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Yli 100 tiedelehteä ilmaiseksi verkossa

TILAA UUSI EU-KIRJA!
Moninaisuudessaan yhtenäinen?
Euroopan unionin suunta

Toimittaneet Tapio Raunio & Juho Saari
Millaisia vaikutuksia talouskriisillä, pakolaiskriisillä,
brexitillä ja koronapandemialla on ollut Euroopan unionin
yhtenäisyydelle? Entä miten EU pystyy vastaamaan tuleviin
haasteisiin ilmastonmuutoksesta oikeistopopulismin
nousuun? Pystyykö EU uudistumaan ja toteuttamaan
sen tavoittelemaa yhtenäistä politiikkaa?
Ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen uusin teos
esittelee laajasti EU:n viimeaikaista kehitystä ja luo
näin kattavan kuvan unionin nykytilasta ja pohtii tulevia
ratkaisuja. Se soveltuu myös oppimateriaaliksi yliopistoihin
ja ammattikorkeakouluihin.
Tilaa maksutta UM:n julkaisupalveluista: julkaisut.um.fi
Saatavilla myös e-kirjana.
Ruotsinkielinen käännös tulossa alkuvuodesta 2022.
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HARHALUULO
KIRJASTOISTA
PITÄÄ KORJATA

PÄ Ä K IR J O IT U S

opike.fi
tilaukset@kvl.fi

Opiskele kirjastoalaa
Haapaveden Opistolla!

SELKOKIELISIÄ UUTUUKSIA

Päivitä osaamistasi tutkinnon osilla
tai suuntaa kohti perus- tai ammattitutkinnon suorittamista.
Lisätiedot ja hakeminen

Dinosaurusten aika
selkokielellä

opistoon.fi

M

DINOSAURUSTEN AIKA

enin syksyllä vierailulle
jatkuvasti kantaa. Olemme vain tottuneet
Kirkkonummen Fyyriin,
pitämään kirjaston kantaaottavuutta
jonka kansainvälisestä
itsestäänselvyytenä. Tämä harhaluulo
mediahuomiosta tuli
neutraaliudesta pitää korjata.
pandemiasulkujen ja
kulttuurileikkausten uhkan synkentämäKUN KIRJASTOAMMATTILAINEN
nä vuonna tuikitarpeellinen kirjastojen
palvelee asiakasta tasavertaisesti tämän
valopilkku.
taustasta tai palkkatasosta riippumatta,
Tärkein kommentti, joka viehän on ottaa yhteiskunnallisesti kantaa
sen puolesta, että meillä on kaikilla sama
railusta jäi mieleen, tuli eräältä
VILLE VAARNE
ihmisarvo.
kirjastoammattilaiselta.
Kirjoittaja on
Kun kirjastoammattilainen auttaa asiUpeissa puitteissa hän intoutui
Kirjastolehden
fiilistelemään sitä, miten kiireen keskellä
päätoimittaja.
akasta käyttämään puhelinta tai tablettia,
pienipalkkaisessa työssä paras palkinto
hän tekee yhteiskunnallista vaikuttamista
on se, että tietää tekevänsä merkityklisäämällä digitaalista tasa-arvoa.
Kun
kirjastoammattilainen
antaa tilat käyttöön
sellistä työtä. Hän iloitsi voivansa tehdä työtä, jossa
ilmastolukupiirille tai nostaa ilmastokirjallisuutta parjokainen tulija saa samanlaisen kohtelun ja samanlaisen
palvelun riippumatta siitä, millainen vieraan asema tai
haalle paikalle hyllyyn, hän tekee yhteiskunnallista vaipalkkataso on.
kuttamista tulevien sukupolvien hyvinvoinnin puolesta.
Eräs kirjastoihin usein liitetty lause on, että kirjasKun kirjastoammattilainen varmistaa, että kirjaston
tot haluavat välttää ottamasta kantaa.
poliittisessa paneelissa on läsnä puolueita poliittisen
Kun asiaa ajattelee tarkemmin, herää toisenlainen
kentän eri laidoilta, hän tekee yhteiskunnallista vaitulkinta. Itse asiassa kirjasto ottaa omalla toiminnallaan kuttamista varmistamalla, että suomalainen politiikka
säilyy moniäänisenä.

”

Olemme vain tottuneet
pitämään kirjaston kantaaottavuutta itsestäänselvyytenä. Tämä harhaluulo
neutraaliudesta pitää
korjata.
6

vinkkaa nuorelle
innostavaa luettavaa, hän ottaa yhteiskunnallisesti kantaa sen puolesta, että parhaisiin ammatteihin pääsy hyvän lukutaidon avulla on mahdollista jokaiselle.
Kirjasto itsessään on jo ideana valtavan suuri yhteiskunnallinen kannanotto – sen puolesta, että kaupallisuuden ja eriarvoisuuden täyttämään maailmaamme
tarvitaan epäkaupallisuutta ja tasa-arvoa.
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DINOSAURUSTEN
AIKA
SELKOKIELELLÄ
Maija Karala

Millainen maailma oli miljoonia
vuosia sitten? Millaisia olivat
dinosaurukset, muut eläimet sekä
kasvit trias-, jura- ja liitukaudella?
Miksi dinosauruksia ei ole enää?
Dinosaurusten aika selkokielellä
kertoo menneestä elämästä ympäri
maapalloa, myös Suomen alueella.
Monipuolinen ja upeasti kuvitettu
tietokirja kuljettaa lukijansa maapallon esihistoriaan havainnollisten
ja hauskojenkin esimerkkien ja
pohdintojen kautta.
ISBN 978-951-580-768-7

Mini

KUVAKIRJALOKERIKKO
Saatavilla yksi- tai
kaksipuoleisena

VÄRIVAIHTOEHDOT
valkoinen
koivu
pyökki

KUN KIRJASTOAMMATTILAINEN

Mini-kirjat sopivat erityisesti alakouluikäisille, jotka ovat kaipaavat
helppolukuista luettavaa. Mini ja
uusi koulu- sekä Mini muissa maailmoissa -tarinat sisältävä kääntökirja
aloittaa uuden kirjasarjan. Tarinassa
Mini ja uusi koulu Mini muuttaa.
Mikä avuksi, kun koulukaverit ovat
vieraita, matikantunti tylsä eikä
opettajakaan puhu Minille? Mini
muissa maailmoissa kertoo, miten
antoisaa lukeminen on sillekin, josta
se tuntuu tyhmältä ja vaikealta.
ISBN 978-951-580-753-3

UUTUUS!

Paimentyttö

Annette

-kuvakirjalokerikko

Enni Mustosen ihastuttava
historiallinen romaani nyt myös
selkokielellä.

Kirjastopalvelu tarjoaa laajan valikoiman kalusteita

ISBN 978-951-580-751-9

ja pientarvikkeita kaikkiin julkisiin tiloihin.
Kalustepalvelullamme on 60 vuoden kokemus
erilaisten tilojen sisustamisesta.
ukseen
Lehden lukijatutkim
ajaa, kiitos
osallistui 298 vasta
lkinto meni
kaikille! 300 euron pa
arijärvelle.
Kurikkaan Jonna Sa
Onnittelut!

Tutustu valikoimaan:

kalusteet.kirjastopalvelu.fi

MUISTA!

Tarjouskampanja
verkkokaupassamme
15.11.-12.12.2021

Lisää selkokirjoja

www.opike.fi
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Hyssyttelyn aika on ohi

A JA N KO H TAI S TA

KIRJASTOISSA KUULEE YHÄ ENEMMÄN
ÄÄNIÄ, NIIN PODCASTIEN MUODOSSA
KUIN ITSE TILOISSA.

KIRJASTOT mielletään hiljaisuuden tyyssijaksi.
Niiden äänimaisemaan kuuluu kuitenkin lainaus
koneen piippauksia, näppäimistön naputtelua ja puheensorinaa. Joskus ääntä lähtee kirjaston omista
tapahtumista.
Ja äänet tosiaan kuuluvat. Vuonna 2018 julkais
tun Yleisten kirjastojen muuttuva äänimaisema
-selvityksen mukaan kirjastot on usein rakennettu
hiljaisuus mielessä. Sisätiloissa on saatettu käyttää
kovia ja kaikuvia materiaaleja ja toisaalta ääntä
vaimentavia materiaaleja on saatettu välttää pölyn
pelossa.
Samalla kun kirjastoista on tullut tekemisen,
kohtaamisten ja tapahtumien paikkoja, niiden suhde
ääneen on muuttunut. Sekä hiljaiselle tekemiselle
että äänen tuottamiselle on usein erikseen varattu
tiloja.
Lahden kaupunginkirjastossa musiikin kuunteluhuoneista tehtiin harrastehuoneita.
”Musiikkipalvelut pitävät sisällään musiikin
kokoelman sekä monipuolisesti musiikin harrastamiseen liittyviä toimintoja, esimerkiksi soiton
harjoitteluun varattavia harrastehuoneita, lainattavia soittimia ja äänitteiden digitointimahdollisuuksia”, Lahden kaupunginkirjaston mediakasvatus- ja
musiikkipalveluiden palvelupäällikkö Inka Jousea
kertoo.

