukseen. 

Sen opiskelijat hoitavat itse asiassa automaa-
tin avulla. Rossi toimii salapoliisina. Joka kesä hä-

nen tehtävänään on perehtyä seuraavan lukukauden 
kurssikirjalistoihin ja tehdä sitten oman arvionsa pe-
rusteella ennakkotilaukset kirjoista. 

”Meillä on täällä Alkio-opiston kirjastossa pää-
asiassa kurssikokoelmia. Tunnen lähes kaikki kirjat 
niin hyvin, että pystyn värin perusteella kertomaan 
mitä kirjaa opiskelija etsii.”

Alkio-opiston luokkahuoneet ja majoitustilat si-

vostan työssäni joustavuutta ja sitä, että voin itse pri-
orisoida tehtäviäni.” 

Kehittämiseen ei jää tarpeeksi työnkuvan moni-
puolisuuden ja tehtävien runsauden vuoksi.

”Joskus olisi mukava syventää osaamista, mutta 
toisaalta joidenkin tehtävien kohdalla on oleellisem-
paa tehdä se, mikä on riittävää”, pohtii Rossi.

TEHTÄVÄ PERIYTYI. Matka Alkio-opiston infor-
maatikoksi ei ollut mutkaton, sillä ennen 2000-luvun 
taitetta Auli Rossi työskenteli vielä toisella alalla. Ura-
vaihto tuli kuitenkin kyseeseen ja kirjastomaailma vei 
mukanaan saman tien. 

”Minulle oikeastaan periytyi nykyinen tehtäväni. 
Ei täällä ollut paikkaa avoinna, kun aloitin.”

Kirjastoalalle tyypillisesti Rossi hoiti alkuun si-
jaisuuksia ja toimi määräaikaisessa tehtävässä. Hä-

jaitsevat kirjaston välittömässä läheisyydessä Korpi-
lahdella, noin 30 kilometrin päässä Jyväskylästä. 

”Täällä opiskelevat niin opistolaiset kuin Huma-
nistisen ammattikorkeakoulun opiskelijatkin.”

Syksyisin Rossi odottaa uusien opiskelijoiden 
aloittamista erityisellä innolla. Hänen toimenkuvan-
sa on monenkirjava. Niinpä myös kuvausjärjestäjän 
tehtävät ovat hänen vastuullaan silloin, kun opistolle 
tehdään uutta esitettä. 

”Odotan aina innolla uusia opiskelijoita. Haluan 
nähdä keitä heistä kohtaan kirjaston lisäksi myös ku-
vauksissa.”

Alkio-opiston markkinointitehtävistä Rossi hyp-
pää luontevasti luokkahuoneen eteen, sillä hän opet-
taa myös tiedonhankintaa kirjoitusviestinnän tun-
neilla.

”Tekemistä on paljon, mutta se sopii minulle. Ar-

nen tietotekninen osaamisensa ja kyky vastata myös 
markkinointitehtävistä sinetöi aiemmin suoritettu-
jen kirjastoalan opintojen lisäksi sen, että Rossi on 
tehnyt yksin töitä kirjastossa vakituisesti jo vuodes-
ta 2007 lähtien.

Onneksi myös yksinäisyyteen on löytynyt te-
hokas lääke verkostoista, joita Rossi kehuu vuolaas-
ti. ”Teemme yhteistyötä Humakin informaatikoiden 
kanssa ja sen lisäksi meillä on Jyväskylän alueen kir-
jastojen yhteistyöryhmä, jonka puitteissa vaihdamme 
kuulumisia muutaman kerran vuodessa.”

Tulevaisuuden Rossi näkee valoisana. Hän odot-
taa uusien asioiden oppimista, ihmisten kohtaamisia 
ja terveyttä. Tähän voimme varmasti kaikki samais-
tua.   

teksti  PIRJO SOININEN
kuva  JARI HEIKKILÄ

 AULI ROSSI 

 Informaatikko, kotoi-
sin Mikkelistä.
 Harrastaa taimien 
kasvattamista ja puutar-
hanhoitoa, saunomista 
ja uimista, luonnossa 
liikkumista, brittiläisten 
ja saksalaisten rikossar-
jojen katsomista sekä 
lukemista.
 Perheeseen kuuluvat 
mies, kaksi aikuista 
lasta ja Pörrikoira.
 Tämän hetken 
suosikki kirja on Ulrica 
Nordströmin Sametti
nen sammal puutarhas-
sa ja ruukussa.
 "Naurattaa vieläkin, 
kun muistelen, 
miten vuosia sitten 
yritin lukea Marttilan 
Parantunut hoidosta 
huolimatta kirjan teks
tejä miehelleni. Jutut 
naurattivat niin paljon, 
että lukeminen ei oikein 
tahtonut onnistua."

