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Anno Jubileum 2011
Tampereen kaupunginkirjasto halusi juhlia 150-vuotisuuttaan käyttäjiensä kanssa tavoitteinaan
”hauskanpito ja kasvojen kohotus”. Molemmissa onnistuttiin.
Juhlavuoden ohjelman näyttävimpiä aikaansaannoksia olivat historiikki, näytelmä ”Laikun ihme”
ja korkean profiilin kirjailijavierailut. Historiikki osoittautui menestykseksi, jonka kirjastonkäyttäjätkin halusivat itselleen. Kirjaston viestintäsuunnittelija Ritva Hokka-Ahdin näytelmä, jonka
Juha Hurme ohjasi Ylioppilasteatteriin ja jossa esiintyi myös lukuisia kirjastolaisia, avasi mieleenpainuvasti kaupungin sivistyshistoriaa n. 600 katsojalle. Eduard Uspenski, Hannu Väisänen, Sirpa
Kähkönen ja Alexandra Salmela sekä kaunokirjallisuuden Finlandia-palkittu Mikko Rimminen ja
Tieto-Finlandian voittaja Vesa Sirén vetivät yleisöä pääkirjaston suureen luentosaliin joskus liiankin kanssa – kaikki eivät mahtuneet sisään.
Juhlavuoden hankkeita oli sekin, että 25-vuotisjuhliaan viettäneen pääkirjasto Metson luentosalit
nimettiin Pietilä-saliksi (ent. ls. 1), Martikainen-saliksi (ls. 2) ja Toivonen-saliksi (henkilökunnan
ls.) rakennusaikaisten arkkitehdin, kirjastotoimenjohtajan ja vastaavan rakennusmestarin
kunniaksi.
Kaikilla kirjaston yksiköillä oli omat juhlatapahtumansa, joiden juonena oli ’törmäyttää ihmisiä’.
Ideat vaihtelivat Lamminpään ’Taikuudesta ja tietokilpailuista’ Pellervon runokattilaan, jossa porisivat mm. runotutustumo ja haikumaja.
Järjestelmäongelmat varjostivat juhlimista ja varsinkin hauskanpitoa. Edellisen vuoden lopussa
käyttöön otettu kirjastojärjestelmä ei täyttänyt odotuksia. Kun perustyökaluun ei voinut luottaa,
mobilisoitiin käyttöön kaikki muu osaaminen. Juhlavuonna tuli siis testatuksi myös henkilökunnan ammattitaito, mistä selvittiin kunnialla ja hyvin arvosanoin, vaikka myös stressipisteet
nousivat.
Ympäri kaupunkia levinneissä juhlavuoden julisteissa propagoitiin kirjaston avuja: ’Lue lisää’,
’Kohtaamispaikka’ ja ’Löytöpiste’. Kaunein oli arabialaisen sananlaskun viesti ’Kirja on taskuun
mahtuva puutarha’. Sitä ajatusta – musiikilla ja kuvilla laajennettuna – edistämme juhlavuoden
jälkeenkin.

Tuula Haavisto
kirjastopalvelujohtaja (1.1.2012 alkaen)
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Itsekasvatuksesta kohtaamisiin
”Kaikkien sielujen apteekki. Tampereen kaupunginkirjasto 150 vuotta” on historiakirja, jota myös
luetaan. Kaupunginkirjaston historiikin kirjoitti toimittaja Matti Wacklin ja taittoi graafikko Marja
Muhonen. Kirjaa jaettiin muun muassa kaupungin luottamushenkilöille, Tampereen ja maakunnan kirjastoille sekä kirjaston henkilökunnalle ja eläkeläisille. Vuoden lopussa kirjan saivat useat
kirjaston yleisötilaisuuksien vakiokävijät.
Kuten Wacklin saatesanoissaan kertoo, kirjasto on onnistunut jättämään ihmisiin hyvin henkilökohtaiset jäljet: ”Voi sanoa, että jokaisella tamperelaisella on oma kirjastohistoriansa”. Siksi
Wacklin halusi historiikissa antaa äänen myös kirjaston käyttäjien tarinoille perushistorian
rinnalla.
Tarinoita 150 vuoden ajalta on ollut nähtävillä myös kirjaston kotisivuilla osoitteessa
kirjasto.tampere.fi. Juhlavuodella oli siellä oma osionsa. Juhlan kunniaksi aloitettu kuukauden
asiakas -sarja jatkuu juhlavuoden jälkeenkin.