Sen perinteisimmän osion eli musiikkikokoelman – äänitteiden, nuottien ja partituurien – suosio
on laskenut.
”Lainausluvut ovat kymmenen vuoden aikana
tippuneet radikaalisti, käytännössä vähintäänkin
puolittuneet. Ihan samassa suhteessa emme ole Lahdessa vähentäneet kokoelmaa, mutta kyllä sitäkin
on karsittu karkeasti arvioituna kolmanneksella”,
Jousea sanoo.
Äänikirjat ovat toisaalta nousseet suosituksi
kirjallisuuden formaatiksi. Ja yhtä matkaa suosioon
ovat nousseet podcastit, internetin audiosarjat.
Lahti lanseerasi oman Ääniä kirjastosta -podcastinsa
Suomen ensimmäisenä yleisenä kirjastona lähes
neljä vuotta sitten.
”Alusta asti Ääniä kirjastosta -podcastin ytimessä ovat olleet kirjaston aineistot ja niiden esiin
nostaminen. Jaksot ovat olleet tekijöidensä näköisiä:
podcastissa on vinkattu niin dystopiakirjoja, pihapelejä, outoilumusiikkia kuin self help -kirjallisuuttakin”, kertoo podcastissa alusta asti mukana ollut
kirjastonhoitaja Maija-Kaisa Myllymäki.
Hänen mukaansa podcast on hyvä kanava tuoda
esiin kirjastolaisten ammattitaitoa ja kirjaston palveluja, mutta sen kautta voi myös laajentaa ihmisten
käsitystä kirjastoista.
”Nykypäivän kirjasto ei ole vain fyysinen rakennus. On tärkeää, että kirjasto tarjoaa sisältöä, joka
on saavutettavissa paikasta ja ajasta riippumatta.”
Äänet ovat siinä olennaisessa asemassa. Ja
samalla ne voivat laajentaa käsityksiä kirjastovirkailijoista. Hekään eivät ole enää joukko hyssytteleviä
hiljaisuuden vartijoita.

Jyty – ammattiliitto kirjastoammattilaisille
Ammattiliitto Jyty on kirjastoalaa ja sen
ammattilaisia yhteen kokoava ammattiliitto. Moni kirjastoväestä on valinnut sen
ammattijärjestökseen.
Jytyn jäsenet toimivat kunta-alalla,
yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö,
sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä
kasvatus ja koulutus. Jyty on STTK:n
jäsenliitto ja Jytyssä on paikallisia
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yhdistyksiä eri puolilla Suomea noin 160
ja lisäksi aluetoimipisteet Kouvolassa,
Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Liity: jytyliitto.fi

Sillä sinun työsi on tärkeä

KAISU TERVONEN

5/2021

🗞
🗞
🗞

PALSTALLA NOSTETAAN ESILLE AJANKOHTAISIA POIMINTOJA KIRJASTOJEN ARJESTA.
MARRASKUUSSA TUODAAN TOIVOA ILMASTOKESKUSTELUUN.

K I RJAS TOARK E A

🥺

ILMOITTAUDU AIKAKAUSLEHTIVIIKOLLE

Kutsu koulu tai päiväkoti vierailulle kirjastoon
Aikakauslehtiviikolla 4.–10.4.2022. Aikakausmedia lähettää helpot ja hauskat materiaalit, jotka
kannustavat lapsia lukemaan. Lisätietoja ja ilmoittautumiset piia.matikainen@aikakausmedia.fi

APUA ILMASTOAHDISTUKSEEN

Jos olet 13–20-vuotias nuori ja haluat
vaikuttaa kirjastojen ilmastotoimintaan, voit ehdottaa nettikyselyn kautta
toiveita tapahtumista ja työpajoista.
”Pyrimme vastaamaan nuorten
kokemaan ympäristö- ja ilmastohuoleen
ja tarjoamaan uusia kanavia tunteiden
käsittelemiselle”, kertoo Nuoret ja
ympäristötunteet –hankkeen projektikoordinattori Veera Visuri Helsingin
kaupunginkirjastosta.
 www.kirjastot.fi/vihreakirjasto/
nuoret-ja-ymparistotunteet-esittely

📖

LUKUSEIKKAILU PERHEEN PIENIMMILLE

Vaasan kirjastoista saa nyt lasten lukupassin,
jossa on kuusi inspiroivaa tehtävää. Kirjoja
luetaan ja katsellaan kuvia yhdessä lukutaitoisen läheisen kanssa. Sitten tehdään tehtäviä
ja jutellaan kirjojen herättämistä ajatuksista.
 vaasankirjasto.finna.fi/Content/
lapset-ja-nuoret#Lukupassi

KIRJASTOPÄIVÄT TULEVAT

🌤
TOIVOA ILMASTOKESKUSTELUUN

15.–17. kesäkuuta Hämeenlinnassa
järjestettävien Kirjastopäivien ilmoittautuminen alkaa helmikuussa. Lipun
hinta on edullisempi, jos varaa paikkansa ajoissa. Ilmoittautumisen alkamisesta saa parhaiten tietoa tilaamalla
Suomen kirjastoseuran uutiskirjeen.

📚

🎅
🎄

Ilmastolukutaitoa!-tapahtuma järjestetään
verkossa ja Sellon kirjastossa Espoossa 27.
marraskuuta kello 14-17. Ohjelmassa on muun
muassa kirjailijakeskustelu vaikuttamismahdollisuuksista, jossa on mukana toimittaja
Juha Kauppinen.
Lisäksi Helmet-kirjastot haastavat muut
kirjastot tekemään omia Toivon kirjahyllyjä.
Vinkkejä aineistosta saa ilmastolukupiiri.fi:stä.

KUTSU KIRJASTO KYLÄÄN

Rovaniemen, Posion ja Sompion
kirjastot tuottavat pyynnöstä pop
up -kirjaston, kirjavinkkauksen tai
työpajan kirjaston ulkopuolelle.
Joulukuussa järjestetään Rovaniemen, Posion ja Sompion kirjaston
toimipisteissä yhteisnäyttely Rakkain
joulumuisto. Näyttelyyn kootaan
joulumuistoja sekä asiakkailta että
henkilökunnalta.
koonnut PÄIVI TOLONEN
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teksti VILLE VAARNE
kuvat SAMI PERTTILÄ

JAANA HEIMO LUOTSASI KIRKKONUMMEN UUDEN JA MAAILMALLA HUOMIOTA HERÄTTÄNEEN KIRJASTON LÄPI

KIRJASTONJOHTAJAN URAN KRUUNU

KIRJASTOLEHTI
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  xxxx
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  Pääsalissa on
lukutilaa näppärästi
ikkunoiden alla.
  Linjakkaat lainaus
automaatit sopivat
kokonaisuuteen.
  Hiljaiseen luku
tilaan mahtuu noin
15 ihmistä.
  Värivalot, sisus
tus ja äänimaisema
luovat tunnelman
satutilaan.
  Nuorten tilassa
on muun muassa
pingispöytiä.

K

irkkonummen torin kulmasta on yksi askel kirjaston sisäänkäynnille.
Kuparipinnoitettuun design-rakennukseen sisään astuessa yllättyy,
sillä heti eteisessä joka
suunnasta avautuu lämminhenkinen ja kotoisa
kirjaston arki.
Oikealla puolella on
huone, jossa on alkamassa kunnan asukaspuiston järjestämät vauvatreffit. Vasemmalla
Porkkala-salissa taiteilija on ripustamassa näyttelyä. Aulan yläpuolella on taiteilija Petri Vainion teos, katosta roikkuvat pitkät vanerisuikaleet. Niiden alla kävelee asiakkaita hakemaan kirjaston kahvilasta sämpylöitä.

12

  Riittävän pieni
kokoinen ihminen voi
oikaista ennen muita
lastenosastolle.

Eväät kiikutetaan viereiseen kahvioon ja lukutilaan, jonka suurista ikkunoista näkyy aivan vierustalla olevan kirkon suuri kivimuuri.

ilmapiirin vaalimisesta ja kohtaavuudesta ja siitä elintärkeästä yhteisöilmiöstä mikä syntyy, kun ihmiset kokevat omakseen jonkin
mikä yhdistää.”

Ensin kirjastoa kävi arvioimassa Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon esiraati. Raati tuli alkusyksystä paikalle toisen kerran, mutta nyt mukana oli eräs arvovieras, jonka tulosta ei kirjastossa tiedetty mitään.
Kirjaston johtajaa Jaana Heimoa harmittaa, sillä hän oli samaan aikaan kiinni muissa tehtävissä eikä ehtinyt tervehtiä tulijoita. Vieraat vastaanottanut kirjastonhoitaja Sanna Pääkkökään ei
tunnistanut vierasta maskin takaa.
Vieras osti mustikkamuffinin ja kuuli lukiolaistytön sanovan,
miten ihana paikka kirjasto on. Hän ihmetteli, miten iloisella mielellä paikallinen koululaisten ryhmä oli vieraillessaan kirjastossa.
Vierailija oli filosofi Esa Saarinen, joka lokakuussa palkitsi kirjaston kilpailun voittajaksi. Perusteluna oli, että Fyyrissä ”kyse on

TYÖNTEKIJÄT. Kirkkonummen kirjasto on ollut auki vuoden
ajan. Vuosi on ollut tavallisessa kirjastossakin poikkeuksellinen,
mutta Kirkkonummella se on ollut suorastaan eriskummallinen, jos
ottaa huomioon kansainväliset mediavierailut ja palkinnot.
Kirjaston työntekijät kertovat, että heille uuden kirjaston lumo
ei ole vieläkään haihtunut. ”Joka kerta kun tulen töihin, tulee harmoninen ja ihana olo”, kirjastonhoitaja Sanna Pääkkö kommentoi.
Haastattelupäivänä on kulunut vuorokausi arkkitehtuurikisan
voitosta, ja moni tuttu asiakas onnittelee kirjaston väkeä. Asiakkaiden on helppo olla tekemisissä työntekijöiden kanssa matalien ja
keveiden tiskien yli. Onnittelijoita ja ihastelijoita kuulemma riittää.
Asiakkaat ovat jopa tuoneet kukkia. Muualta Suomesta asti on tultu varta vasten katsomaan kirjastoa.

