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Lehti on tehty luettavaksi

E

nsimmäisessä valokuva-albumissani on mustavalkoinen, joskus 1960-luvulla otettu kuva isoäidistäni. Hän on asettunut tuvan penkille lukuasentoonsa; toinen kyynärpää nojaa pöydän
pintaan, toinen käsi kannattelee sanomalehteä oikealla korkeudella. Ikkunasta tulviva päivänvalo käytetään tarkasti hyödyksi, sillä korkea ikä asetti mummon lukemiselle omat rajoituksensa.
Todennäköisesti kuva on otettu iltapäivän ensi tunteina, heti päiväkahvin jälkeen. Silloin mummolla oli
tapana asettua muutamaksi toviksi tutkimaan Savon Sanomien tuoreita uutisia. Jos lehdestä löytyi jotakin erityisen innostavaa, mummo saattoi lukea jutun ääneen – riippumatta siitä oliko tuvassa sillä hetkellä kuulijoita vai ei.

teemu.pakarinen@pellervo.fi

PÄIVITTÄINEN LUKUHETKI oli mummolle selvästi tärkeä, suorastaan juhlallinen tilaisuus arjen askareiden keskellä. Lapsena panin merkille, että lehden lukemiseen liittyi aina pari valmistelevaa rituaalia: niskaan
solmittua huivia oikaistiin ja ikkunaverhoja vedettiin syrjään, jotta luonnollinen lukuvalo toimisi maksimissaan.
Muistan, etten lapsena pitänyt lainkaan alkuiltapäivän ”lukutunnista”. Mummo ei ollut silloin kenenkään
käytettävissä vaan keskittyi tiiviisti lukemiseensa. Metelöinti tai turha juoksenteleminen ei tullut kysymykseenkään.
Vartin tai korkeintaan puoli tuntia mummo syventyi lehteensä. Lapsesta tuo lyhyt aika tuntui ikuisuudelta, ja ilon hetki koitti, kun hän taittoi lehden huolellisesti ja asetti siististi pöydän reunalle.
VUOSIKYMMENIÄ MYÖHEMMIN tajuaa jo, että lehden lukeminen oli isoäidille arvokas asia – suorastaan etuoikeus. 1880-luvulla syntyneenä hän oli opetellut lukemisen alkeet kiertokoulussa, eikä siihenkään
ollut kaikilla mahdollisuutta.
Kodin Pellervon lukijat ovat suorassa palautteessa ja lukijatutkimuksissa sanoneet arvostavansa sitä, että lehdessä on paljon mielenkiintoista lukemista. Me täällä Kodin Pellervon toimituksessa iloitsemme siitä!
Samaa kertovat Kansallisen Mediatutkimuksen (KTM 2018) uusimmat lukijamäärätiedot. Tutkimuksen
mukaan Kodin Pellervolla on nyt peräti 175 000 lukijaa! Edelliseen tutkimukseen verrattuna kasvua on peräti 26,8 prosenttia. Sarjassaan Kodin Pellervo oli selvästi suurin nousija.
Mitä suurimmat ja kauneimmat kiitokset Teille, hyvät lukijat!
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Tässä me nökötetään vastakkain
joka ikinen päivä ja puhutaan
puutarhanhoidosta, lapsista,
eläimistä ja terveydestä.
3

