
Kirjastoseuran opintomatkalla Namibiassa

Mitä tulee mieleen Namibiasta? Ehkä savannit ja villieläimet, ehkä polttava 
aurinko ja iloiset ihmiset, ehkä kehitysyhteistyö ja lähetystyön pitkä historia. 
Ehkä Martti Ahtisaari. Entäpä kirjastot? 

Suomen kirjastoseuran Kirjastot & kehitys -hanke järjesti yhdessä Koonono 
Toursin kanssa opintomatkan Namibiaan 11.–22.10.2014. Reissulle osallistui 
kymmenen kirjastoammattilaista sekä kolme opettajaa. Helsingin 
kaupunginkirjastosta mukana olimme me neljä; Maisku Myllymäki, Sami Jyläs, 
Erja Makkula ja Pirjo Sallmén.

Opintomatkamme ohjelma oli tiivis, mutta äärimmäisen hienosti organisoitu. 
Palasimme kotiin ja töihimme paitsi ruskettuneina myös inspiroituneina.

Kouluvierailut
(teksti: Pirjo Sallmén)

Martti Ahtisaari Primary School
Kuvia: https://www.flickr.com/photos/pipsa/sets/72157648640016627/

Okatana Senior Secondary School
Kuvia: https://www.flickr.com/photos/pipsa/sets/72157648607823370/

Nuukata Combined School at Oshikuku

Koululle oli lahjoitettu riisiä ja jokainen oppilas sai viedä pussillisen kotiinsa.
Tyttö kuvassa halusi tietää kuinka vanha olen ja kun kerroin, niin ei uskonut sitä
vaan pyysi kaveritkin ihmettelemään. Jälkeenpäin tuli mieleen, että Namibiassa
elinikäennuste on n. 51,1 vuotta ja allekin 

Alhaalla oikealla koulun rehtori

https://www.flickr.com/photos/pipsa/sets/72157648640016627/
https://www.flickr.com/photos/pipsa/sets/72157648607823370/


Kouluista mieleen jäi erityisesti Martti Ahtisaari 
Primary School (MAPS). Ei niinkään sen vuoksi, 
että siellä asiat ehkä olivat hieman paremmin kuin
muissa käymissämme kohteissa  vaan lapset sen 
tekivät. Iloisia, avoimen uteliaita ja varmasti sain 
vuoden halauskiintiön täyteen. Jokainen halusi 
halata ja jokainen olisi halunnut nähdä oman 
kuvansa kamerasta. Koulussa on n. 1500 
oppilasta ja koulua käydään kahdessa vuorossa. 

Pienemmät aamupäivällä ja isommat iltapäivällä. Luokkakoot ovat isoja 40-45 
oppilasta. Oppilaat tulevat pääasiassa lähialueelta eli Katuturasta. Mitään 
varsinaista ruokahuoltoa koulussa ei ole olemassa, mutta hyvin vähävaraisille 
koulu tarjoaa pienen aterian, joka tuntui olevan pääasiassa puuroa. Vaikka 
opetus vaikutti kovin autoritääriseltä, kaikesta välittyi todellinen välittäminen 
lapsista ja heidän hyvinvoinnistaan. Myös lasten asenne oppimiseen oli 
innokasta. Perinteinen lyijykynä ja ruutuvihko ovat edelleen kovassa käytössä. 
Tietokoneluokkakin oli, mutta ei pääsyä nettiin.

Lisää kuvia: https://www.flickr.com/photos/pipsa/sets/72157648640016627/

Muutamassa koulussa oli oma koulukirjasto, mutta kuten arvata saattaa puute 
on englanninkielisestä kirjallisuudesta ja vähän muustakin. Kävi mielessä, että 
mitä voisi tehdä. Täällä Suomen kirjastoissa me poistamme hyviä kirjoja ja jos 
eivät käy kaupaksi, menevät poltettavaksi. Olisiko mahdollista saada niitä 
tarvitseville ja jos, niin millä keinoin? 

https://www.flickr.com/photos/pipsa/sets/72157648640016627/


Päällystetty tiiliskivi on vallan mainio kirjantuki.

