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Nykyaikainen kirjasto tarjoaa monipuolista tekemistä 
eri-ikäisille käyttäjille ja kokoaa ihmiset yhteisten ko-
kemusten äärelle. Haasteena on rakentaa puitteet eri-
laisille aktiviteeteille siten, että kirjasto edelleen säilyy 
rauhallisena ja miellyttävänä ympäristönä.  

Muunneltavat ja siirreltävät Cubex-tilaratkaisut tarjoavat 
helpon tavan jakaa tilaa erilaisiin tarpeisiin. Äänivaimen-
nettu Cubex on rauhallinen soppi lukemiseen, opiskeluun 
ja työskentelyyn. Toisaalta se on myös viihtyisä ja hyvin 
varusteltu kokoontumistila, jossa voi pitää palaverin, pelata 
lautapelejä tai järjestää vaikka satutunnin - muita kirjaston 
käyttäjiä häiritsemättä. 

Pyörillä liikuteltavaa Cubexia on saatavilla monessa eri 
koossa. Tila voi olla päädystä avoin tai lasiovella suljettava. 
Cubexin voi tilata AV-järjestelmällä varustettuna ja kalus-
tettuna omien tarpeiden mukaisesti. Selkeälinjainen ja pel-
kistetty muotoilu sopii monenlaisiin ympäristöihin. Cubexin 
ekologisuuteen ja sisäilman laatuun on kiinnitetty erityistä 
huomiota, valmistuksessa käytetään vain sertifioituja ja kier-
rätettäviä materiaaleja.

Cubexia myy kirjastokalusteisiin erikoistunut F-inno Oy. 
Puh: (09) 455 2553, info@finno.fi 
www.finno.fi

KIRJASTO TARJOAA TILAA
KOKEMUKSILLE JA KOHTAAMISILLE

ILMOITUS

Valkeakosken ammattiopisto
PL 119, Vanhankyläntie 2, 37630 Valkeakoski

 
  Lisätietoja:
Sari Pitkäkoski
044 706 1022
     sari.pitkakoski@vaao.fi

Jokaisen 
kirjan takana 

on tekijä,  
ihminen.
Nautimme tekijöiden työstä 365 päivää 
vuodessa. 25.4.  on päivä heille.

17 tekijää kertoo kokemuksiaan  
luovan työn tekemisestä kirjastoissa  
ympäri Suomen. 

Katso ohjelma: cday.fi

Kirjastopalvelu tarjoaa laajan valikoiman 
kalusteita kaikkiin julkisiin tiloihin.  

Kalustepalvelullamme on yli 50 vuoden 
kokemus erilaisten tilojen sisustamisesta. 

Meiltä saat kaiken, mitä tarvitset: kalusteet 
ja pientarvikkeet sekä suunnittelu- ja 
asennuspalvelut.

Käy tutustumassa: kalusteet.kirjastopalvelu.fi 

UUTUUS!
Sara-

kuvakirja-
lokerikko

 Saat viisi kertaa vuodessa ilmestyvän 
Kirjastolehden.
 Voit hakea meiltä apurahoja kirjastoalan 
opintomatkoja varten.
 Saat alennusta koulutuksista ja Kirjastopäivistä.
 Tarjoamme lippuja kirjamessuille.
Voit hakea mukaan seuran mentorointiohjelmaan.
 Pääset mukaan seuran työryhmiin 
(mm. Fiktioryhmä, Kirjastoautoryhmä, 
Nuortenkirjastoryhmä jne.).
 Saat ajankohtaista tietoa kirjastoalan 
kehityksestä.
 Joukkovoimaa: mitä enemmän meitä on, sitä 
vaikuttavampia olemme.
 Voit liittyä netissä: ww.suomenkirjastoseura.fi

LIITY KIRJASTOSEURAN JÄSENEKSI
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OLEMME KULTTUURILEHTI ja kirjasto-
alan järjestölehti.

Hyvä jäsenemme ja kirjaston ystävä, 
nyt on poikkeukselliset ajat ja olemme 
kaikki uuden äärellä.

Olemme Suomen kirjastoseurassa 
kirjastojen ja kirjastoammattilaisten 
tukena. Saat yhteyden meihin sähkö-
postitse tai puhelimitse normaaliin 
tapaan. Työsuhteisiin liittyvissä asioissa 
pyydämme ottamaan yhteyttä omaan 
ammattiliittoon.

Seuraamme tilannetta, jaamme tietoa 
ja viestimme kirjastojen kehittämistä 
ratkaisuista. Odotamme kunnilta malttia 
haastavan tilanteen edessä. Hätäiset 
ratkaisut eivät palvele ketään.

Olemme kulttuurialan edunvalvon-
tajärjestö Kulta ry:n kanssa yhteydessä 
keskeisiin päättäjiin ja vaikutamme sii-
hen, että kirjastojen työ jatkuu kriisistä 
huolimatta.

On selvää, että ihmiset tarvitsevat 
edelleen kirjoja, kulttuuria ja tekemistä. 
Kertokaa meille kirjastojen kehittämistä 
ratkaisuista, jotta voimme jakaa tietoa 
suurelle yleisölle ja päättäjille. Yhteis-
työllä eteenpäin.

Parhain terveisin,
Rauha Maarno
Suomen kirjastoseuran 
toiminnanjohtaja

PS. Kesäkuun 2021 Kirjastopäivät järjes-
tetään Hämeenlinnassa. Nähdään siellä.

MIKÄ ON 
KIRJASTOLEHTI? PÄÄKIRJOITUS  |  VILLE VAARNE 

KIRJASTOT TEKEVÄT PARHAANSA POIKKEUSOLOISSA

LAINAAMINEN  |  NUORET
ILMASTOKIRJALLISUUS KIINNOSTAA

KOLUMNI  |  VESA LINJA-AHO
RATKAISEVATKO INSINÖÖRIT ILMASTONMUUTOKSEN?

KIRJASTOARKEA  |  HUHTIKUU
EKOLUPAUKSIA POHJOISESTA

KANSI  |  KRISTEL PALK
NUORENA JOHTAJAKSI

KOLUMNI  |  KATJA KALLIO
UUSI MAAILMA, UUSI LUKIJA

NÄIN SAAN AIKAAN  |  PI IA LEINO
IDEAT TULEVAT KOIRALENKILLÄ

HENKILÖ  |  PANU PIHKALA
AHDISTUKSEN ASIANTUNTIJA

KIRJAHYLLYNI  |  VIRPI SUUTARI
JOUDUIN LUOPUMAAN KIRJOISTA

KIRJAVINKKARI  |  MARIKA HELOVUO
VALINTAHALVAUS ISKEE

REPORTAASI  |  KALAKIRJASTO
MUONIOSSA TEHDÄÄN KALATIEDON KESKUSTA

HENKILÖ  |  NURA FARAH
KIRJASTO KOTOUTTI

UNOHDETTU HELMI  |  MINNA SUIKKA 
TIVOLI TÄHTISADE

AJANKOHTAISTA  |  HENKISYYS
HYVINVOINTI KIINNOSTAA USKONTOA ENEMMÄN

6
7
8
9

10—13
14
15

16—19
20
21

22—27
28—30

31
31

Noudatamme 
journalistin 

ohjeita.
Painotuote

441 612

5

TÄSSÄ LEHDESSÄ
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Turun pääkirjastossa on runsaasti lap-
sille ja nuorille suunnattuja ilmaston-
muutosta käsitteleviä kirjoja. Aihetta 
on käsitelty nuortenkirjallisuudessa jo 
pitkään, mutta ihan parin viime vuoden 

aikana tarjonta on kasvanut merkittävästi.
Pienemmille lapsille on tarjolla etenkin kuva-

kirjoja, joissa käsitellään aihetta lapsen ikätasojen 
mukaan. Usein kirjoissa on mukana tiukkaa fakta-
tietoa. Tällaisia on esimerkiksi Martti Lintusen 
Mitä jääkarhu sanoi pingviinille (2018).

”Helposti lähestyttävät eläintarinat, piirrokset 
ja sarjakuvat tuovat myös aiheeseen lapsille sopivaa 
tarttumapintaa”, kertoo kirjastonhoitaja Merja 
Lundén.

DYSTOPIA HALLITSEE. Nuorille on tietokirjoista 
tarjolla esimerkiksi Greta Thunbergin No One 
Is Too Small to Make a Difference (2019). Nuorten 
fiktion puolella ilmastonmuutosta on koko 2000-lu-
vun ajan käsitelty dystopian kautta. Siinä muutos, 
kuten ilmastokatastrofi, on jo tapahtunut. 

Fantasiatyyppistä kerrontaa värittää usein 
romanttinen vire, jossa ekokatastrofin jälkeen maa-
ilma on jakautunut kahteen. Tarinoissa pyritään 
selviytymään vallitsevien olosuhteiden armoilla. 
Tällaisia ovat muun muassa Veronica Rossin 
Paljaan taivaan alla- (2011) ja Theo Lawrencen 
Salatun voiman kaupunki (2012) -sarjat.

”Kuvauksissa voi usein olla mukana klassista 
Romeo ja Julia -vastakkainasettelua. Myös jako 
köyhien ja rikkaiden maailman välillä on nuorten 
dystopiakirjallisuudessa määrittävä piirre”, Lundén 
kertoo.

Nuorille suunnattu 
ilmastokirjallisuus kasvussa
LASTEN KIRJOISSA 
TOIVOA ON VIELÄ 
JÄLJELLÄ, MUTTA 
NUORTEN KIRJOISSA 
KATASTROFI ON JO 
TAPAHTUNUT.

teksti  Heidi Horila

TOIVOA ON. Alle kouluikäisten lasten ilmastokirjal-
lisuudessa painotetaan sitä, että ihmisellä on vielä 
mahdollisuus vaikuttaa tilanteeseen. Ilmastonmuu-
tos on pysäytettävissä tai sitä voidaan hidastaa. 
Täyteen toivottomuuteen ei vajota.

Laura Ertimon ja Mari Ahokoivun alakoului-
käisille suunnattu Ihme ilmat – Miksi ilmasto muut
tuu (2019) on erinomainen esimerkki tällaisesta 
teoksesta. 

Ilmastonmuutoksesta voi kertoa myös me-
taforien kautta. Esimerkiksi Vuokko Hurmeen 
Huimaa-sarjassa (2017–2019) ei suoraan puhuta 
ilmastonmuutoksesta, mutta maailman ympäri-
kääntyminen, eli kiepaus, voidaan kuitenkin lukea 
vertauskuvaksi ekokatastrofista.

Merja Lundénin mielestä on tervetullutta, että 
ilmastonmuutosta käsitellään lasten kanssa. Ilmas-
tonmuutos on esillä jatkuvasti ja saattaa aiheuttaa 
lapsissa pelkoa. Pelottavien asioiden käsitteleminen 
yhdessä turvallisen aikuisen kanssa on tärkeää.

”Ilmastonmuutoksesta puhutaan kuitenkin aika 
paljon ja joka puolella, joten on tarpeellista, että 
lapsille tarjotaan siihen oikeaa ja tutkittua tietoa. 
Näin uhkakuvat omassa mielessä eivät toivottavasti 
pääse pullistumaan aivan mahdottomiksi”, Lundén 
sanoo.

  Greta 
Thunberg

LAINAAMINEN
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Mitä tapahtuisi, jos kaikki 
kirjastot yhtäkkiä suljet-
taisiin? Vielä eilen tämä 
kysymys tuntui teoreet-
tiselta, sellaiselta, jota 

tuskin kokisin omana elinaikanani. Tätä 
kirjoittaessa hallitus kuitenkin on juuri 
ilmoittanut, että kirjastojen ovet ovat 
nyt kiinni.

Tämän kevään aikana maailma on 
keikahtanut uudenlaiselle radalle ja sen 
mukana on heilahtanut myös kirjaston 
arki. Heti sulkemisilmoituksen jälkeen 
Sallassa ideoitiin asiakkaille täytettävät 
kirjakassit. Turussa ryhdyttiin tekemään 
Instagramiin livelähetystä. Kaikkialla 
lainoja uusittiin pitkälle loppuvuoteen ja moni asia-
kas kiinnostui kokeilemaan ensi kertaa e-kirjastoa. 
Tätä tekstiä lukiessasi on luultavasti tapahtunut jo 
monia muita kirjastojen arkeen liittyviä muutoksia.

Yksi kriisin takia nousseista asioista on se, että 
e-kirjastojen tarjontaa ja saavutettavuutta pitää 

KIRJASTOT TEKEVÄT 
PARHAANSA 
POIKKEUSOLOISSA

PÄÄKIRJOITUS

Ville
Vaarne
Kirjoittaja 
on Kirjasto
lehden pää
toimittaja.

kehittää. Paras tapa siihen olisi olisi 
kuntien yhteinen e-kirjasto.

TÄMÄN LEHDEN teemaksi valitsimme 
ilmastonmuutoksen siksi, että talvella 
lehteä suunnitellessa se tuntui kaikkein 
voimakkaimmin kirjastojen arkea muok-
kaavalta asialta. Sitten tuli koronavirus, 
ja ilmastonmuutokseen kohdistuva huoli 
jäi taustalle. 

Uskon kuitenkin, että tästä aiheesta 
kannattaa lukea nyt. Monet koronan 
takia arkea muuttaneet rajoitukset ja 
toimenpiteet saattavat olla tulevaisuu-
dessa tarpeellisia myös ilmastonmuutok-
sen takia.

Poikkeuksellinen aika muistutti heti siitä, että 
kirjastojen tärkein tehtävä ei ole pitää yllä seiniä, 
vaan palvella ihmisiä. On aivan upeaa nähdä, miten 
nopeasti kirjastoissa ryhdyttiin hommiin.

Kun yhdet ovet sulkeutuvat, uusia avautuu.

SITTEN TULI KORONAVIRUS, JA ILMASTONMUUTOKSEEN 
KOHDISTUVA HUOLI JÄI TAUSTALLE. ”
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ON TOTTA, että moni tekninen 
ratkaisu vähentää kasvihuonekaasu-
päästöjä. Kokouksen voi korvata 
videoneuvottelulla. Hiilivoimaa voi 
korvata tuulivoimalla. Taajuusmuut-
tajat ja muu nykyaikainen tehoelekt-
roniikka vähentävät sähkölaitteiden 
energiankulutusta. 

Insinööri kuitenkin haluaa 
työstään palkkaa. Vähäpäästöi-
sempää tekniikkaa ei kehitetä 
– käyttöönotosta puhumattakaan 
– harrastuspohjalta autotallissa, 
vaan tekniikan kehittämiseen 
tarvitaan taloudellinen kannustin, 
kymmeniä henkilötyövuosia ja kallis 
tuotekehityslaboratorio. 

Koska maapallo ei ole oikeussubjekti joka 
kykenisi itse sanelemaan hintalapun resurssiensa 
käytölle, tämä taloudellinen kannustin tulee lain-
säädännön kautta ja lainsäädäntö taas poliittisen 
prosessin kautta. 

Autoalalla työskentelevälle tämä on tuttua: lyi-
jytön bensiini, pakokaasujen puhdistusjärjestelmät 
ja polttoaineen kulutusta vähentävät tekniikat ovat 
yleistyneet nimenomaan tiukentuvien päästönor-
mien, eivät autovalmistajien hyväntahtoisuuden tai 
pelkän insinöörien nokkeluuden takia. 

Vielä viime vuonna tutkijan piti raahautua 
Kansalliskirjastoon päästäkseen lukemaan vanhoja 
digitoituja sanomalehtiä. Nyt sama onnistuu 
kotisohvalta. Insinöörien ja kirjastoammattilaisten 
ansiosta tekniikka on ollut olemassa jo toistakym-
mentä vuotta, mutta vasta Kopioston ja Kansallis-
kirjaston välinen sopimus mahdollistaa aineistojen 
käytön myös etäyhteydellä. Kansalliskirjaston 
kauniissa interiöörissä on toki kiva oleskella, mutta 
typerältä sinne raahautuminen aina tuntui, kun 
kyse ei ollut edes fyysisistä teoskappaleista. 

Insinööri kyllä tekee, kun joku vaatii. Vaatikaa 
enemmän ja parempaa. 

RATKAISEVATKO 
INSINÖÖRIT 
ILMASTONMUUTOKSEN? 