YLLÄTTÄVÄ VIERAS.

KEKSELIÄITÄ TILOJA. Kirjastossa on kaksi tilaa, joissa voi pitää musiikkiesityksiä. Toinen on lukuportaat keskellä kirjastoa.
Toinen on parketilla pinnoitettu, juhlallinen ja äänieristetty Mörne-sali, jossa on Kirkkonummelta kotoisin olevan Koneen yrittäjäsuvun lahjoittama flyygeli.
Ryhmä koululaisia kävelee saliin sisään. Kolmasluokkalainen
tyttö kertoo, että hänen orkesterillaan on täällä keskiviikkoiltaisin harjoitukset. Kirjastonjohtaja Jaana Heimon mukaan on aivan
olennaista, että muut kunnan toimijat hyödyntävät tällä tavoin kirjastoa.
”Tämä oli varmasti yksi suurimpia syitä, miksi kirjastolle saatiin rahat.”
Kirjaston hinta oli 20 miljoonaa euroa. Kustannukset nousivat,
ja alkuperäinen rakennuttaja Omera ehti mennä välissä konkurssiin. Työn viimeisteli rakennusyhtiö SRV.
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  Toiseen kerrokseen johtavat lukuportaat
toimivat tarvittaessa myös esiintymistilana.
  Puu, betoni ja lasi luovat kirjastoon arvok
kaan tunnelman.

  Uuteen kirjastoon on ollut helppo löytää
harjoitteljoita.
  Kirjastonhoitaja Sanna Pääkkö nauttii työs
tään Fyyrissä. "Harmoninen ja ihana olo, kun
tulee töihin", hän kuvailee.

Kirkkonummella on 40 000 asukasta,
joita palvelee Fyyrin lisäksi kaksi lähikirjastoa ja kirjastoauto.
Fyyrissä työntekijöitä on 23 sekä lisäksi musiikkileikkikoulun,
asukaspuiston, kahvilan ja nuorisopalvelun työntekijät. Tarve lisätyövoimalle on kova. Nyt aukioloaikoja ei ole voitu laajentaa, vaan
samat ajat ovat olleet käytössä vuosikymmenet.
”Kovasti venytään”, Heimo kuvailee työntekijöiden kuormi
tusta.
Siivoajia auttaa robotti nimeltä Aki.
TYÖNTEKIJÄT VENYVÄT.

Tiloihin on satsattu pieniä upeita yksityiskohtia myöten. Askarteluhuone Värkkäämön lattiassa on viemäri,
jotta vauvojen värikylpyjen vesi saadaan kätevästi huuhdottua pois.
Viereinen kirjavinkkaukselle tarkoitettu huone puolestaan muistuttaa tammilauteiden puolesta kovasti saunan lauteita, mutta Oodin tapaan sieltäkin puuttuu kiuas.
YKSITYISKOHTIA.
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Satuhuoneessa isot valokuutiot, vihreä luolamaisuus ja
luontoäänien maisema luovat tunnelmaa. Lastenosastolle on
matala sisäänkäynti, josta lapset voivat oikaista sisään ennen aikuisia.
Toisen kerroksen musiikki- ja mediaosaston edustalla ja studiotilojen vieressä on lukuterassi. Sen yläpuolella katto muodostaa näyttävän aukon, mutta sateella kirjan sivut saattaisivat
kastua. Terassin akustiikka teki vaikutuksen siellä vierailleeseen
kuoroon.
”He huomasivat, että täällähän on hyvä akustiikka ja alkoivat
spontaanisti laulaa”, Jaana Heimo sanoo.
Kaikkein vaikuttavin tila on kuitenkin hiljainen lukutila, johon
mahtuu noin 15 ihmistä. Kohottavaan tunnelmaan yltävässä kirjastossa hiljainen lukutila tarjoaa poikkeuksellisen elämyksen.
Tekee mieli pysähtyä ja arvostaa hetki sitä, että tällaisiin paikkoihin uskalletaan satsata isoja summia rahaa.

VÄISTÖTILAT. Samalla paikalla aiemmin ollut noin puolta pienempi kirjasto muutti vuonna 2017 remontin ja rakentamisen ajaksi kolmeen eri väistötilaan. Yhdessä paikassa oli aikuisten aineisto,
toisessa lasten ja kolmanteen muutti hallinto. Muutosta seurasi aineiston entistä tehokkaampi karsiminen, mikä näkyy Fyyrin hyllyjen sopivana väljyytenä.
”Poistamme vähintään sen verran kuin uutta tulee. Poistamisen kulttuuri on ollut Kirkkonummella aina vahva”, Jaana Heimo
sanoo. Myös turhaa paperin käyttöä vältetään. Kaikki tieto on sähköisillä isoilla inforuuduilla.
Vanha keltatiilinen rakennus jäi uuden rakennuksen sisään.
Fyyri on nyt ollut avoinna vuoden. Avajaisvuoden humua on varjostanut tietysti myös koronapandemia, joka sulki Kirkkonummellakin ovet ja toi rajoituksia käyttöön vielä viime kesään asti.
”Tänä syksynä aloitimme lukupiirejä, runopiirejä ja satutunteja.
Pääsemme kokeilemaan, miten tämä tila toimii.”

Fyyrillä on nyt valtavasti nostetta.
Harjoittelupaikat täyttyvät hakijoista ja paikalliset tuovat ulkomaiset vieraansa ensi töikseen ihmettelemään kirjastoa. Visit Kirkkonummi -sivulla Fyyrillä on jo oma paikkansa, mutta Jaana Heimon
mukaan kirjaston rooli kunnan matkailuvalttina voisi olla vielä nykyistäkin suurempi.
Onhan kirjastosta ollut jo juttuja monissa ulkomaisissa lehdissä, kuten espanjalaisessa El Paisissa ja Italian Elle Decorissa.
Jaana Heimo on ollut kirjastoalalla lähes 40 vuotta ja Fyyri on
hänen uransa huipennus. Nyt hänen roolinsa on olla virkaatekevä
johtaja, ja jatko selviää pian. Eläkeikään on aikaa viisi vuotta, ja hän
haluaa olla sen ajan Fyyrissä.
”Toivon, että viiden vuoden päästä asukkaat ovat ottaneet tämän vielä enemmän omakseen, ja järjestävät tapahtumiaan täällä.
Tämä saa olla vielä enemmän olohuone ja tekemisen paikka”, Heimo sanoo.  
TULEVAISUUS JA TURISMI.
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PANDEMIA KIIHDYTTI ÄÄNIKIRJOJEN
MÄÄRÄN KASVUA KAUPALLISELLA
PUOLELLA, MUTTA MYÖS KIRJASTOISSA.

Uusia äänikirjoja lisätään 300
suomenkielisen teoksen kuukausitahdilla”, kertoo Storytelin kustannuspäällikkö Aleksi
Pöyry. Storytelin palvelussa on
Suomessa yli 300 000 nimekettä, ja suurin osa löytyy molemmissa formaateissa, äänikirjoina ja e-kirjoina.
”Asiakasryhmistä naiset ovat suurin, mutta viime aikoina miehet ovat nousseet vahvasti. Kun ensimmäiset koronarajoitukset tulivat keväällä 2020,
myös lastenkirjojen kulutus kasvoi voimakkaasti. Siinä missä korona vähensi työmatkakuuntelua, etätyöaikana äänikirjat ovat olleet pelastus lapsiperheille.
Nyt kirjoja kuunnellaan myös yhdessä.”
Pohjoismaissa äänikirjojen kulutus on Pöyryn
mukaan kaikkein suurinta.
”Suomessa lastenkirjallisuus näkyy erityisen vahvasti, mihin yksi syy on meidän ihan loistavat lastenkirjailijat, lapsille lukemisen kulttuuri ja kirjastot,
jotka ovat tärkeässä roolissa johdattamassa lapsia ja
nuoria lukemisen pariin. Olemme siitä tosi kiitollisia.”
”Jos on vasta tutustumassa äänikirjojen maailmaan, kirjastosta voi saada neuvoa ja opastusta siihen.”
Pöyryn mukaan tekstien sisältöihin on tullut pandemian aikana muutoksia. Korona inspiroi kirjailijoita erityyppisten sisältöjen kirjoittamiseen, kuten Camilla Läckbergin ja Alexander Karimin kirjaan
Sydänjää, joka sijoittuu pandemian riivaamaan poikkeusaikaan.
”Olemme itse aktiivisesti kehittelemässä äänikirjaideoita kirjailijoiden kanssa ja teemme kovasti töitä viedäksemme tarinoita maailmalle. Esimerkiksi
Sydänjää julkaistiin 15 eri maassa, ja se on saatavilla
vain meidän palvelussamme”, Pöyry kertoo.

16

BOOKBEAT

T E K N O LO G I A

BOOKBEAT

Äänikirjapalvelut
kasvoivat huimasti
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FAKTA

Äänikirjoista keskustellaan aktiivisesti myös
sosiaalisessa mediassa, kuten BookBeatin
ylläpitämässä Facebook-ryhmässä Äänikirjoja kaikille (5 700
jäsentä) ja Storytelin
ylläpitämässä ryhmässä
Nyt puhutaan äänikirjoista (2 700 jäsentä).
Suurimpia ruotsin
kielisiä Facebookkeskusteluryhmiä ovat
Storytelin ylläpitämä
Snacka om ljudböcker!
(20 200 jäsentä) sekä
riippumaton Vi som älskar ljudböcker (12 000
jäsentä).

