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                      IHMEEN TUNTUA VAALIMASSA 
 

                                  – AJATUKSIA LAPSILLE JA NUORILLE    
           KIRJOITTAVAN KIRJAILIJAN TEHTÄVÄSTÄ 
   
 
 
 

Ilmastonmuutos uhkaa elämää maapallolla. Nuoret lakkoilevat ilmaston puolesta. 

Kirjailijoilta odotetaan usein yhteiskunnallista vastuunkantoa, osallistumista yhteisiin 

keskusteluihin. Meidän toivotaan käsittelevän maailman uhkia ja sen 

mahdollisuuksia. 

Mikä on lapsille ja nuorille kirjoittavan kirjailijan tehtävä ja vastuu tässä ajassa? 

 
En kirjoita irrallaan ajastani enkä ympäristöstäni. Usein ajankohtaiset teemat ryömivät 

tavalla tai toisella teksteihini ilman, että varsinaisesti päätän alkaa niistä kirjoittaa. 

Käsittelen muun muassa merten saastumista ja pakolaisuutta uudessa Kadonnut 

kaupunki –nimisessä lasten fantasiaromaanissani. Ilmastonmuutosteemat ovat olleet 

näkyvissä lasten- ja nuortenkirjoissani jollain tavalla jo useita vuosia. 

 
Sillä, joka saa äänensä kuuluviin kirjan kansien sisällä, on aina valtaa. Siksi kirjailijan 

on erityisesti pohdittava, mistä puhutaan, kenestä puhutaan ja miten puhutaan. Kuka 

saa äänen? Onko kaikilla tasaveroinen mahdollisuus tulla kuulluiksi? 

 
Tilauksesta en silti pysty kirjoittamaan itseäni koskettavaa, hiertävää tekstiä, vaan 

aiheen on noustava itsestäni. Vain siten kirjoittaminen tuntuu lähtevän lentoon ja 



kantavan. Kirjoittamiseni on usein hidasta. Kirjan tekeminen vaatii myös paljon 

taustatutkimusta. Monet päivänpolttavat aiheet ehtivätkin vanhentua, jos niitä varten 

vasten yrittää ujuttaa tekstiinsä. Samoin on laita aikakauden muoti-ilmauksien ja 

vaikkapa viimeisimpien digitaalisten sovellusten. 

 
On kuitenkin tärkeää, että lasten- ja nuortenkirjoissa tehdään näkyviksi maailmaa ja 
sen ongelmia.  
 
Kirjoista löytyvien teemojen lisäksi lasten- ja nuortenkirjallisuus vaikuttaa ja muuttaa  
 
maailmaa myös muilla hienovaraisilla tavoilla. 
 
Lapsena lukiessani koin kirjojen huokuvan eräänlaista lämpöä, joka tarttui minuun 

eikä lähtenyt enää irti. Kirjoittaessani etsin tuota samaa tunnetta ja koetan välittää sitä 

eteenpäin.  

 
Mistä tuo lämpö sitten syntyy – tuo tunne, joka kenties saa lukijan palaamaan kirjojen 

äärelle? Kirjoittamista on vaikea tyhjentävästi selittää, mutta se on sukua leikille ja 

unelle ja näin siis myös lapsuudelle. Joskus kirjoittaessani tunnenkin samaa lämpöä 

kuin unessa, sadussa tai silloin, kun lapsena leikin yksin hiljaisessa huoneessa. 

 
Ihmeen tuntu vetää puoleensa 

 
Kirjoitustyöni ydintä on etsiä tarinoita, jotka varjelevat maailman salaisuuksia ja 

pitävät yllä ihmeen tuntua. Salaisuudet ja ihmeet ovat oleellinen osa kirjoista 

huokuvaa lämpöä. Haluan teksteilläni näyttää mielikuvituksen voiman ja juhlia sitä. 

Ehkä juuri siksi maaginen realismi ja fantasia kiehtovat minua. Fantasian keinoin voi 

myös kertoa paljon maailmasta. 

 
Rikas ja monipuolinen kielen käyttö on tärkeä osa lasten- ja nuortenkirjallisuuden 

vetovoimaa. Riimit, rytmit, sanojen värit ja maut ovat kielen tanssia ja tuottavat 

kokijalleen iloa. 



Kirjat kehottavat pysähtymään sanojen ja niiden muodostamien merkillisten liittojen 

äärelle. Myös kuvitustaide on merkittävässä roolissa lasten- ja 

nuortenkirjallisuudessa. Esimerkiksi pieniin luonnon yksityiskohtiin fokusoidessaan 

lastenkirjojen kuvat ja tekstit ovat ikkunoita ihmeellisiin ja elintärkeisiin 

todellisuuksiin. 

 
Sanoin ja kuvin lasten kuvakirjojen tekijät voivat tehdä näkyviksi elämän hienoja ja 

salaperäisiä vivahteita. Voimme näyttää pienimmillekin maailmasta jotakin 

ihmeellistä, herkkää, riemukasta ja merkityksellistä. Näin vahvistuu lapsen 

mielikuvitus sekä hänen kykynsä arvostaa kirjallisuutta ja taidetta. Kuvakirjat ovat 

usein vauvan ensikosketus taiteen voimaan ja kykyyn saattaa meidät sopivasti 

sivuraiteille kaikesta arkisesta ja kuluneesta. Tämänkin vuoksi koen, että lukeminen 

lapselle on suurimpia lahjoja, joita hänelle voi antaa. 