T ammikuussa media hehkutti teräsyhtiö 
SSAB:n aikeita tuoda markkinoille hiili-
neutraalia terästä vuonna 2026. Erään 
poliittisen ajatuspajan sisältöjohtaja 
jakoi uutisen Twitterissä näin: 

Tässä on todellinen ilmastoteko. Sen mahdollista
vat koulunsa kunnialla käyneet tasapainoiset ihmiset. 
Toivottavasti media nostaa näitä ihmisiä framille ja 
hylkää koulusta lintsaavat draamateinit tai kapitalis
mia vastustavat tuomiopäivän pasuunat.  

Tosiasioiden tonkiminen pilaa usein hyvän ta-
rinan – nokkelaksi tarkoitetusta somekommentista 
puhumattakaan. Niin tälläkin kertaa. Tekniikan 
historiaan perehtynyt tutkija Janne M. Korhonen 
huomautti nopeasti, että uutisessa hehkutettu vety-
pelkistystekniikka on 80 vuotta vanha keksintö, 
ja syy, minkä takia sitä ollaan ottamassa käyttöön 
ovat juuri nämä ”koulusta lintsaavat draamatei-
nit”, jos nyt ilmastoaktivisteja haluaa tällä nimellä 
kutsua. 

Tekniikkaa, tai inhimillisemmin sanottuna 
insinöörejä, tarjotaan usein ratkaisuksi ilmaston-
muutokseen. Taka-ajatuksena valitettavan usein on 
harras toive siitä, että mitään ikäviä poliittisia pää-
töksiä ei tarvitse tehdä, koska tekniikka ratkaisee 
nämä ongelmat.  

HIILIVOIMAA VOI KORVATA 
TUULIVOIMALLA.

KOLUMNI

Vesa  
Linja-aho
Kirjoittaja 
on insinööri, 
kirjoittaja ja 
kouluttaja.

”

koonnut  Päivi Tolonen   

PALSTALLA NOSTETAAN ESILLE AJANKOHTAISIA POIMINTOJA KIRJASTOJEN ARJESTA.
HUHTIKUUSSA KATSELLAAN LEFFOJA ELONETISTÄ. 

LUPAUS KIERRÄTTÄÄ 
Oulun, Iin ja Kuusamon kirjastot 
tekivät ekolupauksen. Ne aikovat 
tuoda kirjastojensa henkilökun-
nan tiloihin kaikkien jätteiden 
kierrätyspisteet. 

Kirjastopalvelupäällikkö 
Minna Männikkö kertoo, että 
Oulun pääkirjastolle saatiin 
muovinkeräysastia viime syksynä. 
Osa alueen kirjastoista toimii 
monitoimitaloissa, joissa jätteiden 
kierrätys on muiden kuin kirjas-
ton vastuulla. Siksi ekolupaus 
aiotaan toteuttaa mahdollisuuk-
sien mukaan.  

E-KIRJASTO ETENEE 
Helsingin kaupunginkirjasto sai opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä 250 000 euron rahoi-
tuksen. Sen avulla polkaistiin käyntiin selvitys, 
jonka tavoite on saada kaikille suomalaisille 
yhteinen e-kirjasto. Selvitys julkaistaan ensi 
vuoden keväänä. 

Tällä hetkellä e-aineistojen käyttämiseen 
on tarjolla monia eri sovelluksia ja laitteita. 
Joissain kunnissa e-aineistoa on tarjolla paljon 
muita vähemmän. 

”Digitaalisten kirjojen ja lehtien tarjonta 
lisääntyy huimaa vauhtia. Kirjastojen pitää 
pystyä tarjoamaan niitä asiakkailleen nykyistä 
helpommin”, kertoo Helsingin kirjastopalvelu-
jen johtaja Katri Vänttinen.  

VAIHDA PUHELIN PUUKSI 
Helsingin Kallion kirjastossa oli talvella tapahtuma, jossa kolmen 
yrittäjän muodostama Tree Amigos otti vastaan käytettyjä ja tarpeettomia älypuhe-
limia. Jokaista puhelinta kohden istutetaan yksi puu. Puiden istuttaminen on Tree 
Amigosin mukaan helpoin tapa torjua ilmastonmuutosta.  

”Järjestämme kierrätystempauksia yrityksille. Viemme tapahtumaan keräyslaati-
kon, jonne voi sujauttaa vanhaksi jääneet puhelimet, kertoo Tree Amigosin perustaja 
Dana Vartiainen (kuvassa).

Kallion tapahtuma oli ryhmän ensimmäinen kirjastossa järjestetty tapahtuma. 
Jos kiinnostusta riittää, Tree Amigos tulee muihinkin kirjastoihin. www.treeamigos.fi 
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KOTIMAISTA ELOKUVAA 
Oletko vanhojen suomalaisten leffojen 
ystävä? Elonetissä on nyt katsotta-
vissa 225 pitkää kotimaista elokuvaa ja 
liki parituhatta muuta filmiä mainok-
sista lyhytelokuviin. Kaikki elokuvat 
ovat olleet kotimaisessa teatterilevityk-
sessä. Leffoja voi katsoa tietokoneella 
ja mobiililaitteilla. Jokainen pitkistä 
elokuvista on nähtävillä vähintään terä-
väpiirtona ja 99 elokuvaa on katsotta-
vissa 4K UHD -laadulla. elonet.finna.fi   

LUKUDIPLOMI AIKUISILLE 
Kaarinan kirjaston aikuisten 
lukudiplomi haastaa lukemaan 
kymmenen kirjaa tämän 
vuoden aikana. 

Vinkkilistalla on kirjoja 
15 erilaisesta aihealueesta. 
Listalta valitaan kymmenen 
aihetta, joista kustakin va-
litaan vähintään yksi kirja. 
Kotitehtäviä ei lukemisen 
lisäksi ole, vaan riittää, 
että raapustat kirjan nimen 
lomakkeelle. Lukudiplomin 
palautuspäivä on vuoden-
vaihteessa. Halutessasi voit 
osallistua myös palkintojen 
arvontaan.  

KIRJASTOARKEA
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TAISTELUA 
TIEDOLLA 

JOS VIROLAINEN 

KRISTEL PALK 
SAISI PÄÄTTÄÄ, ILMASTOKRIISI 
RATKAISTAISIIN NYT 
EIKÄ VIIDESTOISTA PÄIVÄ. 
JA ETURINTAMASSA OLISIVAT 
KIRJASTOLAISET.  

irjasto on kuin lipputanko ja kirjastolaiset kuin lippu. 
Meidän täytyy liikkua tuulen mukana, go with the wind, olla joustavia ja hulmuta. Meidän täytyy muuttua 
nopeammin kuin muiden organisaatioiden, sillä lippu on myös symboli, aina edellä muita”, sanoo Tallinnan 
lähikirjaston johtaja Kristel Palk. 

Hänen mielestään kirjasto on yhteiskunnassa aitiopaikalla. Se on vienyt ennenkin läpi suuria muutok-
sia. Kaava on aina sama. Määritellään ongelma ja etsitään siihen ratkaisu. 

”Me taistelemme tiedolla. Ihmisten on voitava tulla kirjastoon varmoina siitä, että meillä on tarjota 
heille tutkimuksiin perustuvaa tietoa ilmastonmuutoksesta. Lisäksi on tarjottava selviytymiskeinoja. On 
monia tapoja elää kestävää elämää ja luoda kestävää yhteiskuntaa, ja meidän on kerrottava niistä. Vegaa-
niksi ryhtyminen ei tarkoita sitä, että kaikki kiva loppuisi”, hän sanoo. 

”Kirjastolaiset ovat myös roolimalleja. Meidän työtämme on tehdä ekologisista valinnoista uusi nor-
maali. Meidän velvollisuutemme on vaikuttaa siihen, että yhteiskunta alkaa toimia kestävästi.” 

METSÄN TYTTÖ. Kuka on tämä keijukaiselta näyttävä nuori nainen, joka ajaa vihreää vallankumousta ja 
argumentoi yhtä terävästi kuin Greta Thunberg?  

Kristel Palk, 32, on syntynyt Tallinnassa ja elänyt siellä koko elämänsä. Kaupunkilaisuudestaan 
huolimatta hän kuvailee itseään metsän tytöksi, joka rakastaa puita. Aivan erityisesti hän jumaloi vanhoja 
metsiä, joita Tallinnassakin on vielä muutamia kaistaleita jäljellä.  

”Olen intohimoinen metsäihminen ja siksi reagoin myös niin voimakkaasti ilmastonmuutokseen. Iki-
vanhan metsän ilman hengittäminen on parasta. Se on minun terapiaani.” 

Hän rakastui puihin mummolassa, jossa vietti lapsena kaikki lomansa.  

”

teksti  Eeva Kiviniemi   kuvat  Marko Mumm



KANSI
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”Vanhan metsän ekosysteemi on kehittynyt 
vuosisatojen aikana, ja se on korvaamaton. Nykyään 
Virossa metsät hakataan yhä nuorempina. Tähän 
pitäisi suhtautua kriittisesti ja vakavasti, koska 
ikimetsiä ei valmisteta tehtaassa.” 

Palk kävi taidepainotteista koulua ja lähti sen 
jälkeen Tallinnan yliopistoon opiskelemaan sosio-
logiaa. Ensimmäisen vuoden jälkeen hän vaihtoi 
pääaineeksi antropologian, joka sopi paremmin 
hänen uteliaalle luonteelleen. Kirjastoalalle hän sai 
pätevyyden Viron kansalliskirjaston järjestämällä 
vuoden mittaisella kurssilla.

”Antropologiasta on todella paljon hyötyä 
kirjaston arjessa. Sen avulla ihmisten käytöstä on 
helpompi ymmärtää.” 

NUORENA POMOKSI. Palk johtaa Tallinnan keskus-
kirjaston alaista vieraskielistä kirjastoa. Tähän 
mennessä hän on tehnyt pomon hommia jo noin 
kymmenen vuotta, eli melkein kolmasosan elämäs-
tään. Se kuulostaa jonkinlaiselta ennätykseltä. 

Opiskeluaikoina hän teki keikkatöitä pienessä 
lähikirjastossa. Kun kirjaston johtaja jäi äitiys-
lomalle, hän pyysi Palkia sijaisekseen. Palk oli silloin 
vasta vähän yli parikymppinen, mutta otti haasteen 
vastaan.  

”Minuun luotettiin, ja se tuntui hyvältä. Miksi 
me pelkäämme virheitä? Niistähän oppii. Eikä kos-
kaan pidä pelätä kysyä.” 

Hän pärjäsi johtajana hyvin, vaikka työn ja opis-
kelun yhdistäminen oli raskasta ja stressaavaa. Sen 
jälkeen hän on johtanut useita lähikirjastoja. 

”Kun tulin tähän kirjastoon, henkilökunta 
suhtautui minuun hieman skeptisesti. Mutta nyt 
kirjastossa on vahva, yhtenäinen henkilökunta, joka 
luottaa minuun.” 

Palk johtaa kirjastoa samalla tavalla kuin 
rockbändiä johdetaan: edestä. Jos lattialle on kaa-
tunut kahvia, hän ei soita siivoojalle vaan hakee itse 
rätin ja pyyhkii lattian. Hän toivoo, että esimerkin 
voima saa työntekijät ajattelemaan, että minäkin 
voin tehdä samoin.  

Työntekijät ovat jo tottuneet siihen, että kun 
pomo tulee esimiehensä vetämästä palaverista, 
sähköpostiin alkaa kilahdella ideoita. Ja saman tien 
pannaan tuulemaan.  

HILJAISTA VOIMAA. Kristel Palkin lause on yhtä 
kirkas kuin hänen mielensä. Hän ajattelee loogi sesti, 
toimii rationaalisesti ja perustelee näkemyk sensä 
eleettömän vakuuttavasti. 

Hän säteilee hiljaista voimaa, joka tuo turvalli-
sen olon. Välillä hänkin on turhautunut ja vihainen. 
Poliitikot toimivat liian hitaas ti ja järjestelmät muut-
tuvat jähmeästi. Pukumiehet hoitelevat bisneksiään 

MUSIIKKI ON VANHEMPAA KUIN PUHE, VANHEMPAA KUIN HOMO SAPIENS. 
ELÄIMILLÄKIN ON REVIIRIMUSIIKKIA JA KOSIOMUSIIKKIA. 
MUSIIKKI ON MYÖS ENSIMMÄISIÄ JA VIIMEISIÄ ASIOITA, 
JOIHIN IHMINEN REAGOI.
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ÄLÄ OLE 
NEUTRAALI 

K
ristel Palkin 
esihenkilö on 
Tallinnan kes-
kuskirjaston 

kirjastopalvelujohtaja 
Kristi Veeber. Myös 
hän on vahvasti mukana 
ilmastokriisiin liittyväs-
sä työssä. 

”Olen hyvin ylpeä 
siitä, että kirjastomme 
on mukana tässä. Näen 
kirjaston olennaisena 
osana vihreää ajattelua”, 
hän sanoo. 

Suomessa ajatellaan 
usein, että kirjaston 
täytyy olla neutraali 
eikä ottaa kantaa. Kris-
tel Palk tuo aiheeseen 
oman näkökulmansa. 

”Ilmastokriisi ei 
ole poliittinen asia. 
Se ei liity oikeiston ja 
vasemmiston väliseen 
kahtiajakoon. Siksi 
kirjaston kannanotot 
ilmastokriisiin eivät 
ole poliittisia tekoja. 
On kysymys elämän 
säilymisestä maapal-
lolla – ainoalla planee-
talla, jolla tiedämme 
voivamme elää.” 

TEETÄ VANHOISTA KUPEISTA 

K
ristel Palk on mukana Baltian ja Poh-
joismaiden kirjastojen hankkeessa, jossa 
luodaan verkostoja kirjastojen ja kol-
mannen sektorin toimijoiden välille sekä 

jaetaan ideoita ja toimintamalleja ilmastokriisin 
torjumiseksi. 

Osana hanketta hän pyysi kulttuurialan ihmi-
siä, poliitikkoja ja opiskelijoita tekemään ilmas-
tokriisiin liittyvän julkisen uudenvuodenlupauksen. 
Kaikki, jotka suinkin ehtivät, lähtivät mukaan. Nyt 
kirjastossa on paljon kauniita muotokuvia lupauk-
sen antaneista ihmisistä. 

Jos ihmiset antavat tällä tavoin kas vonsa 
kampanjalle ja lupaukset ovat esillä kirjastossa, se 
innostaa muitakin toimimaan.  

”Lupaukset osoittavat, että vihreän elämänta-
van ei tarvitse olla mitään ihmeellistä, enemmänkin 
jokapäiväisiä tekoja. Meidän tehtävämme kirjas-
tossa on normalisoida muutos”, Palk sanoo.  

Kirjastolla on viehättävä tapa tuoda ekologista 

elämäntapaa esiin. Esimerkiksi kupit, joista juomme 
teetä, ovat vanhoja. 

”Joillekin nämä tuovat mieleen neuvostoajan, 
mutta minusta kannattaa käyttää sitä, mitä on”, 
Kristel Palk sanoo. 

Ilmaston kannalta suotuisia valintoja voi tehdä 
vain silloin, kun on tietoa vaihtoehdoista. Kristel 
Palk on Greta Thunbergin kanssa samoilla linjoilla 
siinä, että jokainen teko lasketaan. 

”Google antaa miljoona vastausta, mutta 
kirjasto antaa oikeita vastauksia, tutkimukseen 
perustuvia faktoja. Olemme kaiken tiedon 
keskiössä. Järjestämme tapahtumia, kursseja ja 
työpajoja ja keskustelemme ihmisten kanssa.” 

”Varsinkin lapset imevät tietoa kuin sienet. Hei-
dän kysymyksiinsä täytyy vastata, ja heille pitäisi 
aina puhua totta. Heille pitäisi kertoa, että ihmiset 
eivät vielä ole oppineet, miten elää kestävästi.” 

  Kristel Palk 
on johtanut 
Virossa kirjas-
toja jo kym-
menen vuoden 
ajan.
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tavalliseen tapaan aivan kuin heillä olisi oma Nooan 
arkki, jolla seilata katastrofia turvaan.  

”Ihmiset toimivat kuin robotit. Joskus kaupassa 
katson, kun joku laittaa omenan muovipussiin 
viedäkseen sen kotiin. Tekisi mieli mennä sanomaan, 
että hei, omenalla on luonnollinen kuori suojana. Et 
tarvitse pussia mihinkään.”  