  Sari Forsström
BookBeatilta kertoo,
että korona on lisän
nyt matkustamiseen
liittyvien kirjojen
suosiota.
  BookBeatin
mukaan äänikir
joja kuuntelevat
yhä enemmän yli
40-vuotiaat.

ÄÄNIMATKALLE MAAILMALLE. ”Korona vauhditti digitaalista siirtymää: samalla kun ihmiset ottivat
verkkokauppaa, Teamseja, Zoomeja ynnä muita käyttöön, he tulivat ottaneeksi käyttöön myös äänikirjapalvelun”, arvioi BookBeatin Suomen liiketoiminnasta vastaava Sari Forsström.
”Äänikirjojen kysyntä on kasvanut valtavasti ja
suomalaiset kustantamot ovat lisänneet äänikirjatuotantoaan huomattavasti kahden viime vuoden aikana.”
BookBeatin palvelussa on Suomessa yli 300 000
ääni- ja e-kirjaa, ja palvelulla on yli 200 000 maksavaa asiakasta. Aiemmin äänikirjoja kuuntelivat etenkin 20–35-vuotiaat kaupungissa asuvat naiset. Pandemian aikana myös yhä useammat 40–90-vuotiaat
ovat löytäneet äänikirjat.
”Moni oli aiemmin harkinnut asiaa, ja kun tuli
uusi tilanne ja piti olla kotona, innostuttiin menemään kynnyksen yli.”
Nyt suomalaiset kustantamot tekevät äänikirjoja
myös vanhemmille ikäryhmille tuttujen kirjailijoiden
aiempien vuosikymmenien suosikeista.
”Ennen koronaa aikuiset kuuntelivat paljon esimerkiksi ammatillisesti hyödyllisiä tietokirjoja. Nyt
on haluttu arkitodellisuudesta toisenlaisiin tunnelmiin. Korona-ajan ilmiöitä ovat pitkät fiktiosarjat,
jännitys ja kaunokirjat, joissa matkustetaan ja jotka
tapahtuvat jossain muualla.”
”Korona toi käsityöbuumin. Neulomisen ja äänikirjojen yhdistäminen käy kätevästi.”
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STORYTEL

Lasten harrastukset ja välillä koulutilatkin olivat
pitkään suljettuina, jolloin äänikirjat tulivat avuksi.
”Lapsetkin voivat nauttia samanaikaisen tekemisen mahdollisuudesta, rakentaa legoilla ja kuunnella
äänikirjaa. Harry Potterit ovat jatkuvasti suosittuja.
Niitä voi koko perhe kuunnella yhdessä vaikka automatkoilla ja kesämökillä.”

KAMPPAILU
SIVISTYKSESTÄ

  Storytelin Aleksi
Pöyry.

KILPAILUA AJASTA. Nextory tarjoaa Suomessa
170 000 äänikirjaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Täällä tilaajien suosikkilista poikkeaa muista Pohjoismaista. Romaanien rinnalla kuunnelluimpia ovat elämäkerrat, elämäntaito-oppaat ja rikostarinat.
”Suomalaisia kiehtovat kertomukset todellisesta
maailmasta ja todellisista ihmisistä”, kertoo Nextoryn sisältöjohtaja Magnus Nytell.
”Puolentoista viime vuoden aikana jopa pienemmät kustantamot ovat alkaneet tarjota äänikirjoja.
NEXTORY

  Nextoryn Magnus
Nytell.

  Helsingin kaupun
ginkirjaston Tuija
Kalke.

KO LU MN I

Niitä tehdään myös kirjoista, jotka julkaistiin painettuina useampi vuosi sitten.”
”Korona-aikana olemme joutuneet rajoittamaan
kontaktejamme. Monet ovat hyödyntäneet äänikirjoja pitämään heille seuraa. On ollut ilahduttavaa nähdä yli 55-vuotiaiden kuuntelijoiden määrän nopea
kasvu.”
Lasten äänikirjojen kulutus pomppasi korona-aikana.
”Se on fantastista. Yksi yhteiskuntamme haasteista on saada lapset ja nuoret lukemaan enemmän
kirjoja. Haluamme innostaa nuoria äänikirjojen pariin.”
”Pääasiassa kilpailemme ihmisten ajasta. Siksi meidän suurimpia kilpailijoitamme ovat YouTube
ja TikTok. Haluamme saada ihmiset käyttämään vähemmän aikaa sosiaalisen median selailuun ja kuluttamaan enemmän kirjoja.”  
ASTA SJÖBLOM

LAINAKSI VAI OMAKSI?
äänikirjoja
lainattiin pääkaupunkiseudun kirjastoista
41 prosenttia edellisvuotista enemmän”,
kertoo informaatikko Tuija Kalke Helsingin kaupunginkirjastosta.
Pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastoverkostossa eli Helsingissä, Espoossa,
Vantaalla ja Kauniaisissa on lainattavissa
yhteensä noin 4 000 äänikirjaa kahdesta
palvelusta, kotimaisesta Ellibsistä ja englanninkielisestä OverDrivesta.
Helsingin kaupunginkirjaston hankintabudjetissa e- ja äänikirjoihin on varattu
noin 200 000 euroa vuosittain.
”Viime vuonna saimme kaupungilta
100 000 euron koronalisän, josta suurin
osa pantiin e- ja äänikirjoihin. Satsasimme
enemmän lisenssimääriin kuin nimek”KORONAVUONNA 2020
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keisiin, jotta asiakkaat saivat
haluamansa nopeammin.
Enemmänkin olisi hankittu, jos
olisi ollut enemmän budjettia ja
tarjontaa.”
Heinäkuussa avattu valtakunnallinen lasten ja nuorten digikokoelma toi
huomattavan parannuksen lasten ja nuorten aineiston valikoimaan ja saatavuuteen.
Kaksivuotinen hanke toteutettiin opetusja kulttuuriministeriön lisäbudjetilla.
”Ostaisimme mielellämme enemmän
äänikirjoja, mutta kaikki kustantajat eivät
myy niitä kirjastoille.”
ei toistaiseksi makseta
tekijälle lainauskorvauksia. Myös kustantamoiden ja kirjailijoiden väliset kustanÄÄNIKIRJOISTA

nussopimukset voivat rajoittaa
tarjontaa kirjastoille.
”Jos sitä ei lue sopimuksessa, kirjailijan ei ole
pakko antaa ääni- tai e-kirjoille
kirjasto-oikeuksia.”
Kirjastosta äänikirjoja voi lainata
maksutta, mutta Kalke ei näe kirjastoja ja kaupallisia äänikirjapalveluja
kilpailijoina.
”Kaupallisissa palveluissa on satojen
tuhansien äänikirjojen valikoima. Meillä
on 4 000 nimekettä. Kirjaston tehtävä
on tarjota kulttuuria ja sivistystä kaikille
kansalaisille tulotasosta riippumatta.
Lisäksi opastamme äänikirjojen käytössä ja
annamme digitukea.”
ASTA SJÖBLOM

K

uluvan vuoden lokakuussa
kulttuurilehtien toimitukset
kavahtivat uutisia hallituksen suunnittelemasta
kirjastojen kulttuuri- ja
tiedelehtien tilaustuen lakkauttamisesta.
Kaavailtujen leikkausten peruminen ei
poistanut tyrmistyneisyyttä siitä, että
moinen hanke ylipäätään oli asialistalle
päätynyt.
Aiemmin syyskuussa iltapäivälehdet
olivat populistisesti riepotelleet Suomen
Akatemian rahoittamia yhteiskuntatieteellisiä ja humanistisia, etenkin
kirjallisuustieteen tutkimushankkeita.
Pääkirjoituksissa peräänkuulutettiin
”vastuuta verorahojen käytöstä” ja
vaadittiin rivien välistä tiedesäästöjen
”kohdentamista”.

JUSSI
JALONEN
Kirjoittaja on
historiantutkija,
tietokirjailija ja
Oulun yliopiston
dosentti.

MOLEMMISSA TAPAUKSISSA näkyi ikävällä tavalla,
miten kulkutaudista ja taantumasta toipuvassa maassa leikkaus- ja sopeutustoimet ollaan kärkkäästi aloittamassa sivistyksestä ja kulttuurista. Kulttuurilehtien
tilaustuki on jo muutenkin Suomessa puolet pienempi
kuin Ruotsissa, Norjassa ja Virossa; tieteen ja tutkimuksen leikkaukset puolestaan sävyttivät koko vastikään
päättynyttä vuosikymmentä.
Sivistysvihamielisestä ilmapiiristä puhuminen
saattaa kenties olla liioiteltua, mutta piittaamattomuus
sivistyksestä kävi syksyisessä keskustelussa taas päivänselväksi. Tilanteessa, jossa yhteiskunta on siirtymässä
jälleenrakennusvaiheeseen ja katsoo tulevaisuuteen,
tutkimus ja kulttuuri huomasivat joutuneensa ajetuksi
puolustuskannalle.
SEKÄ TUTKIJAT ETTÄ KULTTUURIVÄKI saivat
molempien syksyisten polemiikkien aikana runsaasti
taustatukea. Mielipidetiedusteluissa kansalaisten enemmistö onkin perinteisesti ilmaissut kannattavansa kirjasto- ja kulttuuripalveluja ja luottavansa tutkimukseen
ja tieteentekemiseen.
Tasaveroinen oikeus tietoon, kulttuuriin ja oppineisuuteen on perinteisesti ollut kansalaisten sydäntä
lähellä, eikä tämä ole olennaisesti muuttunut. Pääsääntöisesti suomalaiset arvostavat sivistystä ja kokevat sen
omakseen.

