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Jämsän kaupunginkirjaston kirjakysely presidenttiehdokkaille 

 

Sauli Niinistö  
 

 

Miten kuvailette itseänne lukijana? 

 

Lukijana olen liki kaikkiruokainen ja 

urakkaluontoinen. Siis, usein löytyy ihan uusia 

lukuyllätyksiä ja lukemisen alkuun päästyä menee 

useampikin kirja. 

 

Mitä kirjoja suosittelette "tavalliselle ihmiselle" luettavaksi?  

 

Yksi Paul Auster, että innostuu häneen. Vaikka Sattumuksia Brooklynissa. 

 

Kari Hotakaisen Ihmisen osa ja Mikko Rimmisen Nenäpäivä, mieluiten 

peräjälkeen. Syyn kerron jäljempänä. 

 

Veikko Huovinen saa aina hyvälle mielelle. Annetaan Havukka-ahon ajattelijalle 

tilaa. 

 

Laila Hirvisaaren Imatra-sarjasta Vuoksen helmi, vie meidät sortokauden 

ympäristöön. 

 

Italo Calvino on Italian suosikkeja. Halkaistu varakreivi tekee lyhyesti tutuksi. 

 

Otin uudelleen esiin Truman Capoten. Kesän taittuessa tai Aamiainen Tiffanylla. 

 

Kurt Vonnegutia ei pidä unohtaa. Siniparta. 

 

ja paljon, paljon muuta 

 

Mikä viime aikaisista lukukokemuksistanne on säväyttänyt? Miksi? 

 

Luin melkein peräjälkeen Hotakaisen Ihmisen osan ja Rimmisen Nenäpäivän. Ne 

kuvaavat tämän päivän suomalaista todellisuutta tai oikeastaan epätodellisuutta 

eri näkökulmista ja täydentävät toisiaan. 

 

Miksi lukeminen kannattaa tai ei kannata? 

 

Kannattaa, koska avartaa ajattelua. Kannattaa myös, koska se viihdyttää ja on 

mukavaa. 

 

Millainen kulttuurin kuluttaja olette? 

 

Arvostava. 



Jämsän kaupunginkirjaston kirjakysely presidenttiehdokkaille 

 

Sari Essayah 
 

Miten kuvailette itseänne lukijana? 

 

Luen monipuolisesti kaunokirjallisuutta sekä työn puolesta 

myös paljon asiatekstejä kuten sanomalehtiä ja tutkimuksia. 

 

Mitä kirjoja suosittelette "tavalliselle ihmiselle" luettavaksi?  

 

Raamattu. Sanoman lisäksi ehdoton perusteos koko länsimaisen kulttuurin, 

kirjallisuuden ja taiteen ymmärtämiseksi. 

Jane Austen: Järki ja tunteet. Terävänäköistä henkilökuvausta ja hyväntahtoista 

huumoria aikalaisistaan. 

Emily Brontë: Humiseva harju. Klassikko, jonka tunnelma on erityislaatuinen, 

hivenen karmiva. 

Charles Dicken: Oliver Twist. Hyväsydämisen orpopojan matka julmien aikuisten 

maailmassa, loistava ajankuva. 

F. M. Dostojevski: Karamatzovin veljekset. Syvälle sielun syövereihin pureutuva 

synkeähkö romaani moraalista ja uskostakin. 

Victor Hugo: Kurjat. Huipentuva juoni toisiinsa kietoutuvista ihmiskohtaloista, 

yhteiskunnallisista epäkohdista ja kurjuudenkin keskellä voittavasta 

lähimmäisenrakkaudesta. 

Juhani Aho: Rautatie. Monella tasolla toimiva kuvaus uutuuden pelosta ja 

viehätyksestä. 

Aleksis Kivi: Seitsemän veljestä. Useimmille lukijoille kouluajan pakkopulla, mutta 

kannattaa lukea uudelleen. 

Väinö Linna: Täällä Pohjantähden alla. Kansakunnan historian kuvausta, joka 

auttaa ymmärtämään myös suomalaista tätä päivää. 

Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen/ Mikael Karvajalka/ Valtakunnan salaisuus. Mikä 

tahansa näistä Waltarin teoksista tempaa täysin mukaansa historian havinaan. 

John Steinbeck: Hiiriä ja ihmisiä. Pieni, mutta koskettava kertomus. 

