Lukija on alati matkalla
Kun miettii uskaltaako lähteä Kotkasta Kouvolaan, ajatus Suomen rajojen ylittämisestä tuntuu hupsulta ja
reissu Euroopan ulkopuolelle absurdilta. Tuskin kukaan olisi uskonut, että keväällä 2021 vain kotoiltaisiin
eikä tiedettäisi, palaako matkailu enää koskaan entiselleen. Tällä hetkellä Suomen lentokenttien
matkustajamäärä on laskenut 90 % tavallisesta. Erinomaisen etätyöteknologian takia on entistä vaikeampi
perustella, miksi ilmastonmuutosta pitäisi kiihdyttää lentelemällä kiivaasti yhdestä maailmankolkasta
toiseen. Siirtymä kestävämpään matkailuun tuntuu aiempaa paljon mahdollisemmalta.
Maata pitkin kulkeminen on tietysti lentämistä huomattavasti hitaampaa. Phileas Fogg ja Passepartout
ehtivät juuri ja juuri maailman ympäri 80 päivässä junalla ja höyrylaivalla (sekä kappaleen matkaa norsun
selässä). Nämä kulkuvälineet eivät ole vuosien saatossa olennaisesti nopeutuneet; matkantekijällä on
edelleen aikaa hengähtää ja katsella maisemia. Lentokone puolestaan kiitää paikasta toiseen ylimaallisella
vauhdilla. Keskiverrolla nykypäivän ilma-aluksella Jules Vernen sankarit olisivat voineet tehdä reissunsa
reilussa parissa vuorokaudessa. Liian helppoa? Liian helppoa.
Vaikka liikkeelle ei yleensä lähdetä ilman määränpäätä, matkanteolla on oma itseisarvonsa. Kodin jäädessä
taakse arkirutiini katkeaa, ja ihminen herkistyy havainnoimaan ympäristöään. Fyysinen matka voi olla avain
henkiseen muutokseen, siirtymä myös mentaalisesti yhdestä olosijasta toiseen. Huhtikuun haastekirjoissa
tehdään monenlaisia matkoja: pitkiä ja lyhyitä, ainutkertaisia ja toistuvia. Muutokset voivat tulla yhdellä
rysäyksellä tai hitaasti hiipien. Koskaan ei voi tietää, minne tarina lopulta päätyy.
Myös lukija itse asettuu aina alttiiksi muutokselle. Kirja kuljettaa mahdollisiin maailmoihin ja venyttää
ajattelun rajoja. Erityisen varmasti näin käy, kun tarttuu lukuhaasteen myötä johonkin teokseen, johon ei
muuten olisi tarttunut. Elämä on parhaimmillaan löytöretki, ei opasmatka.
Niko Kirjavala, Kotkan kaupunginkirjasto

LISÄÄ VINKKEJÄ HUHTIKUUN HAASTEESEEN
Kirja, jossa matkustetaan linja-autossa, junassa tai laivassa
















Mary Higgins Clark: Kuolema loistoristeilijällä
Paula Hawkins: Nainen junassa
Nelli Hietala: Varotoimia
Jack Kerouac: Matkalla
Claude Lévi-Strauss: Tropiikin kasvot *
Rosa Liksom: Hytti nro 6
Petja Lähde: Ilon kaava
Pascal Mercier: Yöjuna Lissaboniin
Arto Paasilinna: Hurmaava joukkoitsemurha
Ville Haapasalo: Junamatka Moskovaan *
Sirpa Saarikoski: Kesä kasiysi
John Steinbeck: Oikutteleva bussi
Morten Strøksnes: Merikirja *
Colm Tóibín: Brooklyn
Antti Tuuri: Bosbor Express *

Vaihtoehtolista: Kirja, jossa matkustetaan jalan















Johanna Sinisalo: Linnunaivot
Cheryl Strayed: Villi vaellus *
Gyalwang Drukpa: Jokapäiväinen valaistuminen *
Winston Groom: Forrest Gump
Cormac McCarthy: Tie
Patrick Modiano: Uinuvia muistoja
John Muir: Pitkä kävely Meksikonlahdelle *
Matias Riikonen: Iltavahtimestarin kierrokset
Paolo Coelho: Pyhiinvaellus
Charles Dickens: Kävelyretkiä Lontoon kaduilla *
W. G. Sebald: Saturnuksen renkaat
J. R. R. Tolkien: Taru sormusten herrasta
Robert Walser: Kävelyretki ja muita kertomuksia
Helena Waris: Nuorgamin vettä

* merkityt ovat tietokirjoja.
Lukuhaasteen saat kirjastosta tai Kyyti-Finnasta.