Historiikki ja kirjoittajansa Matti Wacklin.
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Kirjaston väki fiininä
Lokakuussa parhaimpiinsa pukeutuneet kirjastolaiset kerääntyivät Raatihuoneen 150-vuotisjuhlavastaanotolle. Juhlan tervetulosanat lausui kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Irene Roivainen.
Kirjastotoimenjohtaja Tuula Haavisto sanoi puheessaan kirjaston merkityksen säilyvän myös
tulevaisuudessa. Työ ja ammatti varmasti muuttuvat, mutta edelleen tarvitaan ammattilaisia, jotka
pystyvät auttamaan suunnistamista tietosisältöjen viidakoissa. Kun informaation määrä kasvaa ja
laatuhaitari levenee, jonkun kannattaa keskittyä helpottamaan infoähkyä seulomalla esiin laadukasta sisältöä.
Tulevaisuuden kirjasto palvelee siis samaa tavoitetta kuin ennenkin, vaikka rakentuu eri töistä ja
toiminnoista. Osa kirjastotilassa nyt tehtävistä töistä siirtyy verkkoon ja kirjaston ulkopuolelle.
Esimerkiksi tietopalvelu, varaukset ja lainojen uusimiset ovat jo osin muuttaneet verkkoon.
Kirjasto lähtee yhä useammin lainaamaan ja esittäytymään seiniensä ulkopuolelle.
Kirjastotilasta puolestaan tulee yhä enemmän käyttäjien tilaa: kokouksia ja ryhmätöitä, kirjaston
työasemien ja oman läppärin käyttöä, oleskelua, kohtaamisia, itse tekemistä. Viihtymistä tilassa,
jossa ei ole pääsymaksua mutta sen sijaan runsaasti hiljaisia ja viisaita virikkeitä. Myös hiljaisuutta
haetaan nykyään aktiivisesti, mikä on otettava huomioon remontti- ja rakennushankkeissa. E-kirja
muuttaa tilan ulkonäköä: se pudottaa hyllyjen määrää. Jo nyt on paljon tieteellisiä kirjastoja, joissa
hyllyjä on vain nimeksi, koska aineistoa käytetään verkon kautta.
Muita töitä kirjastojen lukujärjestyksessä ovat medialukutaidon tukeminen ja yleensäkin auttaminen tiedon ja kulttuurisisältöjen löytämisessä. Medialukutaitoa tukevaa työtä voidaan lisätä, kun
rutiineja siirretään yhä enemmän automaateille.
Juhlan lopuksi jaettiin ansiomerkkejä ja palkintoja. Luettelointi- ja kokoelmatyön tuntija EevaRiitta Peltonen ja lainauspalvelujen asiantuntija Anu Virtanen saivat Suomen kirjastoseuran
ansiomerkit Aurora-työryhmän edustajina. Ryhmä on kirjastossa koordinoinut ja työstänyt uuden
kirjastojärjestelmän korjauksia. Viestintäsuunnittelija Ritva Hokka-Ahti sai Kirjastolehden Jyväpalkinnon toiminnastaan Kirjastolehden päätoimittajana 2004–2010. Lisäksi eläkkeelle jäävä
Metson musiikkiosaston osastonjohtaja Pirjo Hakuni sai monipuolisesta elämäntyöstään Mikko
Mäkelä -palkinnon.