Vaivihkaa pinnalle nousseet piittaamattomuus ja epäluottamus kytevät
muualla; virkakoneiston ja poliitikkojen tekemissä rutiininomaisissa priorisoinneissa ja median klikkiotsikoissa.
Poliittista ja kulttuurista polarisaatiota
lietsovassa ajassa sivistys uhkaa jäädä
sivulliseksi uhriksi.
Tässä myllerryksessä sivistyksen puolestapuhujiin voidaan myös herkästi lyödä
elitistin leimaa, vaikka päinvastoin juuri
heillä on takanaan kansalaismielipiteen
enemmistö ja vakaumus siitä, että sivistys
tosiaan kuuluu kaikille kansalaisille ja on
vapaan kansalaisyhteiskunnan kulmakivi.
KRIISISTÄ TOIPUVASSA MAASSA

syksyn ilmiöt on syytä ottaa oireellisina. Tutkijat ja kulttuurin tekijät ovat myös kohdanneet
nämä haasteet ihailtavalla valmiudella, kuten syyskuun
#minätutkin-kampanja ja lokakuussa kirjallisuuslehtien päätoimittajien väläyttelemä ”kirjastokapina”-aloite
osoittivat.
Näkyvät ja toivottavasti jatkossakin toistuvat
ulostulot vahvistanevat myös entisestään kansalaisten
luottamusta sivistykseen ja sen tekijöihin. Tiedon ja
sivistyksen puolustaminen on aina moraalinen kamppailu, ja vain harva haluaa olla siinä väärällä puolella.

”

Tässä myllerryksessä
sivistyksen puolestapuhujiin
voidaan myös herkästi lyödä
elitistin leimaa.
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Euroopan
kirjastot
opettelevat
koronan
jälkeiseen
aikaan
ULKO M A AT

SLOVENIASSA JA LIETTUASSA KIRJASTOT
YRITTÄVÄT PÄÄSTÄ KORONAN JÄLKEEN
TOLPILLEEN. KUMMASSAKIN DIGIPALVELUT
OVAT KASVANEET, MUTTA KORONAVÄSYMYS
VAIVAA.

N
̒

uoret perheet eivät ole
vielä palanneet”, kertoo
Neža Hribernik Škofja
Lokan kaupungissa sijaitsevasta kirjastosta Sloveniasta.
”Kirjasto on niin tyhjä
ilman lasten naurua.”
Sloveniassa rokottamattomat osoittavat mieltään
oikeuksiensa puolesta. Kirjastossa mietitään kuumeisesti, kuinka tavoitetaan asiakkaat, jotka eivät saa tulla kirjastoon.
”Tällä hetkellä kirjasto on auki kuten tavallisesti”,
Hribernik kertoo.
”Ainoa ero normaaliin on, että meidän täytyy tarkastaa asiakkaiden rokotustodistukset.”
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Liettuan Panevėžysin kaupungin kirjastoon kaikki
entiset asiakkaat eivät myöskään ole vielä palanneet.
Kirjastonhoitaja Virginija Švedienė Panevėžysta epäilee tämän johtuvan rajoituksista. Kaikki eivät
voi tulla, vaikka haluaisivat, sillä sekä Liettuassa että
Sloveniassa kirjastoon pääsee vain, jos on rokotettu.
Kummassakaan maassa rajoitus ei kuitenkaan koske
lapsia.
Liettuassa rokottamattomat saavat käydä lainaamassa kirjaston aulatiloista, mutta eivät voi tulla pitemmälle eivätkä saa esimerkiksi osallistua kirjaston
tapahtumiin.

PAN E VĖ Ž YS

E-LEHTIÄ PUHELIMELLA. E-aineiston käyttö on
koronan aikana kasvanut molemmissa maissa.
”Ennen e-kirjojen lainamäärä oli 200 kirjaa kuukaudessa”, Hribernik kertoo. ”Koronavuonna lainasimme 400 kirjaa kuukaudessa. Lainamäärän nousu
edellisvuodesta oli 213 prosenttia.”
Kirjaston ollessa suljettuna maalis–huhtikuussa
2020 Skofja Lokassa mainostettiin kirjaston e-palveluita ahkerasti.
”Monet asiakkaat eivät tienneet, että he voivat lukea esimerkiksi e-lehtiä puhelinsovelluksella”, Hribernik kertoo vaikeuksista.
Kekseliäisyyttä Skofja Lokassa riitti. Kirjoja toimitettiin asiakkaille postin välityksellä. Lisäksi aloitettiin kirjasto-podcast ja Youtube-kanavalla ryhdyttiin pitämään lukupiiriä. Podcastissa kirjastonhoitajat
kertoivat vuorotellen tarinoita lapsille, antoivat kirjavinkkejä, lukivat runoja ja tapasivat kiinnostavia vieraita. Myös kirjaston nettisivuille tehtiin lasten nurkkaus, jonka kautta löytyi muualla internetissä olevia
lapsia kiinnostavia sivustoja. Jouluinen taidenäyttelykin siirtyi virtuaaligalleriaan.
VERKKO SOPI MONELLE. Liettuan Panevėžyssa
kirjasto pysyi auki koko ajan, sillä vähintään lainausosasto oli asiakkaiden käytössä. Sielläkin kannustettiin e-materiaalin käyttöön. Useat normaalisti kirjastossa järjestettävät tapaamiset siirrettiin verkkoon.
Esimerkiksi Youtube-kanavalta saattoi katsoa tapahtumia. Englanninkielen keskustelupiiri Let’s Talk oli
Zoom-alustalla.
”Meillä on yhä osa palveluista sekä paikan päällä
että verkossa”, Švedienė selittää.
”Verkkopalveluita arvostettiin suuresti, ja jotkut
ihmiset tapaavat edelleen mieluummin verkkoalustalla.”
Myös Sloveniassa on samantapaisia kokemuksia.
”Jotkut eivät koskaan pysty osallistumaan lukupiiriin livenä, mutta verkkotapaaminen on heille sopivaa”, Neža Hribernik kertoo.
Liettuassa osa tapahtumista lähetetään edelleen
YouTubessa ja kirjastoammatilliset tapaamiset järjestetään verkossa muuan muassa ajan ja rahan säästä-

5/2021

Š KO FJA LO K A

Sululla oli taloudellisia vaikutuksia myös kirjastoille. Skofja Lokan kirjaston tulot vähenivät viime vuonna 12 prosenttia muun
muassa kirjaston jäsenmaksujen, myöhästymismuistutusten ja valokopiomaksujen vähenemisen vuoksi.  
Vaikka e-palvelut tulivat molemmissa kirjastoissa asiakkaille tutuiksi koronavuoden aikana, kyllästymistä on ollut ilmassa.
”Useat asiakkaat kertovat, että he ovat kaivanneet
paikan päällä olevia tapahtumia ja ovat kerrassaan
kyllästyneitä verkkoalustoihin ja tietokoneisiin”, Neža
Hribernik kertoo.
”Asiakkaat ovat kaivanneet myös kirjastonhoitajia.”
KYLLÄSTYMISTÄ ILMASSA.

miseksi. Panevėžysin kirjastolla oli jo ennen koronavuotta käytössä ulkomaisia ja kotimaisia e-palveluita,
joista ainakin Naxos Music Library ja EBSCO ovat suomalaisillekin kirjastolaisille tuttuja.
Vaikka e-materiaalien käyttö luonnollisesti nousi
pandemian huipun aikana, Švedienė ei usko, että ihmiset haluavat lisää uusia palveluja. ”Sen sijaan mainostamme aktiivisesti jo nyt olemassa olevia”, hän
kertoo. Myös Slovenian Skofja Lokan kirjasto aikoo
jatkaa korona-aikana aloitettuja käytäntöjä.

HEIKKI LAHNAOJA
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MERJA NEVALAINEN

Musiikin
korjausliike
ESSEE

SUOMEN MUSIIKKIK IRJASTO
YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA
TUOMAS PELTTARI USKOO,
ETTÄ MUSIIKKIKIRJASTON
TULEVAISUUS VIITOITTAA
TIETÄ SIIHEN, MILLAINEN
ON KOKO KIRJASTON
TULEVAISUUS. HÄN KIRJOITTAA
MUSIIKKIKIRJASTOTYÖN
AJANKOHTAISISTA ILMIÖISTÄ,
JOITA OVAT AINEISTON
VARASTOINTI KUOPIOON,
PIENTEN KAUPPOJEN
KASVAVA ÄÄNITEMYYNTI
JA MUSIIKKIKIRJASTON
SIIRTYMINEN DIGIAIKAAN.

