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KIRJALLISUUSVIENTI ARABIANKIELISIIN MAIHIN 

1.YLEISTÄ 

FILI – Suomen  kirjallisuuden tiedotuskeskus 

Työpaikkani on FILI – Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus joka puolestaan on 

osa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa. Se on perustettu vuonna  1831 aikansa 

aktiivisten nuorten miesten toimesta jotka katsoivat, että ”kieli on 

kansallisuuden perustus”.  Seuran ensimmäinen sihteeri oli Elias Lönnroth. 

Tänä päivänä SKS kartuttaa, säilyttää, välittää ja tutkii suomalaista 

kulttuuriperintöä sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Näitä 

pyrkimyksiä toteutetaan tuottamalla suomalaista kulttuuria koskevaa tietoa, 

kustantamalla tiede- ja tietokirjoja, palvelemalla tutkijoita, kansainvälisiä 

kulttuuritoimijoita ja suurta yleisöä sekä tekemällä itsenäistä tutkimustyötä ja 

osallistumalla tiedeyhteisön toimintaan. 

FILI – Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus on SKS:n yksi osasto ja perustettu 

SKS:n yhteyteen vuonna 1977 Opetusministeriön aloitteesta. FILI on 

kirjallisuuden asiantuntija- ja vientiorganisaatio, joka tukee kääntämistä, 

painattamista ja julkaisemista sekä edistää kotimaisen – mukaan lukien 

suomenruotsalaisen ja saamenkielisen – kirjallisuuden tuntemusta maailmalla 

toimien tiiviissä yhteistyössä niin koti- kuin ulkomaisten kirja-alan toimijoiden 

kanssa. Tukimuotoja ovat käännösapurahat, kääntäjien koulutus ja muu 

tukeminen, kustantajavierailut ja messu- ja muut kirjallisuustapahtumat.  FILIn 

tehtävä on myös julkaista Books from Finland –lehteä, joka vuoden 2009 alusta 

on ilmestynyt internetissä sähköisessä muodossa. FILI toimii 

maailmanlaajuisesti vuosittain sovittavien painopistealueiden mukaan.  

Kotimaassa FILI tiedottaa niin apurahoista kuin erillisistä hankkeista ja 

projekteista nettisivujensa kautta. Yleistiedottamisen lisäksi pyritään 
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palvelemaan erityisesti kääntäjiä sekä kääntäjiksi aikovia. Nettisivuja 

päivitetään tällä hetkellä seitsemällä eri kielellä: suomi, ruotsi, englanti, saksa, 

ranska, venäjä ja japani. 

FILIn talous tulee osittain perusrahoituksena SKS:lta ja osin kulttuuri- ja 

opetusministeriöltä vuosittain haettavista avustuksista. Osa tuesta jaetaan ulos 

kaksi kertaa vuodessa käännös- ja painatustukina ja muina avustuksina ja osa 

käytetään erilaisiin projekteihin ja tapahtumiin, kuten kirjamessuihin.  FILI 

tekee myös vuosittain ehdotuksen Valtion ulkomaisen kääntäjäpalkinnon 

saajasta. 

Vakituista henkilökuntaa FILIssä on osaston johtaja, projektikoordinaattoreita 

ja -assistentti, tiedottaja, suunnittelija, osastosihteeri ja Books from Finlandin 

vastaava toimittaja. Tämän lisäksi työllistetään harjoittelijoita yhteistyössä mm. 

CIMOn, kansainvälisen kulttuurivaihdon keskuksen kanssa ja tarvittaessa 

projektikohtaisia tekijöitä ja avustajia. Frankfurt 2014 –hankkeen, Suomi 

Frankfurtin kirjamessujen teemamaana, vetäjäksi on palkattu erillinen 

projektipäällikkö. 

Muita vastaavia tiedotuskeskuksia on olemassa ja mm. pohjoismaisten 

keskusten kanssa ollaan yhteistyössä järjestämällä vuosittain tapaamisia. 

Luonnollisia kohtauspaikkoja ovat messut ja muut kirja-alan tapahtumat. 

Tiedotuskeskukset saavat rahoituksensa eri tavoin, toimivat eri tavoin mutta 

hakevat tarvittaessa yhteistyömuotoja keskenään niin messuilla kuin erilaisissa 

hankkeissa ja vaihtamalla kokemuksia ja ajatuksia keskenään vuosittaisissa 

tapaamisissa.  