Irene Roivainen ja Tuula Haavisto puhuivat Raatihuoneen juhlavastaanotolla 7.10.
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Irene Roivaisen puhe juhlavastaanotolla
Hyvät kuulijat!
Kirjasto on paitsi julkinen tila, Space, myös käyttäjälleen merkityksellinen paikka, Place. Kirjastossa
tilallistuu kolme erilaista sfääriä: koti, työ/opiskelu ja vapaa-aika. On sanottu, että kirjasto on samaan
aikaan olohuone ja katedraali: kohtaamisen paikka ja tila ja tilaisuus hiljaisuudelle.
Kiitos kirjastotoimenjohtaja Tuula Haaviston, minulla oli tilaisuus tutustua aiheeseen liittyvään tuoreeseen norjalaistutkimukseen (Audunson et al: 2010: ”How do public libraries function as meeting
places?”). Tutkimus vertaa kirjastoa yhtäältä toriin, jolla on mahdollisuus kohdata entuudestaan
tuntemattomia ja erilaisia ihmisiä. Julkisena tilana se tarjoaa paikan erilaisille aktiviteeteille myös
suljetummissa piireissä ystävien ja kollegoiden kesken. Se on myös metakohtaamispaikka ja virtuaalisen verkoston yksi solmukohta. Toisin sanoen: yhdessä ja samassa tilassa toteutuu yhteisöllisyys eri
muodoissaan kevyestä kohtaamisesta vieraiden kesken tiiviiseen kanssakäymiseen tuttujen välillä.
Tutkimus päättelee, että kirjastolla onkin tärkeä tehtävä myös Toiseuden kohtaamisessa ja siltojen
rakentamisessa erilaisten monikulttuuristen heimojen välillä jälkimodernissa yhteiskunnassa. Tämä
ajatus tulee lähelle Tuula Haaviston visioimaa ”Kulttuurien sorinaa” -konseptia, jossa – Tuulan
sanoin – tarjotaan suomalaista kulttuuria maahan muuttaneille ja muita kulttuureja sopivina annospaloina paljasjalkaisille suomalaisille.
Kuten Matti Wacklinin kirjoittamasta historiikista ilmenee, Tampereen kaupunginkirjaston edeltäjä
lainakirjasto perustettiin Seurahuoneella sivistysseuran, ”lukuyhtiön”, aloitteesta huhtikuussa 1861
ajatuksenaan ”työkansan tiedon ja sivistyksen kartuttaminen”. Kaupunki tuli mukaan kuvioihin
vasta parikymmentä vuotta myöhemmin, ja pitkään saatiin odottaa kunnollisia tiloja. Ilman tehtailija
Emil Aaltosta ne olisivat voineet jäädä rakentamatta. Vähitellen ymmärrettiin myös vapaan valistustyön tukeminen yhteiskunnan tehtäväksi ja kaupungin laajetessa perustettiin myös ensimmäiset sivukirjastot 1920-luvulla. Tampereen kirjastolaitoksen kannalta keskeinen merkitys on ollut kirjastonjohtajilla, jotka ovat olleet aikansa kulttuurivaikuttajia, kuten Juho Kemiläinen 1920-luvulla, Mikko
Mäkelä 1940-luvulta 1970-luvun alkupuolelle saakka, Tuula Martikainen vuodesta 1986 vuoteen
2006 ja tämän jälkeen nykyinen kirjastotoimenjohtajamme Tuula Haavisto.
Tänään täällä Tampereella kirjastonkäyttöaste on korkea suhteessa valtakunnallisiin keskiarvoihin ja
erityisesi suhteessa muihin isoihin kirjastoihin, Kaupunkilaiset käyttävät ahkerasti kirjastopalveluja,
tosin kirjoja kysytään yhä vähemmän suhteessa muihin aineistoihin. Lehtilukusalit ovat yhä tärkeämpiä niiden kuntalaisten kannalta, joilla ei ole varaa tilata lehtiä omaan talouteen.
On ennakoitu, että tulevaisuudessa osa kirjastopalveluista ja vähitellen myös aineistot siirtyvät
nettiin ja kokoelmien suhteellinen osuus pienenee. Tällöin myös kirjastotilaa vapautuu yhä enemmän
yhteisölliseen käyttöön tapaamis-, tapahtuma- ja oleskelupaikoiksi, eräänlaiseksi kansalaistaloksi.
Tilan hyödyntämisen kannalta laajat, aukioloajat ovat tärkeitä: sunnuntaiaukiolon mahdollistaminen
onkin yksi ajankohtainen haaste täällä Tampereella.
Globalisaatio virittääkin mahdollisuuden uuteen paikallisuuteen. Tämä haastaa pohtimaan palveluverkkoa ja kirjastotilojen tiheyttä ja palvelujen peittävyyttä täällä Tampereellakin. Kansalaisten
tiedon ja kulttuurin tasa-arvoisen saatavuuden turvaaminen on keskeinen haaste tietoyhteiskunnassa. Kirjastojen käyttö Tampereella noudattaa yleistä trendiä: käyttö keskittyy isoimpiin kirjastoihin,
joilla on laajimmat aukioloajat ja monipuolisimmat resurssit. Kirjaston koon lisäksi sijainti merkitsee
paljon: ne kannattaa sijoittaa liikenteellisesti – ja nimenomaan joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä – helposti tavoitettaviksi, jolloin niitä käytetään mahdollisimman paljon. Vuonna 1972 kirjasto
sai maakuntakirjaston oikeudet ja se nimettiin Pirkanmaan maakuntakirjastoksi. Sittemmin täällä
Pirkanmaalla kirjastojen vapaaehtoista yhteistyötä on jo toteutettu menestyksekkäästi ja alueelle on
saatu yhteinen kirjastotietojärjestelmä sekä kokoelmien yhteiskäyttö kuljetusjärjestelmineen. Tämä luo
hyvän perustan kirjasto- ja tietopalvelujen entistä tiiviimmälle ja laajemmalle seudulliselle toteuttamiselle.
Kirjastonjohtaja Tapani Kärki varoitti vuonna 1862 niistä haavoista, joita kirjastojen lakkauttamisesta
voisi koitua: ”sillä haava suureksi pääsneenä on monta kertaa vaikeampi parata.” Toivon, että tulevaisuudessaki Tampereen kaupunginkirjasto voisi olla tässä kaupungissa ja koko Pirkanmaalla ”kaikkien
sielujen apteekki”!
Vielä kerran, tervetuloa!

Laikun perustajat heräsivät henkiin
Laikun ihme -näytelmä oli juhlavuoden suurin yksittäinen ponnistus. Se on humoristinen ja
toiminnantäyteinen läpileikkaus Tampereen kaupunginkirjaston historiasta.
Kirjaston työntekijöiden ja Tampereen Ylioppilasteatterin näyttelijöiden yhteistyön tulos veti salin
täyteen kaikkina kuutena esityskertana. Katsojia oli näytöksissä yhteensä noin 600. Näytelmän
käsikirjoitti kirjaston viestintäsuunnittelija Ritva Hokka-Ahti. Hänen mukaansa yhteisöllinen
projekti onnistui todella hyvin ja ilmainen esitys oli erinomainen juhlavuoden lahja PIKIkirjastoille ja asiakkaille.
Näytelmän ohjasi arvostettu yhteisöteatterin ohjaaja Juha Hurme. Musiikin sävelsi ja sovitti Petra
Tikkanen. Rooleissa nähtiin neljätoista ylioppilasteatterilaista ja kahdeksan kirjastolaista, joille
kokemus oli ainutkertainen. Mukana näyttämöllä itseään esittivät sekä edellinen että nykyinen
kirjastotoimenjohtaja: Tuula Martikainen ja Tuula Haavisto.