Ernest Hemingway: Vanhus ja meri. Lämmin kuvaus luopumisesta. 

Graham Greene: Miehemme Havannassa. Väärinkäsityksistä saa hyvää huumoria. 

 

Mikä viime aikaisista lukukokemuksistanne on säväyttänyt? Miksi? 

 

John Carlin kirja Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game That Changed a 

Nation kertoo Etelä-Afrikan eheytymisestä kansakuntana apartheidin päättymisen 

jälkeen ja rugbyn MM-ottelusta, josta tuli tuon eheytymisen symboli. 

 

Miksi lukeminen kannattaa tai ei kannata? 

 

Lukeminen kannattaa, koska se avaa sielun ikkunoita. 

 

Millainen kulttuurin kuluttaja olette? 

 

Aktiivinen, nautin erilaisesta kulttuuritarjonnasta. Kirjallisuuden lisäksi pidän 

musiikista ja teatterista sekä käyn mielelläni museoissa ja taidenäyttelyissä. 



Jämsän kaupunginkirjaston kirjakysely presidenttiehdokkaille 

 

Timo Soini  
 

 

Miten kuvailette itseänne lukijana? 

 

Ahkera lukija, monipuolinen. 

 

Mitä kirjoja suosittelette "tavalliselle ihmiselle" luettavaksi?  

 

Väinö Linna: Tuntematon sotilas 

 

Georges Bernanos: Maalaispapin päiväkirja 

 

Mihail Solohov: Hiljaa virtaa Don 

 

Mikä viime aikaisista lukukokemuksistanne on säväyttänyt? Miksi? 

 

Selasin Martti Ahtisaaren elämäkertaa. Sain sen häneltä henkilökohtaisesti. 

(Katri Merikallio, Tapani Ruokanen: Matkalla : Martti Ahtisaaren tarina)  

 

Miksi lukeminen kannattaa tai ei kannata? 

 

Lukeminen on aina hyväksi. 

 

Millainen kulttuurin kuluttaja olette? 

 

ON ja OFF. 



Jämsän kaupunginkirjaston kirjakysely presidenttiehdokkaille 

 

Paavo Väyrynen 
 

Miten kuvailette itseänne lukijana? 

 

Luen mielelläni, mutta satunnaisesti ja varsin 

erilaisia kirjoja. Olen nopea lukija. 
 

Mitä kirjoja suosittelette "tavalliselle ihmiselle" luettavaksi?  

 

Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen 

 

Väinö Linna: Tuntematon sotilas 

 

Jaan Kross: Uppiniskaisuuden kronikka 

 

Sofi Oksanen: Puhdistus  

 

Leo Tolstoi: Sota ja rauha 

 

F. M.  Dostojevski: Kirjoituksia kellarista ja Karamazovin veljekset 

 

Kjell Westö: Missä kuljimme kerran  

 

Juhani Suomi: Urho Kekkosen elämäkertateokset 

 

Dan Brown: Da Vinci -koodi 

 

Panu Rajala: Unio Mystica - Mika Waltarin elämä ja teokset 

 

Erno Paasilinna: Tähänastisen elämäni kirjaimet 

 

Pekka Tarkka: Pentti Saarikoski 1-2 (Vuodet 1937-1963, Vuodet 1964-1983)  

 

Hannu Väisänen: Trilogia (Vanikan palat, Toiset kengät, Kuperat ja koverat) 

 

Kaikki ovat mahdottoman hyviä. Suuri joukko jäi vielä mainitsematta - 

etenkin tietokirjoja. 

 

Mikä viime aikaisista lukukokemuksistanne on säväyttänyt? Miksi? 
 

Aivan viime aikoina olen sattuneista syistä lukenut varsin vähän. 
 

Miksi lukeminen kannattaa tai ei kannata? 
 

Siitä saa tietoa ja rikkaita elämyksiä. 

 

Millainen kulttuurin kuluttaja olette? 

 

Monipuolinen. 



Jämsän kaupunginkirjaston kirjakysely presidenttiehdokkaille 
 

Paavo Arhinmäki 
 

Miten kuvailette itseänne lukijana? 
 

Olen ollut lapsesta lähtien monipuolinen ja aktiivinen lukija. 

Viime vuosina en ole ehtinyt lukemaan niin paljon kuin 

haluaisin. Minulla on silti jatkuvasti muutama kirja kesken, ja 

kannan kaunokirjallisuutta mukanani kaikilla matkoilla. 