Koulukirjastojen rooli samalla tavalla kuin Suomessakin on tärkeässä osassa 
opetuksen tukena ja erityisesti lukutaidon kehittämisen tukena. Tuliaisina 
viemämme kirjat ja askarteluvälineet otettiin ilolla vastaan. Tosin jouduimme 
selittämään mitä nokkahuilulla tehdään ja mikä oli Beatles 

Kirjastovierailut 
(tekstit Erja Makkula ja Maisku Myllymäki)

Vierailimme seitsemässä eri kirjastossa, joista kaksi oli yliopistokirjastoja ja 
muut yleisiä kirjastoja. 

Ensimmäinen vierailukohteemme oli Namibian yliopiston pääkirjasto 
Windhoekissa (http://library.unam.na/). Kaksikerroksinen kirjastorakennus vilisi 
opiskelijoita: tietokoneluokka ja lukusalit olivat kovassa käytössä. Suomalaiseen
yliopistokirjastoon verrattuna fyysisiä kirjoja oli hyvin vähän. Kirjaston 
kerrottiinkin panostavan erityisesti e-aineistoihin. Harmillisen hidas internet-
yhteys sekä e-materiaalin kalleus tuottavat kuitenkin omat haasteensa. 

Namibian yliopistolla on Windhoekin pääkampuksen lisäksi kymmenen muuta 
kampusta eri puolilla maata. Pääkirjaston lisäksi vierailimme myös pohjoisen 
kampuksen eli Oshakatin kampuksen kirjastossa.

UNAMin jälkeen suuntasimme n. 10 kilometriä Windhoekin keskustasta 
sijaitsevalle Katuturan alueelle. Katutura (=”Tänne emme jää”) on yksi 
Windhoekin köyhimmistä asuinalueista, jonka rakennuskanta koostuu 
pääasiassa aaltopellistä pystytetyistä pienistä taloista. Se on syntynyt kun 



Windhoekin köyhä musta väestö aikanaan pakkosiirrettiin keskusta-alueilta 
kaupungin laitamille kaupunkia laajennettaessa. Katuturassa tutustuimme 
kahteen kirjastoon: vielä rakenteilla olevaan Nathaniel Maxuililin ja Greenwell 
Matongon yhteisökirjastoihin.

Nathaniel Maxuililin sosiaalikeskuksen yhteyteen rakennetaan parhaillaan 
kirjastoa lähinnä alueen lasten ja nuorten käyttöön. Uuteen, hienoon 
kirjastorakennukseen on tulossa tiloja ja mahdollisuuksia lukemiseen ja 
opiskeluun. Kirjastoon oli jo ehditty asentaa kokolattiamatto, jonka 
käytännöllisyyttä mietimme  Pihalle palattuamme lapset olivat innokkaita 
kuvauskohteita ja poseerasivat iloisesti, kun räpsimme kameroillamme kuvia 
vähän joka suuntaan. Sosiaalikeskus on nimetty SWAPO-poliitikko ja 
vapaustaistelija Nathaniel Maxuililin mukaan.

Lyhyen ajomatkan päässä sijainnut seuraava vierailukohteemme Greenwell 
Matongo Community Library on sekin saanut nimensä namibialaiselta 
vapaustaistelijalta. Kirjastossa tapasimme Kirjastokaistan Portti maailmaan 
-dokumentissa esiintyvät Annan ja Trevianin, jotka olivat kasvaneet ja 
aikuistuneet videon kuvaamisen jälkeen kovasti. Greenwell Matongossa meitä 
ilahdutettiin hienolla tyttöjen tanssiesityksellä sekä saapuessamme että 
vierailun loppupuolella. Kanssamme kirjastoon tutustui myös Suomen Namibian
suurlähettiläs Anne Saloranta.

Matkalla pohjoiseen Ambomaalle kävimme Okahandjan yhteisökirjastossa. 
Kirjasto on ulkoisesti komea talo, mutta sisältä paljastui hyvinkin perinteinen 



kirjasto hyllyineen, joissa oli melkoisen huonokuntoista aineistoa. Lapsia oli 
kuitenkin ajateltu kirjastossa, sillä lastenosastosta oli tehty viihtyisä: seinää 
peitti iso, värikäs kirjastoaiheinen maalaus. Pikkulapsille oli hankittu pirteät 
kalusteet, ja kirjasto tarjosi myös lautapelejä sekä tietokoneita lasten ja 
nuorten käyttöön. Seinässä oleva juliste muistutti, että myös isien pitäisi lukea 
lapsilleen. 