Nukketeatteri Nirunarustakin tunnettu Tuula Martikainen kehui Juha Hurmeen kannustavaa
ohjausta. Näyttelijät saivat kokeilla vapaasti erilaisia tyylejä, ja ohjaaja palkitsi onnistuneet ideat
ottamalla ne mukaan esitykseen. Martikainen oppi uutta esimerkiksi fyysisestä teatterista:
”Hämmästyin, miten nopeasti pääsin lattialta ylös”. Näytelmän käsikirjoitus oli Martikaisen
mielestä haastava mutta loistava.
Jos kirjastolaiset saivat maistaa teatterin tekemistä, myös Ylioppilasteatterin nuori väki sai uutta
tietoa kirjastosta. Kuukausi esitysten jälkeen kutakuinkin kaikki näytelmään osallistuneet tulivat
peijaisiin ja kiertokäynnille pääkirjasto Metsoon Tuula Martikaisen johdolla.
Näytelmä taltioitiin videolle. Dokumentti leikataan ja julkaistaan kirjaston kotisivuilla.
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Ote näytelmäkäsikirjoituksesta
On vuosi 1904, alkuilta kansankirjastossa tehtailija Salmisen talossa.
Tapani Kärkönen: Minä olen kirjoittanut tänne kirjastoon oikein hyvin sopivia runoja ja pari on tehty lauluiksikin! Tunteeko kumpikaan teistä vaikkapa sellaista kuin ”Lainakirjaston 25-vuotinen vaikutus ja vaiheet”?
Sitä sopisi esittää.
Rummuttaja: Jos vaan luetaan, niin pellot jää vallan kuokkimatta ja nälkä on ennenkun ehdit aata sanoa.
Lukeminen on ajanhaaskua, joutilaiden leikkiä.
TK: Ruoka ruumiin vahvistaa, Herran sana sielun! Vähänpä te Jumalasta ymmärrätte. Jumalan silmissä lukeva
ihminen on kymmenen kertaa arvokkaampi kuin mikään muu.
Alina: Koskettaa sydänalaa.
TK: Alina, mene avaamaan ovet. Katso, että Lukander on paikoillaan lukusalissa. Hätyytä Antti keittiöstä tänne
avuksi. Ja Rummuttaja, menkää vahtimaan ovelle, että pyyhkivät jalkansa. Alina, tuopa lisää mustetta.
Antti: (tulee) Kyllä minä tuon uuden lainauksen jo osaan.
TK: Rivit menivät eilen sekaisin ja Nikanderin rouvalle olit merkinnyt ”Sotavarustus ja aseiden kauhistus”.
Uskovaiselle ihmiselle! Eikä käsialastasikaan saa selkoa.
Antti: Käsialat ja käsialat. Kun saataisiin kirjoituskone. Olen Sanomista nähnyt, että sellaisia on jo konttoreissa.
TK: Nyt Antti sinä olet kyllä hurahtanut modernisaatioon. Ei se tätä työtä muuta, teemmekö sen kynällä vai
koneella. Vaikka raapustaisimme hiilellä. Lainaushan on pelkkää kirjanpitoa!
Antti: Jos näyttää hienolta, se myös on hienoa. Sitä on miltä näyttää. Ihmiset arvostaisivat meitä enemmän, jos
meillä olisi kirjoituskone.
Rummuttaja: Paljonko niitä nyt on, noita teitin kirjoja?
TK: Hyvinpä kaksi tuhatta seitsemänsataa. Ja lainauksia oli viime vuonna 3200. Mutta vähäisiä ovat luvut verrattuna viime vuosisadan loppupuolelle. Juominen on vieläkin kansan suurin hupi. Tulisivat tänne kirjastoon
lukemaan!
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Oodi kirjalle
Kirjallisuus ja kirjailijat olivat juhlavuonna kunniapaikalla niin pääkirjastojen kuin lähikirjastojenkin tapahtumatarjonnassa. Kulttuuritorilla pääkirjastossa kävi kirjailijavieraana Alexandra
Salmela, jonka esikoisteos 27 eli kuolema tekee taiteilijan voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon ja oli ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi vuonna 2010.
Kirjaston keväisessä 150-vuotisjuhlassa 2.4.2011 kirjailijan työstään kertoi kirjailija ja kuvataiteilija
Hannu Väisänen, joka voitti Finlandia-palkinnon vuonna 2007 romaanillaan Toiset kengät.
Yksi maailman rakastetuimmista lastenkirjailijoista, Eduard Uspenski, vieraili pääkirjastossa 16.4.
Pietilä-sali tuli molemmilla kerroilla niin täyteen, etteivät kaikki halukkaat mahtuneet sisälle.
Tapahtumakoordinaattori Anna Szalayn mukaan tuntui siltä, kuin kaikki Tampereen venäjänkieliset asukkaat olisivat saapuneet paikalle.
Uspenskin vierailun innoittamana kirjasto tilasi Nukketeatteri Nirunarulta esityksen tarinasta
Fedja-setä, kissa ja koira. Uspenski tuli katsomaan esityksen ensi-iltaa, jota hän piti varsin onnistuneena. Teatteriesitys kiersi tämän jälkeen useissa lähikirjastoissa.
Elossa olevista lastenkirjailijoista voi venäläistä
Eduard Uspenskia (s. 1937) pitää yhtenä merkittävimmistä. Hänen laaja tuotantonsa on kestänyt
aikaa erinomaisesti ja siitä nauttivat yhä uudet
lapsisukupolvet.
Uspenskin kirjailijanura alkoi 60-luvun sulkeutuneessa Neuvostoliitossa. Se esti ja hidasti Uspenskin
kirjailijantyötä pitkään. Uspenski ei saanut yli kymmeneen vuoteen, 70-luvun puolivälistä 80-luvun
loppupuolelle, julkaista uusia teoksia. Vanhoista
teoksista sen sijaan otettiin uusia painoksia.
Uspenski on yksi eniten suomennettuja lastenkirjailijoita. Vuonna 1975 suomeksi ilmestyneen Fedjasedän, kissan ja koiran jälkeen häneltä on käännetty
11 teosta, lisäksi on julkaistu Fedja-sedän seikkailut
koottuna teoksena.
Uspenski puolustaa sananvapautta ja kritisoi avoimesti nyky-Venäjää. Lastenkirjailijana hän kantaa
vastuuta tulevista polvista. ”Haluan herättää lapsissa vapauden tunteen. Varhain saatuna se merkitsee
paljon.” (Hannu Mäkelä: Eetu, Tammi 2008).