 

Mitä kirjoja suosittelette "tavalliselle ihmiselle" luettavaksi?  
 

Kirjat ovat kronologisessa järjestyksessä lapsuuden mielikirjojen ja nuoruuden 

klassikoiden kautta aikuisiän mestariteoksiin ja viimeaikaisiin lukukokemuksiin. 
 

Eduard Uspenski: Fedja-setä, kissa ja koira. Lapsena nauroin usein itseni uneen, 

kun tätä luettiin iltasatuna. 
 

Leena Krohn: Vihreä vallankumous 
 

Edith Blyton: Seikkailujen laakso 
 

J.R.R. Tolkien: Taru sormusten herrasta 
 

Anneli Isomursu, Tuomas Jääskeläinen: Helsinki graffiti 
 

Irwin Welsh: Liima. Hieno kertomus nuorten miesten kasvusta. 
 

Viktor Hugo: Kurjat 
 

Pirkko Saisio: Trilogia Punainen erokirja, Pienin yhteinen jaettava ja Vastavalo 
 

Miika Nousiainen: Vadelmavenepakolainen. Itsekin Ruotsissa asuneena pystyin 

täysin eläytymään kirjaan. 
 

Kjell Westö: Missä kuljimme kerran 

 

Mikä viime aikaisista lukukokemuksistanne on säväyttänyt? Miksi? 
 

Miika Nousiaisen Metsäjätti. Se pystyy hyvin kuvaamaan nykyaikaisen 

kvartaalikapitalismin tavallisen ihmisen näkökulmasta. 
 

Miksi lukeminen kannattaa tai ei kannata? 
 

Lukeminen avaa uusia maailmoja ja kehittää mielikuvitusta. Siksi se kannattaa. 

Silloin se ei kannata, jos kirja on todella huono. Silloin on rohkeasti tartuttava 

parempaan kirjaan. 
 

Millainen kulttuurin kuluttaja olette? 
 

Olen ollut hyvin pitkään monipuolinen kulttuurin suurkuluttaja, mutta nykyisin 

myös ammattilainen, koska teen tätä työkseni. Ystäväpiiriini kuuluu paljon ihmisiä 

eri kulttuurin alueilta: kirjailijoita, muusikoita ja näyttelijöitä. 



Jämsän kaupunginkirjaston kirjakysely presidenttiehdokkaille 
 

Paavo Lipponen 
 

Miten kuvailette itseänne lukijana? 
 

Olen lehtien suurkuluttaja. Luen päivittäin useita 

kotimaisia ja ulkomaisia sanomalehtiä. Siten pysyn 

ajanhermolla kotimaan ja kansainvälisistä 

tapahtumista. Olen satunnainen kaunokirjallisuuden 

harrastaja. Vaimo lukee kymmenen kertaa 

enemmän kuin minä.  
 

Mitä kirjoja suosittelette "tavalliselle ihmiselle" luettavaksi?  
 

Runoudessa kotimaisista Edith Södergran ja hänen Samlade dikter (suomeksi 

Pentti Saaritsan käännös Elämäni, kuolemani ja kohtaloni). Södergranissa on 

samassa persoonassa sekä valtavaa voimaa että herkkyyttä. Otin tämän pienen 

kirjan käteeni Akateemisessa kirjakaupassa toukokuussa 1993 ja se kolahti heti.  
 

Proosassa suosikkini on Veijo Meri, jonka Manillaköysi vetoaa omaperäisen 50-

lukulaisen niukan ilmaisun ja lempeän absurdisminsa takia. 
 

Ulkomaisista on vaikea valita. Opiskellessani USA:ssa amerikkalaista kirjallisuutta 

kirjoitin esseen Herman Melvillen Moby Dickistä. Se on monumentaalinen eepos 

ihmisen kaikkivoipaisuuden rajallisuudesta. 
 

Syksyn 2011 kirjasadosta nostan esiin romaaneista Miika Nousiaisen Metsäjätin. 

Se on terävä kuvaus pienestä yhteisöstä, mutta myös meistä suomalaisista.  
 

Tietokirjoista Paavo Castrénin Uusi antiikin historia. Siitä selviää, että viisas 

kreikkalainen hallitsija Solon keksi velkasaneerauksen, kreikkalaiset olivat siis 

aikaansa edellä. 
 