M

usiikkiaineistojen
keskitetty varastointi
on päässyt hyvään
alkuun. Kuopiossa
sijaitseva Varastokirjasto
pystyy vastaanottamaan
musiikkiaineistoja jo
osasta kirjastoja, CD-levyjäkin vuodesta 2017 alkaen.
Kunnollinen varastointi voi kuulostaa musiikkikirjastotyön ulkopuolelta katsottuna tarpeettomalta
hyysäämiseltä, mutta mielikuva on väärä.
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Kyse on kokemusta ja
työaikaa vaativasta työstä,
jossa vaalitaan kulttuuriTUOMAS
perintöjä ja luodaan tilaa
PELTTARI
uudelle palvelulle. KeskittyKirjoittaja
mistä tarvitaan erityisesti
on Suomen
silloin, kun aineistojen
musiikkikirjasto
edessä todetaan vuosikymyhdistyksen
menten aikana patoutunut
puheenjohtaja.
”varastointivelka”. Olen
varma siitä, että varastointia
voidaan hoitaa ihan hallitusti, mutta työ ottaa aikansa.
Miltä aineiston siirtäminen pois avokokoelmasta
tuntuu asiakkaan näkökulmasta? Kuulin tällaisen
kommentin Turun musiikkikirjastossa tänä vuonna:
”Mitä enemmän poistatte aineistoa, sitä vähemmän
minulla on syytä käydä täällä.”
Imagotappion välttämiseksi koko kirjastoalan
tulee tukea sujuvaa varastointia ja siitä tiedottamista.
Voimme siis vieraannuttaa asiakkaita, jos tunnemme
varastoinnin lähtökohdat huonosti emmekä tee lainkaan korvaavia hankintoja. Kaikkien on hyvä osata
navigoida eteenpäin Varastokirjaston VaariFinnan
Äänitteet-kohdasta. Siellä ovat varastointityön tulokset – ja suuri määrä musiikkia varattavissa.

E

rilaiset asiakaskokemukset ovat kirjastoalalle valtava rikkaus. Musiikkikirjastoille
on tärkeää tehdä yhteistyötä esimerkiksi
levy-yhtiöiden ja levykauppiaiden kanssa.
Yhtä olennaisia asiakkaita ovat vinyylifanit, tapahtumakävijät, soitinlainaajat sekä tietokirjailijat ja
bändihistoriikin kirjoittajat. Mitä kaikkea nuori
kirjailijanalku tai levy-yhtiön perustaja onkaan voinut
ammentaa musiikkiosastolta?

Jostain syystä elossa on yhä myytti siitä, että
äänitteitä ei kohta enää riitä hankittavaksi. Suomessa
ja maailmalla on useita julkaisijoita, kuten Stupido
Records, We Jazz, If Society, Rolling Records, Ainoa! ja
Music On Vinyl – unohtamatta maailmankuulua Svart
Recordsia. Ja laadukas tarjonta kiinnostaa.
Tavaratalot lopettivat äänitteiden myynnin jo
vuosia sitten, mutta Turussa paikallinen levykauppias
saavutti koko viime vuoden tuloksen jo lokakuun
alussa. On myös ennakoitu, että iso suomalainen levykauppaketju tekee uuden miljoonamyyntiennätyksen.
Niin hyvin käy kaupaksi CD ja vinyyli, jopa C-kasetti.

,,

Mitä
kaikkea
nuori
kirjailijanalku tai
levy-yhtiön
perustaja
onkaan
voinut
ammentaa
musiikkiosastolta?

Kokoelman ylläpitoa kannattaa laventaa. Muusikko ja radiotoimittaja Topias Tiheäsalo on ehdottanut aiempaa avoimempaa aineistohankintaa. Jos
julkaisuja on jakelussa vain striiminä ja LP-painoksena, niin kirjastoon on hankittava uutta vinyyliä. Underground-pienjulkaisu tai omakustanne tulee usein
ulos vain kasettina. Monet äänitepainokset ovat hyvin
pieniä: kymmenistä muutamaan sataan kappaleeseen.
Rohkeasti vain undergroundin maailmaan!

M

iten kirjastot sitten reagoivat äänitetuotantoon ja sen kysyntään? Liian
usein niin, että aineistomäärärahaa
karsitaan. Suomessa on jo varoittavia esimerkkejä siitä, että kirjaston äänitehankinta
voidaan lopettaa kokonaan. Luovuttamisen sijaan on
syytä noudattaa lakia yleisistä kirjastoista ja ylläpitää
uudistuvaa kokoelmaa.
Kirjastoissa on aika kääntää musiikin hankinta
nousuun 2020-luvulla. On kyse meidän kaikkien
kulttuuripalvelusta ja muistityöstä.
Sitkeä myytti on sekin, että kaikki musiikki on
netissä. Asiakkaille on tarjota Naxos, mutta suurten
striimipalveluiden kymmenien miljoonien raitojen
massat puuttuvat. Kirjastoissa ei tarvitse reagoida
tähän sisältöjä hävittämällä, vaan keskittyä kulttuurityön jatkamiseen. Mikään muu taho ei sitä työtä
tee. Ja sen työn arvoa taas on mahdotonta mitata
rahassa.
2020-luvulla musiikkikirjastoilla on uusia tapoja
olla esillä. Verkon digitaalinen jälki on yhä tärkeämpi.
Kirjastokaistan videosarjaa Löytöretki musiikkiosastolla on tuotettu jo kahdeksan jaksoa. Suomalaisten
muusikoiden henkilökohtaiset tarinat ovat sykähdyttävää katsottavaa ja oivallista markkinointimateriaalia
kaikkien kirjastojen käyttöön.
Aidosti tasa-arvoisen musiikkipalvelun tiellä on
kuitenkin vielä yllättäviä esteitä. Useat kunnat ovat
asettaneet asiakkaan tekemälle kaukopalvelutilauk
selle liian suuret maksumuurit. Siksi kirjastolain
henki tulee ulottaa myös kaukopalveluun ja seutuvarauksiin. Kaikkien varausten tulee olla asiakkaalle
maksuttomia, kunhan varausten lukumäärä on
kohtuullinen. Miten maaginen korjausliike musiikin
vapaan saatavuuden puolesta tämä olisikaan.  
Suomen musiikkikirjastoyhdistys julkaisi viime kesänä
kirjan Maagisessa paikassa, jossa yli 30 kirjoittajaa
pohtii musiikkikirjastojen tulevaisuutta. Kirjoittajina
on kirjastoalan asiantuntijoita, kirjastojen asiakkaita ja
taiteilijoita.
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TAITEEN
TOTUUS

KO LU MN I

K

uluneen kesän vietin yhden
ainoan kirjailijan seurassa, nimittäin albanialaisen Ismail
Kadaren. Kadaren teoksia
on suomennettu useita, ja
niitä on käännetty usealle kymmenelle
muullekin kielelle.
Nobel-ehdokkaana hänen sanotaan
olleen viisitoista kertaa. Minä en ollut
koskaan hänestä kuullutkaan ennen
kuin törmäsin täysin sattumalta hänen
nimeensä.

KATJA KALLIO
Kirjoittaja on
kirjailija.

TUNNUSTAN, ETTEN TIENNYT mitään myöskään Albaniasta. Nuoruuteni ajan se oli maailman suljetuin valtio, Pohjois-Koreaakin hermeettisempi, sillä vaikka tunsin silloin kommunistidiktaattori Kim
Il-sungin nimen, Enver Hoxhan nimeä en tuntenut.
Nyt Kadaren teoksia lukiessani tutuiksi ovat tulleet Albanian vaiheet ottomaaneja vastaan 1400-luvulla käydyistä sodista aina Hoxhan diktatuurin murtumiseen ja
sen jälkeiseen yhteiskunnalliseen kaaokseen asti.
Kadaren myötä minulle on entisestään kirkastunut
se tosiasia, että olen läpikotaisin taiteen ja fiktion kas-

”

Kaikki mitä tiedän
maailmasta, historiasta
ja ihmisestä olen oppinut
taiteesta, etupäässä
kirjallisuudesta ja
elokuvista.
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vattama. Kaikki mitä tiedän maailmasta,
historiasta ja ihmisestä olen oppinut
taiteesta, etupäässä kirjallisuudesta ja
elokuvista.
Käsitykseni Britannian sosiaaliturvasta on peräisin elokuvasta I, Daniel
Blake, Ranskassa elävien pakolaisten
tilanteesta elokuvasta Dheepan, ja Puolan
historiasta elokuvasta Cold War. Kaiken
mitä tiedän Napolin menneisyydestä ja
nykypäivästä olen oppinut Elena Ferrantelta, ja Romanian arkeen minut on
perehdyttänyt Herta Müller.

KYYNISESTI VOISI AJATELLA, että osoitan melkoista luottamusta yksittäisiä taiteilijoita kohtaan, kun
perustan käsitykseni maailmasta heidän teoksiinsa enkä
faktakirjallisuuteen tai mediaan. Taiteilijathan ovat voineet omia tarkoitusperiään varten keksiä päästään aivan kaiken. Ei ole minkään valtakunnan todisteita siitä,
että Kadaren tarinoissa on totuuden hiventäkään. Mutta kyse onkin lopulta jostakin suuremmasta, nimittäin
maailmankuvasta.
Oma maailmankuvani ei ollut erityisen tietoinen
tai koherentti ennen kuin kirjoitin keskeiset teokseni.
Kirjoitettuani ne näen varsin selvästi millaisena pidän
maata tai kaupunkia jossa elän, mitä olen ymmärtänyt
sen ihmisistä ja menneisyydestä. Ja vaikka olen tehnyt
huolellisen taustatyön, tosinta teoksissani on juuri
maailmankuva.
Jos voin jollakin tavoin luottaa siihen, että taiteilija
on tehnyt taustatyönsä, esimerkiksi elämällä elämänsä
maassa, josta hän kirjoittaa, tiedän että hänen maailmankuvansa on ”totta”, siinä mielessä kuin sanaa
arkikielessä käytetään.
Mitä tulee informaation ”totuuteen”, sitä ei ole
mediassa välttämättä yhtään enempää kuin romaanissa.
Aina on kyse kertojan valinnoista ja tulkinnoista, ja siitä
mihin päätetään uskoa. Taiteen totuus on se, mihin
minä kerta toisensa jälkeen uskon.
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KOLLEKTIIVISEN
KYLLÄSTYMISEN
VUOSI
KO LU MN I