Helmikuun lopulla Kalevalan päivänä vietettiin kirjastossa Immi Hellén -kirjallisuusiltaa. Tilaisuuden järjesti kirjasto yhteistyössä Immi Hellén -seuran kanssa. Illan päätteeksi laulettiin yhteislauluina Immi Hellénin iki-ihania lastenlauluja, kuten Maan korvessa kulkevi lapsosen tie ja
Oravan pesä. Hellén sopi juhlavuoden kirjailijaksi erityisesti siksi, että hän syntyi samana vuonna,
jona Tampereen kaupunginkirjasto perustettiin.
Muitakin 1800-luvulla vaikuttaneita naiskirjailijoita muisteltiin. Erityistä huomiota sai ensimmäiseksi tamperelaisrunoilijaksi tituleerattu Augusta Lundahl, jonka syntymästä oli juhlavuonna
kulunut 200 vuotta.
Minna Canthin päivänä 19.3. kirjailija Sirpa Kähkönen kertoi pääkirjastossa teoksensa Vihan ja
rakkauden liekit teemasta, 1930-luvun vasemmistovainoista.
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Syksyllä pääkirjastoon saapui kaksi Finlandia-voittajaa vuodelta
2010, Mikko Rimminen ja Vesa Sirén. Rimminen voitti Finlandiapalkinnon Nenäpäivällään, ja Sirén sai Tieto-Finlandian teoksestaan Suomalaiset kapellimestarit. Rimmistä kuunnellut asiakas
kommentoi esityksen olleen ”todellinen helmi”.
Joulukuussa runoilija Märta Tikkanen ihastutti yleisöä lämpimällä olemuksellaan. Hän kertoi avoimesti yksityiselämänsä
heijastumisesta kirjoihinsa.
Lähikirjastoissakin kävi kirjailijoita. Sampolan kirjastossa kuultiin Jyrki Ihalaisen ajatuksia kirjailijantyöstä. Hervannan kirjastossa vierailivat 100-vuotissynttäreitään juhlineen sarjakuvan ja
kirjaston juhlavuoden kunniaksi Pertti Jarla (Fingerpori) ja Tuuli
Hypén (Nanna). Sarjakuvan juhlavuoden kunniaksi kirjastossa
oli myös näyttävästi esillä kotimaista sarjakuvaa sen koko
historian ajalta.

Märta Tikkanen Pietilä-salissa.

Juhlavaa törmäilyä
Kirjastossa tapahtui ennätyksellisen paljon vuonna 2011. Hyviksi havaituista perinteistä pidettiin
kiinni, mutta juhlan johdosta toteutettiin lisäksi monta uudenlaista tapahtumaa. Niin pääkirjasto
Metso kuin lähikirjastotkin toivottivat kaikenikäiset tervetulleiksi ilmaisiin tapahtumiin.
Juhlavuosi avattiin Runebergin päivänä 5.2., jolloin kirjaston juhlasoitto sai kantaesityksensä
Kulttuuritori-tapahtuman yhteydessä. Huhtikuisessa kansanjuhlassa tämä Jani Laaksosen sävellys
esitettiin uudemman kerran ja kirjaston historiikki julkistettiin. Metson yläaulassa oli esillä näyttely kirjaston historiasta. Kansanjuhlassa seikkaili ja lapsille satuili Katti Matikainen. Metson ulkopuolella toimivat yksiköt saivat kannustusrahan tuottaakseen tapahtumia, jotka tavalla tai toisella
törmäyttivät ihmisiä toisiinsa.
Muitakin pyöreitä vuosia
150-vuotisen kirjaston rinnalla pyöreitä täyttivät 60-vuotias Nekalan kirjasto ja 10-vuotias NettiNysse. Internetbussi Netti-Nysse yhdisti koko kirjaston juhlat ja omat 10-vuotisjuhlansa ja kutsui
Digiveikot tanssittamaan kansalaisia Hämeenpuistossa.

Marketta Könönen valittiin Nekalan kirjastonhoitajaksi vuonna 1977. Juhlavuonna hän sai sekä Lampun henki
-palkinnon että Hyvä Haltija -palkinnon työstään lastenkulttuurin hyväksi.
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”Juhlimme Tampereen kaupunginkirjaston 150-vuotisjuhlia ja Tampereen kaupunkia, joka on määrätietoisesti tukenut
tamperelaisten tietoyhteiskuntataitojen
opettamista. Tampere on paras paikka
aloittaa tietokoneen perustaitojen opettelu! Juotiin kahvetta ja syätiin nisua. Kymmenen vuotta on luvattu tarjota kahveet
sille, joka saa Netti-Nyssen väen hermostuun. Kun niitä kahveita ei ole tarvinnut
tarjota, niin ny sitte keitettiin oikein juhlakahveet.” (Elina Harju, kirjaston blogi)
Netti-Nysse järjesti juhlavuonna lisäksi Manserock-aiheisen Valokuvamaraton-näyttelyn.
Toimeliaita lähikirjastoja
Kirjasto järjesti syksyllä kirjoituskilpailun Pirkanmaalla asuville 13–20-vuotiaille ulkomaalaistaustaisille nuorille. Kilpailun otsikko oli Taivas on... Kilpailussa palkittiin stipendein 13–15-vuotiaiden
sarjassa Amal Ismail ja 16–20-vuotiaiden sarjassa Fereshe Hashem. Palkinnot jaettiin Hervannan
kirjastossa Monikulttuurisen viikon päätapahtumassa.

