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TUL Suur-Helsingin Piirin veteraanijaosto oli keskiviikkona 9.10.2019 tutustumiskäynnillä Oodissa.
Ryhmämme koko oli 25 henkilöä. Oppaanamme oli Ilona Lehto, joka oli yksi niistä 80 oppaasta, jotka
olivat osallistuneet Oodin järjestämään opaskoulutukseen.
Oodi on kaupunginkirjaston toimipiste, joka sijaitsee Töölönlahden läheisyydessä, Kansalaistorin
laidalla. Se on yksi Helsingin kaupunginkirjaston 37 toimipisteestä ja osa Helmet-kirjastoverkkoa.
Kirjaston kävijämäärä ylitti ensimmäisen miljoonan jo 3,5 kuukauden jälkeen avajaisista ja noin reilu
kuukausi sitten tänä vuonna ylittyi toinen miljoona.
Oppaamme kertoi, että Oodi tarjoaa tietoja, taitoja ja tarinoita ja sinne on helppo tulla oppimaan,
eläytymään, nauttimaan ja työskentelemään. Oodi täydentää Musiikkitalon, Finlandia-talon,
Sanomatalon ja Nykytaiteen museo Kiasman muodostamaa kulttuuri- ja mediakeskittymää. Kirjasto on
kaikille avoin uuden ajan elävä ja toiminnallinen kohtaamispaikka. Rakennuksen suunnittelussa on
kiinnitetty erityisiä huomioita esteettömyyteen.
Jokaisella Oodin kolmella kerroksella on oma luonteensa eri kerrosten tarjoamien mahdollisuuksien
mukaan. Ensimmäinen kerros on tapahtumille, kahvihetkille ja kohtaamisille. Siellä on yleisötilat, suuret
tapahtumatilat, kuten elokuvateatteri ja monitoimisali. Sisääntuloaula on kauttakulkupaikka ja sieltä
löytyy myös pikakirjastopalvelut. Toinen kerros on harrasteille, oppimiselle ja yhdessäololle. Siellä ovat
studiot, pelitilat, kaupunkiverstas, oppimistilat, työ- ja neuvotteluhuoneet sekä ryhmätilat. Kolmas kerros
on kirjataivas ja siellä on Kansalaisparveke sekä Lasten maailma. Tässä kerroksessa on eniten
perinteisen kirjaston elementtejä, sillä sieltä löytyy 100 000 kirjaa. Se on tila rentoutumiseen ja
rauhoittumiseen. Pilvimäisen katon alla voi viettää kiireetöntä aikaa, kahvitella ja ihailla maisemia
Kansalaisparvekkeelta, sillä parvekkeella ollessa katsoo vastapäätä olevaa eduskuntataloa samalta
tasolta.
Oodin pääoven ja Kansalaistorin väliin jäävän alue on nimetty Helle Kannilan aukioksi, kunnianosoitus
suomalaisten kirjastoammattilaisten kantaäidille. Helle Kannila toi Suomeen ajatuksen verovaroin
ylläpidetystä, kaikille avoimesta ja maksuttomasta yleisestä kirjastosta.

Ensimmäisen kerroksen monitoimisalin nimi on Maijansali, joka on nimetty Helsingin entisen
kirjastotoimen johtajan Maija Berndtsonin mukaan. Maija Berndtson on ollut uudenlaisen kirjaston tukija
sen alkumetreiltä, sillä hänellä oli visiot kirjastosta, jonne on helppo tulla tekemään työtä, hankkimaan
tietoa, harrastamaan ja viihtymään.
Oodissa voi osallistua monipuolisiin tapahtumiin ja työpajoihin, seurata luentoja sekä innostua
mediataiteesta, seitsemänä päivänä viikossa, aamusta iltaan. Oodin tapahtumat ovat maksuttomia ja
kaikille avoimia.
Tilat voi varata Varaamon kautta, kuten Kino Regina, joka sijaitsee 1. kerroksessa tai Kuutio, joka on
noin 90 neliön tila älylasiseinillä tai Maijansali, joka soveltuu esimerkiksi konferenssi-, luento- tai
tapahtumakäyttöön.
Oodissa on seitsemän suurta taidemattoa, jotka elävöittävät tiloja ja antavat mielikuvitukselle tilaa.
Taidemattojen aiheina ovat kirjallisuutemme klassikot. Kuusi matoista sijaitsee kolmannen kerroksen
Kirjataivaassa ja yksi leikkipuisto Lorun alueella ensimmäisessä kerroksessa.
Opaskierros oli mielenkiintoinen ja antoisa ja se päättyi oppaan lempimatolle, Aleksis Kiven kuolin
mökille. Kiitimme opasta ja lähdimme Oodi -tietoisina, osa jäi kahville, osa tutustui vielä omin päin
kirjaston tiloihin ja osa vain lähti kotiin.