Näissä tilanteissa Palkin tekee mieli palata mum-
molan metsään tai ainakin purkamaan pahaa oloa 
poikaystävälle.  

Omassa elämässään Kristel Palk on valinnut va-
paaehtoisen lapsettomuuden. Hän ei yksinkertaisesti 
uskalla hankkia lapsia tuhon partaalla horjuvaan 
maailmaan. 

”On niin helppoa kaataa puu. Mutta sen kasva-
minen suureksi kestää sukupolvien ajan. Meillä ei ole 
enää sukupolvia aikaa muuttaa kehityksen suuntaa. 
Ehkä emme sittenkään ole tarpeeksi älykkäitä ratkai-
semaan tätä kriisiä.” 

Onko meillä sinun mielestäsi toivoa? 
Palk on pitkään hiljaa.  
”Vaikka toivoa ei olisikaan, taistelen silti viimei-

seen asti.”   
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oli paljon, ja luin kirjat paitsi 
alusta loppuun myös yhden 
kerrallaan. Nykyään minulla 
on kesken useampi kirja, 
ikään kuin pelkäisin, että ai-
kani loppuu kesken, ja etten 
ehdi lukea niitä kaikkia.  

Lukemiseeni liittyy 
rituaaleja, eli ankeasti 
sanoen rutiineja. Minulla on 
erikseen aamu- ja iltakirjat. 
Aamukirjoja ovat esimerkiksi 
Olga Tokarczukin ja Herta 
Müllerin romaanit, iltakir-
joja taas vaikkapa Sanna Tahvanaisen Kirsikoita 
lumessa. Luen tietyt kirjat aina samaan vuodenai-
kaan, kuin merkkaisin tällä tavoin vuoden kiertoa. 
Kesän alussa luen Anita Brooknerin Rantahotel
lin, ja jouluisin Jane Austenin tuotannon. Nyt 
tiedossa on töyssy turvalliseen elämänkulkuun, kun 
Teos julkaisee Kersti Juvan uuden Järki ja tunteet 
-suomennoksen huhtikuussa, enkä pysty odotta-
maan jouluun saakka.

LUKUTOTTUMUSTEN TARKASTELU ei kuitenkaan 
paljasta kipeitä totuuksia pelkästään lukijasta, vaan 
myös maailmasta, jossa hän elää. Lukija reagoi aina 
maailman muutoksiin, aivan kuten kirjailijakin. 
Minä olen aikaisemmin hyljeksinyt postapoka-
lyptista- sekä dystopiakirjallisuutta. Olen ollut 
kiinnostunut yksinomaan menneistä sekä meneil-
lään olevista todellisista ajoista, en mahdollisista 
tulevista maailmoista, ja makuni on ollut suhteelli-
sen realistinen.  Ja niin se on edelleenkin. 

Siksi onkin murheellista, että dystopiat ovat 
alkaneet vetää minua puoleensa. Meneillään olevan 
ilmastonmuutoksen, jatkuvien myrskyjen ja helmi-
kuussa viheriöivien pensaiden myötä ne ovat alka-
neet tuntua realistisemmilta ja merkittävämmiltä 
kuin meidän jo mennyttä maailmaamme, kaunista 
utopiaamme kuvaava kirjallisuus. Sydämeen sattuu, 
kun ajattelen, että minusta on tulossa uuden maail-
man uusi lukija, jolle Margaret Atwoodin Oryx ja 
Crake on realismia.  

UUSI MAAILMA, 
UUSI LUKIJA 

U 
sein muutokset tapahtuvat omassa 
itsessä niin vähitellen, ettei niitä huo-
maa. Esimerkiksi omaa vanhenemis-
taan ei näe, koska melkein joka päivä 
tulee vilkaistua peiliin. Sitten yhtenä 

päivänä huomaa muuttuneensa itseltään salaa kuin 
toiseksi ihmiseksi. Minä olen havahtunut siihen, 
että olen muuttunut vaivihkaa aivan uudenlaiseksi 
lukijaksi. 

Omien lukutottumusten tarkastelu on paljasta-
vaa puuhaa. Siinä käyvät ilmi niin muutosten oikeat 
kuin nurjat puolet. Minä luen yhä paljon, mutta 
silti huomattavasti vähemmän ja valikoivammin 
kuin nuorena. Olen lukenut elämässäni niin paljon, 
että tiedän jo ensisivulta mistä pidän. Se on hyvä, 
jämäkkä piirre. Nurjan puolen totuus taitaa olla 
se, että olen myös ennakkoluuloisempi lukija kuin 
ennen.  

TOISIN KUIN NYKYÄÄN, luin ennen kirjat aina 
orjallisesti loppuun saakka, halusin tai en. Olin 
tottunut siihen ensin opiskellessani ja sitten 
kustannustoimittajan työssäni. Aikaakin minulla 

ONKIN MURHEELLISTA, ETTÄ 
DYSTOPIAT OVAT ALKANEET 
VETÄÄ MINUA PUOLEENSA. 

KOLUMNI

Katja 
Kallio
Kirjoittaja 
on kirjailija.

”

TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETUT IHMISET KERTOVAT, MITEN HE SAAVAT ITSENSÄ LIIKKEELLE. 
PIIA LEINO HOITAA VÄLTTÄMÄTTÖMÄT VELVOLLISUUDET ENNEN KIRJOITTAMISTA.

T 
oimittaja-kirjailija Piia Leinon mieli 
saattaa pursuilla ideoita, vaikka teksti 
olisi lepotauolla. Vastaan voi tulla asioita, 
joista on kirjoittaessa apua. 

”Kaverini lähetti minulle vähän aikaa 
sitten jutun, jossa kerrottiin, kuinka kukkien terä-
lehtiä voisi käyttää toppatakin täytteenä. Sellaisista 
syntyy uusia ajatuksia.” 

Leino tunnetaan siitä, että hän kirjoittaa tule-
vaisuuden maailmasta. 

Leinon toinen romaani, vuonna 2018 julkaistu 
ja muun muassa EU:n kirjallisuuspalkinnon voit-
tanut Taivas on dystopia sisällissodan runnomasta 
Helsingistä. Niin Taivas kuin huhtikuussa ilmestyvä 
Yliaika sijoittuvat 2050-luvulle. 

TEKEMISTÄ RIITTÄÄ. Leinon arkea sanelevat aivan 
muut asiat kuin keskeneräiset romaanit. Kaksi 
lasta, puoliso, koira ja osa-aikainen työ uutistoimi-
tuksessa merkitsevät sitä, että tekemistä riittää. 

Aamut alkavat koiran lenkittämisellä. Perheessä 
työnjako toimii niin, että aamulenkistä huolehtii 
äiti ja iltalenkistä isä. Myös lapset on huolehdittava 
kouluun. 

Seuraava askel riippuu siitä, onko edessä päi-
vätöitä vai kirjoittamista. Kun kirjoittamiselle on 
aikaa ja rauhaa, Leino pyrkii hoitamaan välttämät-
tömät velvollisuudet alta pois ja vasta sitten istuu 
tietokoneen ääreen. 

Koneen ääressä ei ihmetellä vaan toimitaan. 
Ideointi tapahtuu muualla ja ajatukset kypsyvät 
päässä silloinkin, kun niitä ei aktiivisesti etsiskele. 

”Saan ideoita koiran kanssa lenkillä. Toki pieniä 
asioita juolahtaa mieleen kirjoittaessakin, mutta 
juonenkäänteitä ja suuria linjoja ajattelen silloin, 
kun en ole koneella.” 

ASIAT JÄRJESTYVÄT. Luomistyölle ei ole loputto-
masti aikaa, joten kirjoittaminen tuntuu palkin-

ARVOKKAITA TUNTEJA 
EI HUKATA 

nolta. Kirjoittaminen on Leinolle myös pakopaikka. 
Kotona täytyy siivota ja maksaa laskuja ja täyttää 
jääkaappia, mutta romaanin sivuilla voi luoda uusia 
maailmoja vailla vaivannäköä. 

”Asiat järjestyvät helpommin. Sohvan värin 
voi vaihtaa tuosta vain, tai vaikka siirtyä toiselle 
vuosikymmenelle.” 

Leino kirjoittaa vain sellaisia kirjoja, joita hän 
haluaisi itsekin lukea. Jos tekeminen takkuaa, lä-
hestymiskulmaa täytyy muuttaa niin, että kiinnos-
tus herää. 

”Kirjailijan työ on huono ja parhaimmillaankin 
epävarma tulonlähde. Jos sitä ei tee ilokseen, sitä ei 
kannata vääntää väkisin.” 

teksti  Anne Salomäki    kuva  Mikko Rasila

NÄIN SAAN AIKAAN

  Piia Leinon 
vinkki: "Älä jää 
jumiin koneen 
äärelle. Liiku 
luonnossa tai 
tee jotain muu-
ta miellyttävää 
ja samalla hou-
kuttele peh-
meästi asioita 
ja aihepiirejä 
esiin."   
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AHDISTUKSEN
KIRJAILIJA PANU PIHKALA ON ELÄMÄNMYÖNTEINEN PESSIMISTI, 
SILLÄ NYKYISEN ILMASTOPOLITIIKAN AIKANA MUUTAKAAN EI VOI.  

teksti  Anne Salomäki    kuvat  Ville Vaarne

HENKILÖ



A S I A N T U N T I J A 
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H elsingin Puotilassa 
tihuuttaa vettä. Maa on 
pääkaupungissa talven 
keskellä vihreänä ja ilma 
niin lämmintä, ettei korvia 
tarvitse piilottaa pipon alle. 
Kimaltavien lumihankien 

sijaan ihmetellään narsisseja ja pajunkissoja, jotka 
luulevat kevään tulleen. 

Monia eteläisen Suomen pimeä ja märkä talvi 
on ahdistanut, mutta Panu Pihkala on pärjännyt 
hyvin. Hän huomauttaa, ettei säästä voi suoraan 
päätellä ilmaston tilaa – mutta lämmin talvi voi 
muistuttaa ilmastonmuutoksen ilmeisistä, tilastolli-
sesti todennettavista vaikutuksista. 

”Tiedän monia, joille tämä talvi oli vaikea ilmas-
toahdistuksen vuoksi”, hän kertoo. ”Minulle vuosi 
ei ole ollut erityisen paha, mutta se liittyy siihen, 
että olen käynyt jo läpi pitkän prosessin.” 

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Pihkala 
tunnetaan Suomessa ympäristö- ja ilmastoahdis-
tuksen asiantuntijana. Hänen mainitsemansa pitkä 
prosessi ei kuitenkaan ole alkanut vasta ekoteolo-
giaa käsittelevästä väitöskirjasta.  

Luonnossa liikkuen kasvanut ja teologiaa 
opiskellut Pihkala tutustui ympäristön muutosten 
aiheuttamiin tuntemuksiin ihmisissä jo työskennel-
lessään seurakuntapastorina. 

TOLKUTONTA RÄMPIMISTÄ. Kärkölässä, Lahden ja 
Riihimäen välissä lapsuutensa ja nuoruutensa viet-
tänyt Pihkala meni ekaluokkalaisena vanhempiensa 
ilmoittamana suunnistuskouluun. Itsenäisesti ret-
keillessä syntyi käsitys metsistä, ja siihen kuuluivat 
myös tiheään toistuvat päätehakkuualueet. 

”Suunnistajallehan kilometrin hakkuuaukea on 
vihoviimeinen paikka. Se on tolkutonta rämpimistä 
ja säärisuojat ovat todella tarpeen.” 

Silloin hän ei kuitenkaan osannut kyseenalais-
taa, että toisinkin voisi olla. Ei osannut moni muu-
kaan. Suomessa oli vuosikymmeniä vallalla käsitys, 
että metsien hyötykäytön standardi ja yksi totuus 
on avohakkuu, eikä vaihtoehtoisia menetelmiä ole 
ennen kuin viime vuosina tosissaan nostettu esiin. 

METSIEN TUHO AHDISTAA. Yleisötilaisuuksissa 
kiertäessään Pihkala on huomannut, että ympäris-
tösuru ja -järkytys liittyvät usein metsiin. Esimer-

itselleen, että insinöörit ja tiedemiehet hoitavat 
tilanteen. 

Tasapainottelussa voi syntyä kiusaus myös 
painottaa jompaakumpaa vaihtoehtoa, eli joko 
julistaa väistämätöntä turmiota tai ylikorostaa hyviä 
merkkejä. Pihkala kuvailee itseään ”elämänmyöntei-
seksi pessimistiksi”. Ilmastokamppailussa tarvitaan 
suuria rakenteellisia muutoksia, joille on aiempaa 
enemmän tukea mutta jotka kiireellisyytensä vuoksi 
herättävät voimakkaita sosiaalisia ristiriitoja. 

”Optimismilla yleensä kuvataan elämänmyön-
teisyyttä, ja usein harjoitankin optimismiin liittyviä 
juttuja. Jos puhutaan oletuksista ja arvioista 
tämän hetken ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa 
kohtaan, en voi tutkijana olla olematta kohtalaisen 
pessimistinen.” 

ILOA JA SURUA. Ilmastokeskustelussa liikkuu pal-
jon voimakkaita tunteita. Sen näkee jo raivosta, jota 
teini-ikäinen ruotsalaisaktivisti Greta Thunberg 
herättää aikuisissa ihmisissä. 

Pihkala uskoo, että taustalla on ainakin osittain 
vanhempien sukupolvien häpeä, eli psykologiset de-
fenssit ja etääntymisen mekanismit. Kun lapset ja 
nuoret tuovat ilmi syvää epätoivoa maailman tilasta 
ja tulevaisuudestaan, syyllisyys voi saada jotkut 
puolustuskannalle. 

”On luonnollista, että ihmismieli pyrkii 
pitämään etäisyyttä tilanteeseen, joka on tieteen 
valossa kauhistuttava.” 

”On eettisesti ongelmallista ja väärin, jos pääasi-
allinen muoto on purkaa aggressiota ilmastolakkoi-
levaan 17-vuotiaaseen koululaiseen.” 

Pihkala korostaa, ettei hän ole ajamassa 
tunteita pois julkisesta keskustelusta. Sen sijaan 
hän toivoo tunnetaitoja sekä asioiden lähestymistä 
yhteisöllisen ilon ja surun, ei syyllistämisen kautta. 
Syyllisyydellä ja häpeällä voi hänen mielestään olla 
muutosvoimaa, mutta se edellyttää, että ne ovat 
kohtuullisia ja että niistä löytyy ulospääsy. 

Tärkeää on kokemus kelpaamisesta ja usko 
siihen, että ihmisessä on enemmän hyvää kuin 
konfliktitilanteessa tulee esiin. On vain löydettävä 
keinot antaa hyvyydelle tilaa. 

”Miten päästään siihen, että ihmisessä oleva 
hyvä pääsisi esiin, eikä kilpistyisi esimerkiksi jouk-
kopaineeseen? Mistä löytyisi kelpaavuuden sanoja 
puolin ja toisin?” Pihkala kysyy.   
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kiksi mökkiläinen saattaa yhtäkkiä huomata, että 
tutuksi tullut metsä on kahden vierailun välissä 
hakattu. 

”Se tapahtuu äkillisesti ja tuo kokemuksen voi-
mattomuudesta, kun asiaan ei ole voinut itse vaikut-
taa. Jännitteitä ja ahdistusta lisää sekin, että joskus 
surun ilmaiseminen voi olla sosiaalisesti vaikeaa.” 

VIELÄ ON TOIVOA. Pihkala on kirjoittanut ympä-
ristöahdistuksesta kaksi teosta, Päin helvettiä? ja 
Mieli maassa?  

Vaikka aihe on ahdistava, kummankin teoksen 
teemana on toivo. 

Päin helvettiä? -kirjassa Pihkala siteeraa Tsekin 
entistä presidenttiä, kirjailija Václav Havelia. 

”Toivo ei ole varmuutta siitä, että jokin asia 
onnistuu, vaan vakuuttuneisuutta siitä, että asioilla 
on merkitystä riippumatta siitä, miten käy”. 

Kirjat ovat olleet Pihkalalle tapa tutustua suo-
malaisten luontosuhteeseen. Hän sanoo olevansa 
Kärkölän kirjaston hyvin pitkäaikainen kanta-asia-
kas ja kuvailee kirjaston vaikuttaneen merkittävästi 
omaan sivistykseensä. 