FILI toimii myös muissa kansainvälissä verkostoissa kuten LAF – Literature 

Across Frontier  ja tekee yhteistyöprojekteja eri toimijoiden kanssa (mm. CIMO, 

Unesco, EU:n hankkeet). Toimiminen erilaisissa verkoistoissa on sekä tietoa 

lisäävää että toimintaa mahdollistavaa. Vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen 

ja eri organisaatiomuotojen kehittämisen merkitys todetaan myös PYKin 

raportissa luovien alojen kansainvälistymisestä.  
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Toiminta uusilla alueilla 

FILIssä koordinaattorin tulee pystyä hahmottamaan oma organisaationsa ja sen 

tehtävä kansainvälisessä kentässä mutta myös nähdä uusia mahdollisuuksia 

saadun tiedon perusteella. Realismi resurssien suhteen ja suunnittelun selkeys 

ovat perusedellytykset hankkeiden kokonaisvaltaisen suunnittelun kannalta. 

Aikataulutus, yksityiskohdat ja luovien ratkaisujen yhdistäminen tunnettuun 

ovat osa prosessia joka tulisi yhdistää lopputuloksen hyväksi.  Uusille 

markkinoille ja alueille siirryttäessä tähän liittyy myös ymmärrys kulttuurien 

erilaisuudesta vaatimuksineen ja vivahteineen. 

Olen toiminut FILIssä projektikoordinaattorin nimikkeellä vuodesta 1996 alkaen 

ja tänä aikana niin maat kuin yksittäiset projektit ovat vaihdelleet. 

Tämänhetkisiin alueisiin kuuluvat Aasia, Baltia, Itä-Eurooppa - josta erityisesti 

Venäjä - ja arabiankielinen maailma. Kirjallisuuden genreistä hoidan erityisesti 

lasten- ja nuortenkirjallisuutta.  

Tilanne Venäjällä alkaa olla hyvä, samoin Aasian maista Kiinassa ja Japanissa;  

Intiasta olen löytänyt muutaman luotettavan kustantajan, joiden kanssa on 

vireillä useakin kirjaprojekti ja Intian eri kielillä on jo useita julkaisuja.  Turkkiin 

on tekeillä lastenkirjoja  ja Armeniassa on julkaistu käytännössä ensimmäinen 

suomalainen romaani, suomalainen tietokirja julkaistaan piakkoin. Seuraava 

kohteeni ovatkin olleet arabiankieliset maat, jotka väistämättä tuovat tarpeen 

taas uudelle ja ehkä myös erilaiselle tavalle toimia. 

Uusille toiminta- alueille pyrittäessä ovat vastassa uusi kulttuuri ja kieli, 

mielikuvat ja käsitykset puolin ja toisin, odotukset ja tavoitteet ja yhdistävänä 

tekijänä sisältö, tuote, joka tässä tapauksessa on painettu sana eli kirja. 

Taloudelliset edellytykset ja tilanne Euroopassa on myös muuttunut. Juuri tällä 

hetkellä maat joiden talous on vielä kasvussa ovat Kiina ja Intia. Arabian kevät 

ja kansannousu vuoden 2010 alussa muuttivat koko arabimaiden tilannetta ja 

se näkyy toisaalta sekä avautumisena että toisaalta taloudellisena 

epävarmuutena. 
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2. ARABIANKIELISET MAAT 

Mitä ennakkoon oli tehtävissä 

Vierailin ensimmäistä kertaa Abu Dhabin kirjamessuilla keväällä 2011 yhdessä 

kääntäjä Maria Pakkalan kanssa. Kuten aikaisemmin Turkissa, Kiinassa ja 

Intiassa lähestyimme kustantajia ensisijaisesti lasten kuvakirjoilla. Kuvaa ei 

tarvitse kääntää ja se on varsin selkeä tuote: siitä joko pidetään tai ei. 

Kuvakirjan esittelyssä riittää ensimmäinen vilkaisu jonka jälkeen voi jatkaa – 

tai sitten ei. Jos pääsee ulkomaisen kustantajan ensivilkaisua pidemmälle, voi 

alkaa kertoa tarinasta, tarjota näytekäännöstä, puhua käännös- ja 

julkaisutuesta tai siitä, että on olemassa kääntäjä, joka luotettavasti voi tekstin 

kääntää. Tähän päästyä on tehty jo monta asiaa. 

 

Valmistautuessani messuille kokonaan uudella alueella luin laajasti kyseisen 

alueen kulttuuritietoutta: uskonnosta, taloudesta, politiikasta ja historiasta. 