YKSIN KIRJASTOSSA
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Arvoisa asiakas, älä loukkaannu, jos me 
kirjastolaiset emme muista nimeäsi. Ole 
siitä ylpeä.

Jos nimesi ei ole 
jäänyt mieleemme, olet 

todennäköisesti ystävällinen ja miellyttävä 
asiakas. Et tee itsestäsi numeroa, et suurta 
draamaa henkilökunnan mahdollisista 
virheistä. Maksat myöhästymismaksusi 
mukisematta, korostamatta tärkeyttäsi 
veronmaksajana. Arvostat kirjastoa 
instituutiona, ehkä sen henkilökuntaakin 
hieman. Nimeäsi ei muisteta, koska olet 
hyvä ihminen. Suurin osa asiakkaistamme 
on tällaisia. Kirjastoon tullaan vapaaehtoi-
sesti ja hyvällä mielellä.

ÄLÄ SILTI HUOLESTU, jos joku henkilö-
kunnasta muistaa nimesi. Saatat olla hyvä 
asiakas – toisilla vaan on oivallinen nimi-
muisti. Saatat olla jopa poikkeuksellisen 
hyvä asiakas. Olet ehkä tuonut kahvihuoneeseemme jou-
luksi karkkia. Vaan jos koko henkilökunta muistaa suku-
nimesi, etunimesi tai mikä pahinta, jos sinusta puhutaan 
lempinimellä, kannattaa pysähtyä hetkeksi ajattelemaan.

PAHINTA ON, 
JOS ASIAKKAALLA 
ON LEMPINIMI

Siinä vaiheessa, kun henkilökunta puhuu sinusta 
sukunimelläsi, olet syystä tai toisesta jäänyt kaikkien 
mieleen. ”Taas Tossavainen urputti palautuksista, Hak-

karainen oli vaihteeksi kaatanut konjakit 
kirjalle ja Tuppurainen tuli taas silmille 
pikalainoista.” Tässäkään vaiheessa ei 
kannata vaipua epätoivoon, sukunimen 
käyttöön saattaa joskus olla positiivispe-
räisiä syitä. Harvoin, mutta joskus.

Jos koko henkilökunta käyttää 
keskinäisissä keskusteluissaan etuni-
meäsi, liikut vaarallisilla vesillä. Etunimen 
käyttämistä ei enää selitä konvehtirasia 
jouluisin tai satunnaiset ärähdykset 
myöhästymismaksuista. 

Etunimellä kutsumiseen liittyy 
kuukausia, todennäköisesti vuosia 
kestänyt käyttösäännöistä valittaminen, 
säännöllinen ilkeily, sovinistiset vitsit, 
omituinen höpöttäminen, työntekijöiden 
ammattitaidon arvostelu tai muu vastaava 

henkilökuntaa rassaava käyttäytyminen. Taskukossun 
juominen invavessassa, puukolla uhkailu lähikirjastossa 
tai kyljessä olevan paiseen esitteleminen kirjastonhoi-
tajalle ovat oivia tapoja saada henkilökunta puhumaan 
sinusta etunimellä.

PAHINTA ON, jos sinulle on keksitty lempinimi.  Silloin 
asiasi eivät ole hyvin. Lainaustiski tyhjenee henkilökun-
nasta kuin taikaiskusta, kun kuulemme äänesi, sinus-
ta puhutaan kahvihuoneessa viikoittain, sinusta varoi-
tetaan jokaista pätkätyöläistä ja harjoittelijaakin. Olet 
vuosien mittaan aiheuttanut niin monta konfliktia ja rii-
taa, että luulisi sinun itsekin tajuavan käyttäytymisessä-
si olevan jotain pielessä.  Vaan ethän sinä tajua. Vika on 
aina meissä muissa.