”Taivas on kuin kaunis vaaleansininen sieni, jossa on erilaisia pilviä.”
Mahdi Najafi, kunniamaininta 16–20-vuotiaitten sarjassa

”Herää, sinun pitäisi hakea vettä, kuulin äidin
kuiskaavan minulle. Aurinko ei ollut edes noussut, sillä
ulkona oli pimeää, mutta minun oli pakko lähteä.”
Fereste Hashemi, stipendi 16–10-vuotiaitten sarjassa

”Monille ihmisille ’Taivas on kirkas’ tarkoittaa, että elämässä
tapahtuu hyviä asioita. Mutta minulle Wardi Muuselle se
tarkoittaa todella synkkää elämän vaihetta.”
Amal Ismail, stipendi 13–15-vuotiaitten sarjassa

”Käsite taivas on kaikille erilainen. Joillekin se on perhe, ystävät,
rakkaus, uskonnollinen paratiisitaivas tai vaikkapa Mc’Donalds.
Edellä mainittuja asioita yhdistää kuitenkin onnellisuus.”
Anna Piryanyk, kunniamaininta 13–15-vuotiaitten sarjassa
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Kirjaston monikulttuurinen viikko järjestettiin nyt toista kertaa 24.–29.10. Eniten tapahtui Hervannan kirjastossa. Kuten viikon nimi Kohtaamisia vihjaa, viikko toi yhteen maahanmuuttajia ja
suomalaisia. YK:n päivänä 24.10. kirjaston lainausosastolle sisustettiin moniaistinen teltta. Teltassa
esiteltiin viikon ajan somalialaista kulttuuria – ruokaa, tuoksuja, kuvia, esineitä ja musiikkia.
Natiivioppaat teltalle saatiin Pirkanmaan somaliyhdistyksen aktiiveista.
Tapahtumaviikolla järjestettiin kaksi työpajaa yhteistyössä Tampereen NNKY:n Sofian pysäkin
kanssa. Ensimmäisessä työpajassa tiistaina alle kouluikäiset tutustuivat thaimaalaisiin leikkeihin,
toisessa torstaina Pohjos-Hervannan koulun nelosluokkalaiset saivat pikaperehdytyksen Irakin
kouluun ja kulttuuriin.
Vuoden 2011 pakolaisnainen Saido Mohamed vieraili viikon aikana Hervannassa ja pääkirjasto
Metsossa. Hän rohkaisi etenkin maahanmuuttajanaisia aktiivisuuteen. On tärkeää rakentaa elämää
oman perheen ja kodin ulkopuolella. Kouluttautuminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen esimerkiksi vapaaehtoistyön kautta tuovat voimaa arkeen.
Viikon päätapahtumassa lauantaina 29. 10. askarreltiin ja nähtiin esitys Bonge-sammakon viidakkoseikkailusta, maisteltiin herkkuja eri maista ja palkittiin Taivas on -kirjoituskilpailuun osallistuneita stipendein.
Lähikirjastojen tapahtumista erityisesti Kaukajärven Elävä
kirjasto -tapahtumassa törmäytettiin ihmisiä juhlavuoden
teeman mukaisesti. Elävässä kirjastossa saattoi lainata itselleen
keskustelukumppanin viidentoista mielenkiintoisen ”kirjan”
joukosta. Keskusteluissa kuultiin tarinoita esimerkiksi vankilan
jälkeisestä elämästä, maahanmuuttajan arjesta ja siitä, millaista
on sairastaa aivokasvainta.
Elävä kirjasto -toiminnan tarkoitus on purkaa ennakkoluuloja
erilaisia ihmisryhmiä kohtaan ja lisätä erilaisuuden hyväksymistä. Se tukee myös yhteisöllisyyttä, mikä sopii kirjaston
arvoihin. Asiakkaat kokivat tapahtuman vähentävän ennakkoluuloja. Myös keskustelujen avoimuus ilahdutti heitä. Suurin
osa kirjoista oli ensimmäistä kertaa mukana Elävässä kirjastossa. Osa heistä innostui tapahtumasta niin paljon, että on
jatkossakin valmis lähtemään mukaan toimintaan. Tapahtuma
oli onnistunut, ja siitä jäi hyvä mieli myös kirjaston väelle.
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Muissakin lähikirjastoissa törmäytettiin ihmisiä, ajatuksia ja asenteita vuoden mittaan. Sampolassa
Maarit Helén haastatteli mediakulttuurin professori Mikko Lehtosta e-kirjan tulevaisuudesta ja lukemisen uusista muodoista. Haastattelu kuvattiin videolle, ja se on katsottavissa sekä Kirjastokaistalla (www.kirjastokaista.fi) että Tampereen kaupunginkirjaston kotisivuilla (kirjasto.tampere.fi).