Samalla seurasin, syystäkin,  alueen uutisia ja uutisointia eri välineistä, tapasin 

Suomessa asuvia kääntäjiä ja olin yhteydessä ulkomailla asuviin sähköpostilla. 

Otin yhteyttä myös mahdollisesti aikaisemmilla messuilla tavattuihin maan 

kustantajiin. Tutustuin messuihin nettisivujen kautta, haastattelin messuilla 

olleita niin kotimaisia tuttuja kuin ulkomaisia kustantajia. Tutustuin myös esim. 

Finpron tekemiin maaselvityksiin ja keskustelin eri toimijoiden kanssa. 

Yksinkertaisesti pyrin tekemään mahdollisimman laajaa kartoitusta maasta ja 

kulttuurista ja käyttämään hyväkseni jo olemassa olevan tiedon.   

 

Mitä tietenkään ei voinut eikä osannut vuotta aikaisemmin tietää oli vuoden 

2011  alussa alkanut kansannousu ja sen vaikutukset koko arabiankieliseen 

maailmaan. Messuilla tämä ei kuitenkaan noussut puheenaiheeksi eikä näkynyt 

muutoin kuin ehkä kasvaneena kiinnostuksena pohjoismaisiin 

hyvinvointivaltioina tunnettuihin maihin, niiden opetusmenetelmiin ja 

koulutukseen ja näin ollen myös kirjallisuuteen. Erityisesti lasten lukeminen ja 

oppiminen korostuivat, myös PISA-tutkimus herätti mielenkiintoa ja se ja sen 

tulokset selkeästi tunnettiin myös kustantamoissa. 
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Mitä ei voi kontrolloida – ja mitä voi yrittää 

Edellä mainitut poliittiset ja taloudelliset muutokset ovat varmasti osana 

kontrolloimatonta. Tällöin täytyy luottaa paikallisten lähetystöjen tiedotuksiin ja 

apuun, messuorganisaation antamaan tietoon ja heidän osaamiseensa sekä 

kykyynsä arvioida niin tilannetta myös messujen onnistumisen kannalta.  

Mutta vaikka ennakkoon voi valmentautua ottamalla selvää tosiasioista on 

paikanpäälle mennessä kuitenkin viime kädessä kyse ihmisten välisestä  

vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta. Messuilla kustantajien kanssa käytäviä 

keskusteluja yhdistää yksi tekijä, kirja, ja samalla rakennetaan 

henkilökohtaista, luottamuksellista suhdetta. 

 

Kirjan sisältö täytyy olla tarkkaan punnittu suhteessa siihen kulttuuriin mihin 

sitä tarjotaan ja sama koskee myös kuvitusta. Alastomat lapset hiekkarannalla 

mökkisaunan jälkeen ovat meille neutraaleja kuvia mutta eivät kaikille. Suhde 

alkoholiin, uskontoon, tabuihin ja normeihin edellyttää sekä kyseisen kulttuurin 

että sinne tarjottavan kirjan huolellista tuntemusta. Vähän tarkkaan harkittua 

ja luettua on parempi kuin paljon sellaista, mikä ehkä onkin sopimatonta. 

 

Kääntäjän rooli on moninainen tässä vaiheessa: etukäteen hän toimii kulttuurin 

tulkkina ja sensorina, paikan päällä konkreettisena tulkkina ja suodattimena. 

Tässä kasvaa myös riskit henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa: suhde 

ulkomaiseen kustantajaan välittyy nyt kahden toimijan kautta. 

 

3. PEREHDY, KESKUSTELE, PANEUDU 

Etukäteen käytetty aika tulee kaikki takaisin 

Valmistautuessa uusille messuille ja markkinoille on ensisijaisen tärkeää käyttää 

aikaa alueen tuntemuksen kartuttamiseen kaikilla eri sektoreilla. Mitä paremmin 

tuntee tavat ja käytännöt, sitä vähemmän on tilanteita jotka saattavat häiritä 

varsinaista vuorovaikutustilannetta messuilla.  

Etukäteisvalmentautumisessa tulee olla aikaa lukemiselle, keskusteluille ja 

tapaamisille. On hyvä, jos käytettävissä on kääntäjä joka on valmis toimimaan 

niin tulkkina kuin moderaattorina paikan päällä ja jonka kanssa voi simuloida jo 



 6 

etukäteen erilaisia mahdollisia tilanteita. Tässä voi käyttää hyväksi myös 

muiden kokemuksia tai niiden instituuttien tai järjestöjen edustajia, jotka 

kyseisessä maassa toimivat.  