MUUTOS NÄKYY. Kirjastossa voi nähdä merkkejä 
siitä, että asenteet muuttuvat. Kun aiemmin esi-
merkiksi avohakkuita kritisoivat teokset saatettiin 
tuomita marginaalin puunhalailuna, Juha Kauppi-
sen Monimuotoisuus voitti vuoden 2019 Kanava-pal-
kinnon ja Tieto-Finlandian saajaksi valittiin Metsä 
meidän jälkeemme. 

”Yksi toivoa luova juttu on miettiä, kuinka 
monella eri sektorilla on havahduttu siihen, että 
jotakin on todella tehtävä”, Pihkala sanoo. 

TEKNOLOGIA PELASTAA? Jotkut yrittävät välttää 
ympäristöahdistusta vakuuttelemalla, että tekno-
logia löytää ratkaisut. Pihkala pitää ajatusmallia 
ymmärrettävänä mutta muistuttaa, ettei teknologia 
ole mikään taikasauva. 

”Humanistis-yhteiskunnallisena ympäristö-
tutkijana minulle on ilmiselvää, että teknologian 
takana on kuitenkin ihminen. Syvimmät ongelmat 
liittyvät ihmiset toimintaan, ja tähänkin asti käytet-
tävissä olevan teknologian kanssa ongelma on ollut 
se, miten sitä on käytetty.” 

Pihkala on tavannut nuoren aikuisen, joka 
sanoi ymmärtävänsä olevansa naiivi uskotellessaan 
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TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETTU SUOMALAINEN PALJASTAA KIRJAHYLLYNSÄ SISÄLLÖN.
VIRPI SUUTARI TEKISI ELOKUVAN ULLA-LENA LUNDBERGIN ROMAANISTA JÄÄ. 

R  
ovaniemellä kasvanut mutta sittemmin 
helsinkiläistynyt Virpi Suutari on 
käsitellyt elokuvissaan niin syrjäytynei-
tä nuoria, nyhtökaurayrittäjiä kuin 
puu tarhojaan hoivaavia pareja. Hänet 

on palkittu kolmella dokumenttielokuvan Jussi-pal-
kinnolla.  

Syksyllä ensi-iltansa saa Suutarin uusin teos, 
pitkä dokumentti Alvar Aallosta. Arkkitehti suun-
nitteli Rovaniemen kaupunginkirjaston, joka oli 
Suutarin lapsuuden rakkaimpia paikkoja. Sieltä hän 
kantoi kotiin Viisikkoja ja Anna-kirjoja. 

Suutari tutustui Aaltoon hänestä kirjoitettujen 
kirjojen kautta. 

”Minulla on tällä hetkellä hyllymetreittäin 
Alvar Aaltoon liittyvää tietokirjallisuutta. Jokainen 
projekti vaatii laajan taustatyön, vaikka lopulta vain 
pieni osa päätyy itse elokuvaan.” 

SUHTEESI KIRJOIHIN?
”Välillä koen suorastaan kirjallisuuden nälkää, jol-
loin ahmin kirjoja toinen toisensa perään. Toisinaan 
on taas intensiivisiä työrupeamia, jolloin en kykene 
ottamaan vastaan kuin muutaman sivun kerrallaan 
ennen nukahtamista.” 

KIRJA, JOKA MUUTTI AJATTELUASI?
”Lapsena luetut ja kuullut H. C. Andersenin 
sadut ovat olleet moraalin ja etiikan ensimmäisiä 
oppitunteja.” 

KIRJAT, JOTKA OLET JÄTTÄNYT KESKEN?
”Nuorena kirjahyllyssä piti olla älykkäitä kirjoja, 
joita toivoin joskus lukevani, esimerkiksi Julia 
Kristevaa ja Foucault’a. Ajattelin, että näiden 
kirjojen sivistys siirtyy minuun hyllystä itsestään.” 

SUOSIKKILAJITYYPPISI?
”Luen vapaa-ajalla enimmäkseen fiktiota, koska 
työssäni joudun lukemaan paljon elokuvan aihepii-
riin liittyvää tietokirjallisuutta.” 

MISSÄ MUODOSSA KULUTAT KIRJASI?
”Olen perinteisen kirjan ystävä. Olen työssäni 
paljon koneella, joten en jaksaisi lukea tietokoneen 
ruudulta kirjallisuutta. Äänikirjat ovat käteviä 
autoillessa.” 

MILLAINEN ON KIRJAHYLLYSI?
”Olen luopunut suurimmasta osasta kirjojani, 
koska olen astmaatikko. Jätin jäljelle vain kaikkein 
rakkaimmat kirjat ja käsikirjaston perusteoksia. Ne 
ovat nyt sikin sokin lasisissa kirjakaapeissa.” 

RAKKAIN KIRJASI?
”Dostojevskin Karamazovin veljekset. Siitä on 
jäänyt mieleen tärkeä ja lohdullinen ajatus, että yk-
sikin hyvä muisto lapsuudesta voi kantaa elämässä.” 

RAKKAIN KIRJALLINEN HAHMOSI?
”Tällä hetkellä se on Olli Jalosen Taivaanpallon 
 Angus, joka ihmettelee viisaasti elämää ja sen 
ilmiöitä. Anguksen tarina tähtitieteilijä Edmond 
Halleyn uskollisena palvelijana särkee sydämen.” 

KIRJAILIJA, JONKA KUTSUISIT PÄIVÄLLISELLE?
”Kutsuisin Rosa Liksomin, koska hänellä on usko-
mattoman ihana tarttuva nauru.” 

KIRJA, JOSTA TEKISIT ELOKUVAN?
”Elokuvan haluaisin tehdä Ulla-Lena Lundbergin 
romaanista Jää.” 

KIRJA, JOKA ON YHDISTÄNYT JA EROTTANUT?
”Karl-Ove Knausgårdin elämäkerrallinen Tais
teluni jakaa jyrkästi mielipiteitä tuttavapiirissä. 
Minä jumaloin, mutta jotkut pitävät teennäisenä, 
moraalittomana tai tylsänä. En ymmärrä!” 

 ”KOEN 
KIRJALLISUUDEN 
NÄLKÄÄ” 

teksti  Kaisu Tervonen   kuva  Jarkko Virtanen

KIRJAHYLLYNI

S 
osiaalipsykologi Sheena Iyengar 
teki vuosia sitten merkillisen ha-
vainnon tutkiessaan lapsia. Mitä 
vähemmän tutkimushuoneessa 
oli leluja sitä pitempään lapset 

viihtyivät leikkimässä niillä. Hän päätteli, 
että valikoiman kasvaessa liian suureksi 
ihmiseen, sekä aikuiseen että lapseen, iskee 
valintahalvaus. Valitseminen hankaloituu ja 
joskus se jätetään jopa kokonaan tekemät-
tä, koska valinnanvaraa on yksinkertaisesti 
liikaa.  

Kun asioin oman kuntani pääkirjas-
tossa, teen aina eniten löytöjä uutuushyl-
lystä. Aikaisemmin ajattelin, että se johtuu 
siitä, että kirjat ovat uusia ja siksi niin 
houkuttelevia, mutta voisiko se johtuakin 
siitä, että uutuushyllyn tarjonta on sopivan 
suppea? Jo pienenkin kirjaston kokoelma 
käsittää tuhansia niteitä, joten valintahal-
vauksen todennäköisyys muualla kirjas-
tossa on varsin merkittävä uhka.  

Miten estää tällaiseen viheliäiseen 
halvaustilaan joutuminen seuraavalla 
kirjastokäynnillä? Vaikkapa siten, että 
marssii suoraan tietokirjapuolelle ja lainaa 
mukisematta nämä kolme.  

VALINTA
HALVAUS 
VAANII

MARIKA HELOVUO ON KIRJALLISUUSKOULUTTAJA, JONKA MISSIO ON SAADA KAIKKI 
LUKEMAAN ENEMMÄN. VAPAA-AJALLAAN HÄN MIELUITEN BLOGGAA, KOKKAA JA LUKEE.

KUN Long Litt Woonin aviomies yllättäen kuoli, 
hänen elämästään putosi pohja. Millään ei ollut 
enää mitään merkitystä. Kaikki oli surusta mustaa. 
Hetken mielijohteesta Long päätti kuitenkin osallis-
tua oslolaisen yhdistyksen järjestämälle sienestäjän 
alkeiskurssille, eikä osannut etukäteen arvata, 
miten merkitykselliseksi ja käänteentekeväksi tuo 
kurssi hänen elämässään muodostuisi. Uppoutumi-
nen sieniin johdattaisi hänet takaisin elämään. 

Kirja kertoo sienestyksestä, mutta lukijan ei 
tarvitse tietää siitä etukäteen mitään. Voi olla pa-
rempikin, jos ei tiedä, sillä silloin saa löytää sienten 
kiehtovan maailman ensimmäistä kertaa. Sienten 
ohella kirjassa puhutaan paljon surusta ja siitä 
selviämisestä. Kaunis, viisas ja koskettava teos.  

UUSISEELANTILAINEN Tom Neale eleli leppoisasti 
kauppamiehenä Tyynenmeren saarilla 1950-lu-
vulla. Täytettyään 50 vuotta hän päätti tehdä sen, 
mistä oli aina haaveillut. Hän pakkasi kamppeensa 
ja muutti asumaan autiolle atollisaarelle keskelle 
ei-mitään. Siellä hän vietti täydessä yksinäisyydessä 
kuusi vuotta ja oli onnellisempi kuin koskaan.   

Neale noudatti huomaamattaan nykyisten 
elämäntaito-oppaiden keskeistä neuvoa. Kun ryhtyy 
tekemään sitä, mitä oikeasti haluaa tehdä, tulee 
tyytyväisemmäksi. Kirjassaan hän kertoo syistä, 
jotka sysäsivät hänet matkaan. Vanhan kunnon 
seikkailukirjan henkeä syntyy arkisista haasteista, 
joita hän saarella kohtaa. Tämä kirja kuuluu niihin 
teoksiin, jotka eivät vanhene koskaan.  

KUN alkaa lukea Martti Backmanin tietokirjaa, 
luulee erehtyneensä ja valinneensa kirjastokassiinsa 
dekkarin. Ei kai tietokirjaa sentään voi tähän tyyliin 
kirjoittaa? Voiko tietokirja muka olla näin tarinalli-
nen ja vetävä? Eikö tietokirjan pitäisi ennemminkin 
pursuta vuosilukuja, vaikeita käsitteitä ja asiaan 
vihkiytyneen kirjoittajan erinomaisuutta? 

Backmanin kirja kertoo poikkeuksellisen 
elävästi eräästä tapauksesta maamme historiassa: 
yleisesikunnan upseerin Vilho Pentikäisen paljas-
tumisesta vakoojaksi vuonna 1933. Backman kul-
jettaa lukijan ensin Pentikäisen mukana rajajoelle ja 
sitten tutkintaryhmän mukana ympäri maailmaa. 
Hengästyttävä tositarina pitää otteessaan viimei-
selle sivulle saakka. 

Long Litt Woon: 
Minun sienipolkuni: 
sienestyksen paran-
tava vaikutus (suom. 
Pirkko Talvio-Jaati-
nen, Nemo, 2018) 

Tom Neale: Yksinäi-
sen miehen saari 
(suom. Heidi Järven-
pää, Otava, 1967) 

KIRJAVINKKARI

Martti Backman: 
Vakoojat – Vilho 
Pentikäisen pako 
ja neuvostovakoi-
lun romahdus 1933 
(Gummerus, 2017) 
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  Virpi Suutari
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teksti  Susanna Vilpponen   kuvat  Saara Lavi 

KIRJASTOAMMATTILAINEN 
ERKKI LOUNASVUORI VASTASI 
TUNTUREIDEN KUTSUUN JA 
LÄHTI TÖIHIN MUONIOON. HÄN 
SAATTAA OLLA KOKO MAAILMAN 
AINOAN KALAKIRJASTON 
KIRJASTONHOITAJA. 

KALA KÄY 
HYLLYYN

REPORTAASI
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K un Erkki Lounasvuori astui 
ensimmäisen kerran sisään 
Kalakirjastoon, vastassa oli 
kaaos. Joka paikka pursusi 
banaanilaatikoita. Sekamels-
ka olisi saattanut käännyttää 
monet takaisin. 

Lounasvuori kuitenkin piti hirren ja puun tuok-
susta, joka tulvi sieraimiin uudessa rakennuksessa. 

”Täällä on ihmisen hyvä olla.”  
Sanat vain tulivat Lounasvuoren suusta. 
Takana oli tuhat ajokilometriä Helsingistä 

Muonioon. Lounasvuori oli palkattu Kalakirjaston 
ensimmäiseksi kirjastonhoitajaksi ja hän oli perillä. 
Upouudessa hirsirakennuksessa keskellä metsää. 

Kirjastossa oli 480 metriä kirjoilla täytettyä 
hyllytilaa ja valtava kasa laatikoita, joissa oli lisää 
kirjoja, lehtiä ja muuta materiaalia. 

Onneksi Lounasvuori piti isoista haasteista, 
joissa ei ole valmista kaavaa. Ne sopivat hänen 
luonteelleen. 

Lounasvuori aloitti aikakauslehdistä. Niiden 
järjestelyyn kului kolme viikkoa. 

”Kun se urakka oli tehty, ajattelin että kyllä 
tästä vielä tulee kirjasto.” 

KERÄILIJÄN KOKOELMA. Lounasvuoren tehtävä on 
siinä mielessä ainutlaatuinen, ettei toista pelkäs-
tään kala-aiheisiin teoksiin perehtynyttä kirjastoa 
ole tiettävästi koko maailmassa.  

Ehkä vähän hullun idean takana on inarilainen 
kalamies Ari Savikko, joka on keräillyt kalastus-
aiheisia kirjoja 30 vuoden ajan. 

Kun Savikon kodin ikkunalaudat ja vaatehuone 
olivat täynnä kirjoja, oli niille löydettävä uusi koti. 
Savikko päätti perustaa kirjaston. Tontin antoi 
vuokralle Savikon appiukko kymmenellä eurolla 
vuodessa. Pari vuotta sitten Savikon Inarin kodista 
ajettiin 5 000 kiloa kirjoja Jerisjärven kupeeseen. 

”Moni olisi toivonut siinä vaiheessa, että olisin 
pysynyt postimerkkien keräilyssä”, Savikko sanoo 
ja virnistää. 

Lopulta kirjat olivat talossa, mutta niiden 
järjestyksessä ei ollut mitään logiikkaa. Savikko 
tarvitsi ammattilaisen silmät ja kokemuksen, jotta 
teokset saataisiin järjestykseen. 

Kirjasto tarvitsi siis kirjastonhoitajan. 
Helsinkiläinen Erkki Lounasvuori, 68, huomasi 

ilmoituksen ja kiinnostui. 
”Ajattelin, että tällainen juttu tulee eteen vain 

kerran elämässä.” 

REISSUTYÖSTÄ MÄNTYMETSÄÄN. Lounasvuori on 
kirjastoalan rautainen ammattilainen. Hän on teh-
nyt uran yleisissä kirjastoissa ja ollut perustamassa 
Kaapelitehtaan Kirjakaapelia, maailman ensim-
mäistä internet-kirjastoa 1990-luvulla. 

Hän työskenteli 15 vuotta valtakunnallisissa 
kirjastotehtävissä suunnittelijana. Reissupäiviä tuli 
yli sata vuodessa. Kalakirjaston leivissä ei tarvitse 
enää matkustaa, vaan ennemminkin maadoittua 
Lapin maaperään.  

”En osaa enää kaivata työyhteisöä tai reissaa-
mista”, Lounasvuori sanoo. 

Pohjoisen seudut olivat jo ennestään tuttuja. 
Aikaa on tullut vietettyä erityisesti Inarin lähet-
tyvillä. Isä vei pienen pojan pilkille Inarijärvelle jo 
kaksivuotiaana. 

Kalakirjaston näköalat palkitsevat luonnon-
ystävän. Kirkkaalla ilmalla voi nähdä Keimiötuntu-
rin. Vähän matkan päässä alapuolella on jääpeitteen 
saanut Jerisjärvi. Ihmisiä seudulla on harvaksel-
taan. Lounasvuoren mukaan maisemat lumoavat 
kaikki kyläilijät. 

Kesällä Lounasvuori on vaeltanut tuntureilla, 
talvella hiihtänyt. Hän kertoo pitävänsä kaikista 
vuodenajoista, myös kaamoksesta. 

