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Helatorstai tuli vastaan nopeammin kuin ajattelin, samoin perjantai-vapaan myötä tienattu pitkä 
viikonloppu. Ja blogi jää kaiken tämän ihanan työ- ja vapaa-ajan jalkoihin. Näinhän se menee 
yhdellä sun toisella. Ehdin kuitenkin erään mietelmän kirjoittaa ennen tätä ylellistä pitkää 
viikonloppua: olen sitä mieltä, että blogissa täytyy ilman muuta voida myös kiukutella, jos vain 
pysytään aiheessa. Joten mutinoita -kategoria on tästä eteenpäin varattu kiukuttelulle, melkein 
kiukuttelulle tai jollekin sen sellaiselle. Kunhan kiukuttelu vain liittyy lasten ja nuorten 
kirjallisuuteen, ja mahdollisesti myös kritiikin kirjoittamiseen.  

Olen tässä jo pitkään kiukkuillut näkyvyys- ja profilointijutuista. Siitä syystä myös tämä 
blogiprojekti. Näkyvyysjutuilla tarkoitan siis lasten ja nuorten kirjallisuuden näkyvyyttä eri 
medioissa. Tämän kevään aikana otin itseäni niskasta kiinni, ja aloin tarkkailla miltä tilanne näyttää 
kahdessa eri lehdessä. Selvittääkseni olenko kiukkuillut turhasta vaiko en.  

Olen lukenut Hesaria ja Aamulehteä suurennuslasin kanssa, tyyliin "kadonneen lasten ja nuorten 
kirjallisuuden jäljillä". Eipä ole jälkiä paljoa löytynyt. Eli eipä ole paljoa juttuja julkaistu lasten ja 
nuorten kirjallisuudesta. Ja yleensä ottaen kulttuurisivuille ei ole turhan paljon tilaa tuhlattu 
kummassakaan lehdessä. Urheilulle tilaa riittää yllin kyllin, joka päivä molemmissa lehdissä, ja 
välillä tulee jopa tunne siitä, että urheilu on ainoaa ihmisen luomaa kulttuuria. Tämä harmittaa, 
koska kyllähän Suomessakin esim. tehdään paljon sekä ammattilais- että harrastelijatason teatteria, 
musiikkia, elokuvia, kaikenlaista. Ja kirjoitetaan paljon lasten ja nuorten kirjoja. Ja yleensäkin 
julkaistaan erittäin paljon kirjoja joka vuosi. Sekä kotimaista että ulkomaista kirjallisuutta. 

Profilointijutuilla tarkoitan sitä, että sitten kun jostakin lasten ja nuorten kirjallisuuteen tai 
yleensäkin kulttuuriin liittyvästä asiasta kirjoitetaan, otsikointi on tätä tyyliä: "Kirjallisuuslehteä 
lapsettaa". Tällä otsikolla julkaistiin Hesarin (26.4.2007) kulttuurisivuilla juttu Parnasson lasten ja 
nuorten kirjallisuudelle omistetusta numerosta (2/2007). En ole kyseistä Parnassoa lukenut, mutta 
Hesarin jutun mukaan numerossa käsitellään lasten ja nuorten kirjallisuutta sekä arvioiden että 
muiden kirjoitusten kautta.  

No sehän on kerrassaan hienoa, että kirjallisuuslehti omistaa kokonaisen numeron lasten ja nuorten 
kirjallisuudelle. Tai niin ainakin luulisi. Mutta miksi siitä pitää uutisoida tuollaiseen tyyliin? Minä 
en ymmärrä tuollaista, koska "Kirjallisuuslehteä lapsettaa" –otsikosta tulee selkeästi vähättelevä 
olotila, ja vähättely synnyttää tunteen siitä, että lasten ja nuorten kirjallisuuden on huonompaa kuin 
muu kirjallisuus. Mikä lasten ja nuorten kirjallisuudesta tekisi huonompaa kuin muusta 
kirjallisuudesta? Tai lasten ja nuorten kulttuurista yleensä? Minun on vain yksinkertaisesti vaikea 
käsittää sitä, miksi lasten ja nuorten kulttuuria profiloidaan selkeästi alakanttiin. Esim. eräät 
parhaista kirjoista joita olen lukenut, ovat ilmestyneet lasten ja nuorten kirjallisuuden kategoriassa. 

Tulipahan taas purettua. Olen kuitenkin sitä mieltä, että ihan asiasta valitan: olen tiiraillut lehtiä 
enemmän ja vähemmän viimeisen parin kuukauden aikana, ja vain pari hassua lasten ja nuorten 
kirjallisuutta/kulttuuria käsittelevää juttua on sattunut silmiin. Lukuviikosta uutisoitiin Hesarissa 
21.3.2007, siinä yhteydessä lyhyesti myös lasten ja nuorten kirjallisuudesta. Hanna Marjut Marttilan 
saamasta Kaarina Helakisa –palkinnosta uutisoitiin Hesarissa 22.3.2007, Hesarin koko C 3 sivu oli 
omistettu lasten ja nuorten kulttuurille 26.4.2007, ja Aamulehdessä julkaistiin arvostelu 5.5.2007 
Tuija Lehtisen kirjasta Rebekka ja Kesäprinssi. Tässäkö ne olivat? Varmasti on täytynyt olla jotakin 
muutakin, ehkä en vain ole huomannut tai leikannut niitä talteen. Oli miten oli, saldo on suorastaan 
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surkea parin kuukauden aikaväliltä. Etenkin jos ottaa huomioon sen, että urheilusta kyllä 
kirjoitetaan melkein lehteen kuin lehteen lähes joka päivä.  

Itse asiassa nyt kun aloin ajatella asiaa tarkemmin, niin eihän esimerkiksi Itä-Savossa ole edes 
kulttuurisivuja. Tai jos onkin, niin ovat kyllä melkein näkymättömät. Urheilusivut lehdessä kyllä 
on. Itukasta (Itä-Savo) on aivan turha etsiä esim. kirja-arvosteluja, niitä ei ilmesty. Ei lasten ja 
nuorten kirjoista eikä aikuisten kirjoista. Jos olen väärässä, kaikkia kunnia siitä Itukalle. Melkein 
toivoisin olevani väärässä. Savon Sanomissa taitaa olla kulttuurisivut, mutta eivät ne muistaakseni 
kovin näkyvät ole. Muutaman kirja-arvostelun muistan lehdessä joskus nähneeni, tosin ne eivät 
tehneet vaikutusta - on kritiikkejä ja on kriitiikkejä. Mutta kuinka ollakaan, urheilu kyllä näkyy 
lehdessä. Joka päivä.  

Länsi-Savosta en tiedä, enkä edes tiedä haluanko tietää. Puhumattamaan muista eri puolilla Suomea 
ilmestyvistä lehdistä. Ja puhumattakaan muista medioista - tuntuu että esim. televisiossa puhutaan 
lasten ja nuorten kirjallisuudesta suunnilleen kerran vuodessa: Finlandia Junior -palkintojen 
jakamisen aikaan.  

Joten lopetanpa tämänkertaisen vuodatuksen tähän. Nimimerkillä urheilulle ikuisesti katkera.  

Hyvää pyhää ja viikonloppua kaikille. 

 