Mukaan otettava materiaali on käytävä läpi huolellisesti. On oltava vastauksia 

mahdollisiin kysymyksiin, näytekäännöksiä ja lausuntoja. Näkisin, että messuille 

mennessä tulisi olla mukana luotettava kääntäjä ja jo muutama ilmestynyt kirja. 

Samoin olisi hyvä tuntea edes yksi kustantaja joka voi toimia esittelijänä 

edelleen muille. Jos mahdollista pitäisi yrittää saada sovittua edes muutama 

tapaaminen kustantajien kanssa. 

 

Kokemuksista käytäntöihin  

Hyväksi koetut käytännöt vaihtelevat eri maissa ja kulttuureissa mutta perustyö 

ei ole koskaan mennyt hukkaan. Kulttuurinen ja paikallinen ymmärtäminen on 

pitkä prosessi ja se vaatii paljon aikaa. Tapojen, kulttuurin, historian ja päivän 

tilanteen ymmärtäminen ja kyky keskustella siitä otetaan kuitenkin aina 

positiivisesti vastaan ja helpottaa kanssakäymistä.  

FILI, joka ei osta ei myy oikeuksia on tietysti jo tässä asemassa erilainen kuin 

kustantaja mutta toisaalta nähdään myös pitkälti suomalaisuuden ja 

suomalaisen kulttuurin edustajana jolloin myös ennakko-oletukset ovat hiukan 

erilaiset kuin kaupalliselle kustantajalle. 

Tärkeä kontakti on myös Suomessa asuva kääntäjä Maria Pakkala, joka on sekä 

opettanut että auttanut ymmärtämään arabiankielisten maiden kulttuureja, 

eroja ja yhtäläisyyksiä. Tärkeää on myös ollut tiedostaa ne erot jotka liittyvät 

kirjalliseen kulttuuriin ja lukemiseen, tapoihin ja tottumuksiin. Kun on yhteinen 

kiinnostuksen kohde, tässä tapauksessa kirja, erilaisuus otetaan itsestään 

selvänä ja monta asiaa hyväksytään eri lailla. 

Vuosia jatkunut yhteistyö libanonilaisen kustantajan kanssa on myös ollut 

opettavaista.  Hänet on kutsuttu kerran käymään Suomessa, samoin toinen 

libanonilainen kustantaja,  joilla molemmilla on omat ja täysin eri profiilin 

omaavat kustantamot. Vierailemalla puolin ja toisin on näytetty myös omaa 

maata, kulttuuria, toimintamalleja ja –tapoja. 
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4. ABU DHABIN KIRJAMESSUT 

Yleistä messuista 

Abu Dhabin kirjamessuja pidetään keskeisimpinä arabiankielisellä alueella ja ne 

ovat ammattilaismessuista ehdottomasti suurimmat.  Kuuden messupäivän 

aikana messuilla 2011 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 jo kuluvan vuoden tammikuun 

puolessavälissä.   

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.  

 

Messut järjestetään yhteistyössä Frankfurtin kirjamessujen organisaation 

kanssa. 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 alueellaan tärkeitä 

myyntitapahtumia, sillä kattavaa kirjojen levitystä ei arabimaissa ole vaan ostot 

ja myynnit tehdään enimmäkseen  messuilla. Kirjakaupat ovat tärkeitä ostajia. 

 

Vierailin myös muutamassa kirjakaupassa – Book Corner läheisessä 

ostoskeskuksessa -  ja havainto myytävänä olevasta kirjallisuudesta yllätti 

todella: kaupan oli arabiankielisten kirjojen lisäksi runsaasti englanniksi olevaa 

kirjallisuutta niin lapsille kuin aikuisille. Myös monet myytit ja ennakko-

oletukset murtuivat: kirjakaupan hyllystä löytyi esimerkiksi kirja ”Sex in the 

City”, muiden joukosta.  Samoja kirjoja oli toki myynnissä myös 

messuosastoilla.  Oli mielenkiintoista nähdä, että mitään lajia ei oltu laitettu 

sensuuriin. Löytyi Sinkkuelämää ja kirjoja suukoista, nelikymppisten 
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rakkaudesta ja impotenssista arabiaksi. Mangaa oli metritolkulla ja lapsille ihan 

kaikkea, myös englanniksi. 

 

Messuilla 

Abu Dhabissa toimimme yhteistyössä LAF – Literature Across Frontierin kanssa. 