Oshikatin läänin pääkaupungissa Omuthiyassa kävimme paikallisessa 
yhteisökirjastossa, joka on myös mukana Kirjastot ja kehitys -hankkeessa. 
Kirjastorakennus oli uusi ja sisällä ihanan tehokas ilmastointi. Kirjasto järjestää 
asiakkailleen mm. opastusta yritystoiminnasta ja englanninkielen opetusta. 
Viilentävän kirjastovierailun jälkeen pidimme Vuosaaren kirjaston 
”viikkopalaverin” kirjaston pihalla paahtavan auringon alla, keskiviikko kun oli.

Safarilla
Teksti: Sami Jyläs

-Käydä vessassa kun urosleijona makaa puun alla seepran raato vieressään 
reilun sadan metrin päässä.
-Istua autossa ja katsella kun valtava norsu ohittaa sinut alle kahdenkymmenen
metrin päästä.
-Kiikaroida tornista kuinka monen sadan metrin pituinen seepralauma ylittää 
kansallispuiston savannia. 
-Tuntea äkkipysäyksen voima, kun kuski jarruttaa, jotta tiellä makaava leopardi 
ehtii alta pois.



-Katsella juomapaikalla kirahvin arvokasta askellusta ja keskittynyttä asennon 
vaihtoa sen ryhtyessä juomaan.
- Ihmetellä kun maailman suurin lentävä lintu kuningastrappi nousee ilmaan.
Tämä kaikki ja monta muuta unohtumatonta luontokokemusta koimme 
Namibian matkallamme

Kuvat: Pirjo Sallmén
Lisää kuvia eläimistä:
https://www.flickr.com/photos/pipsa/sets/72157649133264202/

Seminaari

Kirjastot & kehitys -hankkeen seminaari pidettiin maan pohjoisosassa 
Oshakatin kirjastossa (Oshana Regional Study and Resource Center, 
https://www.facebook.com/pages/Oshana-Regional-Study-Resource-Centre-
RSRC/568650973181054?fref=ts). Kirjasto oli upouusi: sen avajaisia vietettiin 
syyskuussa 2014. Amerikkalaisen MCC-kehitysyhteistyöjärjestön rahoittama 
kirjasto oli niin upea ja toimiva, että suomalainenkin saattoi haukkoa henkeään.
Erityisesti mieleen jäi värikäs ja vilkas lastenosasto sekä kadehdittavan isot 
lukusalit. Oshakatin kirjastossa oli myös suomalaisväriä, sillä Isojoen 
kirjastonjohtaja Sini Mäkinen on siellä parhaillaan vapaaehtoistöissä 
(http://kirjastolainennamibiassa.blogspot.fi/). 

Namibia kaipaakin kipeästi lisää kirjastoammattilaisia. Pitkäaikaisille 
suomalaisille vapaaehtoistyöntekijöille ja harjoittelijoille olisi kova kysyntä. 
Kirjastot & kehitys -hanke tekee tärkeää työtä juuri henkilökunnan ja sitä kautta
koko yhteisöjen ICT-osaamisen lisäämisessä.  Seminaarissa oli kiinnostavaa 
kuulla Suomessa opintomatkalla käyneiden namibialaisten kirjastonhoitajien 

http://kirjastolainennamibiassa.blogspot.fi/
https://www.flickr.com/photos/pipsa/sets/72157649133264202/


mietteitä: he ihastelivat muun muassa mahdollisuutta käyttää ompelukonetta 
kirjastossa.

Kirjassa Katuturan lapset (Maria Syvälä & Lauri Dammert)  sanotaan 
hienosti:
” Elämän ei tarvitse olla niin yltäkylläistä ja monimutkaista kuin me 
länsimaalaiset luulemme. Oleellisempaa on kyky iloita pienestä, taito 
tyytyä tähän. Katuturassa lapset eivät näe kurjuutta ja puutetta, vaan
sen mitä heillä on.”

Kaikkien mukana olleiden puolesta uskallan sanoa, että tämän me kaikki 
oivalsimme ja saimme siitä ehkä arvokkaimman matkakokemuksemme ja 
tuliaisemme kotiin ja työpaikallemme vietäväksi. (Pirjo)