”Kaamoksen koen mieltä rauhoittavana ja 
samalla luovana olotilana.” 

UUSI TIETOKANTA. Banaanilaatikkovuoret 
ka to  sivat vähitellen järjestelmällisellä työllä. 
Lounasvuoren työnkuvaan kuuluu kirjojen ja 
lehtien luettelointi kirjaston omaan tietokantaan. 
Pähkäilyä on aiheuttanut se, miten keräilijän 
kokoelman saa muotoiltua jonkinlaisen kirjastoluo-
kituksen mukaiseksi. 

”Teosten luokittelu UDK-luokituksen tai tieteel-
lisyyden mukaan ei toimi. Tässä on pitänyt järkeillä 
ja huomioida myös keräilyharrastus.” 

Lounasvuoren mukaan tietokannalla on tärkeä 
merkitys. Tietokanta löytyy myös Googlen kautta ja 
sieltä tulevat osumat sekä tietopalvelutehtävät ovat 
tärkeitä. 

”Ajatuksena on, että jos tarvitsee tietoa kaloista, 
ensimmäisenä tulisi Kalakirjasto mieleen.” 

Muonio
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  Erkki Lounas-
vuorella on pit-
kä kirjastoalan 
työkokemus. 
Reilu vuosi sit-
ten hän aloitti 
työt Kalakirjas-
tossa. Hänen 
mukaansa 
parasta työssä 
on itsenäisyys.

  Ari Savikko 
on keräillyt 
kalastusaihei-
sia kirjoja yli 
30 vuotta. Kun 
kodin tilat eivät 
enää riittä-
neet kirjojen 
säilytykseen, 
syntyi ajatus 
Kalakirjastosta.
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Tietokannassa on nyt noin 26 000 nimekettä.  
Kirjojen keräilyn aloittaneen Ari Savikon 

mukaan täydellisessä tietokannassa olisi arviolta 
100 000 nimekettä. 

Savikolle on tärkeää, jotta tietokanta tulisi 
jossain vaiheessa valmiiksi. 

ESINEET TÄRKEITÄ. Tummat hirsiseinät kannat-
televat vanhoja kalastukseen liittyviä tavaroita. 
Hyllyn päädyssä on vanha atrain ja seinällä riippuu 
entisajan kalaverkko. Vitriinissä on esillä aiemmin 
käytössä olleita virvelin keloja. Täytetty harjus 
komeilee vitriinin päällä. 

Lounasvuorta epäilytti ensin, kuuluvatko 
esineet kirjastoon. Asiakkaiden avulla hän on ym-
märtänyt esineiden roolin. 

”Esineillä on visuaalinen merkitys, mutta 
ennen kaikkea myös tunnemerkitys menneisyyttä 
ajatellen.” 

Etenkin vanhat kelat kiinnostavat keski-iän 
ylittäneitä kävijöitä. Heidän reaktioistaan huomaa, 
millaisia muistoja ne herättävät. 

”Monet sanovat, että tuo on juuri se kela, johon 
säästin viikkorahoja kolme kuukautta 60-luvulla. Se 
on kiva huomata.” 

Lounasvuori ajatteleekin, että myös esineet pi-
täisi lisätä tietokantaan kuvauksineen ja kuvineen. 
Se täydentäisi kirjaston roolia tiedon jakajana. 

RAHA MIETITYTTÄÄ. Tietopalvelun tulevaisuutta 
varjostaa epävarma rahoitus. Yksityinen Kala-
kirjasto on yleishyödyllinen yhdistys, jolla ei ole 
kiinteitä tuloja. Kaikki riippuu ulkopuolisesta 
rahoituksesta. 

Joulun alla kaksikko iloitsi, kun muoniolaisläh-
töisen SDP:n kansanedustajan Johanna Oja-
la-Niemelän esitys Eduskunnan joululahjarahoista 
osoitettiin Kalakirjastolle.  

Lounasvuoren työ jatkuu ainakin lokakuun 
loppuun. Sen jälkeinen aika on vielä arvoitus. 

Savikko ja Lounasvuori ovat pohtineet yhdessä 
luovia rahoitusratkaisuja, kuten lehden tekoa ja 
matkailupalveluita Lounasvuoren haaveena olisi 
järjestää elämysviikko Kalakirjastolla. 

”Kirjastoalalla on varmasti monia ihmisiä, jotka 

pitävät luetteloinnista. Jokainen saisi oman satsin 
luetteloitavaa. Vapaa-ajalla käveltäisiin tunturissa ja 
mentäisiin Arin opastamana kalareissulle”, Lounas-
vuori innostuu. 

Aika näyttää, toteutuvatko ideat vai jääkö kir-
jasto elämään säästöliekillä. 

Lounasvuoren mieli on kuitenkin tyyni. Pääkau-
punkiseudulle hän ei aio palata. 

”Lappi on jättänyt pysyvän jäljen minuun ja 
tavalla tai toisella suunnittelen elämäni jatkuvan 
näissä maisemissa.” 

Työn jatkuminen on vielä epäselvää, yh-
den asian kalastaja Ari Savikko on luvannut 
Lounasvuorelle. 

Savikko aikoo viedä Lounasvuoren Tenojoelle 
kalaan.   

Kalakirjastoon tulvii viikoittain kysymyksiä 
tutkijoilta, kirjailijoita ja asiakkailta. Lounasvuori 
muistaa yhden varsin kinkkisen kysymyksen. 

”Kysyjä halusi tietää, milloin viidakkokukon 
niskahöyheniä on käytetty ensimmäistä kertaa 
perhojen tekemiseen.” 

Lounasvuori ja Savikko etsivät tietoa yhdessä. 
Viimein vastaus löytyi englanninkielisestä va-
paa-ajan kalastuksesta kertovasta kirjasta. 
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  Kalakirjasto 
rakennettiin 
talkoovoimin. 
Kirjasto otettiin 
käyttöön pari 
vuotta sitten.

  Kalakirjas-
ton vanhin 
kirja on Olaus 
Magnuksen 
Pohjoisten kan-
sojen historia 
vuodelta 1599.
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”SUOMEN 
KIELI 
KUULOSTI 
LINNUN-
LAULULTA” 
TEINI-IKÄISENÄ SUOMEEN MUUTTANUT 
NURA FARAH ON ENSIMMÄINEN 
SUOMENSOMALIALAINEN KIRJAILIJA.  

H elsinkiläinen kirjailija 
Nura Farah muutti per-
heensä kanssa 13-vuotiaa-
na pakolaisena Somaliasta 
Suomeen vuonna 1993.

Uudessa kotimaassa 
kaikki tuntui merkilliseltä 

ja epätodelliselta.  
”Ihmettelin, minne kaikki tuoksut ja hajut ovat 

kadonneet. Täällä ei ilmassa leijunut mausteiden 
tuoksut samalla tavalla kuin Somaliassa. Ja kieli 
kuulosti aivan linnunlaululta”, Farah kertoo. 

Perhe asui ensin vuoden Oravaisten vastaanot-
tokeskuksessa, jonka jälkeen tuli muutto Helsingin 
Kontulaan. 

”Tuohon aikaan ei koko yläkoulussa ollut 
lisäkseni kuin neljä muuta tummaihoista ja olin 
luokkani ainoa ulkomaalainen. Rasismi oli arkipäi-
vää, eikä koulunkäynti ollut muutenkaan helppoa, 
koska sanavarastoni oli niin suppea.”  

UUSI ALKU. Farah kuunteli kotona radiota 
ja suomen kieli alkoi muuttua yhä enemmän 
ymmärrettäväksi. 

”Yhdeksäs luokka alkoi jo sujua, mutta vasta 
kymppiluokka koitui pelastuksekseni. Siellä sain 
aloittaa puhtaalta pöydältä. Sain myös vihdoin 
ystäviäkin.” 

Äiti jäi viiden lapsen yksinhuoltajaksi, kun isä 
menehtyi. 

”Tahdonvoimalla äiti pärjäsi, ja me lapset myös.” 
Kontulan kirjasto tuli tutuksi, kun suomenkie-

len opettaja kehotti Farahia lukemaan suomenkie-
listä kirjallisuutta.  

”Ihastuin Tintti-sarjakuvakirjoihin, joissa puhu-
taan selkeää kieltä. Opin niistä paljon uusia sanoja.” 

Kielitaidon karttuessa Farah löysi romaanit. 
Häntä kiinnosti erityisesti musliminaisten tarinat. 

”Khaled Hosseinin Tuhat loistavaa aurinkoa 
teki suuren vaikutuksen. Naisten asema Afganista-
nissa on melko lailla samanlainen kuin se on edel-
leen Somaliassa, etenkin aavikolla asuvilla. Heitä 
yhdistää vaihtoehtojen ja tasa-arvon puuttuminen.” 

Yhdysvalloissa menestyneen kirjailjan Chi-
mamanda Ngozi Adichien kirjoittama Puolikas 
keltaista aurinkoa teki Farahiin lähtemättömän 
vaikutuksen. Farah alkoi ajatella, että ehkä hän 
voisi kirjoittaa siitä, millaista elämä oli 1970-luvulla 
Somalian aavikolla.  

”Minua kiinnosti erityisesti omien sukulaisteni 
tarinat. Aloin kysellä heidän elämästään.” 

Lukion kemianopettaja kannusti Farahia opis-
kelemaan laborantiksi. Hän teki niin ja sai vakitui-
sen työpaikan Ruokavirastosta. Päivätyön ohella 
hän ryhtyi kirjoittamaan. 

Aavikon tyttäret -kirja syntyi muutamassa 
vuodessa. Otavassa kiinnostuttiin välittömästi käsi-
kirjoituksesta, jota Farah työsti pidemmälle kahden 
kustannustoimittajan kanssa. 

”Sain Otavalta paljon tukea. Kirja syntyi hy-
vässä yhteishengessä vuonna 2014. Olin ihmeissäni 
ja iloinen siitä, kuinka paljon kirjani herätti kiinnos-
tusta. Sitä lainataan edelleen paljon.” 

MAHDOLLISUUS OPISKELLA. Seuraavan kirjansa, 
Aurinkotytön, tekemiseen Farah haki ja sai apura-
haa. Kirjoittamiseen kului aikaa reilut kaksi vuotta 
ja sivuja syntyi 240. 

Kirjassa kuvataan edellisen tapaan paimento-
laiselämää Somalian aavikolla. Päähenkilö on nuori 
tyttö Shamsu, joka haaveilee toisenlaisesta elä-
mästä, jota aavikko ei pysty tarjoamaan. Hän haluaa 
muutakin kuin lampaiden paimentamista ja suuren 
lapsikatraan synnyttämistä. Somalian paimentolai-
sista vain pojat pääsevät yleensä kouluun. Tyttö-
jen tehtävänä on jäädä huolehtimaan kotitöistä, 
lapsista ja eläimistä. 

teksti  Anne Tarsalainen    kuvat  Juho Liukkonen
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”Shamsu tunsi musertavaa surua. Tässäkö oli 
hänen elämänsä, mustana muurahaisena? Synkim-
pinä hetkinä Shamsu ajatteli, että tulevaisuus ei 
ollut häntä varten. Se oli tarkoitettu heille, joilla 
oli onnea syntymästään lähtien. Eikä Shamsu 
halunnut lapsia, vaikka kaikki puhuivat niistä. Hän 
halusi oppia.” 

Farah kertoo olevansa onnellinen siitä, että 
syntyi perheeseen, jossa oli mahdollista opiskella ja 
toteuttaa itseään. 

”Somaliassa kaupunkilaistytöt saavat käydä 
koulua, mutta liian kunnianhimoinen ei saa olla.” 

Suomessa syntyneillä nuorilla somalitaustaisilla 
naisilla on paljon enemmän vaihtoehtoja. Näin on 
ollut myös Farahilla. Hän on pystynyt yhdistämään 
äitiyden, päivätyön ja kirjoittamisen. Hän on myös 
hankkinut itselleen ja pojalleen omistusasunnon. 

Somaliassa on kuitenkin paljon asioita, joita 
Farah arvostaa. 

”Vanhuutta ja vanhojen ihmisten tarinoita 
arvostetaan, eikä kuolemaa pelätä. Vanhuksista ja 
lapsista pidetään yhdessä huolta.” 

SIVISTYKSEN KEHTO. Onko ei-kantasuomalaisille 
riittävästi kiinnostavaa luettavaa kirjastoissa? 

”Joihinkin kirjastoihin kaivataan erityisesti 
somalian- ja arabiankielistä kirjallisuutta. Itse olen 
kyllä löytänyt riittävästi luettavaa Helsingin Itäkes-
kuksen kirjastosta.” 

Somalialaisia tarinoita saisi olla tarjolla enem-
män, mutta niiden kirjoittajat ovat harvassa. 

Farah pääsi pari vuotta sitten Pohjois-Soma-
liassa pidetyille kirjafestivaaleille, jossa hän tapasi 
maailmankuulun Nuruddin Farahin. Hänen 
kirjoistaan on suomennettu muun muassa Perhesa
laisuuksia, joka kertoo elämästä Somaliassa ennen 
sisällissodan syttymistä. 

”Hän ei ole nimestään huolimatta minulle 
sukua. Oli suuri kunnia tavata hänet.” 

Kirjasto on ollut Farahin kirjailijan uran 
kannalta keskeinen tekijä. Sieltä hän on lainannut 
ennen kaikkea suomenkielisiä romaaneja. 

”Kirjasto on sivistyksen kehto, jonne jokaisella 
on vapaa pääsy. Uusi Oodi on kerrassaan upea. 
Oli hienoa päästä sinne kirjailijavieraaksi viime 
kesänä.” 

Farah lukee mielellään dekkareita, mutta 
tutuiksi ovat tulleet myös muun muassa Sofi Ok-
sasen ja Jari Tervon romaanit. Tällä hetkellä hän 
nauttii muiden kirjoittamista teksteistä, eikä työn 
alla ole uutta romaania. 

”Kirjan kirjoittaminen on todella vaativa pro-
sessi. Hioin pitkään jokaista lausetta.” 

Farahin hienot teokset on noteerattu myös 
valtakunnan huipulla. 

”Minun piti ottaa työkavereilleni kuva Linnan 
itsenäisyyspäivän vastaanoton kutsukortista. Luu-
lin, että he eivät muuten uskoisi.”   

 Tittamari Marttinen ja Rosa Liksom: Tivoli 
Tähtisade (Tammi, 2004). Lainoja Alavuden 
pääkirjastossa 17 kappaletta, lainattu vii-
meksi ennen vuotta 2015.

Ennen julkinen tila ja elämä tihkuivat 
uskontoa, mutta nyky-Suomessa uskonto 
kuuluu enimmäkseen yksityisen alueelle. 
Kirjastossa julkinen ja yksityinen taval-
laan kohtaavat, sillä vaikka tila on julki-

nen, kirjalainojen kautta kirjasto tarjoaa materiaalia 
yksityiseen pohdiskeluun. 

Uskonnollisella kirjallisuudella on aina ollut 
sijansa kirjastoissa. Uskonnon osuus ei ole kuiten-
kaan lainausprosenteissa laskettuna erityisen suuri, 
kuten käy ilmi Helmet-alueen eli Helsingin, Espoon, 
Kauniaisten ja Vantaan yhteistilastoista. 

Tammikuussa kaikista lainatuista aikuisten teok-
sista vain 0,6 prosenttia käsitteli kristinuskoa ja 0,5 
prosenttia muita uskontoja.  

Espoon kaupunginkirjaston tietoasiantuntija 
Sini Neuvosen kokoamien tilastojen mukaan lainaa-
jia ovat kiinnostaneet erityisesti tunnetut kirjailijat. 
Kymmenen lainatuimman uskontoa tai henkisyyttä 
käsittelevän kirjan joukossa oli viime vuonna kaksi 
Tommy Hellstenin teosta, yksi Eero Huovisen ja 
yksi enkelikirjailija Lorna Byrnen teos. 

Kirjastopalvelupäällikkö Heidi Karhu sa-
noo, että Oulun kaupunginkirjastossa kiinnostaa 
hyvinvointi.  

”Varaustilastojen perusteella sanoisin, että 
uushenkisyyttä ja uskonnollisuutta enemmän 
asiakkaita kiinnostaa kokonaisvaltainen hyvinvointi 
ja sitä kautta mindfulness ja esimerkiksi hyvään 
uneen, henkiseen hyvinvointiin, elämänhallintaan ja 
elämäntaitoihin liittyvä kirjallisuus.” 