Pellervossa tutustuttiin runoihin ja tehtiin haikuja runoilija Tiina Lehikoisen opastuksella.
Päiväkoti-ikäiset jumppasivat ja kutoivat runomattoa. Yllättävän moni testasi haikutaitojaan ja sai
henkilökohtaista opastusta runojen tekemiseen. Joukossa oli tasaisesti naisia, miehiä ja nuoria.
Miesten runsas osanotto yllätti runoilijan ja kirjaston väen.
Tesoman kirjastossa Tampereen länsipuolen asukkaille tarjoiltiin huhtikuussa juhlakahvit ja
etenkin lapsia viihdyttivät Siina ja Taikaradio -trion musiikkiesitys ja taikuri Risto Pajunen. Lähikirjastoissa tarjoiltiin juhlavuonna muutenkin runsaasti teatteria, musiikkia ja taikuutta lapsille.
Terälahden kirjaston edustalla lapset pääsivät lokakuussa ratsastamaan poneilla. Härmälässä
juhlittiin 2.10., jolloin avattiin Härmälän koulun iltapäiväkerhon ja ohjaajien näyttely, nähtiin Miiru
Millisentti ja komppikoirat sekä pidettiin mehukestit.
Perinteisistä lähikirjastojen tapahtumista jatkuivat esimerkiksi Hervannan kirjastovisa, Sampolan
kirjastudio ja Messukylän Päätalo-päivä. Lähikirjastot menivät myös pääkirjasto Metson tavoin
esittäytymään kirjaston ulkopuolelle useisiin tapahtumiin.
Kirjasto lähtee kaupungille
Juhlavuonna kirjasto kävi esittelemässä palveluitaan ja kohtaamassa asiakkaita myös kirjaston
ovien ulkopuolella.
Lentävänniemen kirjaston ja Netti-Nyssen väki osallistui Suomensaari elää -tapahtumaan, ja
kirjaston pisteessä esiintyi myös improvisaatioteatteri. Tesoman kirjasto vei poistokirjoja myyntiin
Tesomajärven rannalle ja kertoi Tesoma-päivän yleisölle kirjaston palveluista.
Kaikilla ei ole mahdollisuutta asioida kirjastossa. Siksi kirjaston koti- ja laitospalvelu meni
juhlavuonnakin niiden asiakkaiden luokse, jotka eivät itse pääse kirjaston palveluiden ääreen.
Kirjaston kotipalvelu kertoi toiminnastaan Tammelantorilla 14.6. ja Keskutorilla Kotitoritapahtumassa 25.8. Samalla etsittiin uusia agentteja, jotka välittäisivät ystävilleen ja sukulaisilleen
sanaa koti- ja laitospalveluista.
Lisäksi koti- ja laitospalvelut tuottivat Mäkelän piirin kirjallisuudesta kahden tunnin ohjelman,
joka kiersi marras–joulukuussa muun muassa palvelutaloja. Ohjelman inspiroimissa muisteluissa
tuli esiin tavallisten tamperelaisten monipuolinen osallisuus kaupungin sivistyshistoriaan. Kirjaston koti- ja laitospalvelut jatkoi juhlavuonna Sävel kantaa runoa -esityksiä. Niiden ohjelmisto
koostui runoista ja lauluista eri tavoin esitettyinä.
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Pääkirjasto kävi muun muassa nuorten talvilomatapahtumassa Chillhousessa, Työväenkirjallisuuden päivillä Werstaalla, Welcome to Tampere -tapahtumassa yliopistolla ja aurinkoisessa
Puistofiesta-tapahtumassa Hämeenpuistossa. Puistofiestassa mukana oli kirjastoauto Kustaa, joka
vieraili myös Turussa kirjastoautopäivillä juhlimassa 50-vuotiasta kirjastoautotoimintaa.

Tampere-talon Chillhousessa
nuoret pääsivät testaamaan
lukemista iPadilla ja Kindlellä.

Riitta-Liisa Kivi kertoo koti- ja laitospalveluista
Kotitorilla.

Kirjastoauto Kustaa oli mukana värikkäällä
esittelypisteellä Puistofiestassa.
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Welcome to Tampere -tapahtumassa tehtiin
kirjastokortteja ja lainattiin elokuvia.

Pääkirjastossa kokeiltiin uutta ja vaalittiiin vanhaa
Juhlavuonna asiakkaat saivat nauttia pääkirjasto Metson yltäkylläisestä tapahtumatarjonnasta,
joka sisälsi niin uusia kokeiluja kuin vanhaa ja hyväksi havaittua ohjelmaa.
Perinteisemmästä päästä tapahtumia olivat esimerkiksi Kirjahetket, Pirkanmaan kirjoituskilpailu, poistokirjojen myyntitorit, Filosofian illat, yhteislaulut ja vuoden päätteeksi Nobel-iltapäivä.
Osassa näistä juhlavuosi näkyi tapahtuman teemassa. Yhteislauluja laulettiin keväällä 150 vuoden
varrelta, ja Filosofian illoissa syksyn aiheena oli sivistys.
Musiikkiosastolla ideoitiin perinteisten Kello kuuden konserttihetkien lisäksi moniosainen kuuntelupiiri Musiikin kosketus. Pietilä-salissa kuunneltiin levyiltä muun muassa Johann Sebastian
Bachia ja Lumen Valoa. Yleisö otti kuuntelupiirit omakseen, ja niitä jatketaan keväällä 2012. Lisäksi
musiikin ystävien iloksi tempaistiin ripustamalla Juice Leskisen kultalevyt musiikkiosaston seinille. Tempaus sai mukavasti julkisuutta lehdistössäkin.
Keväällä 2011 toimintansa aloitti Kielikahvila, keskusteluryhmä, jossa harjoitellaan puhumaan
suomea. Kahvilassa keskustellaan vaihtuvista aiheista kahvi- tai teekupposen äärellä. Osanottajat
voivat itse ehdottaa aiheita. Välillä Kielikahvilassa pelataan erilaisia pelejä, jotka parantavat sanavarastoa.
Aikaisemmin luentotilaisuutena järjestetty Pirkkalaiskirjailijoiden päivä jalkautui juhlavuonna
pääkirjaston eri osastoille. Pirkanmaalaiset kirjailijat haastattelivat toisiaan tietopalveluosastolla
ja jakoivat lukuvinkkejä. Uusi kirjallisuuteen tutustumisen muoto oli myös Finlandia-palkintoehdokkaiden esittelytilaisuus, jossa Tampereen yliopiston Suomen kirjallisuuden opiskelijat kertoivat ehdokkaana olevista teoksista.

