
EDELLINEN teemana:
Ruotsin ja Venäjän perintö

Aleksanteri I & II
Lenin museo

Aimo Minkkinen

Kustaa III
Kustaa XVI & Silvia

Svenska dagen

Kun luet kirjaa, tutkiskelet kirjailijan
kautta itseäsi. Kirja aktivoi omaa ajattelua
ja antaa aikaa pohdinnalle, toisin kuin
ohivilistävä elävä kuva. Jos kirjoittaja ja
lukija eläytyvät, tulee roolihahmoista
uskottavia myös dekkareissa.

Timo-Olavi Jalkanen on taiteilija, toimittaja
ja valokuvaaja. Hän vie meidät viikoittaiselle
kulttuurimatkalle taiteilijoiden, kirjailijoiden,
teatteri-, elokuva- ja musiikkimaailman ihmis-
ten pariin. Näemme myös mielenkiintoisia
paikkoja ja ihmisiä hänen valokuvaamanaan.
Lisää kuvia, sekä haastattelut ovat luettavissa
ja kuultavissa webissä: www.databooks.com.

Entä jos Pirkanmaa ei lobbaisi

Vihtorin kirjaston dekkari-illassa puhevuoron saa
ylöjärveläinen Harri István Mäki, joka on monipuolinen kirjai-
lija, dramaturgi ja Oriveden opiston sanataiteen opettaja. Hän on
kirjoittanut yli 40 kirjaa. Kohdelukijat ovat vaihdelleet juuri luke-
maan oppineista lapsista kaiken kokeneisiin aikuisiin.

- Eläydyn eri-ikäisten maailmoihin. Kirjailijan työ on lähellä
näyttelijän työtä. Draama tehdään katsojalle tai lukijalle. Kirjai-
lija saa olla ohjaaja, näyttelijä, leikkaaja, lavastaja ja äänimaail-
man luoja - ihan kaikki. Kirjailija on kamera, joka
kulkee läpi tarinan. Monet kirjani sijoittuvat Tam-
pereelle. Kun itse kuljen siellä eri paikoissa, tule-
vat tunnemuistikuvat kirjoistani edelleen mieleeni.
Tarinat jäävät kummittelemaan ja henkilöhahmot
tulevat joskus uniinikin. Jotta pääsen niistä eroon,
pitää minun kirjoittaa taas uusi kirja, Mäki nau-
rahtaa.

- Kirjoitan hyvin erityyppisiä kirjoja. Minulle
kirjailijan ammatti on kuin vikuroiva poni, joki vetää yllättäviin
suuntiin. En halua lokeroitua. Eläydyn katsomaan maailmaa
monesta kulmasta erilaisten roolien kautta. Voin katsoa parin
sekunnin kadulla tapahtuvaa asiaa yhtä hyvin pienen rotan kul-
masta, kuin ohiajavan Bemarin ajajan kulmasta, Mäki kuvailee.

- Kirjoittaminen on minulle eläytymisleikki. Lapset elävät
voimakkaasti eri asioissa, aikuistuessa eläytyminen usein ka-
toaa. Minulla se on jatkunut ja siitä on tullut ammatti.

-Tunnemaailma kirjassa on kirjailijan omaa. En
voi keksiä, miten joku toinen tuntee. Mutta olen
kokenut itse paljon asioita, positiivisia ja negatiivi-
sia. Kirjoittaminen on kuin hissi, jolla menen noihin
erilaisiin tunnelokeroihin, aktivoin, herättelen ja yh-
distelen niissä olevia asioita. Taikatemppu on saada
ihmiset uskomaan asioihin. Parhaimmillaan lukija
saattaa jopa suuttua, kun saan hänet mukaan tari-
naani. Joskus hän saattaa ihmetellä, miten tiesin, kuinka hän itse
asioista ajattelee.

Kuuntele haastattelu: www.databooks.com

Dekkareista lastenkirjoihin

“Kunnon
lobbari ei

uhraa
moraaliaan.”

Jussi Lähde

Vihtorin kirjaston hämyisillä sohvatuoleilla istuu neljä
vakavailmeistä henkilöä. Kaasutakan lepattava liekki heijastuu
heidän silmistään kun he vuorollaan puhuvat paikalle keräänty-
neille kuulijoille. Nyt kyseessä ei ole dekkari, vaan Lobbauskir-
jan esittelytilaisuus. Kirja pureutuu nimensä mukaisesti aihee-

seen, joka nostaa henkilöistä riippuen ristiriitai-
siakin tunteita pintaan.

 Haastattelijana toimii entinen ministeri Kari
Häkämies (kuva alaoik.). Kirjan neljästä kirjoit-
tajasta paikalla on kolme. Martti Ahtisaaren
“presidentintekijä” ja kirjailija Jussi Lähde (kuva
yläoik.), kansanedustaja Harri Jaskari (kuva
ylävas.) sekä  hallintotieteiden maisteri Minna
Hyytiäinen (kuva alavas.). Yksi kirjoittajista,

Suomenmaan päätoimittaja Pekka Perttula, ei ole paikalla.
Monikymmenpäinen joukko paikalle saapuneita kuuntelee

kirjoittajien puheenvuoroja kirjastaan. Jokaisella on oma näkökul-
mansa aiheeseen. Lähde puhuu lobbauksen olemuksesta, moraalis-
ta ja tulkinnasta. Hänen näkökulmansa on “lobbauksen sielu”.
Jaskari, joka on kirjan alullepanija, katselee lobbausta alueellisen
“tehtävän” kannalta. Hyytiäinen pohdiskelee lobbaukseen liit-
tyviä laintulkintoja.

Tilaisuuden jälkeen tapahtuvassa haastattelussa
pääsen vaatimaan kiteytettyjä ajatuksia. Miksi lob-
baus-sanalla on julkisuudessa joskus myös huono
kaiku? Pitäisikö sanalle löytää synonyymi?

- Lobbaus-sanassa ei ole vikaa. Kunnon lobbari ei
uhraa moraaliaan. Tämä kirja kertoo myös niistä asi-
oista, sanoo Lähde.

- Jos esim. Pirkanmaa ei lobbaisi asioitaan vaikka-
pa pääkaupungin suuntaan, hoitaisimme tehtävämme todella
huonosti, Jaskari kiteyttää.

Mistä kirjaa saa? Katso lisää: www.databooks.com

“Jos Pirkanmaa ei
lobbaisi muualla,
toimisimme tosi

huonosti.”
Harri Jaskari

Kohti joulua 

UMO & 
JOhanna KUrKela
JOUlUKOnsertti

Ti 14.12. klo 19.00 
Aleksanterin kirkko, Tampere
Liput: 20/15/10 € (+ mahd. toim. kulut)
Ennakkoon: lippupalvelu

Erikoiskahvit, haudutetut
teet, suolaiset ja makeat

leivonnaiset sekä
Pappagallo jäätelöt.

GLÖGI &
PIPARI 2,50

Jukka Rintala
Juha Meuronen

ma-pe 10-17, la 10-15
su 12-17, vapaa pääsy

Pispalan Valtatie 13
puh. 0400 731 262

Art Pispala
Pispalan Taidetalo
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