Kirjastoissa on toki myös paikallisia eroja. 
”Aiheesta riippuen kysyntää voi olla paljonkin. 

Esimerkiksi lestadiolaisuuten liittyvät kirjat kiinnos-
tavat Oulun seudulla”, Karhu sanoo. 

Myös Espoon kaupunginkirjaston kirjastopalve-
lupäällikkö Katariina Lauronen sanoo, että alueen 
kirjastoissa näkyy uskontojen sijaan sama hyvinvoin-
nin trendi kuin oululaiskirjastojen lainaustilastoissa. 

”Henkisyyteen ja itsensä kehittämiseen liittyvät 
tapahtumat ovat lisääntyneet”, Lauronen kertoo.  

Hyvinvointia 
hakemassa 
USKONTO NÄKYY KIRJASTOISSA 
VAIN VÄHÄN. 

T
ivoli Tähtisateen runoissa ja piirroksissa seik-
kailevat niin puhuvat eläimet, sirkusesiinty-
jät, tavikset kuin kosmopoliitit maailman-
matkaajatkin.  

Alavuden pääkirjastossa Tittamari 
Marttisen ja Rosa Liksomin lorukirjaa on lainattu 
17 kertaa. Viimeisestä lainasta on vierähtänyt jo 
ainakin puoli vuosikymmentä. Kirjastonjohtajan Ulla 
Rainerannan mukaan teos on kuitenkin liikkunut 
kohtuullisesti suhteessa muihin lasten runokirjoihin, 
joiden kysyntä ei ole kovin vilkasta. 

Kirja huokuu sanaleikkejä, huumoria ja mieli-
kuvitusta. Runot kertovat esimerkiksi pusukalojen 
pusuhipasta, lipuntarkastajia kummitusjunassa pel-
käävistä lapsista ja kännykkään mykkänä juoruilevasta 
latte-äidistä. Teoksen kieli on ilmeikästä nykysuomea 
kukkeimmillaan. 

Rosa Liksomin tunnistettava piirrosjälki herättää 
runojen hahmot henkiin. Kirjan kuvitus ja teksti on 
painettu vaalenpunaisella ja vihreällä. Värimaailma on 
raikas, mutta aavistuksen hailakka, eikä erityisemmin 
erotu muiden lastenkirjojen joukosta.  

Raineranta suosittelee kirjaa sisältönsä 
puolesta kaikenikäisille. Lajityypilleen omi-
naisesti etusijalla ovat alakoululaiset. 

”Kirjan riimit ovat tarttuvia ja aihepiiri 
hauska”, Raineranta sanoo. 

Teos on mitä ilmeisin kunnianosoitus 
Kirsi Kunnaksen runoille, ja käy lisäksi 
vuoropuhelua myös muiden lastenkirjal-
lisuuden klassikoiden kanssa. Siitä käy 
esimerkiksi ironinen runo JöröJuulia, 
joka  päivittää Jörö-Jukan sukupuoliroo-
leja 2000-luvul le. 
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  Farahin 
suosikkilu-
kemista ovat 
dekkarit sekä 
Jari Tervon ja 
Sofi Oksasen 
romaanit.
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SISÄLLÖNKUVAILUSTA voitiin näiden 
toimieni ansiosta kirjastoissa luopua. 
Tein muitakin mahdottomalta näyt-
täviä tekoja. Mahdoton kävi minulle 
mahdolliseksi. 

Lähetin ankaran myllykirjeen kaik-
kiin kirjastoihin ja kehotin välttämään 
laulavia lintukirjoja ja muuta patte-
reita tarvitsevaa äänekästä aineistoa. 
Kustantajille lähetin tiedon, että eivät 
enää myisi kirjastoille sellaista kartta-ai-
neistoa, jonka taittelu alkuperäiseen 
muotoonsa on vaikeampaa kuin Rubikin 
kuution ratkaiseminen. Lisäksi pyysin 
heitä lopettamaan moniviestinten jul-
kaisemisen niiden hankalakäyttöisyyden 
takia. 

Kävelysauvat, sykemittarit, askel-
mittarit, 3D-tulostimet ja ompelukoneet käskin 
upottaa suohon. Kahvakuulat lähetin paikallisille 
kalastajille verkonpainoiksi. Kaikkien näiden tilalle 
ostatin kirjastoihin konsolipelejä, puhelimia ja 
tabletteja. Vuosien kuluessa sain kaiken aineiston 
muutettua puhelimella käytettäväksi. 

KAIKEN TÄMÄN tein siksi, että kasvatin asiakkaista 
virtuaali-ihmisiä. Niinpä vuokra- ja ylläpitokuluja 
aiheuttavista kirjastorakennuksista voitiin seuraa-
van vuosikymmenen aikana luopua. 

Ja kun sain kaikkien kirjastojen kokoelmat 
digitalisoitua ja kirjastorakennukset myytyä elinkei-
noelämän tarpeisiin, sain asiakkaisiin mielisuosion 
ja hyvän tahdon, luovuin asiakkaiden ihmeeksi ja 
murheeksi hankintadiktaattorin virasta, enkä enää 
koskaan käynyt kirjastoissa. Niitä ei enää ollut.

MINÄ OLIN HANKINTA
DIKTAATTORI 

M
inä olin hankintadiktaattori. 

Minua sanottiin kirjasto-
jen Kekkoseksi. 

Minä hallitsin kokoel-
miani rautaisella kädellä. 

Hankintatoimeni olivat hyviä. Heti 
ensimmäisenä päivänä käskin poistaa 
kokoelmista kaiken laatukirjallisuuden 
ja ostaa tilalle tilastoja kasvattavaa 
viihdettä. Sanomalehtien paperitilaukset 
lakkautin. Kannustin asiakkaita luke-
maan päivittäiset uutisensa ePressistä. 
Asiallisia aikakauslehtiä kielsin hankki-
masta. Niiden sijaan tilattiin kirjastoihin 
Seiska, Alibi ja Jallu. 

Eurooppalaisten taide-elokuvien 
ostamisen kirjastoihin kielsin, ja niiden 
tilalle käskin hankkia kaikki willisit, 
schwarzeneggerit ja stallonet. The Expendables 
-sarjan käskin hankkia jokaiseen kirjastoon koko-
naisuudessaan, kaikissa mahdollisissa formaateissa. 

Äänilevyjen ostamisen kirjastoihin lopetin. Jo 
olemassa olevat vinyylilevyt siirrätin Kansalliskir-
jastoon. Laserlevyt kierrätin mansikanviljelijöille 
linnunpeläteiksi. Asiakkaiden kirjastokortteihin li-
sättiin mahdollisuus muodollista korvausta vastaan 
ostaa vuoden premium-jäsenyys Spotifyhin.  
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Ekokirjaston puolustaja 
Harri Sahavirta sai kipinän 

kirjastojen ympäristöasioihin 
osallistuttuaan kymmenen 
vuotta sitten kansainvälisen 
kirjastojärjestön IFLA:n 

kokoukseen. 
Hän yllättyi siitä, että kirjastojen ym-

päristöasiat määriteltiin pitkälti rakennus-
ten ja arkkitehtuurin kautta. Kirjastojen 
tiloja tai palveluita, kuten tiedonhakua, ei 
juurikaan otettu huomioon. 

Asia jäi häiritsemään. Sahavirta 
ryhtyi selvittämään työntekijöiden 
vaikutusmahdollisuuksia.  

Sahavirta on sittemmin vaikuttanut 
kansainvälisesti muun muassa IFLA:n 
Environment, Sustainability and Libraries 
Special Interest -ryhmän puheenjohtajana. 
Puheenjohtajuus päättyi vuosi sitten. 

Sahavirran mukaan ympäristöasioihin 
on herätty hitaasti, vaikka nyt asiasta 
keskustellaan enemmän kuin koskaan 
aiemmin. Asiasta ei voikaan enää vaieta. 
Toisaalta ilmastokeskustelun synnyttämä 
vastareaktio, populismi ja valetiedon leviä-
minen, pohdituttaa häntä.  

”Ympäristökysymykset ovat hyvin 
lähellä nuorten sydäntä. Jos me kirjasto-
työntekijät haluamme olla ajankohtaisia ja 
uskottavia nuorten maailmassa, niin ym-
päristöasioiden on näyttävä työssämme.” 

LAJITTELUSTA KIITOSTA. Erot kirjastojen 
ympäristötietoisuudessa ovat suuria eri 
maissa. Sahavirran mukaan perusasioissa 
Suomi on edelläkävijöiden joukossa. Esi-
merkiksi jätteiden lajittelu ja rakennusten 
energiatehokkuus on Suomessa huomioitu 
mallikkaasti. 

Silti kirjastojen ratkaisut liittyvät edel-
leen liikaa rakennuksiin. Vaikka tämäkin 
keskustelu on Sahavirrasta tärkeää, ei 
kaikkia Suomen kirjastoja voida rakentaa 
uudestaan ympäristöystävällisemmäksi. 

”Jos googlaat mitä green librarylla tar-
koitetaan, niin määritelmät ja kuvaukset 
koskevat rakennuksia ja rakennusteknisiä 
kriteereitä.” 

Keskustelu kirjastojen ympäristöys-
tävällisyydestä hämärtyy myös siksi, ettei 
ole muita kriteerejä, joilla voisi mitata 
kirjastojen ympäristövaikutuksia tai pääs-
töjä. Ei ole täysin selvää, mitä kirjastojen 
ympäristötietoisuus pitää sisällään. 

”Kirjastojen ympäristöohjelmissa on 
usein melko abstrakteja otsikoita. Puhu-
taan esimerkiksi ympäristöjohtamisesta, 
mutta mistään ei ilmene mitä johtaminen 
konkreettisesti tarkoittaa.” 

Myöskään kirjastojen ja kirjastoissa 
käytetyn aineiston hiilijalanjälkeä ei ole 
helppoa mitata. 

”Siinä vaikuttaa niin moni asia: missä 
kirja on painettu, kuinka paljon kirjaa 
on kuljetettu, mille paperille kirja on 
painettu, kuinka paksu kirja on, kuinka 
paljon paperia on käytetty kirjaan. Viime 
kädessä sekin vaihtelee paljon, lainataanko 
kirjaa ylipäänsä.” 

”Voimme mitata vain, mikä on kirjan 
keskimääräinen hiilijalanjälki, jos lukijoita 
on yksi tai kaksikymmentä.”  

TARVITSEMME FORUMIN. Ympäristö-
kysymyksissä yksittäisellä kirjastolla ei 
tällä hetkellä ole mahdollisuus vaikuttaa 
radikaalisti toimintaansa. Sahavirta 
korostaa kirjastojen ja muiden toimijoiden 
verkostoitumista. 

”Tarvitsisimme yhteisen foorumin, 
jolla pääsisimme kansallisesti vauhtiin. 
Meiltä ei ideoita tai toimijoita sen jälkeen 
puuttuisi. Uskon parviälyyn. Sen kautta 
päästäisiin nopeasti eteenpäin.” 

Kun ympäristökysymys on politisoi-
tunut, on pohdittu myös sitä, pitäisikö 
kirjastojen ottaa aktiivisemmin valistajan 
rooli ympäristökysymyksissä. Sahavirrasta 
kirjastojen tehtävä ei ole välttämättä osal-
listua poliittiseen keskusteluun. 

Ympäristöasioista voi puhua nosta-
malla esiin aineiston luotettavuutta ja 
ajantasaisuutta. 

”Tarjoamme kirjastoissa luotettavaa 
tietoa. Jos jotkut instanssit käyttävät 
vääristeltyä tietoa tai propagandaa, 
on kirjaston tehtävä karsia tätä aineis-
toa pois riippumatta sen poliittisesta 
suuntautumisesta.” 

”Meidän pitäisi myös miettiä, miten 
ympäristötieto nostetaan esille. Luokitus-
järjestelmät tyypillisesti hajottavat tiedon 
ympäri kirjastoa esimerkiksi arkkitehtuu-
rin, rakentamisen, viljelyn tai filosofian 
alle. Ympäristöä koskeva aineisto pitäisi 
saada samalla tavalla yhteen kuin esimer-
kiksi dekkarit.” 

INTOA KISAILUUN. Sahavirta vaikuttaa 
tätä nykyä IFLA:n Green Library -pal-
kinnon myöntävässä komiteassa. Tänä 
vuonna palkinto jaetaan viidettä kertaa.  

Palkittujen joukosta löytyy kirjas-
toja Kolumbiasta, Kiinasta, Serbiasta 
ja Saksasta. Yllättäen yksikään kirjasto 
pohjoismaista ei ole toistaiseksi asettunut 
ehdolle. Syynä voi olla, ettei tunnustuk-
sesta saa muuta kuin mainetta. 

Sahavirta kannustaa osallistumaan. 
Tunnustus auttaa viemään eteenpäin kes-
kustelua siitä, millaisia ympäristötekoja 
kukin kirjasto voi toteuttaa. 

”Veikkaisin, että kymmenen vuoden 
kuluttua tunnustuksen painoarvo kasvaa.” 

Ehdolle asettumisen lisäksi Sahavirta 
toivoisi kirjastoilta johdonmukaisempaa 
otetta ympäristöasioiden ajamisen. 

”Meillä tuppaa ympäristöasioiden 
hoito toteutuvan spurtteina. Asia on het-
ken aikaa muistissa ja sitten se unohtuu 
taas. Olisi hyvä, että ympäristöasiat olisi-
vat jatkuva ja systemaattinen osa työtä.”   

HELSINKILÄINEN 
KIRJASTONJOHTAJA HARRI 

SAHAVIRTA KANNUSTAA 
KIRJASTOJA KILPAILEMAAN 

YMPÄRISTÖTEOILLAAN. 

HENKILÖ

 HARRI SAHAVIRTA 

 Filosofian tohtori. 
 Vallilan ja Arabian
rannan kirjastojen 
johtaja Helsingissä. 
 Toiminut kansainväli
sen kirjastoalan jär
jestön IFLA:n Environ
ment, Sustainability 
and Libraries Special 
Interest ryhmän 
 puheenjohtajana. 
 Puheenjohtaja komi
teassa, joka myöntää 
Iflan Green Library 
palkinnon. 
 Omassa arjessa 
ympäristöasiat näkyvät 
hänellä seuraavasti: ei 
omista autoa, ei syö 
lihaa, välttää kertakäyt
töisen ja turhan tavaran 
ostamista, kierrättää 
kaiken nurkissa lojuvan 
tavaran. 



PORVOOSSA UUSIUTUVA ENERGIA 
LÄMMITTÄÄ KIRJASTON JA 
MAHDOLLISESTI ENSI VUONNA 
AURINKOKERÄIMET TUOVAT 
VALOA LED-LAMPPUIHIN. 
ILMASTONMUUTOKSEN 
VASTAINEN TYÖ KAIPAA VIELÄ 
SITÄ, ETTÄ JOKU OTTAISI SIITÄ 
KIRJASTOSSA PÄÄVASTUUN. 

Porvoon kaupunginkirjaston valtavat 
lasiseinät ovat kesällä riesa, sillä aurinko 
lämmittää kirjoja, asiakkaita ja työnte-
kijöitä tukalalla tavalla. Auringon voima 
saadaan Porvoossa hyötykäyttöön, jos 

seiniin asennetaan ensi vuonna suunnitellut aurin-
kokeräimet. Niiden avulla saataisiin valoa kirjaston 
led-lamppuihin ja laitteisiin. 

Kierrämme vuosituhannen taitteessa avatussa 
valoisassa ja modernissa pääkirjastossa ja käymme 
läpi, mitä siellä on tehty ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi. Kierroksen aluksi työntekijät ovat 
mietteliäitä. Onkohan täällä tehty mitään? Kierrok-
sen päätteeksi työntekijöiden ryhti kasvaa ja lopulta 
kaikki ovat vakuuttuneita siitä, että kirjastossa 
on tehty vaikka mitä. Porvoolaiset ovat todellisia 
edelläkävijöitä.  

Pienet ilmastoteot ovat sujahtaneet kuin huo-
maamatta osaksi arkea. 