Dekkareista Leena Lehtolaisen Minne tytöt kadonneet on sekä jännittävä että 

myös hyvin havaitseva kuvaus maahanmuuttajista ja yhteiskunnastamme.    
 

Mikä viime aikaisista lukukokemuksistanne on säväyttänyt? Miksi? 
 

Leena Lehtolaisen Minne tytöt kadonneet. Kirja kuvaa hyvin ajankohtaista aihetta 

maahanmuuttajien ja suomalaisten suhteesta. Vihapuheet ovat meillä lisääntyneet 

huolestuttavasti ja piittaamattomuus kanssaihmisistä on kasvanut. Tälle 

kehitykselle on laitettava stoppi. 
 

Miksi lukeminen kannattaa tai ei kannata? 
 

Lukeminen avartaa maailmankuvaa. Se opettaa myös kirjoittamaan ja 

ilmaisemaan itseään kirjallisesti. Hyvä kirja on kuin ystävä. Lukeminen kannattaa 

aina. 
 

Millainen kulttuurin kuluttaja olette? 

 

Seuraan aktiivisesti kirjallisuutta, teatteria, oopperaa, musiikkia, elokuvia ja 

arkkitehtuuria. 



Jämsän kaupunginkirjaston kirjakysely presidenttiehdokkaille 
 

Pekka Haavisto 
 

Miten kuvailette itseänne lukijana? 
 

Luen paljon tietokirjallisuutta, historiaa ja elämäkertoja. Loma-

aikana luen kaunokirjallisuutta, rentoutuessani runoja ja aforismeja. 

Seuraan myös kulttuurilehtiä. Joskus palaan uudestaan vanhoihin jo 

lukemiini kirjoihin, lukuelämykset muuttuvat iän myötä. 

 

Mitä kirjoja suosittelette "tavalliselle ihmiselle" luettavaksi?  
 

Miika Nousiainen: Metsäjätti. Kertomus 

suomalaisesta puunjalostusyhdyskunnasta ja sen vaikeuksista. Nousiainen loisti 

tänä vuonna Helsingin Kirjamessuilla. 

Rosa Liksom: Hytti nro 6. Taattua Liksomia ihmiseltä, joka on kiertänyt sekä 

Neuvostoliittoa että Venäjää. 

Christer Pursiainen: Trotski. Mitä olisikaan tapahtunut, jos kiistan Leninin 

perinnöstä olisi voittanut Trotski eikä Stalin? 

Markku Lahtela: Vihaa nyt - rakasta myöhemmin. Lahtelan "manifestimainen" kirja 

oli nuoruuden suosikkejani, ja edelleen lukemisen arvoinen. 

Lewis Mumford: Kaupunkikulttuuri. Kaikki mitä olet aina halunnut tietää 

kaupunkien synnystä, kasvusta ja tuhosta. 

Mika Waltari: Yksinäisen miehen juna. Euroopan kriisin keskellä on hyvä palata 

takaisin 1920-luvun eurooppalaisuuteen 

Jari Tervo: Layla. Kurdivaimo kihlattiin jo kehdossa. Kiinnostava puheenvuoro 

monikulttuurisesta Suomesta. 

Leena Lander: Tummien perhosten koti. Suomessakin aletaan vaatia 

anteeksipyyntöä ja korvauksia kovasta kohtelusta koulukodeissa. 

Pablo Neruda: Andien mainingit. Nerudan elämäniloinen ja yhteiskuntakriittinen 

runous vie mennessään. 

Pentti Linkola: Unelmat paremmasta maailmasta. Ennen kuin Linkolasta tuli 

pessimisti, hänen teksteistään löytyi elämäniloakin. 

Sofi Oksanen: Puhdistus. Viron lähihistorian ymmärtäminen on meille tärkeää. 

Jens Lapidus: Rahalla saa. Dekkareissa Lapidus on kehittänyt oman "Stockholm 

noir" -koulukunnan. 
 

Mikä viime aikaisista lukukokemuksistanne on säväyttänyt? Miksi? 
 

Luin Basso-kulttuurilehteä. Suomessa tehdään (taas) hyviä kulttuurilehtiä, joita 

kannattaa seurata. Kaikki elämä ei tapahdukaan internetissä. 
 

Miksi lukeminen kannattaa tai ei kannata? 
 

Sivistys on pääoma, joka kantaa ihmistä vaikeissakin elämäntilanteissa. 
 