Ei nimi henkilöä pahenna, mutta nimellä on väliä. 
Sukunimellä, etunimellä, lempinimellä. Silti minä 
useasti kaiholla muistelen Aimoa ja Römperia, heik-
koina hetkinäni jopa Hammond-miestä. Vaikka heillä 
oli ongelmansa, olivat he sellaisia suuria persoonia, joita 
kirjasto ja maailma tarvitsevat. Rauha heidän levotto-
mille sieluilleen.

MIKA 
KÄHKÖNEN
Kirjoittaja on 
kirjastonhoitaja 
Imatralla.

””

TÄLLÄ PALSTALLA KIRJASTOAMMATTILAISET UTELEVAT ASIOITA TOISILTAAN. 
HAAPAVEDEN SARI SEITAJÄRVI TYÖSKENTELEE KIRJASTON SULKUAIKANAKIN.

1 
MIKÄ ON MIELESTÄSI KIRJASTON MER-

KITYS PIENESSÄ KUNNASSA JA MITEN SE 

NÄKYY? 

”Normaalioloissa kirjaston merkitys 
on olla perinteinen kirjasto ja tapah-
tumapaikka, oleskelupaikka sekä 
tapaamispaikka.”

2
MITEN POIKKEUSAIKA ON NÄKYNYT 

PIENESSÄ KIRJASTOSSA? 

”Lainamäärät ovat romahtaneet. Viime 
vuoden lainamäärämme jäi 78 pro-
senttiin edellisestä vuodesta. Kirjaston 
käyttäjät jakautuivat kahtia niihin, 
jotka eivät ole palanneet ja niihin, jotka 
palasivat heti ja muistavat nyt joka 
kerta käydessään huokaista, kuinka 
ihanaa onkaan, että kirjasto on auki. 
Meillä oli onni saada olla töissä myös 
kevään sulkuaikana eli se näkyy kokoel-
man ja varaston siistiytymisenä. Silloin 
oli mahdollista keskittyä kokoelman 
läpikäymiseen.”

3
MINKÄ KIRJAN VINKKAISIT HENKILÖLLE, 

JOKA EI LUE KIRJOJA? 

”Yleensä kyselen aluksi sitä, mistä 
asioista henkilö on kiinnostunut ja 
ehdotan sen perusteella luettavaa. Ote-
taan nyt esimerkiksi kummitusjutut. 
Ne kiinnostavat lähes kaikkia. Vinkkaan 
Rimma Erkon ja Artemis Kelosaaren 
Aaveiden Tampereen.”

ONNELLISESTI TÖISSÄ 

Haaste menee Kan-
gasniemen kirjastoon 
Sari Tullalle.
1. Olette Kangas-
niemellä olleet 
pari vuotta uusissa 
tiloissa. Mikä niissä 
on osoittautunut 

kaikkein parhaaksi 
asiaksi?
2. Mikä on ollut 
mielestäsi kaikkein 
pahinta kirjasto-
palvelujen kannalta 
poikkeustilanteen 
aikana?

3. Kangasniemen 
kirjasto oli kustan-
tajana Anni Swanin 
Lumolinna-satukir-
jassa viime vuonna. 
Millaista oli toimia 
kustantajana?

Ei nimi henkilöä pahenna, 
mutta nimellä on väliä. 
Sukunimellä, etunimellä, 
lempinimellä. 

KOLUMNI

KAPULA KIERTOON
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LAATUA JOKA TÄYTTÄÄ VAATIVIMMATKIN TARPEETLibris

ELÄVYYTTÄ 
JA VAIHTELEVUUTTA
Viimeistelty sisustus, 

monikäyttöisyyttä tukevat 
muodot, tilat ja 

materiaalit!

Olemme 
Pohjois-Euroopan suurin 

kirjastoautojen valmistaja yli 
50 vuoden ja 700 valmistetun 

kirjastoauton kokemuksella.

OTA YHTEYTTÄ
Markkinointipäällikkö Olli Aarnio, 

040 571 3636

HUIPPUUNSA 
HIOTTU TIMANTTI

Vuosien kehitystyössä 
yhdistyvät muotoilu, kestävät 

materiaalit ja asiakkaan 
huomiointi.


