
 

SYTYTTÄKÄÄ MAJAKKAAN VALO!  AVAUSPUHEENVUORO KIRJASTOVÄEN SANANVAPAUS-KESKUSTELUSSA 

PERJANTAINA 2.10 Klo 10.00 TURUN KIRJAMESSUILLA 

 

Hyvät kuulijat, 

olen rakentanut tämän lyhyen avauspuheeni vanhojen herätyskokousten malliin. Ensin tulee tulta ja 

tulikiveä, heinäsirkkoja ja mustia pilviä. Kerron oudoista ennusmerkeistä ja Suomesta hämärtyvän 

todellisuuden maana. Sitten kerron mikä on uusi Jerusalem ja miten sinne päästään. 

 

Suomesta on tulossa alakuloinen hämärtyvän todellisuuden maa. Ihmiset eivät enää rokota lapsiaan. Moni 

ei tiedä enää kiertääkö aurinko maata vai maa aurinkoa. Moni luulee, että radioaktiivista maitoa voi juoda 

jos sen keittää. Ihmiset eivät enää tunne planeettojen nimiä. Monet sanovat vaalien alla, etteivät he muista 

mitkä puolueet ovat hallituksessa tai montako maanosaa maapallolla on. Kirjanmyynti laskee jo viidettä 

vuotta ja hallitus on päättänyt vähentää koulutus- ja tutkimusmäärärahoja.  Uusien yleisten kirjastojen 

perustamismäärärahoista luovutaan. Pohjois-Karjalassa on nähty valkoisia mustikoita. 

 

Tilanne meillä on vähän sama kuin Tolkienin ” Taru sormusten herrasta ”- kirjoissa. Mordorin piipuista 

nousee mustaa savua. Sauronin sotajoukot ja örkit kalisuttavat jo voitonriemuisina kilpiään . Ajat ovat 

vaikeat ja epämääräinen vastustaja on hyvin järjestäytynyt. Onko kirjastoihinkin hiipimässä myös samea 

alakulo?  Eivätkö kirjastoihmiset enää oikein usko, että yhteiskuntaan, kirjastoalaan tai omaan työhön voi 

vaikuttaa. Kellutaanko  kirjastoissa nyt vain omissa lammikoissa kuin ruutanat. Lukeeko Helle Kannilan tai 

Raoul Palmgrenin hienoja kirjoituksia enää kukaan ? 

 

Nyt täytyy, ystävät, säilyttää optimismi menettämättä kosketusta todellisuuteen niin kuin Aki Kaurismäki 

sanoo.  Nyt tarvitaan uutta, iloista kansanrintamaa ilon, mielikuvituksen ja sivistyksen puolesta.  Tolkienin 

kirjoissa ihmiset, haltijat, kääpiöt, vuorenpeikot, hobbitit, samoojat, entit ja Rohanin valkoiset ratsastajat 

liittoutuivat yhteen.  Samaa epäpyhää allianssia sameuden voittamiseksi, sananvapauden  ja paremman 

arkipäivän turvaamiseksi meilläkin nykyisin tarvitaan. Vaikka olisimme katuojassa, meidän on katsottava 

tähtiin!   

 

Albert Camus sanoi Nobelin kirjallisuuspalkinnon vastaanottajaispuheessaan Uppsalassa vuonna 1957: 

”Älkäämme etsikö ovea, ulospääsyä maailmaan mitenkään muuten kuin sen seinän läpi, jota vasten 

elämme. On sanottu, että suuret ajatukset tulevat maailmaan kyyhkysen tavoin. Ehkä jos herkistäisimme 

korvamme, kuulisimme kuin hienoina siivenlyönteinä valtakuntien ja taistelujen keskeltä elämän ja toivon 

hiljaisen liikkeen”. 

 



 

 

Hyvät ystävät  

Turun kirjamessut täyttävät tänään 25 vuotta.  Kirjamessujen suurena ideana oli muutama suuri visio, jotka 

olin oppinut kirjastoajoiltani.   Ajattelin silloin John Steinbeckin kirjojen nimiä: ” Hyvien ihmisten juhla”, 

”Ystävyyden talo” ja ”Torstai on toivoa täynnä”.  Halusin luoda Turun kirjamessuista Sherwoodin metsän, 

luovuuden ja sivistyksen vapaavaltion, jossa tekijät ja kokijat iloisesti löytävät toisensa.  Halusin, että 

kirjamessuista tulisi sekä pörssi että katedraali, sekä sirkus että yliopisto.  Muistin kirjamessuja 

suunnitellessani myös äitiäni. Häneltä kysyttiin usein , miksi hän lukee öisin. Äiti vastasi, että on kiusallista 

olla tyhmä.  

 

Annan nyt ilmaiseksi muutamia kirjamessuilla vuosien mittaan testattuja ja hyväksi havaittuja teesejä 

kirjastojen toiminnan virkistämiseksi ja kirjastoväen elämänlaadun parantamiseksi.  Erilaistukaa ystävät 

omien voimavarojenne pohjalta. Luokaa vuosittain vaihtuvia mittakaavavirheettömyyteen pyrkiviä 

työtapoja. Rakentakaa kirjastojenne sisälle erilaisia tieteen ja kirjallisuuden pienoismaailmoja, koska 

käyttäjänne ovat niin ihmeen erilaisia ja ihania ihmisiä. Tapahtumia järjestettäessä on aina pidettävä 

mielessä toisaalta yllätyksellisyys ja toisaalta tapahtumien, jumalanpalvelusmainen, rituaalinen toisto. 

  

Muistakaa leikin, oppimisen ja tarinankerronnan uudet sähköiset muodot. Rakentakaa uusia laajoja 

itsenäisiä tukiverkkoja. Pitäkää kirjaston ideana luovaa tihentymää, jolla on suuri epävarmuuden ja 

erilaisuuden sietokyky.  Muistakaa perhosefektit. Suosikaa kirjastojen normaalin ansaintalogiikan ylittäviä 

toimintaideoita. Muistakaa mottoa” Haluamme tuottaa halkeamia, joista valo virtaa historiaa.” Suosikaa 

kirjastoissa ihmisten onnistumisen edellytyksiä, satunnaisia, luovia kohtaamisia ja ihmisten syviä 

henkilökohtaisia kirjojen tai musiikin kautta tulevia armonvälähdyksiä.   

 

Kirjastoilla on suuri menneisyys ja loistava tulevaisuus!  Täytyy säilyttää optimismi menettämättä 

kosketusta todellisuuteen!    Samuli Parosen sanoin: ” Maailma on sana ”. Tervetuloa  ”Sananvapaus” -

seminaariin ja Turun juhlakirjamessuille.  Eläköön syksy, eläköön toivo, sytyttäkää majakoihin valo! 

 

Kari J. Kettula   

2.10.2015 

Taustamusiikkina: 

Bob Dylan, Seven days ja Things They Are a Changin’ 

https://www.youtube.com/watch?v=oihNpEyht9s
https://www.youtube.com/watch?v=e7qQ6_RV4VQ