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.  Osallistuin myös LAFn 

paneelikeskusteluun ”European platform for literary exchange, translation and 

policy debate” missä kerroin FILIn toiminnasta ja apurahoista ja samalla tietysti 

suomalaisesta kirjallisuudesta.  

 

Yhteiselle messuosastolle oli mahdollisuus sijoittaa kirjoja ja esittelymateriaalia.  

Osaston paikka oli erinomainen, sillä se sijaitsi vuoden 2011 teemamaa Korean 

vieressä. 

 

Tapaamisia ja kustantajia 

Merkittävää ja mielenkiintoista oli päästä puheisiin Emiraattien oman 

organisaation Kaliman (The Abu Dhabi Authority for Culture & Heritage) kanssa 

joita olen yrittänyt tavoittaa muilla messuilla jo usean vuoden ajan. Viimeisin 

kokemus oli Frankfurt 2006 ja saman vuoden Lontoo, jolloin sekä minä että 

kääntäjä Maria Pakkala yritimme saada tapaamista aikaan niin englanniksi kuin 

arabiaksi mutta ilman mitään tulosta. Kaliman egyptiläinen vastuuhenkilö ei 

koskaan vastannut yhteydenottoihin.   

Kaliman projekti josta olimme kiinnostuneita perustettiin vuonna 2005  ja sen 

tarkoituksena on kustantaa juuri ulkomaista käännöskirjallisuutta 100 kirjaa 

vuodessa. Pyrkimys on  auttaa muuta maailmaa ylittämään arabimaailman 

rajoja Pohjois-Afrikasta Arabian niemimaalle asti. Esitteessä luvataan auttaa 

kustantajia erilaisissa kustannuksissa ja käännöspalkkioissa.  

http://www.lit-across-frontiers.org/index.php
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Nyt kuitenkin Abu Dhabin messutapaamisien tuloksena on tällä hetkellä 

käynnissä neuvotteluja useista kirjoista, sopimuksia on allekirjoitettu ja uusia 

tulossa.  Ja ennen kaikkea on luotu 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  sieltä laajan valikoiman, 130 lasten kuvakirjaa. Saattoi siis todeta, 

että esitteessä luvattu projekti toimii jos vain onnistuu ylittämään ensin 

tapaamisrajan. 

Arab Cultural Centerin osasto, kustantamo toimii Rabatissa) oli yhteinen  

Yanbou al Kitabin kanssa (The Source of the Book), joka toimii Casablancassa. 

Arab Cultural Center on suurehko yleiskustantamo ja sillä on myös toimipiste 

Beirutissa. Sillä on jakelu myös Syyriaan ja Libanoniin (lähes joka 

arabimaahan) ja on niitä aktiivisia kustantajia, joka käy Frankfurtissa, Abu 

Dhabissa ja Lontoossa. Tekevät ajankohtaisia – joita älymystö kirjoittaa - ja 

akateemisia julkaisuja. Heillä on myös lastenkirjoja ja vähän 

kaunokirjallisuutta.  

Oli myös mukava nähdä, että Ruotsissa toimivalla kustantajalla,  Dar al Munan 

Mona Henningillä oli tutut ja tunnetut muumikäännökset hyllyssään ja ne 

kiinnostivat niin lapsia kuin aikuisia. 

Arabimaailmassa ja kustantajilla on myös meneillään useita muita 

kustannusohjelmia ja –projekteja. Kustantamo Yanbou al Kitabillä on 

meneillään projekti ”Kirja jokaiselle lapselle”. He jakavat ilmaiseksi lapsille 

miljoona kappaletta kirjoja. Miljoonas lapsi saa oman kirjaston kotiin. Projektin 

tarkoitus on kehittää lasten oppimiskykyä tarjoamalla kirjallisuutta luettavaksi. 

Laajamittainen projekti toteutetaan tarjoamalla kirjoja, joissa marokkolainen 

kulttuuri korostuu ja tekemällä yhteistyötä länsimaalaisten kustantamojen - 

kuten ranskalainen Ricochet - kanssa. Päämääränä on paitsi lukuharrastukseen 

kannustaminen myös  marokkolaisen kulttuurin elvyttäminen  ja levittäminen. 

Heidän kertomansa mukaan jo 80 000 lasta köyhimmillä alueilla on saanut  

oman kirjan heidän kauttaan kuluneiden kahden vuoden aikana.  
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Amina Hachimi Alaouin, kustantamo Yanbou al Kitabin johtaja kertoi 

myöhemmin aikovansa laajentaa linjaansa niin, että se korostetusti elvyttää 

marokkolaista identiteettiä ja kulttuuria ja tarjoaa hyvää ja laadukasta 

kirjallisuutta muualta maailmasta vuorostaan marokkolaisille lapsille 

luettavaksi.  

