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Jokin ylempi taho antoi keskustakampuksen
hallintotiimille toimeksiannon järjestää
kampuksen kirjastoille tapahtuma, rieha. Sen
piti tutustuttaman meitä toisiimme – yhteen
taloon kun ollaan muutaman vuoden päästä
muuttamassa. Toimeksianto tuli jo keväällä,
mutta silloin pidettiin kirjastojen kesän
avajaiset ja kirjastolaisten muut kesäriennot
olivat alkamassa. Syksymmälle siis.
Elokuuhun, jolloin oli vielä lyhyet aukioloajat
eikä ruuhkaksi asti asiakkaita.

Istutaan suunnittelemaan. Aika? Plarataan
kalenteria ja etsitään päivä, johon mennessä suurin osa olisi kai palannut
lomalta, jolloin ei olisi Taiteiden yö, rakenteellisen suunnittelun kansalaisinfo,
TVT-ajokorttiopetusta eikä virkistyspäivä. Elokuun 28., tiistai, Tauno. Saatiin
sekä päivä että tapahtuman nimi.

Ohjelma? Yksimielinen päätös: ei YHTÄÄN puhetta. Ruokaa:
pääohjelmanumero, johon kaikki osallistuvat varmasti. Sähköpostitse tuli
toiveita ja ehdotuksia, mm. että lihansyöjiäkin muistettaisiin. Lisukkeeksi
juomia. Paikka? Ulkona voisi olla aurinkoisella säällä, mutta elokuussa usein
sataa. Ainoa kyllin iso sisätila löytyi Minervasta, jossa on suuri aula, riittävästi
pöytiä ja keittiö.

Muuta? Onko meillä jokin teema? Aina vaan
hupsakammaksi muuttuneessa keskustelussa
päädyttiin hyvinvointia tukevaan laitokseen, ei
nyt ihan sairaalaan, vaan siihen, että uupuneen
kirjastoväen ruumiin ja sielun vaivoja
paranneltaisiin hyvänmakuisilla lääkkeillä ja
hilpeillä oheishoidoilla. Kanttiinista ruokaa ja
juomaa, ryhmä- ja yksilöterapiaa erilliseen
nurkkaukseen, sidonta- ja käärintätila. Aulassa
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esityksiä.

Perustettiin teatteri MediWire. Sen kaukainen esikuva oli YLE:n Radioateljee-
ohjelma, jota jokin radiolaisten sisäpiiri hupailussaan kutsui Teatteri
YläVireeksi. Suurta näytelmäklassikkoa ei olisi ehditty opetella eikä
harjoitella, ei pientäkään. Jäivät jäljelle ex tempore –jutut, joiden esittäjät
otettaisiin yleisön joukosta. Yhteisöllisyyskin siitä kohenisi, näin uskoimme.
Jollakulla oli hauskoja muistoja pantomiimeista. Aiheiksi keksittiin laulut ja
elokuvat. Lisäksi piti laatia erityisesti kirjastonjohtajia kiinnostava
ohjelmanumero.

Intrakampuksellinen ruokaryhmä virittäytyi raaka-ainelistoilla ja -määrillä.
Marjatta Riikonen humanistisesta lupasi paistaa paahtopaistin. Hurraa! Lisäksi
hän teki perunasalaatin. Stockmannin herkusta haettiin vihanneksia, salaattia,
hedelmiä, kalaa, patonkia, kalaa, juustoja, naposteltavia ja keveitä juomia.
Alkosta raahattiin hanapakkauksia, koordinointiyksikön selän takaa löytyi
joistain aiemmista juhlista jäänyt olutkori. Koordinointiyksikkö myös raahasi
luottokorttia, jolla tarjottavat kustannettiin. Kulhot, kipot ja tarjottimet tulivat
mikä mistäkin, ruokailuun varattiin kertakäyttöastiat, koska porsliinisia ei
saatu lainaksi.

Taunona alkoi sitten puolelta päivin kasvisten vimmattu silppuaminen, pöytien
kanniskelu, ilmoitusten kiinnittäminen ja vieraiden odottelu. Kolmelta
saapuivat ensimmäiset – hienoissa hatuissa, koska niin luki kutsussa. Tulijoille
annettiin nimilappu rintaan, Läkerol-lääkitys, ”ylilääkäri” Jussi Kajasteen
luotsaaman hoitolan tapojen ja ohjelman esittely. Vieraat ohjattiin heti
kanttiiniin. Niille, jotka olivat unohtaneet päähineensä, oli varattu vanhoja
hesareita suikkien tekoon.



Kun väki oli kerännyt voimia ruokapöydän ääressä, kerättiin joukko jakkaroita
ja kirjastonjohtajat aulaan esittelemään tiimin ideoimaa rekrytoinnin
kevytmallia. Paukutetaan metallista tarjotinta metallisella lusikalla ja kun
meteli loppuu, osallistujat koettavat löytää jakkaran alleen. Ilman jäänyt putosi
katsomoon. Finaalissa olivat Pälvi Kaiponen ja Matti Hjerppe – Matti voitti.
Siitä ei ole vielä tietoa, mihin virkaan hänet rekrytoitiin.

Seuraavia ohjelmanumeroita olivat
pantomiimit, mm. Tuntematon sotilas,
Lippulaulu, Kuubalainen serenadi, Minun
kultani kaunis on. Nähtiin hienostuneita eleitä,
vihjailevia ilmeitä ja vakuuttavaa hoipertelua –
sanatonta viestintää aidoimmillaan. Katsomo
arvasi kaikki aiheet niin kuin oli tarkoituskin.
Juhlien clou oli yhtye Huono seura, kaksi



miestä (Riku Tiikasalo ja Roope Havu) kitaroineen. He esittivät säveltämänsä
ja sanoittamansa kolme laulua. Sekä laulut että lavaesiintyminen kirvoittivat
huikeat aplodit.

Niille, jotka halusivat välillä terapiaa,
oli varattu seitsemän mustaa
(Tangram)palaa, joista piti
toteutettaman kirjastolaitoksen
rakenteelliset mallit. Tarkoitus oli
valjastaa kaikki voimat tähän
haasteelliseen työhön, rakentamiseen
siis. Mallit olivat valmiina. Neliö,
kolmio, suorakaide, ontto suunnikas,
kolme talontapaista. Tätä kirjoitettaessa palojen kääntely kuulemma edelleen
jatkuu…

Siihen nähden, että hallintotiimissä ei kenelläkään ollut erityistä kokemusta
sen enempää joukkomuonituksesta kuin –viihdyttämisestäkään, yleisö (noin
60) vaikutti tyytyväiseltä. Järjestäjät myös – budjetti alitettiin roimasti,
Minervan oikeat asiakkaat saivat juhlien aikana tarvitsemansa palvelut, ruoka
riitti, mikään ei mennyt rikki. Ehkä meillä oli onnea. Taunon päivänä oli
nimittäin täysikuu.
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