Ziema kā jubilejā vēlēta laime (Somija 2018. gada nogale)

Vēl viens ceļojums ir sācies, šoreiz galamērķis ir Vuokatti – pasakaina vieta Somijas vidienē. Mūsu
ģimenei tā ir vieta, kur satikties, šoreiz gan trijatā, bet gan jau priekšā kāds ceļš, kur satikties visiem
četriem...
Ceļojam ar automašīnu. Gar acīm skrien Latvijas skaistie meži un Igaunijas lauki, pirmā apstāšanās
ir Tallina, šeit esam plānojuši pavadīt nakti, lai no rīta ar prāmi pārceltos uz Helsinkiem. Tallina ir
draudzīga, vietējie policisti parāda, kur vecpilsētā novietot auto bez maksas, tāda silta sajūta, sirsnīgs
paldies.

Kāda ieliņa Tallinas vecpilsētā

Pastaiga pa Tallinas vecpilsētas ieliņām nav visai gara, līst lietus. Tomēr tuvējie krodziņi vilināt
vilina, daudz apmeklētāju, skan sarunas daudzās pasaules valodās. Noskaņa ir radīta.

No rīta prāmis un pavisam drīz sasniegti Somijas krasti. Helsinki ir spoži, daudz gaismas gada
tumšākajā laikā. Mašīnu maz, cilvēku uz ielām arī. Vēl ir rīts, dodamies ceļā, priekšā vēl apmēram 600
km.

Somijas ceļiem raksturīga
ainava

Vakarā sasniedzam savu galamērķi. Vuokatti ir skaisti, daudz, daudz sniega, ceļi un taciņas laistās gaismās.
Ļaudis aktīvi bauda ziemas priekus slēpojot, nūjojot, braucot ar ragutiņām. Dzīves svētki un laimīgi cilvēki, un mēs
arī laimīgi, apskaujamies, ir pagājis pusgads kopš pēdējoreiz redzējāmies. Ai, cik labi.
Skaisti skan somu valoda: joki, järvi, kirjasto, kirjat, ihmiset, hiihto, kalastus, silta, kahvila…, mani jau ilgu
laiku fascinē šīs valodas skanējums, daudzus vārdus zinu, varbūt šogad mācīties somu valodu? Spēcīga, sena un
man tik ļoti patīk...

Neviļus pieķeru sevi pie domas, ka tieši te es šobrīd piedzīvoju skaistāko ziemu savā mūžā. Sniegs,
sarma, gaisma, kopā būšanas un mīlestības sajūta. Dienas pavadām dabā, staigājam pa kalniem, takas
izgaismotas, blakus liels ezers, arī tur takas, Somijas daba ir apbrīnojama. Deguni nosaluši un vakarā ejam
uz saunu. Somu pirts ir varen laba, nav traki karsts, ir tieši tā kā vajag, lai miesa un gars atjaunojas un
esam gatavi nākošajai dienai.

Sotkamo bibliotēka

No rīta dodamies uz tuvējo pilsētiņu Sotkamo. Un te bibliotēka, protams, dodos to apskatīt.
Parunājamies ar bibliotekāri, jauku un laipnu kolēģi. Abas esam priecīgas. Parādu dažas Jelgavas pilsētas
bibliotēkas bildes. Sotkamo bibliotēka sevi pozicionē kā cilvēku satikšanās vietu. Tā ir kā dzīvojamā istaba
visu paaudžu cilvēkiem, jāsaka, ka tā ir visā Somijā. Te ir pieejamas grāmatas, DVD, vinila plates, žurnāli,
kartes utt. Tiek piedāvāti valodu apmācības kursi, audiogrāmatas, dažādas iedvesmojošas izstādes,
pasākumi – tikšanās ar autoriem, koncerti utt. Bibliotēka nav liela, bet piepildīta, ļoti kārtīga, tieši tas
kam pievēršu uzmanību. Apmeklētāju daudz, bet kolēģe lūdz, lai nefotografēju lasītājus. Tā, ka bildēs
bibliotēka izskatās tukša, tomēr tie ir brīži, kad cilvēki pagājuši citās vietās.

Ir ausis jauns rīts, dodamies uz tuvējo pilsētu Sotkamo...Un te bibliotēka, protams, dodos to
apskatīt. Parunājamies ar bibliotekāri, jauku un laipnu kolēģi. Abas esam priecīgas. Parādu dažas Jelgavas
pilsētas bibliotēkas bildes. Sotkamo bibliotēka sevi pozicionē kā cilvēku satikšanās vietu. Tā ir kā
dzīvojamā istaba visu paaudžu cilvēkiem, jāsaka, ka tā ir visā Somijā. Te ir pieejamas grāmatas, DVD,
vinila plates, žurnāli, kartes utt. Tiek piedāvāti valodu apmācības kursi, audiogrāmatas, dažādas
iedvesmojošas izstādes, pasākumi – tikšanās ar autoriem, koncerti utt. Bibliotēka nav liela, bet piepildīta,
ļoti kārtīga, tieši tam pievēršu uzmanību. Apmeklētāju daudz, bet kolēģe lūdz, lai nefotografēju lasītājus.
Tā, ka bildēs bibliotēka izskatās tukša, tomēr tie ir brīži, kad cilvēki pagājuši citās vietās.

Un atkal ziema sasilda mūsu sirdis Vuokatti:

Nav nekā skaistāka par sniega pārslu, vizuļojošu balto brīnumu. Tomēr brīvdienas ir beigušās un sācies ceļš
mājup. Uz prāmi, uz Helsinkiem, zinu, ka decembrī tika atvērta Helsinku centālā bibliotēka Oodi, gribu to redzēt...
Un te tā ir, liela kā kuģis, cilvēku miljons, šķiet visi ļaudis Helsinkos ir bibliotēkā. Nav nepieciešams
reģistrēties, ejam un izstaigājam to, nezinu, bet man šķiet par traku. Darbiniekiem darbs grūts, daudz jautājumu,
rindas, pūļi... grāmatas, kafejnīcas, koncertzāles, un jau ierastie urbānie “workšopi”: šujmašīnas, 3D printeri,
kompjutarizēti darbagaldi.... Visām gaumēm, visiem cilvēkiem. Skatiet foto:

Ai, ai, tādi plaukti pēc
ļaužu pieplūduma

Elektroniskais katalogs

Dažādu veidu krēsli gan ērtībai, gan dizainam

Laba ideja jaunajiem, mazajiem
celtniekiem: ķiveres, vestes, celtniecības
materiāli 

Un, protams, grāmatu nodošanas un saņemšanas automāti

Mājaslapā lasu, ka bibliotēka ir satikšanās un dzīvošanās vieta pašā Helsinku sirdī. Te tiešām gaidīts
ikviens, īpaši šo vietu iemīļojušas ģimenes. Tā ir vieta, kur attīstīt savas prasmes, pavadīt brīvo laiku,
mācīties un socializēties. Katrā ziņā iespaidīgi!

Un saldajā ēdienā, kādā mazā ceļmalas veikaliņā, ieraugu kaut ko pavisam negaidītu: namiņu, kur viss ir
tamborēts un adīts, pat kūciņas ar skaistām krēmīgām rozā rozēm, divritenis, soliņš un vēl traktors.
Mūsu rokdarbniecēm ir ko mācīties! Namiņā skan mūzika, kad pakustos –skan, kad nekustos –klusums.
Jūtos kā galvenā varone mūzikas kastītē. Melodija tik līdzīga 

