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Kirja-
pääkaupungin 
kuulumisia
Sastamala julistau-
tui vuoden 2013 alus-
sa kirjapääkaupungiksi. 
Alueviestin juttusarjas-
sa "Kirjapääkaupungin 
kuulumisia" kerrotaan, 
mitä kaikkea kirjaan 
liittyvää paikkakunnal-
ta löytyy.

Jutut ovat luettavissa 
myös Sastamalan kau-
pungin matkailusivus-
tolla www.sastamalan-
seudulle.fi 

Kirjapäivät 30 vuotta

Tule, tule hyvä kirja, 
älä tule paha kirja

 ▶  Juhlavuoden kiertue alkoi Sastamalan pääkirjastolta. 
 ”Olisiko syytä laatia lapsilta  kiellettyjen kirjojen lista?”

Vanhan kirjallisuuden päivien 30-vuotisjuhlavuoden avauskiertueen keskustelijoina olivat Katja Kettu, Leena Ma-
jander-Reenpää, Annamari Arrakoski ja Petteri Leino.

 • Jaana Grankvist
jaana.grankvist@alueviesti.fi 

Kirjan ja kirjallisuuden kave-
reille tarjottiin helmiä, kun 
Sastamalan pääkirjastolla pol-
kaistiin käyntiin Vanhan kir-
jallisuuden päivien 30-vuo-
tisjuhlavuosi. ”Omalla paik-
kakunnallanne ette varmaan 
aina ihan oikein käsitäkään, 
kuinka iso merkitys kaupun-
gissanne järjestävällä kirjalli-
suustapahtumalla valtakun-
nallisesti on”, kehui vuoden-
vaihteessa kirjallisuuspäivi-
en puheenjohtana aloittanut 
Leena Majander-Reenpää.

 ▶ Hänen lisäkseen juhla-
vuoden avajaistapahtuman 
keskustelijoina olivat kirjaili-
ja Katja Kettu, Akateemisen 
kirjakaupan johtaja ja Suo-
men Kirjainstituutin sääti-
ön hallituksen puheenjoh-
taja Annamari Arrakoski ja 
antikvariaatti Petteri Leino.

Kirjan ja kirjallisuuden 
puolesta puhuneet ovat hie-
man huolissaan, miten lap-
set ja nuoret saataisiin pie-
nestä pitäen rakastamaan 
kirjoja. Lukemisen suosion 
jarruttajina television tuijot-
tamisen lisäksi pörrää tieto-
tekniikka internetteineen ja 
sosiaalisine ryhmineen.

 ▶ Keskustelijat kääntelivät 
tulevaisuuden kristallipalloa 
vakavamielisen leikkisästi 
ja palasivat omiin lapsuus-

muistoihinsa, kun kirjoja 
joutui paikka paikoin luke-
maan vanhemmilta salaa tas-
kulampun kanssa peiton alla.

”Voisikohan jo hiekka-
laatikolla alkaa hokea 'tu-
le, tule hyvä kirja' eikä si-
tä totuttua 'tule, tule hyvä 

kakku'. Ja voisikohan kir-
jasta tulla se salassa tehty-
jen juttujen, kuten känny-
kän jatkuvan selailun kal-

tainen mielenkiinnon koh-
de. Pitäisiköhän laatia lap-
silta kiellettyjen kirjojen 
lista, niin jopa voisi alkaa 

kiinnostus lukemiseen kas-
vaa.”

 ▶ Reenpää kertoi olevan-
sa tyytyväinen nuorien, nou-
sevien kirjailijoiden osaa-
miseen. Viime viikon tilai-
suuden kirjailijavieraan Kat-
ja Ketun Kätilö-kirjaa on 
käännetty jo kuudelle kielel-
le, ja sen oikeudet on myy-
ty 14:ään maahan. Norjassa 
Kätilö on valittu vuoden par-
haaksi käännösromaaniksi.