Ekoteot 
tulivat 
osaksi 
arkea 
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  Lähdimme 
porvoolais-
ten kanssa 
kierrokselle 
selvittämään, 
mitä ympäristö-
asioita kirjas-
tossa on tehty. 
Kuvassa vasem-
malta oikealle 
porvoolaiset 
Elina Karioja, 
Tetta Korhonen, 
Jan Nyström 
ja Helsingin 
kaupunginkir-
jastosta Leila 
Sonkkanen.

teksti  Ville Vaarne ja Pirjo Soininen    kuvat  Ville Vaarne
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PÖYTÄKONEET LÄPPÄREIKSI. Eräs merkittävä 
sähköä kuluttava asia ovat pöytäkoneet. Niitä on 
Porvoossa alettu vaihtaa läppäreihin. 

Olipa kone mikä tahansa, se sammutetaan työ-
päivän päätteeksi. Ja tietenkin valot sammutetaan. 

Käytettyjä cd- ja dvd-levyjä varten takahuo-
neessa on laite, joka hioo naarmuuntuneisiin levyi-
hin uutta elämää. 

Noin 40 työntekijän kirjastossa paperin käyttö 
on vähentynyt, kun työskentely on siirretty yhä 
enemmän sähköisiin kanaviin. 

Lisäksi kirjaston hyllyt ja kalusteet korjataan, jos 
mahdollista. Korjauksesta on vastannut kaupungin 
Puupaja jo 20 vuoden ajan. Kirjojen kuljetuksessa 
käytettyjä pahvilaatikoita ja muita pakkauksia pyri-
tään käyttämään uudestaan. 

Eräs merkittävimmistä hiilijalanjäljen kasvatta-
jista on kirjastoauto. Porvoossa on käytössä vuonna 
1996 käyttöön otettu auto, josta puhuminen saa 

MUOVI KIERTOON. Yksi arjessa näkyvistä muutok-
sista on jätteiden kierrätys. Henkilökunnan tauko-
tiloissa lajitellaan sekajäte, biojäte, muovi, metalli, 
lasit ja pahvi. Myös asiakkaille on tulossa sekajätteen 
rinnalle muovinkeräys ja biojätekeräys. 

Lisäksi esimerkiksi työhuoneissa on laatikot 
paperinkeräykselle. 

Kierrättämisen helpottamiseksi taukotiloissa 
on ohjeet. Siivoojat ja vahtimestarit ovat tärkeässä 
roolissa kierrättämisen onnistumisessa, sillä he käy-
tännössä tyhjentävät jätepisteet oikeisiin paikkoihin. 

Muovin kierrättämisestä on vielä epäselvyyksiä. 
Porvoossa pähkäillään samaa kuin monissa kodeissa. 
Milloin muovipakkaukset pitäisi pestä ja mikä on 
riittävän puhdas kierrätettäväksi? 

Esimerkiksi käytetyt kahvipaketit päätyvät pai-
kallisille askartelijoille, jotka tekevät niistä kasseja. 
Patterit puolestaan menevät kaupan lajittelupistee-
seen ja niiden ohella suositaan uudelleenladattavia. 

kirjaston työntekijät irvistämään. Onneksi tähänkin 
on tulossa muutos, sillä elokuussa aloittaa uusi auto, 
johon tulee aurinkokeräimet. 

KAUPUNKI TUKENA. Kirjaston työntekijät ovat yhtä 
mieltä siitä, että kirjaston ekoteot eivät onnistuisi, 
jos kaupunki haraisi vastaan. Kun ympäristötavoit-
teet on kirjattu kaupungin strategiaan, kirjaston on 
hyvä vedota niihin uudistuksia tehtäessä.  

Porvoon tavoitteena on olla hiilineutraali kau-
punki vuoteen 2030 mennessä. Yksi iso käytännön 
uudistus ovat yhteiskäyttöautot, jotka tulevat tänä 
vuonna. Työpäivän aikana autot ovat myös kirjaston 
työntekijöiden käytössä esimerkiksi kotipalvelussa. 

ASENTEET KUNNOSSA. Kirjastossa asenteet ovat 
ympäristön näkökulmasta kunnossa. 

”Meillä on aina ollut edistyksellistä sakkia”, 
kertoo palveluesimies Tetta Korhonen. 

Korhosen haaveena on, että kirjaston kokous- ja 
koulutustarjoiluissa siirryttäisiin vähitellen koko-
naan kasviperäisiin tuotteisiin. Jo nyt tarjolla on 
kasvisvaihtoehtoja. Kahvimaitona käytetään välillä 
kaurajuomaa. 

Palveluesimies Jan Nyström komppaa. 
”Viime Ake-kokoukseen ostin vegaanisämpylät, 

eikä kukaan valittanut.” 
Toki kirjastossa on töissä niitäkin, joita ympäris-

töasiat kiinnostavat vähemmän. Taustalla on usein 
vaatimattomuus. Ajatellaan, että omilla teoilla ei ole 
merkitystä.  

Porvoossa pohditaan, että asenteiden muok-
kaaminen helpottuisi, jos joku ottaisi päävastuun 
ympäristöasioista. 

Helsingin kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja 
ja ekokompassiyhdyshenkilö Leila Sonkkanen 
kertoo, että Helsingissä tähän on löydetty hyvä 
käytäntö. Kaupungin 37:ssä kirjastossa on yhteensä 
30 ekotukihenkilöä.  

Alueellista kehittämistyötä tekevä Nyström 
innostuu. Tällaisia ekoagentteja voisi tuoda myös 
maakuntiin. 

KANNUSTAMISTA TARVITAAN. Vielä toistaiseksi 
asiakkailta ei juuri tule ympäristöaiheista palautetta. 
Sonkkanen ehdottaa, että asiakkaita kannattaa kan-
nustaa erikseen palautteen antamiseen. Yksi paikka 
antaa palautetta voisi olla paikallisen Porvoonseu-
dun Maan ystävät -yhdistyksen luennoilla, joita on 
tulossa kirjastoon taas tulevaisuudessa. 

Myös kirjaston työntekijät tarvitsevat lisää 
tietoa. Sonkkasen mukaan esimerkiksi viikkopala-
vereissa kannattaa muistaa kertoa, mitä kaikkea 
kirjastossa on jo tehty. Myös toimintakertomuksiin 
kannattaa liittää mukaan ympäristötekoja käsitte-
levä osio. 

Tetta Korhonen oivaltaa, että kaikki eivät ehkä 
kirjastossakaan vielä tiedä, että aurinkokeräimet 
ovat mahdollisesti tulossa. 

Korhosen kokemuksen mukaan jokainen työnte-
kijä vastaanottaa ympäristöaiheista tietoa vähän eri 
tavalla, mutta myönteinen esimerkki ja kannustami-
nen ovat tehokkaita keinoja tiedon lisäämiseen.   

  Kirjasto läm-
penee kauko-
lämmöllä, josta 
90 prosenttia 
on uusiutu-
vaa energiaa. 
Sähköstä 80 
prosenttia on 
uusiutuvaa.  

  Kirjaston hyl-
lyjä korjataan 
ja kierrätetään. 
Poistokirjoja 
annetaan asiak-
kaille ilmaiseksi 
ja kirjastos-
sa on myös 
asiakkaiden 
omien kirjojen 
kierrätyspiste. 

  Lastenosas-
tolla ympäristö-
kasvatusta 
tehdään esi-
merkiksi kirja-
vinkkauksen 
kautta ja tuot-
tamalla koului-
hin kirjalistoja. 
Informaatikko 
Meri Markuksen 
tämänhetki-
nen suosikki 
on Juha-Pekka 
Koskisen kirja 
Matilda pelas-
taa maailman. 
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Julkaisuarkistot tutuiksi 
ERILAISET SELVITYKSET JA RAPORTIT OVAT VAARASSA PIILOUTUA 
VERKON UUMENIIN, SILLÄ JULKAISUARKISTOJA ON PALJON. 
KIRJASTON AMMATTILAISTEN OLISI HYVÄ TUTUSTUA ARKISTOIHIN 
PERUSTEELLISESTI JO OPINTOJEN AIKANA. 
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DATA

Virallistieto eli viranomaisten selvi-
tykset ja tiedotteet sekä tieteellinen 
tutkimus julkaistaan useimmiten 
verkossa. Tekstit löytyvät ainakin 
periaatteessa avoimista julkaisuar-

kistoista. 
Nykyään virallisjulkaisuja painetaan vähän, jos 

ollenkaan. Painosmäärät ovat pieniä eikä julkaisuja 
löydy kirjastojen hyllyistä. Avoimuudestaan huo-
limatta verkkojulkaisut ja niiden sisältämä tieto ei 
ole aina helposti löydettävissä.  

Kirjastoalan tradenomi Mari Myllyharju 
työskentelee erikoiskirjastossa valtioneuvoston 
kansliassa. Opinnäytetyössään Myllyharju selvitti 
ministeriöiden avoimien julkaisujen löydettävyyttä.  

PALJON ARKISTOJA. Julkaisuarkistot tunnetaan 
Myllyharjun mukaan vaihtelevasti. Haastetta lisää 
se, että arkistoja on tällä hetkellä monta, joten on 
vaikea muistaa niiden kaikkien olemassaoloa. 

Kirjaston työntekijöiden olisi hyvä saada katta-
vat perustiedot julkaisuarkistoista jo alan opintojen 
aikana, sillä avoimet julkaisut täydentävät hyvin 
oman kirjaston kokoelmaa. 

”On tärkeää tietää julkaisuarkistoista, niiden si-
sällöstä, ylläpidosta ja kuvailun tasosta. Arkistoista 
löytyy erilaisia aiheita ja julkaisutyyppejä.” 

Kaikkia avoimia julkaisuja ei ole tallennettu jul-
kaisuarkistoihin. Osa löytyy pelkästään organi-
saatioiden verkkosivuilta. Myllyharju sanoo, että 
kirjastolaisten verkkotiedonhakutaitojen pitää olla 
ajan tasalla. Taitojen pitää kattaa myös avoin tieto 
ja tiedontuottajat.  

”Ei kannata liiaksi luottaa google-hakuun. 
Esimerkiksi ministeriöiden julkaisut löytyvät huo-
nosti googlella, ellei tiedä julkaisun nimeä täsmäl-
leen oikein tai osaa hakea juuri niillä metatiedoilla, 
joilla etsitty julkaisu on kuvailtu.” 

STANDARDIT KUNNIAAN. Oma vastuunsa avoimien 
julkaisujen löydettävyydessä on julkaisijalla. On 
useita keinoja, joilla avoin tieto saadaan paremmin 
esille ja tiedontarvitsijoiden käyttöön. Tekniset rat-
kaisut ja standardin mukainen toiminta on kaiken 
perusta.  

”Sähköiset julkaisut tarvitsevat julkai-
suarkiston, jonne ne voidaan arkistoida. 
Ne tarvitsevat pysyväisosoitteet eli 
urn-tunnisteet.” 

Tietoa ei pidä sinetöidä ja varastoida 
vaan se pitää verkossa laittaa esille ja 
löydettäväksi. Julkaisut pitää kuvailla 
huolellisesti, jotta sisältö on löydettävissä. 
Myllyharjun mukaan on erityisen tärkeää, 
että julkaisut löytyvät vuosienkin päästä ilmes-
tymisensä jälkeen.  

”Kuvailutiedoissa täytyy käyttää Kansallis-
kirjaston metadatasuositusta, jotta metatietoja 
voidaan hyödyntää muuallakin. Julkaisut tarvitse-
vat laadukkaat asiasanat, jotka perustuvat johonkin 
yleiseen asiasanastoon tai ontologiaan. ”  

Kirjastoalan osaamisesta on paljon hyötyä 
julkaisutuotannossa. Myllyharju painottaa, että 
julkaisijan pitää osata asettautua tiedon etsijän 
asemaan. Tiedontuottajan on osattava tiedonhakua 
teoreettisessa mielessä ja ymmärrettävä tiedon-
haun prosessia. 

”Tiedontuottajan pitää tunnistaa julkaisujensa 
kohderyhmät ja niiden lähestymistavat tietoon. 
Kaikki eivät hae tietoa samalla tavalla.”  

Julkaisuarkiston ja sen sisältämien julkaisujen 
markkinointia pitää tehostaa. Myös julkaisuarkistot 
tarvitsevat kokoelmanostoja samalla tavalla kuin 
kirjastoissa tehdään. 

”Julkaisun tallentaminen arkistoon ei riitä, 
vaan sisältöjä pitää nostaa esiin aina aiheen 
ajankohtaistuessa.” 

VALTO PALVELEE. Ministeriöiden tuottamat 
avoimet sarjajulkaisut tallennetaan julkaisuarkisto 
Valtoon. Sen kautta julkaisut ovat maksuttomasti 

kaikkien käytettävissä. Valto on julkaisuarkis-
tona verraten uusi, joten kaikki tiedontarvit-
sijat eivät sitä välttämättä tunne. 

”Julkaisut löytyvät Valtosta vuodesta 
2016 alkaen. Osa ministeriöiden sarjajulkai-
suista löytyy pidemmältä ajalta, koska niitä 
on viety sinne takautuvasti.” 

Valton ladatuimmat julkaisut top 3 -listaus 
kertoo monipuolisesta julkaisuarkistosta, josta 

tiedontarvitsijat Suomesta ja muualta löytävät 
erialojen tietoa ja erilaisia julkaisutyyppejä erilaisiin 
tiedontarpeisiin. Tarjolla on tutkimuksia, ohjelma-
tekstejä ja ohjeita.   

”Ykkösenä on tällä hetkellä tutkimusjulkaisu, 
joka käsittelee perustulokokeilua Suomessa. 
Julkaisu on englanninkielinen, joten tekstiä on 
ladattu ja luettu myös Suomen rajojen ulkopuolella. 

Toisena on entisen pääministerin Antti Rinteen 
hallituksen ohjelma. Kolmanneksi ladatuin 
julkaisu on ohje lapsen elatusavun suuruuden 
arvioimiseen.”  

Julkaisuarkistot toimivat parhaimmillaan 
näkymättömästi tiedontarvitsijoiden apuna ja 
ilona. Huolella suunnitellut tekniset ratkaisut 
ja hyvä kuvailu takaavat, että tieto on sujuvasti 
selattavissa ja löydettävissä.  

 Mari Myllyharjun opinnäytetyö (Ministeriöiden  
avoimien verkkojulkaisujen löydettävyys –
tiedon tuottajasta tiedonhakijaan, 2019)  
Theseuksesta, joka on Suomen suurin  
julkaisuarkisto, löytyy osoitteesta:  
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019120223856 



OULUSSA KIRJASTON EKOTEOT HALUTAAN JAKAA 
ASIAKKAILLE. VIHREÄ VIESTINTÄ SAA OMAN 
LOGON JA SLOGANIN.

Vähemmän muovia, 
parempi maine

'Vaihdoimme pääkirjaston kaikkiin 
hanoihin säästösuuttimet, 
47 kappaletta”, kertoo Oulun 
kaupunginkirjaston alueellinen 
kirjastopäällikkö Minna Män-

nikkö.
Pienellä teolla on iso vaikutus. Nyt Oulun kau-

punginkirjasto kuluttaa vettä enää puolet siitä mitä 
se kulutti kolme vuotta sitten.

Kirjasto on työstämässä kestävän kehityksen 
toimintasuunnitelmaa, jossa suunnitellaan toimin-
taa kymmenen vuoden ajaksi. Taustalla on YK:n 
kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030.

Toimenpiteiden ei tarvitse olla mullistavia. Esi-
merkiksi led-lamppujen käyttöönottoa odotetaan 
toiveikkaana, sillä muualla vastaava toimenpide on 
säästänyt valaistukseen käytettävästä sähköstä jopa 
60 prosenttia.

Varastotiloihin ja kellareihin on asennettu liike-
tunnistimilla varustettuja valaisimia.

Pääkirjaston katolla puolestaan päivänpaistei-
sia kelejä odottaa 500 aurinkopaneelia, jotka on 
asennettu nelisen vuotta sitten. Aurinkopaneelit 
tuottavat 15 prosenttia kirjaston tarvitsemasta säh-
köstä. Oulun kirjaston ekoteot eivät ole siis pelkkää 
viherpesua, vaan niillä on oikeasti vaikutusta.

IMAGO NOUSUUN. Oulussa kirjasto haluaa tuoda 
ekotekonsa asiakkaille näkyville. Ekohanketta 
luotsaava Salla Kananen on tehnyt kirjastolle 
ekoasioista somepostauksia. Vihreälle viestinnälle 
on tulossa oma logo ja slogan. 

Minna Männikön mukaan kyse on konkreettis-
ten tekojen ohella kirjaston imagon nostosta.

