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Kirja-
pääkaupungin 
kuulumisia
Sastamala julistautui 
vuoden alussa kirjapää-
kaupungiksi. Aluevies-
tin juttusarjassa "Kirja-
pääkaupungin kuulu-
misia" kerrotaan, mitä 
kaikkea kirjaan liittyvää 
paikkakunnalta löytyy.

Jutut ovat luettavissa 
myös Sastamalan kau-
pungin matkailusivus-
tolla www.sastamalan-
seudulle.fi 

KIRJASET

Tapahtuma täynnä tarinoita
 ▶ Sylvään koululla pääsee lauantaina elvyttämään kirjoja 

 kirjasairaalassa ja ottamaan osaa erilaisiin työpajoihin.
 • Pauliina Vilenius
pauliina.vilenius@alueviesti.fi 

Lasten- ja nuorten kirjata-
pahtuma KIRJASET järjes-
tetään tänä lauantaina Syl-
vään koululla Sastamalassa 
teemalla pelit ja leikit. "Pe-
lejä ja kirjoja yhdistää yksi 
asia: tarina", sanoo järjeste-
lyissä mukana oleva, KIR-
JAStädiksi itseään titulee-
raava Noora Paananen. 

 ▶ Lauantain KIRJASET 
ovat jo 11. laatuaan. Luvas-
sa on tekemistä aina vauvas-
ta vaariin. "Ihan pienim-
mät, alle 1-vuotiaatkin, voi-
vat osallistua värikylpy-työ-
pajoihin. Vähän isommil-
le lapsille on työpajoja pe-
rinneleikeistä mimiikkaan", 
Paananen kertoo. 

Nuoria kiinnostanevat ai-
nakin kirjailijavieras, Lu-
mikki-trilogiastaan tunnet-
tu nuortenkirjailija Salla Si-
mukka sekä kirjavinkkaus. 
Ohjelmalavalla nähdään ja 
kuullaan Teatteri Mukamak-
sen nukketeatteria ja lasten-
musiikkiorkesteri Loiskiksen 
Eläimellistä menoa! -kon-
sertti.

 ▶ Sylvään koulun aulassa 
pääsee osallistumaan non-
stopina erilaisiin pisteisiin, 

joista vanhoja tuttuja ovat 
ainakin sarjakuvapiirtäjä 
Marko Alakruuvin toiveku-
va sekä Sastamalan kirjasto-
jen väen ylläpitämä kirjasai-
raala, jossa kävijät pääsevät 
antamaan ensiapua akuutti- 
ja pitkäaikaissairaiden kirjo-
jen osastoilla. 

"Olemme pyrkineet keksi-
mään joka vuosi jotakin uut-
ta ohjelmaa, mutta kirjasai-
raalaa emme ehkä uskalla lo-
pettaa. Se on ollut aina to-
della suosittu", Paananen 
naurahtaa.

Myös Harry Potter -kirjo-
jen hengessä pidettävät jäs-
tihuispauksen SM-kilpailut 
keräävät vuosittain runsaan 
osallistujajoukon.

 ▶KIRJASET rakennetaan 
Sastamalan kaupungin eri 
prosessien sekä useiden yh-

  .nimiov nedienappmuköytsiet
Vatsantäytettä kauppaavat 

Kiikan Leiripeikot, joten ruo-

kailua varten ei Sylväältä tar-
vitse poistua. "Peikot myyvät 
ainakin teeman henkeen so-
pivia ässiä ja ruutuja", KIR-
JAStäti tietää kertoa.

 ▶
on ilmainen, ei tarkkoja kä-
vijämääriä ole laskettu. 

"Sen sijaan olemme laske-
neet käyntikertoja pisteessä. 
Viime vuonna niitä kertyi yli 
3500. Pisteillä käy toki samo-
jakin lapsia, mutta joka tapa-
uksessa tulos on varsin hyvä", 
Noora Paananen sanoo. 

Hän kertoo, että lauantai-
na Sylväällä on tarkoitus teh-
dä kävijätyytyväisyyskyse-
ly, joka liittyy KIRJASTEN 
kehittämisprojektiin. "Ha-
luamme kuunnella tarkalla 
korvalla, mitä kävijöillä on 
sanottavana, jotta pystym-
me reagoimaan palauttee-
seen varhaisessa vaiheessa."

 ▶ KIRJASET pyrkii ilmaisen 
koko perheen tapahtuman 
avulla lähentämään lapsia ja 
nuoria kirjaan, kirjallisuu-
teen ja sanataiteeseen. 

Paanasen kokemuksen 
mukaan KIRJASET on ky-
sytty ja odotettu tapahtuma. 

"Minulla oli tapahtuman 
paita päälläni Vanhan kir-
jallisuuden päivillä ja siel-
lä moni veti hihasta ja ky-

KIRJASET
 ■ Lasten- ja nuorten kirjatapahtuma. ■ Palkittiin vuonna 2009 valtakunnallisella Onni-
manni-palkinnolla. ■ Järjestetään 16. marraskuuta jo 11. kertaa kirjakau-
punki Sastamalassa Sylvään koululla. ■ Ovet aukeavat klo 10 ja sulkeutuvat klo 16. ■ Tapahtuman suojelijoina toimivat lastenkirjailijat 
Aino Havukainen ja Sami Toivonen. ■ Ohjelmassa mm. erilaisia työpajoja, jästihuispausta, 
kirjasairaala, kirjavinkkausta ja origamien taittelua.  ■ Kirjailijavieraana nuortenkirjailija Salla Simukka.

syi, koska KIRJASET taas 
järjestetään."

Paanasen mukaan tapah-
tuman järjestäjät toivovat, 
että jokainen sastamalalais-
lapsi kävisi edes kerran kir-
jatapahtumassa. "Tavoite on 
myös, että kaikki paikalliset 
tietäisivät, mikä KIRJASET 
on. Uskon, että siihen ollaan 
jo melkein päästykin."

Kirjasairaala on perinne, josta KIRJASET ei luovu. Lasa-
retti palvelee kirjankorjaajia jälleen tänä lauantaina Syl-
vään koululla, kun 11. lasten- ja nuorten tapahtuma pyö-
rähtää käyntiin. Tässä tunnelmia viime vuodelta. Kuva: 
Ilari Mehtonen.

 ” Pelejä 
ja kirjoja 
yhdistää 
yksi asia: 
tarina.
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