Millainen kulttuurin kuluttaja olette? 
 

Välillä intohimoinen, joskus laiska. Olen kulttuurin moniottelija - pidän 

kirjallisuudesta, elokuvasta, musiikista, teatterista... Kierrän mielelläni kulttuurin 

kesätapahtumissa. Viime kesän kohokohdat olivat Sodankylän elokuvajuhlat ja 

Vanhan kirjallisuuden päivät Vammalassa. 



Jämsän kaupunginkirjaston kirjakysely 

presidenttiehdokkaille 
 

Eva Biaudet 
 

Miten kuvailette itseänne lukijana? 
 

Rakastan kirjoja ja lukemista. Luen kun jaksan iltaisin, 
mutta ennen kaikkea kesällä. Luen romaaneja ihmisistä ja 
inhimillisestä elämästä eri puolella maailmaa. 
 

Mitä kirjoja suosittelette "tavalliselle ihmiselle" 

luettavaksi?  
 

Khaled Hossein: Leijapoika,  

Siri Hustvedt: Kesä ilman miehiä  

Sofi Oksanen: Puhdistus 

 

Mikä viime aikaisista lukukokemuksistanne on säväyttänyt? Miksi? 
 

Chris Cleaven The other hand (Little Been tarina). Kirja kertoo tämän päivän 
maailmastamme, jossa ihmiset aivan eri edellytyksistä joutuvat yhteen ja miten he 
kokevat tapahtumat eri tavoin. Erilaisuuden ja ihmisten välisen yhteyden tästä 
huolimatta, koskettava tarina. 
 

Miksi lukeminen kannattaa tai ei kannata? 
 

Kirjat avaavat meille uusia maailmoja ja tuovat toisten elämän lähelle, melkein kuin 
olisi tutustunut uuteen ihmiseen. Rakastan myös matkustamista, ja kirja on samalla 
tavalla jännittävä matka uuteen maailmaan. Lähestyn itse maailmaa ihmisten 
kautta. Samoin tutustun uusiin kulttuureihin ihmisten kautta. 
 

Millainen kulttuurin kuluttaja olette? 
 

On suuri ilo saada olla kulttuurin kuluttaja, kirjojen, taiteen , elokuvien ja teatterin 
kautta. Valitettavasti aika ei riitä kaikkeen ja siksi kesätapahtumat, jotka ovat 
perheen ja lasten kesälomalla eivät tähän asti ole kuulunut ohjelmistoon. Toisaalta 
saan myös mieheni työn kautta kiitettävän usein ilon käydä teatterissa. 



Jämsän kaupunginkirjaston kirjakysely 

presidenttiehdokkaille 
 

Eva Biaudet 
 

Hur beskriver ni er själv som läsare? 
 

Jag älskar böcker och läsning. Jag läser på kvällarna då jag 
orkar, men framför allt på somrarna. Jag läser romaner om 
människor och mänskligt liv från olika delar av världen. 
 

Vilka böcker rekommenderar ni för ”vanligt folk”? 
 

Khaled Hossein: Flyga drake  

Siri Hustvedt: A summer without men  

Sofi Oksanen: Utrensning 

 

Vilken av era senaste läsupplevelser har skakat om er? 
 

The other hand (på svenska Little Bee) av Chris Cleave. Boken berättar om vår värld 
idag där människor med helt olika förutsättningar sammanförs och hur de upplever 
händelser på olika sätt. Olikheten och kontakten mellan människor trots detta, en 
berörande historia. 
 

Varför lönar/lönar det sig inte att läsa? 
 

Böcker öppnar nya världar för oss och bringar andras liv nära oss, det är nästan som 
om man skulle ha lärt känna en ny människa. Jag älskar också att resa och en bok är 
på samma sätt en spännande resa in i en ny värld. Jag närmar mig världen genom 
människor. På samma sätt lär jag känna nya kulturer genom människor. 
 

En hurudan kulturkonsument är ni? 
 

Det är en stor ära att få vara kulturkonsument, genom böcker, konst, filmer och 
teater. Tyvärr räcker tiden inte till för allt och därför har sommarevenemang som 
äger rum under familjens och barnens sommarlov inte hittills hört till repertoaren. 
Å andra siden får jag genom min mans arbete berömvärt ofta glädjen att gå på 
teater. 

 

 

 