 

Rauhaa kohdata itsensä ja toiset 
 

Kirjallisuus on rauhan paikka. Kuten luonnon tarkkailu, myös kirjoittaminen vaatii 

hiljentymistä ja ajan ottamista. Sanat nousevat hiljaisuudesta, ne löytävät paikkansa, 

värinsä ja painonsa juuri hiljaisuudessa. Myös lukeminen uhmaa nykypäivään liitettyä 

kiirettä ja tehokkuusajattelua. Metsän lailla kirjat ovat aina auliisti valmiita antamaan 

meille sitä, mistä meillä on eniten puutetta: tilaa hengittää omassa rytmissämme ja 

kohdata itsemme. 

 
Kouluvierailuillani olen usein kysynyt lapsilta ja nuorilta, mitä lukemien merkitsee 

heidän elämässään. Olen kuullut monta kertaa heidän kertovan, että lukeminen on 

hyvä harrastus siksi, koska kirjat antavat heille rauhallisen paikan vain olla ja levätä. 

Voi kokea lohtua ja eheytymistä, voida hetken hyvin, kun saa unohtaa muun 



maailman. Lukijalle kirjailija voi suoda näitä levon ja rauhan hetkiä monin tavoin, 

vaikka kirjan aihe olisi raastavakin: esimerkiksi kielen tasolla, kerronnan rytmillä ja 

fantasian avulla. 

 
Kirjat eivät vaadi reagoimista, tykkäysnapin painamista, vaan ne ovat valmiita 

keskustelemaan lukijansa kanssa. Keskustelukumppanilleen kirjat antavat niin paljon 

aikaa kuin hän tarvitsee. 

Kirjojen rauhassa lukijan on mahdollista löytää jotakin omasta itsestään. Itsensä voi 

tavata kuvittelemalla olevansa joku toinen. Toisen ihmisen sanoja pitkin 

ääriviivamme joskus yhtenevät ja voimme hetken jakaa yhteisen ihmetyksen ihmisenä 

olemisesta.  

 
Kirjallisuus – kuten kaikki taide – usein elävöittää ja herkistää tunne-elämää. Kirjojen 

avulla voi saada kosketuksen omaan sieluunsa, sydämeensä ja ytimeensä. Jos ei ole 

kosketuksessa itseensä ja pohdi, mitä oikein tuntee ja ajattelee, voi olla vaikeaa olla 

todellisessa yhteydessä muihinkaan. Taiteen ja kirjallisuuden avulla on mahdollista 

kohdata toiset ihmiset syvemmällä tasolla, jossa me kaikki esimerkiksi 

kansallisuudestamme, varallisuudestamme ja etnisestä taustastamme riippumatta 

olemme yhdenveroisia syvimpien toiveidemme, pelkojemme ja kysymystemme 

kanssa.  Kirjallisuus voi siis auttaa meitä kommunikoimaan toistemme kanssa ja 

elämään yhdessä sopuisammin. 

 
Kysymyksiä ja keskeneräisyyttä 

 
Tässä maailmassa emme ymmärrä lähellekään kaikkea, mitä tapahtuu. Kirjallisuuden 
voima ja  
 
lämpö onkin juuri hauraudessa, kysymyksissä, halkeamissa totutusta.  

 



Lasten- ja nuortenkirjoissa on oltava vapautta hengittää. Niiden täytyy antaa tilaa, ei 

valmiita vastauksia. Usein ne herättävätkin kysymyksiä elämästä ja ihmisenä 

olemisesta maailmassa, jossa on vain harvoin aikaa kysymyksille ja 

keskeneräisyydelle. Uusia näkökulmia syntyy kuluneiden ja pitkään hellittyjen tilalle. 

Vallitsevat itsestään selvyydet kyseenalaistetaan esimerkiksi siitä, mitä tarkoittaa 

menestys: onko se rahaa, kuluttamista tai vaikkapa julkisuutta. 

 
Lasten lukuharrastuksen vähenemisen voivottelu ei auta kirjailijoita, vaan meidän on 

jatkettava työtämme. Emme saa menettää uskoamme tarinoihin. Kertomusten samoin 

kuin kauneuden ja mysteerien kaipuu on osa ihmisenä olemista. Meidän on otettava 

lukijaa kädestä kiinni ja tempaistava hänet matkaamme parhaan kykymme mukaan.  

 
Tarinat välittävät toivoa 

 
Uskon kirjallisuuden voimaan, hiljaisiin hetkiin käsikirjoitusten ja kirjojen äärellä. 

Kirjallisuudessa on minulle pohjimmiltaan kyse toivosta. Kirjallisuus on elämää, osa 

sen elävää virtaa. Kirjoittaessani toivon voivani viedä sitä virtaa eteenpäin omalta 

osaltani. 

 
Kyky kuvitella – mikä voima! Mielikuvitusta ja yhteyttä omaan itseen sekä muihin 

vahvistaessaan kirjat antavat tilaa toivolle ja unelmille. Ihminen, joka osaa kuvitella, 

pystyy näkemään vaihtoehtoja ja omaa napaansa pitemmälle. Parhaimmillaan kirjat 

ovatkin taistelua kyynisyyttä ja näköalattomuutta vastaan. Palatakseni vielä kerran 

siihen merkilliseen lämpöön, jonka olen kokenut huokuvan kirjoista: Tarinat ovat aina 

valaneet uskoa siihen, kuinka elämästä ja sen isoistakin haasteista on mahdollista 

selviytyä. 

 
	  


