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Aapo Rikala oli unelmoinut radiotoimittajan työstä, kunnes uskaltautui opiskelemaan alaa
Laajasalon radiolinjalle vuonna 2004. Esimies ja työtoverit kannustivat ja lopulta opiskelu
mahdollistui vuorotteluvapaan turvin.

– Työskentelin silloin Pikku Huopalahden lastenkirjastossa ja silloinen esimieheni Anna-Maria
Soininvaara rohkaisi minua hakemaan koulutukseen, ettei 10 vuoden päästä tarvitse harmitella,
Rikala myhäilee.

Kokemusta radiolaineilta Rikalalle oli karttunut paikallisradioista 1990-luvun alusta. Pienet
vastoinkäymiset eivät tyrehdyttäneet innoitusta, unelma jäi kytemään.  Kun Rikala sitten meni
”heittämällä” sisään Laajasaloon, oman suunnan selvyys valkeni hänelle kirkkaana; hänet on tehty
radiotyöhön.

Harva nykypäivän toimittaja voisi edes unelmoida samanlaisesta vapaudesta mitä Rikalalla on
kirjastoradiossa, mutta tie ideaaliin on ollut kaikkea muuta kuin helppo. Valmistumisen jälkeen
Rikala palasi nöyränä takasin kirjaston helmoihin.

Oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Vuoteen ei tapahtunut mitään, kunnes Rikala sattui piipahtamaan vanhassa opinahjossaan, jossa
Otto Donner oli alustamassa yhteistyötä tulevalle Love-radiolle, pelkästään Love recordsin
julkaisemaa musiikkia soittavalle projektiradiolle. Rikala ehdotti tiloiksi Kirjasto 10. ja niin pyörät
lähtivät pikkuhiljaa pyörimään. Love-radio löysi kodin Kirjasto 10:stä neljän viikon ajaksi syksyllä
2006.

– Kirjasto sai omaa ohjelma-aikaa eräänlaisena tilanvuokrana, minä tein,  suunnittelin ja olin eniten
äänessä. Se kahden tunnin ohjelmablokki, Kirjastossa hiljaisuus, oli eräänlainen pohja sille mitä nyt
teen, Rikala analysoi. Kirjastoradion ohjelmien ideat testattiin silloin ja ne ovat muovautuneet
vuosien saatossa siihen mitä ne ovat nyt.

Kirjastoradion tulevaisuus on valoisa

Love-radiota seurasi vuonna 2008 vaaliradio, joka toteutettiin yhteistyössä Laajasalon opiston,
Metropolian sekä Adultan kanssa. Syksyllä 2009 uutena haasteena kohdattiin Tradio, Sibelius-
Akatemian kanssa yhteystyönä toteutettu kansamusiikkii keskittynyt radioprojekti.

– Vaaliradio oli siitä tärkeä, vaikka se ei mikään hohdokas veto ollutkaan, että se osoitti taas
kertaalleen, että täältä Kirjasto 10:stä voidaan tehdä radiota. Siitä rohkaistuneena otin yhteyttä
Radio Helsingin Paula Salovaaraan ja tarjosin ohjelmaideoitani. Ne kelpasivat sellaisenaan, Rikala
iloitsee.

Nyt kirjastoradio tuottaa neljää ohjelmakokonaisuutta Radio Helsinkiin; Minun kirjastoni, Minuutin
vinkkaus, Stadin salaisuudet sekä Viikon helsinkiläinen kirja.

Aapo Rikala ei kadu valintojaan.
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– Ei tämä mikään lapsuuden haave ollut, eikä edes vielä nuoruudenkaan haave. Vasta aikuisiällä
tajusin että tätä haluan tehdä työkseni.

Kirjastoradion tulevaisuus näyttää valoisalta. Yhteistyö jatkuu Laajasalon opiston ja Radio
Helsingin kanssa. Yhteistyökumppaneita Rikala soisi olevan enemmän, mutta uskoo ajan tuovan
uusia kontakteja lisää.

Kirjastoradion tuotantoja voi kuunnella mm. kirjastokaista – sivustolta ja Radio Helsingin
taajuudelta 88,6 MHz.

http://www.lib.hel.fi/kirjasto10/

www.kirjastokaista.fi
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1. Jussi O. says:

23.4.2010 at 8:19

Jee jee, thumbs up.
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