Egyptiläinen kustantamo Shorouk International Bookshop on  Egyptissä yksi 

suurimpia heti valtion omistamien kustantamojen jälkeen. Se kustantaa 

pääasiassa kauno- ja lastenkirjallisuutta,  myös käännettyjä.  

Emiraateissa toimivan kustantaja/jakelijan hyllystä löysimme Paolo Coelhon 

kirjat, joista yksi oli myynyt jo yhdeksän painosta. Kirjan oli kustantanut 

libanonilainen All Prints Distributors and Publishers , www.all-prints.com. Tällä 

kustantajalla on toimipisteitä Kuwaitissa, Egyptissä ja Emiraateissa. 

Yksi suuria monikustantajia on Jarir. Se on kustantamo, jakelija ja 

yleispainotalo, joka toimii kaikkialla Arabian niemimaalla Saudi Arabiassa, 

Emiraateissa, Kuwaitissa, Qatarissa ja Bahrainissa. Sen valikoimaan kuuluvat 

kaikki kirjallisuuden lajit sekä arabiaksi että englanniksi.  

Kustantamoissa on suuria eroja. Siinä missä Jarir toimii laajasti on toisia 

erittäin pieniä, joilla on oikeastaan vain yksi lastenkirjailija joka on kirjoittanut 

ja kääntänyt lähes kaikki kustantamon kirjat.  

La Bibiliotheque Verte  Algeriasta kustantaa tietokirjallisuutta lapsille. Heillä on 

lukuisia kirjasarjoja eri tieteistä, planeetoista, kasveista ja teknologiasta. Al 

Farabi-kustantamo Libanonista puolestaan oli kiinnostunut  erityisesti 

käännöskirjallisuudesta. Marokkolainen Arab Cultural Center on myös kauno- ja 

käännöskirjakustantamo joka on  kustantanut mm. Murakamia.  

Koska jakelu on alueella ongelma oli Al Saqi (juomanlaskija) –kustantamo 

iloinen poikkeus. Kustantamo sijaitsee Libanonissa ja heillä on myös iso 

kirjakauppa ja ennen kaikkea englanninkielinen osasto Lontoossa. Heidän 

vahvuutensa on siis hyvä jakelu kaikkialle. Heillä ei myöskään 

kustantamolinjassaan ole mitään tabuja, olivat mm. julkaisseet kirjakaupassa 

nähdyn Sex in the City –kirjan. Ovat myös kustantaneet Saudi-Arabialaisen 

kirjailijan kirjan  Al Atajef –tie joka kertoo korruptiosta, yhteiskunnallisista 

ongelmista jne. eli kaikista mahdollisista tabuista. Kirja on myyntikiellossa  
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kaikissa Arabian niemimaan maissa ja he ovat tehneet siitä jo toisen painoksen. 

Ovat siis erittäin kaupallisesti orientoituneita ja tavattavissa myös Lontoon 

kirjamessuilla. 

Jos kiteyttää tavattujen kustantajien linjauksia hakemastaan kirjallisuudesta 

ovat sivistävä, opettava ja korkealuokkainen niitä sanoja, joilla kustantajat 

etsimiään kirjoja luonnehtivat. 

 

5. MESSUJEN JÄLKEEN – TULOKSIA 

Messujen jälkeen tuli useita suoria 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. 

Uskon siis, että käynti teki Suomea ja suomalaista kirjallisuutta tutummaksi ja 

samalla aluetta  muille suomalaisille toimijoille helpommin lähestyttävämmäksi.  

 

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. Tämä toteutui syksyn 2011 Frankfurtin kirjamessujen aikana: 

ensimmäistä kertaa minulle tuli tapaamispyyntöjä arabikustantajilta päin. 

Tapaamiset olivat tuloksekkaita ja tuntui, että joku kynnys oli ylitetty. 

 

TAIVEX-projektin loppuun mennessä on solmittu yksi uusi sopimus tietokirjasta, 

lasten kuvakirjoista on tehty tarjouksia ja oltu suorassa yhteydessä 

suomalaisiin kustantajiin. Jos tämä alku toteutuu on suomalaista kirjallisuutta 

luettavana arabiaksi ensi vuoden aikana noin viisitoista nimikettä – enemmän 

kuin koskaan ennen. Kevään 2012 Abu Dhabin messut tulevat olemaan taas 

erilaiset. 
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