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• kirjamessut arabiankielisessä maailmassa kustantajien kohtauspaikkana 

• 200 000 kävijää 

• teemamaana Korea 

Matkan tarkoitus oli tutustua kirjamessuihin ja kirjamarkkinoihin arabiankielisessä maailmassa.  Abu Dhabin 

kirjamessuja pidetään keskeisimpinä ja ne ovat ehdottomasti suurimmat.  Kuuden messupäivän aikana 

messuilla oli 874 näytteilleasettajaa 58:sta maasta, 180 tapahtumaa ja 200 000 vierailijaa. 209 koulua ja yli 

10 000 koululaista kävi messuilla ja esillä oli noin puoli miljoonaa kirjaa. Näytteilleasettajien määrä nousi 

edellisestä vuodesta 4 % mitä voi pitää hyvänä saavutuksena, alkoivathan alueen levottomuudet kuluvan 

vuoden tammikuun puolessavälissä.  Poliittinen tilanne ei kuitenkaan millään lailla näkynyt messuilla tai 

kaupungilla sen enempää kuin kustantajien kanssa keskustellessakaan. Seuraavat messut järjestetään 28.3.-

2.4.2012 edelleen yhteistyössä Frankfurtin kirjamessujen organisaation kanssa.  

Luvuista voi päätellä, että messut ovat erittäin tärkeä kohtauspaikka sekä arabiankieliselle maailmalle että 

niiden kirjallisuudesta kiinnostuneille.  Messupäivien aikana yli 2500 kävijää osallistui messujen 

ammatillisiin tai kulttuurisiin tapahtumiin. Kaiken kaikkiaan messut oli hyvin organisoitu, tila erinomainen ja 

palvelut hyvät. Kansainvälisten messujen työntekijät olivat hyvin kielitaitoisia samoin kuin paikalla olevat 

kustantajat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Huomasi, että kirjamessut ovat tärkeitä 

myyntitapahtumia, sillä kattavaa kirjojen levitystä ei arabimaissa ole vaan ostot ja myynnit tehdään 

enimmäkseen  messuilla. Kirjakaupat ovat tärkeitä ostajia. 

Vierailin myös muutamassa kirjakaupassa ja havainto myytävästä kirjallisuudesta yllätti: kaupan oli 

arabiankielisten kirjojen lisäksi runsaasti englanniksi olevaa kirjallisuutta niin lapsille kuin aikuisille. Myös 

monet myytit murtuivat: kirjakaupan hyllystä löytyi esimerkiksi kirja ”Sex in the City”, muiden joukosta.  

Samoja kirjoja oli toki myynnissä myös messuosastoilla. Mielenkiintoista tilastoa niin kustantamisesta, 

vapaa-ajan vietosta kuin yleistietoa arabimaista löytyy kirjamessujen sivuilta osoitteesta 

http://www.adbookfair.com/cms/uploads/Newsletter-Info_Arab_Book_final_30sept_8.pdf.  

Suomalaisuus  ja suomalainen kirjallisuus kiinnostivat. PISA-tutkimus oli tuttu ja suomalaisen 

lastenkirjallisuuden laatuun tunnuttiin luottavan. Etukäteen sovittuja tapaamisia ei ollut kuin muutama 

mutta messujen aikana niitä oli helppo sopia.  Tämä myös tarkoittaisi sitä, että halutessaan kontakteja 

arabikustantajiin on ”mentävä heidän telttaansa”.  Uskoisin, että kerran tavattua on helpompi sekä ottaa 

yhteyttä että sopia uusia tapaamisia tulevaisuudessa Frankfurtiin ja muille messuille. Henkilökohtaisuudella 

on suuri merkitys. 

LAF – Literature Across Frontierin messuosastolle oli mahdollisuus sijoittaa kirjoja ja esittelymateriaalia.  

LAF, http://www.lit-across-frontiers.org/index.php,  on EU-rahoitteinen verkosto, joka pyrkii edistämään 

kulttuurista vaihtoa kirjallisuuden alalla kääntämisen, erilaisten seminaarien ja hankkeiden avulla. 

Esiintymiset kirjamessuilla ovat osa tätä toimintaa.  Osaston paikka oli erinomainen, sillä se sijaitsi 

teemamaa Korean vieressä.  Osallistuin myös LAFn paneelikeskusteluun ”European platform for literary 

exchange, translation and policy debate” missä kerroin FILIn toiminnasta ja apurahoista ja samalla tietysti 

suomalaisesta kirjallisuudesta.  

Oli tärkeää myös päästä puheisiin Emiraattien oman organisaation Kaliman (The Abu Dhabi Authority for 

Culture & Heritage) kanssa joita olen yrittänyt tavoittaa muilla messuilla jo usean vuoden ajan. Tapaamisien 

tuloksena on tällä hetkellä käynnissä jo neuvottelut muutamista kirjoista ja ennen kaikkea henkilökohtaiset 



suhteet. Tapaamiset, tutustumiset ja keskustelut ovat tärkeitä sillä ilman henkilökohtaista tapaamista on 

kontaktia vaikea saada. Emiraateissa Kalima on tärkeä toimija, sillä se tukee, julkaisee ja levittää ulkomaista 

kirjallisuutta. Viimeksi olivat keskittyneet ulkomaista Koreaan ja julkaisseet laajan valikoiman, 130 lasten 

kuvakirjaa, sieltä. 

Messujen jälkeen on tullut useita yhteydenottoja joten kaiken kaikkiaan voi sanoa, että käynti oli sekä 

henkilökohtaisesti avartava ja opettava että avasi uusia kontakteja.  Kuulin useaan kertaan ilahtuneita 

kommentteja siitä, että Suomesta tullaan paikanpäälle niin tuomaan tietoa suomalaisesta kirjallisuudesta 

kuin osoittamaan kiinnostusta arabialaisia toimijoita kohtaan joten uskon, että käynti teki Suomen ja 

suomalaisen kirjallisuuden tutummaksi ja näin ollen myös muille suomalaisille toimijoille helpommin 

lähestyttävämmäksi.  