”Lukijana minulle kirja 
tarkoittaa yksityisyyttä. Lu-
keminen vie maailmoihin, 
joissa voin olla suojattuna 
toisten ihmisten lähestymi-
seltä. Valitettavasti monet 
ajattelevat perinteisen kir-
jan olevan vaikea formaat-
ti verrattuna sähköisiin jul-
kaisuihin.”

 ▶ Lapsia saatikka nuoria ai-
kuisia kirjaston tilaisuudes-
sa ei nähty. Paikalla oli pari-
kymmenpäinen yleisö, joka 
koostui keski-ikäisistä ja si-
tä vanhemmista henkilöistä.
Seuraava kirjapäivien kier-
tue on Tampereen Messujen 
yhteydessä keväällä. Tuol-
loin kirjailijavieraana on Sal-
la Silmukka.

Kirjailija Katja Kettu jakoi omistuskirjoituksia Tyrvään Kirjakaupan Sirkka-Liisa Lei-
non kirjastolle tuomiin kirjoihin.

 ▶ TOIMITTAJAN KOMMENTTI

Tarinoilla ympäröity
Kirjastolla keskustelun puheenjohtaja 
Leena Majander-Reenpää pyysi yleisöä 
pohtimaan, kuka potee huonoa omaa-
tuntoa siitä, että ei ole lukenut kaik-
kia kotona olevia kirjoja. Keskustelijois-
ta Katja Kettu vastasi, että hän ei pode. 
Mummolasta tuoduista kirjoista kymme-
net ja taas kymmenet ovat lukematta, ei-
kä haittaa yhtään.

Olen samoilla linjoilla. On turvallista 
ja kodikasta, kun ympäröi itsensä kirjoilla. 
Ei niitä kaikkia tarvitse ahmia. Tärkein-
tä on saada olla erilaisten tekstien ja tari-
noiden ympäröimänä. Aina voi lukea kir-
jan sieltä kirjan täältä, hakea kirjakaupas-
ta tai kirjastosta täydennystä, jos siltä tun-
tuu. Lukemisesta ei pidä stressaantua, ku-
ten ei puutarhanhoidostakaan.

Keskustelusta 
poimittua

”En saanut lapsena lukea 
Aku Ankkaa, koska van-
hempieni mielestä lehti 

oli porvarillista hapatusta.” 
 Katja Kettu

”Sormen heristäminen 
lukemaan usuttami-
seen pienentää helpos-

ti ystäväpiiriä. Niiden, jot-
ka eivät lue ollenkaan tai lu-
kevat vain vähän, pitäisi itse 
ymmärtää, että kyllä esimer-
kiksi siellä Facebookissa voisi 
vähemmänkin aikaa viettää.”
 
 Annamari Arrakoski

”Kirja on nimenomaan 
esine. Ja business-ih-
misiä kehottaisin lu-

kemaan enemmänkin ihan 
muuta kuin omaa ammatti-
kirjallisuutta.” Petteri Leino”Sääli, että kirjahyllyt ei-

vät ole muotia. Voisi-
kohan sisustussuunnit-

telijoiden kanssa alkaa teh-
dä yhteistyötä niin, että he 
alkaisivat suosia ja suositella 
kirjahyllyjä sisustuselemen-
teiksi. Tämä saattaisi edistää 
lukemistakin.” 
 Kirjailija Pirjo Tuominen 
 (yleisöpuheenvuoro)

Keskustelijoiden 
kirjavinkkejä
Pauliina Rauhala: Taivaslaulu
David Foster Wallace: Vastenmielisten tyyp-
pien lyhyitä haastatteluita

Tommi Kinnunen: Neljäntienristeys
Tove Jansson: Kuvanveistäjän tytär
Tuula Karjalainen: Tove Jansson
Tuomas Kyrö: Kunkku
Toni Morrison: Koti
Lee Childin tuotanto
Otto Wille Kuusisen elämäkerta
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