Musiikin kosketuksessa sai hiljentyä sävelten tuomiin ajatuksiin.
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Pääkirjasto Metson käytävillä ja aulassa nähtiin vuoden aikana monenlaisia tanssiesityksiä,
esimerkiksi kansantanssiryhmä Tallinnasta ja Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen tanssitervehdyksiä.
Tapahtumien yönä kirjastossa tehtiin yhteisöllistä taidetta. Kirjaston poistokirjoista rakennettiin
taiteilija Martta Tuomaalan avustuksella kirjataideteos. Osallistujat valitsivat poistokirjalaatikosta
mieleisensä uudelleenpäällystetyn kirjan, jonka kansiin he kirjoittivat ajatuksia ja sitaatteja kirjasta. Kirjat kiinnitettiin nippusiteillä rullakkoon, josta ne sai muutamaa viikkoa myöhemmin hakea
omikseen. Taiteilijan sanoin idea onnistui erinomaisesti:
”Suurin osa ohikulkijoista pysähtyi tutkimaan kirjoja, ja kaikenikäiset ihmiset lapsista
vanhuksiin osallistuivat teoksen rakentamiseen. Hienoa oli myös huomata kirjaston asiakkaiden avoimuus ja rauhallinen asenne tämän päivän tavanomaisen kiireyden vastakohtana.
Ihmiset jäivät pitkiksi ajoiksi keskustelemaan ja selailemaan valitsemaansa kirjaa.”

Perheen pienetkin innostuivat poistokirjalaatikon aarteista. Loppupäivästä kirjat olivat täynnä osuvia sitaatteja.

Pirkanmaan kirjastoissa vietettiin PIKIneuvontapäivää Pirkan päivänä 1.9. Pääkirjasto Metso oli koristeltu punaisin ja
sinisin ilmapalloin. Asiakkaita opastettiin
verkkokirjaston käyttöön: tekemään hakuja,
varauksia ja uusimaan lainoja. Samalla
tutustuttiin verkkokirjaston suosituksiin,
lainausvinkkeihin, teemallisiin juttuihin
ja muihin vuorovaikutteisiin palveluihin.
PIKI-päivä toi esiin positiivisen ja aktiivisen
puolen verkkokirjastosta.

Tällaista väkeä oli juhlavuonna töissä pääkirjastossa.
Joukko on kokoontunut viettämään PIKI-päivää 1.9.
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Lastenjuhlat
Kirjasto on lasten aarreaitta jo kokoelmiensakin puolesta, mutta siellä järjestetään myös kymmenittäin tapahtumia lapsille. Sadut heräävät eloon satutunneilla ja kiertävien teattereiden näytöksissä.
Nukketeatteri Nirunaru on ilahduttanut lapsia pitkään vaihtuvilla esityksillään. Lapsia kutsutaan
lisäksi muun muassa kädentaitojen, tanssin, musiikin ja pelien pariin.

Peikot valtasivat Hervannan
kirjaston marraskuussa.

Juhlavuonna lasten ehdoton päätapahtuma oli Eduard Uspenskin vierailu, joka kiinnosti kovasti
myös lasten vanhempia (ks. s. 9). Nukketeatteri Nirunaru valmisti vierailun kunniaksi esityksen
Fedja-setä, kissa ja koira. Sitä esitettiin pääkirjasto Metsossa ja lukuisissa lähikirjastoissa. Esitykset
jatkuvat vuonna 2012.

Nirunarun esitystä
pääsi katsomaan
ihan läheltä.

Tampereen päivänä 1.10. pääkirjasto Metsossa järjestettiin vauhdikasta
ohjelmaa koko perheelle. Lapset ja vanhemmat suunnistivat kirjaston
uumenissa kirjastokissa Kirjatin tassunjäljillä. Suunnistus vei musiikkiosastolle piirtämään, johtajan huoneeseen antamaan palautetta kirjastosta,
salaisiin varastokäytäviin ja kirjasairaalaan. Kirjasairaalasta lapset saivat
hoitamansa kirjan omakseen. Samana päivänä laulutaitoiset kasvikset ja
hedelmät esiintyivät Aikasoppa-musikaalissa Pietilä-salissa.
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Lapsille tehtiin juhlavuoden kunniaksi lehti, joka perustuu heidän omiin piirustuksiinsa ja
kirjoituksiinsa. Suomen kirjastosäätiö tuki lehdentekoa 2 000 eurolla. Lehteä jaettiin muun muassa
Raatihuoneen juhlavastaanotolla.
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Osa juhlavuoden ohjelmasta toteutettiin ESR-hankkeen
Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt -tuella.

Juhlavuosi päättyi
kaupungintalolle,
jonne kirjaston
historiasta kertova
näyttely lopetti
kierroksensa.

