Ikaalisten kaupunginkirjaston kotiseutukokoelma
Nykyisellään kotiseutukokoelmassa on Ikaalista käsittelevää
tietokirjallisuutta sekä ikaalilaisten tai alkuperältään ikaalilaisten
kirjoittamaa kaunokirjallisuutta sekä säveltämää tai esittämää musiikkia.

Alkujaan vain muutama vihkonen
1976 virkaan astuttuaan entinen kirjastotoimenjohtaja Tytti Mäkipää tarttui toimeen opinahjosta
saamiensa neuvojen mukaan. Kirjaston kotiseutukokoelmassa oli alkujaan vain muutama
vihkonen, mutta siitä oli määrä muodostaa laaja ja aikalaisyleisöään hyvin palveleva kokoelma,
Pohjois-Satakunnan huippua. 32 vuodessa on karttunut tuhatkunta opusta ja äänitettä.
Uusia teoksia osattiin hankkia mm. seuraamalla Pirkanmaan bibliografioita. Aineistoja ostettiin
antikvariaateista ja kirjakaupoista, mutta myös sukututkijat ja opiskelijat lahjoittivat omia töitään.
Ikaalisten kantakirjaston hankinnoista, sekä vanhojen piirikirjastojen kokoelmista poimittiin
kokoelmaan sopivat teokset.

Harmonikkapitäjässä myös musiikkia ja nuotteja
Nykyisellään kotiseutukokoelmassa on Ikaalista käsittelevää
tietokirjallisuutta sekä ikaalilaisten tai alkuperältään ikaalilaisten
kirjoittamaa kaunokirjallisuutta sekä säveltämää tai esittämää
musiikkia. Myös nuotteja on saatavana. Teoksia kokoelmaan on
valittu paikallisasukkaita, Ikaalisiin palaavia muuttajia ja
kesävieraiden kiinnostusta ajatellen. Nimekkeitä on tuhatkunta, ja
jos kirjojen erilliset artikkelit lasketaan yhteen, saadaan luvuksi
pyöreät 1700. Aihealueita ovat enimmäkseen historia ja
sukuhistoria, mutta myös maantiedettä ja kasvitiedettä on.

Paikallisia julkimoita
Ikaalilaiset ovat olleet naapuripitäjiään hiljaisempia
kaunopuheisuudessa ja kokoelmassa onkin enimmäkseen
tietokirjallisuutta. Kertomakirjallisuudessa tunnettuja nimiä ovat
esim. Sulo Aittoniemi ja Irja Rane. Musiikissa merkkihenkilöitä ovat Sata-Häme soi -juhliltakin
tuttu Kimmo Mattila sekä yhteiskoulun musiikinopettaja, artisti Antti Nissilä.

Emäpitäjä oli nyky-Ikaalista laajempi
Aineistot sisältävät tietoa Ikaalisten historiallisen emäpitäjän alueelta, eli hieman laajemmalta, kuin
minne kaupunki nykyään ulottuu. Mukaan lukeutuu osittain mm. Karhe, Viljakkala, Parkano,
Suodenniemi ja Lavia. Sukututkimuksen aineistot alkavat 1500-luvulta, mutta varmasti jossain
teoksessa on kerrottu esihistoriastakin. Uusimmat hankinnat ovat kuluvalta vuodelta.

Kotiseutukokoelma on paikalliskäytössä
Kotiseutukokoelmasta ei toistaiseksi voi lainata. Usein on kuitenkin hankittu myös lainakappale,
joka on sijoitettu alan mukaiseen hyllyyn. Sukututkimuksen osalta kotiseutukokoelmassa on
aineistoja, joita ei lainakokoelmassa ole. Kotiseutukokoelma on suorassa aakkosjärjestyksessä,
kauno- ja tietokirjallisuus omassaan, samoin levyt.

Poimintoja kotiseutukokoelmasta
Sulo Aittoniemi: Otto Viljakaisen testamentti
Röyhiön Seleentakusten kesäteatterissakin esitetty näytelmä on nyt myös kirjana. 175-sivuisen
Veijariromaanin autenttisuutta tehostaa pohjois-satakuntalainen murre, jota puhutaan "ainakin Kuruh,
Karkuh, Kankaanpääh ja Ikaalihih." Otto Viljakainen on suustaan sukkela kansanmies. Väkijuomaakin
kuluu. " Jalasjärviset on kihiniöläisten, mustalaisten ja lappalaisten risteytys juhuu ..." (s. 148)

Aamu Nyström: I. K. Inha : valokuvaaja, kirjailija, kulttuurin
löytöretkeilijä
Ikaalilaisen kesämökin vintiltä löytyi huima jäämistö Inhan valokuvia ja
kirjeenvaihtoa. Kirjoittajan isoisä oli Hämeenkyrön nimismies ja Inhan veli.
Kirja keskittyy Inhan elämän muihin vaiheisiin kuin aktiiviseen
valokuvaukseen. Runsaasti kuvitettu.

Antti Nissilä: Golden del Saturday sekä Still songs
Taide - pop - viihdemusiikkia yksinlauluna pianon säestyksellä.

Margit Lumia: Ikaalisten Tevaniemen Musta 1540-2011
Margit Lumia on dokumentoinut ikaalilaisia sukuja ja sukutiloja.
Tutkimussarjan viimeisimmässä eli 17. osassa käydään Mustan sukutilalla
Tevaniemessä.

Aila Rintanen: Aatamin aikaa : juuret Juvelassa
Juvelan suvun yhteinen hengentuote alkaa Parkanon Vahojärveltä, jossa asui
kruununtorppari Aatami Juvela. Aatami kuoli 1956 102-vuotiaana, Suomen
vanhimpana miehenä.

Päivi Seppälä: Aimosen aikaa
Ikaalisten kunnanlääkärin elämänhistoriaa, anekdootteja ja ajankuvaa.

Päivi Seppälä: Ikaalisten wanha kauppala
Paikallishistorian merkkihenkilöitä ja -paikkoja. Suomen vanhimman
kauppalan historia.

Hanna Tuuri: Ikaalisten pelimannien parhaat
Ikaalinen-seuran kustantama kulttuurihistoriallinen merkkiteos dokumentoi
ikaalilaisten pelimanniyhtyeiden toimintaa ja Sata-Häme soi -festivaalin
taivalta. Liitteenä on cd-levy, jossa musiikkia. Kattavat hakemistot.

Nina Rinta-Porkkunen: Röyhiön kyläalueen rakennusinventointi
Röyhiöstä ja muistakin kylistä on koottu tilojen asutushistoriaa ja kuvaus
rakennuskannasta.
Katso myös muut rakennusinventoinnit Ikaalisissa.
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