V

ja kirjailijoiden ansiosta. Enää ei lapsia
uodesta 2021 ei jää
ja nuoria kiusata pelkästään Viisikoilla
kirjaston osalta paljoa
ja Sinuhella. Kirjasto- ja someammattikerrottavaa jälkipolville.
Rajoitusten, peruutusten
laisen Henriika Tulivirran viraaliksi
ja turvavälien kanssa vatlähtenyt Kirjavinkkarin laulu kruunasi
somemyllytyksen.
kattiin. Teamsista tuli kirosana, työhyvinKirjastoista tehtiin isolla rahalla ja
vointi muuttui pahoinvoinniksi. Maskit
voimalla kansanvallan foorumeita, mutta
ja huurtuneet silmälasit olivat vuoden
kokoontumisrajoitusten takia työ jäi vielä
yleisin näky.
vaiheeseen. Valtakunnallinen e-kirjasto
Kädenvääntö aluehallintovirastojen,
MIKA
sai taas tuulta purjeisiinsa. Ehkä jo ensi
yleisötapahtumien järjestäjien ja itseoppiKÄHKÖNEN
vuonna tulee valmista.
neiden virologien välillä väsytti. KollekKirjoittaja on
tiivinen kyllästyminen kaikkeen levisi yli
kirjastonhoitaja
valtakunnan.
Imatralla.
VAIKKA TÄSTÄ VUODESTA ei sankariPoikkeusolosuhteiden takia cityorigitaruja kirjoiteta kuin korkeintaan meidän
kirjastolaisten mielikuvituksessa, on tulenellien, eli kylähullujen, määrä kirjastoissa
vaisuuden usko kaikesta huolimatta kova. Patoutunut
kasvoi huolestuttavasti. Ensimmäistä kertaa urani aikana jopa pelkäsin asiakkaita. Osa kohtaamisista oli niin tapahtumien järjestämisen tarve on käsin kosketeltava,
omituisia, että kyse oli todennäköisesti ilmiöstä nimeltä uudet lukemisen ja demokratian edistämisen ideat ovat
muhineet aivoissa irti pääsemättä jo liki kaksi vuotta.
mystery shopping. Kohta siis tulee taas johtoportaalta
Vuodesta 2022 on tulossa sellainen uudistus- ja kehisapiskaa huonosta palvelusta. Loppuvuodesta en enää
jaksanut innostua ”kirjastoon ovat kaikki tervetulleita”
tysideoiden toteuttamisen hirmumyrsky, että moista ei
-sloganista. Melkein kaikki ovat edelleen, mutta eivät
nähnyt Helle Kannilakaan.
missään tapauksessa kaikki.
Omalta kohdaltani olen varma, että tuleva
Kirjastopäivät siirrettiin ensi vuoteen. Se oli järkevä
vuosi on kulunutta parempi. Aion nimittäin hakea
ratkaisu, 2022 ei mitenkään voi olla tätä vuotta huovuorotteluvapaata.
nompi. Hämeenlinna, täältä tullaan!

POSITIIVISIAKIN JUTTUJA TAPAHTUI, ihme kyllä. Kirjastot havahtuivat omaan hiilijalanjälkeensä ja
matka kohti hiilineutraalia jakamistaloutta alkoi. Kirjasto on taas edelläkävijä, ainahan se on. Kirjaston hiilijalanjälkeä ei kohta tosin ole enää ollenkaan, koska
työvoimatoimistosta kerrottiin kirjastoammattien olevan kuolemassa äänikirjapalveluiden ja omatoimisuuden takia. Niin, taas. Kirjastotyön monimuotoisuus ei
vieläkään ole tuttua edes työllistämisen ammattilaisille,
vaikka sitä on kymmeniä vuosia jokaisessa tuutissa toitotettu.
On välillä niin vaikea enää motivoida itseään tätä
työtä tekemään, kun palaute on tällaista.
Uudet lasten- ja nuortenkirjat saivat runsaasti näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa aktiivisten kirjavinkkarien

”

Kohta siis tulee taas
johtoportaalta sapiskaa
huonosta palvelusta.
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TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETTU SUOMALAINEN PALJASTAA KIRJAHYLLYNSÄ SISÄLLÖN.
PEKKA LAINE INNOSTUU EDELLEEN NUORUUTENSA SUOSIKEISTA.

”OLEN PITÄNYT
LUKEMISEN
NAUTINNON
SAAREKKEENA”

H

elsinkiläinen Pekka Laine tunnetaan pitkän
linjan toimittajana, joka on tehnyt muun
muassa kiitetyt dokumenttisarjat Rock-Suomi
(2010), Iskelmä-Suomi (2013) ja Urheilu-Suomi (2018). Parhaillaan Yle esittää Laineen
luotsaamaa Politiikka-Suomi-sarjaa, joka perkaa
lähihistorian merkittävimpiä poliittisia käänteitä.
Toimittajantyönsä ulkopuolella Laine viihtyy
sävellyshommissa ja kitaran varressa muun
muassa instrumentaalibändi Hypnomenissä.
Vuoden alussa hän julkaisi myös ensimmäisen
soololevynsä The Enchanted Guitar of Pekka
Laine.
Musiikki kaikuu kirjallisuusvalinnoissakin.
”Kulutan ammattiini liittyvää kirjallisuutta aika
paljon, mutta en koe saavani siitä aina hirveästi. Yksi
viime vuosien suurimpia lukuelämäyksiä on kuitenkin
siltä sektorilta – Simon Reynoldsin kirja Retromania,
jonka alaotsikko taitaa olla Pop Culture’s Addiction to It’s
Own Past. Se on 2000-luvun tärkein musakirja.”

SUHTEESI KIRJALLISUUTEEN?

”Elokuvat, kirjat ja musiikki muodostivat jo varhain
ikään kuin mun intohimokolmion. Kun musiikista on
tullut työasia, olen pitänyt lukemisen nautinnon saarekkeena. En halua, että siihen liittyy hirveästi mitään
kilvoittelua, että se on joku lenkillä käynti tai lääkekuuri. Tämä päätös on kaventanut mun ruokavaliota.”
LAPSUUDEN SUOSIKKIKIRJASI?

”Selkeät omat kirjalliset kokemukset alkaa aika klassisista asioista: Edgar Rice Burroughsin Tarzan- ja
Mars-kirjoista ja erityisesti Jules Vernestä. Tempauduin siihen ihan absoluuttisesti. S. E. Hinton puhutteli
sitten jo eri tavalla.”

26

5 / 2 0JARI
2 1FLINCK

K I RJAH YLLYN I

MITÄ LUET NYKYÄÄN?

”Minusta on tullut keskiraskaan kirjallisuuden lukija.
Raskas ja kokeellinen matsku – niin kuin joku Alastalon
salissa – ei käy. Luen aika paljon suomalaista, tyypillinen vois olla joku Kjell Westö. Kari Hotakainen
kolahti jo ensimmäisistä kirjoista, ja luen myös Juha
Itkosta, Heidi Köngästä, Sirpa Kähköstä. Olen aina
lukenut paljon myös amerikkalaista kirjallisuutta, niin
kuin vaikka Donna Tarttia ja Jonathan Franzenia.”
SUURIMMAT LUKUKOKEMUKSESI?

”Ne ovat yllättävän kaukaa. Kirjallisuudella on ollut
isoin vaikutus itseeni ikävuosina 15–25. Esimerkiksi
Saul Bellow ja Philip Roth kolahtivat joskus parikymppisenä. Ja Hannu Salaman Siinä näkijä missä
tekijä on ollut mulle paras suomalainen romaani. Se
kertoo äärivasemmiston sodanaikaisesta maanalaisesta
toiminnasta ja sen jälkimainingeista. Mä olin reserviupseerikoulussa Haminassa ja vilustuin itsenäisyyspäivän
paraatissa oikein kunnolla. Jouduin muutamaksi päiväksi sairaalaan, jossa sattui olemaan se kirja. Päädyin
niistä valkoisen Suomen tunnelmista suoraan sinne
kaikista jyrkimpään toiseen päätyyn.”
PAHIMMAT KIRJAPETTYMYKSESI?

”Kyllä suurin pettymys on se, että tärkeästä
henkilöstä tehdään luokaton elämäkerta.
Se tarkoittaa myös sitä, että vaikka kirja
olisi soopaa, samaan aiheeseen ei kukaan tartu
vuosikymmeneen.”
UUSIA KIRJALLISIA TUTTAVUUKSIASI?

”Esimerkiksi työkaverit ovat vinkanneet kirjoja, joita en
olisi ehkä lähtenyt omin päin lukemaan. Näistä ainakin
Hanna Weseliuksen Sateenkaariportaat oli älyttömän
hyvä kirja, samoin kuin Anu Silfverbergin Sinut on
nähty. Ne on mulle myös survival-lukemista, kun välillä
tulee sellainen olo, että en tajua enää mistään mitään.
Tuollaiset kirjat jäsentävät sitä melskettä.”
MITÄ HALUAISIT LUKEA?

