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Palvelu

Viimeinen mohikaani 
pyörien päällä

 ▶”Kirjastoauto täällä vielä rimpuilee.”
 • Veli-Matti Saksi
veli-matti.saksi@alueviesti.fi 

Hieman allapäin istuksiva 
Eetu Koivula silmäilee sau-
ruksista kertovaa kirjaa. Hän 
nousi Sastamalan kirjastoau-
toon Karkun koulun pysäkiltä.

”Luen kaikenlaisia kirjoja ja 
lainaan niitä aika paljon. Nyt 
en lainaa, koska kirjastokort-
ti jäi kotiin.”

Koulun 1-2 -luokkien opet-
taja Mari Aukela vahvistaa, et-
tä lapset ovat ahkeria lainaajia.

”Käymme joka kerta autos-
sa. Yleensä lapset löytävät jo-
takin lainattavaa. Lisäksi he 
käyttävät koulun omaa pikku-
kirjastoa.”

 ▶ Viidesluokkalaiset odot-
tavat ulkona vuoroaan.

Kirjastoauton kuljettaja ja 
hoitaja Jaakko Mäkelä eli Jas-
ka polkaisee oven auki pöy-
dänaluspainikkeella.

”Tulkaa sisään vaan. Kyl-
lä Tapparan pipo päässä kel-
paa tulla.”

Oppilaitten matkaan läh-
tee kelpo määrät Aku-Ank-
ka -kirjoja.

”Ne ovat olleet koko vuo-
den pannassa, kun opettaja 
oli sitä mieltä, että Aku-An-
kat eivät ole kirjoja vaan sarja-
kuvia. Nyt sitten saa lainata, ja 
sen huomaa”, valaisee koulun-
käyntiavustaja Sirpa Rintala.

 ▶ Kotimaiset dekkarit ja 
suomalaiset naiskirjailijat ovat 
Pirkko Joen suosiossa. Hän 
piipahtaa autolla aina, kun se 

Lampistentielle tulee eli kah-
den viikon välein.

”Kun kerran näin hyvä pal-
velu on, niin sitä pitää käyttää. 
Luen joka ilta ennen nukku-
maan menoa. Esimerkiksi Pir-
jo Tuomisen kaikki kirjat ovat 
tuttuja.  Enkä tyydy lainaamaan 
vain kirjoja, sillä isäntä kaipaa 
rautalankamusiikkia, joten cd-
levyjä kannan aina kotiin.”

Jaska ohjastaa kylien vii-
meisen palvelumohikaanin 
eli Herra Hakkaraisen Kello-
kiventielle.

”Usein nämä pysäkit ovat 
siellä, missä asuu muutama 
ihminen, jotka käyttävät pal-
velua. Ruuhkaisia paikkoja 
ovat oikeastaan vain koulut 
ja päiväkodit. Tarpeellisek-
si auto vissiin koetaan, koska 
viime vuonna teimme jälleen 
ennätyksen. Lainoja kertyi yli 
65 000, kun edellisvuonna 
määrä oli vajaat 64 000.”

 ▶ Autoon  nousee Kello-
kiventiellä Eine Tirkkonen, 
jonka portin pieleen auto sei-
sahtuu.

”Täältä saa aina ne kirjat, 
jotka ovat jokin aika sitten il-
mestyneet. Minua kiinnostaa 
historia. Nyt löysin Aki Raa-
tikaisen Kristallinkuninkaan. 
Onkos sinulla sellaista kirjaa, 
jonka nimi on Lapsi 312, ky-
syy Eine Jaskalta.

Autossa ei ole. Pyrähdys 
tietokoneelle ei tuota tulosta. 
Puhelinkeskustelu pääkirjas-
tolle ratkaisee ongelman.

”Seuraavan kerran, kun tulen, 
on kirja mukana”, lupaa Jaska.

Rieniläntiellä ystävykset 
Ritva Nikkilä ja Ulla Ränsi 
kelkottelevat pysähdyspaikal-
le. Nyt Jaska kuulee vain ke-
huja, jotka kaupungin työnte-

kijöille ovat harvinaista herk-
kua.

”Joku juuri soitteli Vam-
malasta. Sanoin, että menen 
kirjastovaunulle ja parempaa 
hoitajaa ei ole kuin Mäkelän 
Jaakko. Ei ole ollut koskaan 
näin hyvää”, kehaisee Ritva.

”Vaikka, kyllä se Karimäen 
Jukkakin hyvä oli.”

 ▶ Nohkuan seuraintalolla 
Tyrisevällä autoon tuppautuu 
kerralla viisi lainaajaa. Heistä 
yksi on Hannu Liemola, jon-
ka lainausura pyörien päältä 
alkoi 1988. Sen jälkeen hän 
on autossa käynyt lähes joka 
kerta, kun se talolle tulee.

”Ei minulla mitään erityis-
kirjoja ole, joita luen. Minulle 
kelpaavat kaikki, lehdet myös. 
Mitäpä sitä täällä kylillä muu-
ta tekee kuin lukee.”

Tyrisevältä, kuten muu-
altakin Sastamalan laajal-
ta maaseudulta ovat palvelut 
kaikonneet. Syrjäkylille eivät 
juuri muut löydä kuin postel-
jooni ja verottaja. Niin, ja kir-
jastoauto.

”Se kirjastoauto täällä vielä 
vähän rimpuilee, joten sitä pi-
tää myös käyttää”, sanoo Han-
nu vakaasti.

Kirjastoauto
 ▶ Nimi: Herra Hakkarainen ja ikä yhdeksän vuotta.

 ▶ Kirjoja ja muuta aineistoa autossa 3 500 kappaletta. Saa 
myös vaikkapa lumikengät, jos tilaa.

 ▶ Pysäkkejä Sastamalassa 94. Kiikoinen on harkinnassa.

 ▶ Lainauksia viime vuonna 65 409. On pääkirjaston jäl-
keen toiseksi vilkkain lainauspiste. Aineistolainoja oli viime 
vuonna kaikissa toimipisteissä yhteensä 448 080.

 ▶ Autossa kirjastokortin käyttäjiä viime vuonna 1 200, 
kun koko Sastamalassa 10 023.

 ▶ Vilkkain pysäkki on Muistolan koulu. Siellä tehtiin vii-
me vuonna 4 984 lainaa.

 ▶ Uusia pysäkkiajatuksia otetaan vastaan.

 ▶ Kirjastoauton tarkoitus ei ole sammuttaa pieniä kirjas-
toja vaan olla täydentävä palvelu maaseudulla.Eetu Koivula tyytyi tällä kertaa vain silmäilemään kirjoja, sillä lainauskortti jäi kotiin.

Ritva Nikkilä on Herra Hakkaraisen vakioasiakas. Hannu Liemola (oik.) on Jaskan vakioasiakas, joka käyttää 
kirjastoautoa joka kerta, kun Tyrisevälle tulee.

Kirja-
pääkaupungin 
kuulumisia
Sastamala julistau-
tui vuoden alussa 
kirjapääkaupungiksi. 
Alueviestin uudessa 
juttusarjassa "Kirja-
pääkaupungin kuulu-
misia" kerrotaan, mi-
tä kaikkea kirjaan liit-
tyvää paikkakunnalta 
löytyy.

Jutut ovat luetta-
vissa myös Sastama-
lan kaupungin mat-
kailusivustolla www.
sastamalanseudulle.fi 