”Kirjasto haluaa luoda itsestään kuvaa luotetta-
vana toimijana”, Männikkö sanoo.
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On jo vanha ajatus, että kirjastojen kirjalainaus 
tukee kestävää kehitystä. Esinelainaustakin on ollut 
jo vuosikausia.

Viime syksynä Oulun kaupunginkirjastossa teh-
tiin kysely, jossa kartoitettiin asiakkaiden toiveita 
lainattavista esineistä. Vastauksissa toivottiin työ-
kaluja, porakoneita ja liikuntavälineitä kanooteista 
hula hula -vanteisiin.

Kirjasto on tehnyt verkkokirjastossa selkeästi 
näkyvän ekolupauksen. Kuusamon ja Iin kirjastojen 
kanssa on sovittu hankittavaksi henkilökunnan 
tiloihin kaikkien jätteiden kierrätysastiat.

Minna Männikkö toimi aiemmin kirjaston eko-
tiimin vetäjä. Männikkö kertoo, että Oulun kirjas-
ton tiimiuudistuksen myötä kestävä kehitys kuuluu 
kaikkien nyt kaikkien uusien tiimien toimintaan 
läpikäyvänä ajatuksena. 

Oulun jokaisessa kirjastossa on nyt myös 
ekotukihenkilö. Tämä tarkoittaa sitä, että yli 20 
ekoasioihin koulutettua kirjastotyöntekijää vie 
omassa kirjastossaan ekoasioita eteenpäin. Konk-
reettisena tekona nämä tukihenkilöt ovat ehtineet 
jo koota kierrätyskansion kirjastojen henkilökun-
nan käyttöön.

”Tukihenkilöiden keskusteluryhmässä saate-
taan myös miettiä sellaisia asioita, kuin mitä tehdä 
rikkinäisille kuljetuskasseille”, Männikkö kertoo.

4 2 4 3

teksti  Heikki Lahnaoja    kuva  Jouni Pääkkölä

ERON MUOVISTA. Muovi on yksi kirjastoja pu-
huttavia asioita. Oulun kirjaston väki kävi hake-
massa Kuopiosta mallia kirjojen muovittamisen 
lopettamiseen. Iin kirjasto innostui aiheesta. Oulu 
kokeilee jättää muutamat pienemmät kuvakirjat 
muovittamatta.

Oulun pääkirjastoon tulevien aikakauslehtien 
muovittamista on myös vähennetty.

”Viime vuonna muovitettiin yli sata lehteä, nyt 
enää vain kymmenen”, Salla Kananen kertoo.

Asiaan liittyy monenlaisia ajatuksia. Eräs kirjoja 
välittävä yritys mainosti muovittamista ekotekona, 
sillä kirjojen elinkaari pitenee muovituksen myötä. 
Toisaalta monet kirjat eivät kierrä niin montaa 
vuotta, etteivät kestäisi ilman muovia. 

Oulu kokeilee myös biohajoavaa muovia. 
Suomessa muovi tosin ei ehkä ole pahin ongelma. 
Kirjamuovi päätyy lopulta luonnon sijasta kierrä-
tykseen tai energiajätteeksi.

”Mutta muovin vähentäminen ei ainakaan ole 
pahasta”, Kananen huomauttaa.

Muovin lisäksi myös liikenteen päästöt mieti-
tyttävät oululaisia.

”Oulussa ajetaan päivittäin sisäistä kuljetusta 
noin 230 kilometriä. Olisi mukava saada selville 
kaikkien prosessien ympäristövaikutukset”, Minna 
Männikkö sanoo.   

  Aurinkopa-
neeleja Oulun 
pääkirjaston 
katolla.

RAKENNUKSET



    K I R J A S T O P R O  |  K I R J A S T O L E H T I  2 / 2 0 2 0

Kierrätystä ja 
japanilaista 
parsimista 

RAISIOSSA USKOTAAN, 
ETTÄ KIRJASTON 

KURSSIT TUOVAT 
ILMASTONMUUTOKSEN 

VASTAISEN TYÖN 
LÄHELLE ASIAKKAITA. 

teksti ja kuvat  Saana Sipola

Raision kirjastossa korkea katto ja isot 
ikkunat tuovat paljon valoa sisään. 
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja 
Tiina Salo nousee rappusia yläkertaan, 
jossa pidetään usein kestävää kehitystä 

tukevia työpajoja.  
Ilmastonmuutoksen vastainen työ näkyy 

Rai siossa erilaisten työpajojen, hankkeiden ja 
yleisötilaisuuksien kautta. Ajatuksena on, että 
kirjastoon voi kokoontua keskustelemaan matalalla 
kynnyksellä. Salo haluaa, että valistavista puheista 
siirrytään käytännön toimista puhumiseen. 

”Ilmastonmuutoksestahan kaikki tietää ja jokai-
nen tunnistaa sen. Tarvitseeko sitä enää sellaisena 
tuoda esille, että se tulee. Voisi keskittyä siihen 
millä kaikilla tavoilla voi vaikuttaa siihen estävästi”, 
Salo kertoo.  

Työpajoihin ja kursseille osallistuu yleensä noin 
30–40 ihmistä. Kirjastossa on myös yli kaksisataa 
ihmistä vetävä auditorio, mutta se on jäänyt vähälle 
käytölle. 

”Mielestäni sen tyyppisessä tilassa ei synny 
minkäänlaista keskustelua. Kun ollaan pienem-
missä ryhmissä, niissä myös syntyy sitä keskus-
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telua. Ja sehän siinä onkin parasta, että ihmiset 
voivat kertoa omia kokemuksiaan”, Salo sanoo. 

Hän kertoo, että kirjasto osallistuu ilmastotyö-
hön pienillä mutta konkreettisilla asioilla, kuten 
vegaanikuukausilla, lajikatoasioilla, bokashi- ja 
kierrä tyskursseilla ja japanilaisen parsimisen ja 
käsityön kursseilla.  

”Ne tuntuvat ehkä näpertelyltä, mutta olen 
monta kertaa ajatellut, että ehkä se vaikuttaa 
paremmin ihmisiin, kun on hyvin lähelle tuleva 
näkökulma.”  

Vuonna 2017 voimaan astunut uusi kirjastolaki 
sanoo, että kirjastojen pitää edistää demokratiaa, 
tasa-arvoa ja sananvapautta.  

”Se tulee jo laista, että ihmiset saadaan keskus-
telemaan asioista.” 

 
YHTEISKEHITTÄMISTÄ. Turun yliopistossa toimiva 
tulevaisuudentutkimuksen yliopistonlehtori ja 
kulttuuriperinnön dosentti Katriina Siivonen 
ajattelee, että kirjaston tiedon ja ihmisten koke-
mukset yhdistämällä saadaan aikaan parempaa 
keskustelua.  

”Kirjastoon tulevat ihmiset eivät ole tietä-
mät tömiä. Heillä on eri alojen tietoja ja 
elämän kokemusta.” 

Siivonen kertoo, että kirjasto on jo perusläh-
tökohdiltaan hyvä laajaan tiedon välittämiseen. 
Hän kertoo myös toisesta ominaisuudesta, johon 
kirjastot voisivat tulevaisuudessa kiinnittää enem-
män huomiota. Kirjasto voisi tukea ihmisten välistä 
yhteistyötä, jossa opitaan asioita toinen toisilta ja 
ollaan avoimia uusille ajatuksille ja ideoille.   

”Ajattelen, että kirjastosta voisi tulla tiedon 
yhteisluomisen paikka. Silloin käsite tiedosta 
laventuu. Se voi olla ihmisten kokemustietoa. 
Enemmän yhteisluomista kuin opetusta, eli 
kuviteltaisiin tulevaisuutta ohjatusti yhdessä”, 
Siivonen selittää.  

 
YHTEISKÄYTTÖÄ. Siivonen korostaa kirjastojen al-
kuperäistä ideaa, asioiden lainaamista. Hän toivoo, 
että sitä ominaisuutta vietäisiin vielä pidemmälle. 

”Kirjasto on paikka, josta lainataan fyysistä 
materiaalia. Se on yhteiskäytön paikka. Esimerkiksi 
Helsingin Oodissa on ompelukoneet yhteiskäytössä. 
Kirjastot voisivat olla vielä enemmän yhteiskäytön 
paikkoja, jotta materiaa voisi olla vähemmän.” 

Siivosen mukaan digitalisoitumisen myötä 
esimerkiksi ihmisten toiminta muuttuu, ajatukset 
muuttuvat ja ihmisten sekä tavaroiden tapa liikkua 
maailmalla muuttuvat. 

”Yhteistuottaminen ja yhteistekeminen nouse-
vat joka tapauksessa, joten niihin tarttuminen on 
tärkeä tehdä tässä ajassa.”   

  Tiina Salon 
mielestä kir-
jastolaki antaa 
hyvän pohja 
saada ihmiset 
keskustelemaan 
ilmastonmuu-
toksesta.

  Tulevaisuu-
dentutkimuksen 
yliopistonleh-
tori Katriina 
Siivonen haluai-
si kirjastoista 
yhteisluomisen 
paikkoja.
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MIKÄ SAI SINUT HAKEUTUMAAN 
KIRJASTOALALLE? 
”Ennen kirjastoalalle tuloani opiske-
lin Jyväskylän yliopistossa kemiaa ja 

minusta tuntui, että opintoni olivat tyssänneet ja 
mielenkiintoni loppunut täysin. Lopulta rohkais-
tuin ja lähdin opiskelemaan alaa, josta olin nautti-
nut asiakkaana koko ikäni eli kirjastonhoitajaksi. 
Pari vuotta Lieksassa kirjastoautoa ajettuani voin 
sanoa, että alanvaihdos aikoinaan oli todella hyvä 
ratkaisu.”

MITKÄ OVAT MIELESTÄSI KIR-
JASTOAUTOSSA TYÖSKENTELYN 
PARHAAT PUOLET? 
”Asiakasmäärät ovat sen verran pie-

net, ehkä 150 asiakasta kaikilla reiteillä yhteensä, 
että tässä oppii tuntemaan lähes kaikkien aikuisten 
asiakkaiden nimet sekä lukumieltymykset. Usein 
tulee poimittua pääkirjaston hyllyiltä sellaisia kir-
joja mukaan, josta uskon jonkun tietyn asiakkaan 
pitävän. Maisemat ’toimiston’ ikkunasta ovat myös 
mainitsemisen arvoisia. Kolin kansallismaisemat ja 
Pielisen rannoilla ajellessa etenkin.”

MILLAISENA NÄET KIRJAS-
TOAUTOTOIMINNAN HAASTEET 
TULEVAISUUDESSA? 
”Lieksassa ainakin yksi haaste liittyy 

asiakkaiden vähenemiseen. Viimeisiä kyläkouluja 
ollaan lakkauttamassa ja asukasluku Lieksassa 
pienenee. Voi olla, että tulevaisuudessa kirjastoau-
tonkuljettajia on meillä kahden sijasta yksi, jos ajo-
reitit ja pysäkit vähenevät vielä lisää. Toivottavasti 
tulevaisuuden kuntapäättäjät näkevät kirjastoau-
totoiminnan tapana taata kaikille kuntalaisilleen 
yhdenvertainen mahdollisuus käyttää kirjastoa, 
jotta mahdollisimman monessa kunnassa kirjas-
toautotoiminta jatkuisi.”

TÄLLÄ PALSTALLA KIRJASTOAMMATTILAISET UTELEVAT ASIOITA TOISILTAAN. 
HENRI SCHMIDTIN TOIMISTON IKKUNOISTA NÄKYVÄT KOLIN KANSALLISMAISEMAT. 

TURHAUTUNUT KEMISTI 
TARTTUI RATTIIN 
11
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teksti ja kuva  Anne Saarikettu

Pleikkari on suosituin Nurkkiksessa 

KAUSTISEN 
KIRJASTOSSA 
SATSATAAN 
NUORIIN 
AIKUISIIN. 
KIRJASTOSSA 
ON OMA 
HUONE 13–19- 
VUOTIAILLE. 

Monissa kirjastoissa on luovuttu 
nuorten aikuisten osastosta. 

Kaustisella Keski-Pohjanmaalla 
on toimittu toisin. Nuorten aikuis-
ten eli 13–19-vuotiaiden roolia 

kirjaston käyttäjinä korostetaan. 
Kaustisen kirjastossa nuorten aikuisten käy-

tössä on ollut vuoden alusta oma huone, jonne on 
koottu ikäryhmälle suunnatut kirjat. 

Nurkkikseksi nimetystä huoneesta on tullut ly-
hyessä ajassa ikäryhmän suosima kohtaamispaikka. 
Se on pitkään kaivattu olohuone turvallisessa 
ympäristössä. 

Tieto Nurkkiksesta on levinnyt muun muassa 
kirjaston tekemistä aamunavauksista ja kouluille 
toimitetuista julisteista. 

”Omalla tilalla korostamme nuorille sitä, että he 
ovat erittäin tervetulleita kirjastoon myös viettä-
mään aikaa yhdessä. Samalla pyrimme ylläpitä-
mään lukuintoa”, sanoo kirjastovirkailija Susanne 
Mikkola. 

Kevään aikana Kaustisella siirrytään omatoimi-
kirjaston käyttöön. Sen jälkeen Nurkkis on nuorten 
käytössä päivittäin kello 7–22. 

ESTEETÖN PÄÄSY. Nurkkikseen on helppo tulla. 
Sinne on esteetön pääsy ja tila voidaan erottaa 
muusta kirjastosta lasi-ikkunallisella liukuovella. 

Nurkkiksen aineistoissa ja sisustuksessa on 
toteutettu nuorten toiveita, joita kirjaston henkilö-
kunnalle välittivät nuorisovaltuutetut. 

Huoneen nimi valikoitui nimikilpailussa. Nurk-
kis peittosi Nuokin ja Ytimen. 

Hyllyihin on hankittu nuorten aikuisten englan-
ninkielisiä kirjoja. Yhteensä hyllyissä on yli 1 500 
nuorille aikuisille suunnattua kirjaa. 

Nurkkiksessa on myös ps4-pelikonsoli, televisio 
sekä rajoitettu netinkäyttömahdollisuus tietoturva- 
ja ikärajasyistä. Haaveissa on 3d-tekniikan, kuten 
lasien, hankinta. 

Pelit on sijoitettu tilan ulkopuolelle. Vali-
koimaan on hankittu muun muassa lisää 
ur hei lu pelejä. 

”Pleikan ohjaimet ovat tällä hetkellä suosituin 
lainauskohteemme. Pelaamista varten myös peli 
pitää ensin lainata omalla kirjastokortilla. Nurk-
kiksessa ovat käyneet pelaamassa yhdessä äidit ja 
pojat”, Susanne Mikkola kertoo. 

Lisäksi käden ulottuvilla ovat dvd-elokuvat, 
äänikirjat ja sarjakuvat. 

OMAT SÄÄNNÖT. Nuoret ovat laatineet myös 
sääntöjä tilassa olemiselle. Syöminen on sallittua, 
kunhan pelikonsolin ohjaimia ja muita pintoja ei 
tahmata. 

”Jatkossa haluaisimme jatkaa yhteistyötä 
nuorten kanssa vielä laajemmin”, Mikkola sanoo ja 
viittaa suunnitteilla oleviin Nurkkis-tapahtumiin. 

Nurkkiksen sisustustoiveita olivat saavi ken-
gille, matto, moduulisohva, baaripöytä ja -jakka-
roita sekä raheja. 

”Huoneesta haluttiin joustava ja muunneltava 
tila, jota se on myös ollut”, sanoo kirjastonhoitaja 
Maria Nikula. 

Nurkkiksen kokonaisbudjetti oli 15 000 euroa, 
josta viidennes on kunnan omavastuuosuutta. 

Susanne Mik-
kola (vas.) ja 
Maria Nikula 
iloitsevat siitä, 
miten nopeasti 
nuoret aikuiset 
ovat ottaneet 
Nurkkiksen 
omakseen. 

1. Mikä on tärkein 
vinkkisi kirjastotyöstä, 
jonka voit antaa meille 
vasta aloitteleville 
kirjaston työntekijöille? 

2. Onko työ lasten 
ja nuorten osastolla 
muuttunut siitä, 
kun aloitit työt 
kirjastossa? 

3.Mikä viimeisen 
vuoden aikana lukemasi 
kirja on jättänyt 
suurimman vaikutuksen 
sinuun? 

NUORET