”Aloitin Miki Liukkosen yhden pulikan, ja se tavallaan
kiehtoi mua älyttömästi, mutta en silloin jaksanut
lähteä siihen painiin. Liukkonen on kuitenkin sellainen jäbä, että haluaisin tarttua sen kirjaan uudelleen.
Tykkään siitä, että se on kirjailija, joka on taiteilija. Kun
meininki alkaa mennä tasaisen ja tappavan asialliseksi,
pitää olla joku, joka juo punaviiniä. Mä olen romantiikkaan kallellaan vähän itsekin.”
KAISU TERVONEN
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MAAILMAN
MELKEIN PARHAAT
KO LU MN I

'S

uomessa on maailman parhaat kirjastot”,
väitän aina esitellessäni suomalaista kirjastolaitosta. Vaikka kyseessä on poleeminen
ja tutkimaton puolitotuus, on siinä paljon
perääkin. Yleinen kirjasto Suomessa on
poikkeuksellisen hyvä, arvostettu ja ammattitaitoisesti
ylläpidetty. Tarjoamme käyttäjillemme palveluita, jotka
monien maiden kirjastoissa olisivat aivan ennenkuulumattomia. Yhden asian suhteen koen kuitenkin aina
huonon omatunnon pistoksen kehuessani kirjastojamme.
Se on iloisuus. Hauskuus. Keveys. Esimerkiksi Aarhusin Dokk1-kirjaston edustalla on valtavan korkeat,
puiset eri mantereiden eläinhahmoja esittävät liukumäet. Ne ovat aivan ihanat, ja epäilemättä epäturvalliset. Niistä voi pudota. Ne voidaan polttaa. Onkohan alla
edes sitä sellaista pehmoasvalttia? Samassa kirjastossa
on erillinen, pehmein patjoin vuorattu huone, jossa
lapset voivat huutaa ja juosta. Siis kirjastossa! Hihkuvat
siellä ilosta ja satuttavat vielä itsensä. Miksi eivät lue
pitkiä tekstejä?
Pitkään olin salaa kateellinen myös hollantilaisille
kirjastoille, joissa näytti usein olevan aivan kunnollinen
ruokaravintola, viineineen oluineen kaikkineen. Näinpä
kerran, kun amsterdamilainen eläkeläisherra nautti
kirjastossa tuikun konjakkia keskellä päivää. Nythän
tällainen tapain turmelus on mahdollista myös Oodin

”

Amsterdamilainen
eläkeläisherra nautti
kirjastossa tuikun
konjakkia keskellä
päivää.
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ravintolassa – toki vain katutasolla, ettei parvekkeelta mennä
kirjastokännissä putoilemaan.
Ilmeisesti uhreilta ollaan toistaiseksi vältytty.
INHOAN kansallisia stereotypioita, mutta kuinka ihmeessä
esimerkiksi tanskalaiset kirjastot sitten ovat niin paljon
LOTTA
hauskempia ja rennompia?
MUURINEN
Miksi emme ole hyviä ilossa?
Kirjoittaja on
Kaikkialla ei toki tarvitse voida
kirjastonjohtaja
huutaa ja nauttia alkoholia. ArHelsingin Töölön
vostan turvallisuutta ja ongelkirjastossa.
mien ennaltaehkäisyä.
Mutta eikö meillä olekin
kansallisena erityispiirteenä pieni nariseva ääni, joka
kuiskii, että kaikki silkkaa hupia tuova on turhaa konhotusta? Jopa juhlamme ovat surumielisiä ja vakavia
pyhiä, joiden viettoon laskeudumme talvisota ja Kalevala
edellä. Jouluisin mietimme sankarivainajia. Itsenäisyyspäivänä vallitsee vakava hautajaistunnelma.
Tavoitteetonta viihtymistä ja iloista ajanvietettä on
meillä aina kyseenalaistettu ja pidetty epäilyttävänä.
Sananlaskumme korostavat ahkeruuden ja kurinalaisuuden hyveitä. Onko muissa kielissä edes sanaa
”tyhjännauraja”? Kun 3D-tulostimet tulivat kirjastoihin,
niihin suhtauduttiin kuin Koskelan Jussi lakritsiin:
epäluuloisesti. Viihdekirjallisuuden myrkkykaapit
ovat kirjastoissa historiaa, mutta yhä käytössä oleva
termi ”viihdekirjallisuus” on sekin hassu. Millaisia ovat
sitten ne romaanit, joiden parissa ei ole tarkoituskaan
viihtyä? Jotenkin arvokkaampia? Eikö viihtyminen ole
arvokasta?
Juuri nyt tarvitsemme erityisen paljon iloa ja
kepeyttä. Jospa emme aina näkisi aivan kaikkea pahimman mahdollisen skenaarion mukaan? Jospa miettisimme, tarvitsemmeko todellakin jokaista tilojemme
kieltolappua? Jospa hiukan löysäisimme sitä kuuluisaa
nutturaa?

TÄLLÄ PALSTALLA TUNNETUT IHMISET KERTOVAT, MITEN HE SAAVAT ITSENSÄ VAUHTIIN.
SEPPO MUSTALUOTO NAUTTII, KUN KIRJOITTAMINEN SUJUU KUIN ITSESTÄÄN.

KORKEAN TYÖMORAALIN
TOIMINTAJÄNNÄREITÄ

NÄIN SAAN AIKAAN

I

lman kirjastoja Seppo Mustaluoto ei olisi
sitä, mitä hän nyt on. Näin hän ainakin
vakaasti uskoo.
”Kirjastot ovat vaikuttaneet elämässäni
hyvin paljon”, hän kertoo. ”Olen pikkulapsesta asti lukenut paljon, ja kirjallisuus on varmasti
osaltaan johdatellut elämääni.”
Aivan suoraan koulun penkiltä kirjailijaksi
Mustaluoto ei ryhtynyt, vaan takana on pitkä ura
ammattisotilaana ja lainvalvontaviranomaisena.
Kirjallisuutta on alkanut syntyä sotilaseläkkeellä.
Tuorein romaani, toimintajännärisarjan neljäs osa
Reikäpää, ilmestyi tänä vuonna, ja sitä edelliset
kolme teosta ovat ilmestyneet vuoden välein.
Viivyttelystä Mustaluotoa ei siis voi syyttää. Hän
ei kuitenkaan usko, että sotilastaustalla olisi asian
kanssa tekemistä.
”Ehkä se tulee enemmänkin työmoraalista, että
hoidetaan hommat nyt niin hyvin kuin osataan.”

säni pyöritellyt jotain ideaa. Työ lähtee varsin hyvin
liikkeelle, kun on alitajunnassa jo käsitellyt asiaa.”
Mustaluodolle ei sovi sellainen, että työ jätettäisiin edellisenä iltana kesken.
”Oli kyse sitten luvusta, kappaleesta tai jostakin
ajatuskulusta, pyrin aina saamaan pisteen päivän
työlle. Jos jotakin mielenkiintoista on kesken, en
malta lopettaa, vaan haluan nähdä, mitä seuraavaksi
tapahtuu.”
Mitään valmista kaavaa tarinalle Mustaluodolla
ei kirjoittamisen alkuvaiheessa vielä ole. Hän kuvailee lähtökohtaa häilyväiseksi. Työn edetessä teksti
alkaa luistaa niin, että välillä kirjailija itsekin yllättyy
uusista käänteistä.
Ihan aina kirjoittaminen ei
suju itsestään. Niinä päivinä Mustaluoto patistaa itsensä hommiin toteamalla, että päivä on paketissa
vasta, kun tiedosto on kasvanut vaikkapa tuhannella sanalla.
Joustavuutta kuitenkin löytyy.
”Jos tuntuu, ettei nyt ihan lähde, voin juoda
toisen kupin kahvia tai tehdä jotain aivan muuta.
Kunhan tavoitteeksi asetettu määrä tekstiä on kasassa ennen nukkumaanmenoa, se riittää.”
Ikävinäkään päivinä Mustaluoto ei erikseen
anna itselleen palkintoja tehdystä työstä. Suurinta
tyydytystä tuovat inspiraation löytäminen ja kirjoittamisen flow.
Kirjoittamisen ohella Mustaluodolla riittää
tekemistä metsätilallaan sekä koirien parissa. Lisäksi
hän on keksijä, jolla on useita patentteja eri puolilla
maailmaa. Muunlainen tekeminen tuo vaihtelua
kirjoitustyön rinnalle.
Mustaluoto harrastaa myös single malt -viskejä
nautiskelemalla kerran tai pari viikossa sormenleveyksellisen laadukasta juomaa. Viskien käyttöä
inspiraation lähteenä hän ei kuitenkaan suosittele
kenellekään.
”Joskus olen jostain syystä kokeillut kirjoittamista parin paukun jälkeen. Seuraavana päivänä
totesin, ettei kannattanut.”
PALKINTONA FLOW.

TYÖPAJA ALITAJUNNASSA. Mustaluoto aloittaa kirjoittamisen yleensä aamupäivällä sitten, kun
koirat on ulkoilutettu, kahvi juotu ja päivän sanomalehti luettu kaikessa rauhassa. Naputus alkaa useimmiten kuulua heti.
”Kirjoitusvaiheessa ajatukset pyörivät kirjoitustyön ympärillä, ja saatan olla nukkumaan mennesMAREK SABOGAL

  Seppo Mustaluo
don vinkki: "Jos
luova työ ei etene,
kannattaa tehdä
jotakin muuta.
Esimerkiksi urheilu
tekee hyvää, varsin
kin sellainen, jossa
joutuu keskittymään.

Tiedän, että kotimaisissakin kirjastoissa tehdään
lukuisia hauskoja, höpsöjä ja iloisia juttuja. Piristä päivääni ja jaa parhaat kevytmieliset vinkit sähköpostilla
osoitteeseen: lotta.muurinen@hel.fi .
PS.
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Ratkaisu löytyy hel
pommin, kun ei pin
nistä, vaan suuntaa
ajatukset muualle ja
rentoutuu."

ANNE SALOMÄKI
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