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KIRJASTON JA KULTTUURIKAS-

VATUKSEN VUOSI 
 

Selja Kunttu, kirjastotoimenjohtaja,  

kulttuurikasvatuksen esimies 
 

Kouvolan kirjastoihin tehtiin 701 504 käyntiä 

vuonna 2018. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 

3,8 %. Kirjastokäynnit lisääntyivät eniten Myllykos-

ken, Korian ja Jaalan omatoimikirjastoissa. Omatoi-

mikirjastot ovat lisänneet kirjaston monipuolista 

käyttöä. Niitä käytetään lainauksen ohella kokoon-

tumiseen, työskentelyyn ja lehtien ym. aineistojen 

lukemiseen paikan päällä. 

Fyysisen aineiston kokonaislainaus Kouvolan kirjas-

toissa oli 1 387 162. Laskua edellisvuoteen verrat-

tuna oli 4,9 %. Lasten ja nuorten kirjalainaus ei kui-

tenkaan ole vähentynyt, mikä on merkittävää kou-

volalaisten lasten lukutaidon edistämisen kannalta. 

E-lehtien ja e-kirjojen käyttö ja lainaus kasvoivat voi-

makkaasti.  

Kirjaston tapahtumien osallistujamäärä oli 13 186. 

Määrässä oli jonkin verran laskua edellisvuoteen 

verrattuna. Pienentyneiden resurssien takia esimer-

kiksi alle kouluikäisiä laajasti kiinnostanut nukkete-

atterikiertue jouduttiin jättämään toteuttamatta.  

Kouvolan pääkirjastotalo on valmistunut vuonna 

1971, ja sen tekniset ja toiminnalliset ongelmat tu-

levat yhä pahemmin esiin. Kirjastolain (1492/2016) 

mukaisten tehtävien toteuttaminen on tiloissa lähes 

mahdotonta. Vuonna 2018 kirjaston uudistamisen 

hankesuunnittelu onneksi nytkähti käyntiin, ja 

saimme kumppaniksi tilojen uudistamista suunnit-

telemaan Arkkitehtitoimisto ALAn. Saman toimiston 

suunnittelema keskustakirjasto Oodi avautui vuo-

den lopulla Helsinkiin. Kävijät löysivät Oodin heti. 

Kaupungilla on nyt valmiina ALA-Arkkitehtien suun-

nitelmat kirjaston uudistamiseen. Keskustan veto-

voimaa olisi mahdollista kasvattaa uudistuneen kir-

jaston tuomalla kävijävolyymilla. Uudet kirjastot 

ovat merkittäviä vetovoiman lisääjiä kaupunkikes-

kustoissa. 

Kirjastossa toteutettiin Avin rahoittamaa Osallista-

malla ja yhteistyöllä asiakkaiden näköinen pääkir-

jasto- hanketta, jonka puitteissa asiakkailta on ke-

rätty tärkeää käyttäjätietoa uudistamisen pohjaksi. 

Hanke jatkuu vuonna 2019. 

Merkittävä uudistus kirjaston palveluissa oli maa-

kunnallisen verkkokirjaston uusiminen syyskuussa. 

Uuteen verkkokirjastoon, Kyyti-Finnaan siirtyminen 

sujui erittäin hyvin. Uusi verkkopalvelu on selkeä ja 

helppokäyttöinen. Mikä tärkeintä, se luo pohjaa tu-

levalle kehittämiselle. Esimerkiksi asiakkaiden toi-

voma verkkomaksaminen ja muut uudet ominaisuu-

det ovat paremmin toteutettavissa uuteen verkko-

kirjastoon.  

Kulttuurikasvatuksessa tehtiin jälleen kovasti töitä, 

jotta kouvolalaiset lapset ja nuoret saisivat nauttia 

ja hyötyä kulttuurin positiivisista vaikutuksista mie-

leen ja terveyteen.  Kulttuurikasvatuksen kautta 

kouvolalaisten peruskoulujen oppilaat pääsivät pilo-

tiksi Utelias Luokka -hankkeeseen, jota rahoitetaan 

hallituksen kärkihanketuella. Kouvolan toteutuk-

sessa koululaisten luovaa ja kriittistä ajattelua oppi-

tunneilla vahvistetaan kulttuurin kautta. Hank-

keessa taidekasvattaja ja opettaja toimivat tiiviissä 

yhteistyössä. Hanke jatkuu vuonna 2019.  
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KOUVOLAN KIRJASTOT 

 

Kouvolan pääkirjasto 
Kirjastonjohtaja Leena Tuomala 

 

Lainat, kävijät ja henkilökunta 

Kouvolan pääkirjaston lainauksessa oli vuoden 2018 

aikana laskua noin 6 % edellisestä vuodesta. Kirjas-

tokäynnit puolestaan lisääntyivät 9,5 %. Kasvua 

käynneissä selittävät kirjaston kasvava suosio ajan-

viettopaikkana ja kokoontumistilana sekä lounasra-

vintolan huomattava vilkastuminen uuden yrittäjän 

Ravintola Riimin aloitettua keväällä toimintansa kir-

jaston tiloissa. 

Kouvolan pääkirjaston digiopastuspalvelut vahvis-

tuivat entisestään, kun Mediamajan tilat ja palvelut 

pidettiin avoinna ensimmäistä kertaa läpi vuoden, ja 

asiakkaamme saattoivat kesälomallakin vaikkapa di-

gitoida muistojaan Mediamajan laitteilla. 

Myös henkilöstön mediaosaamista vahvistettiin, 

kun eläkkeelle jääneen kirjastovirkailijan tehtävä 

muutettiin mediaohjaajan tehtäväksi ja siihen pal-

kattiin Tommi Yläoutinen. Kirjastoavustajan tehtävä 

puolestaan jätettiin täyttämättä lautakunnan 

vuonna 2016 hyväksymän kirjaston henkilöstöön 

kohdistuvan säästösuunnitelman mukaisesti. Kirjas-

tovirkailijan ja kirjastoavustajan työtehtävät järjes-

teltiin uudelleen muiden työntekijöiden tehtäväksi 

ja lisäksi joitakin töitä karsittiin minimiin ja osasta 

luovuttiin kokonaan.  

 

Kiinteistö ja palvelut kaipaavat päivitystä 

Kiinteistön ja palveluiden kehittämisen kannalta 

vuotta leimasi innostunut ja aktiivinen uudistus-

mieli. Kiinteistön uudistamisen toteutettiin hanke-

suunnitteluprojektilla yhteistyössä eri toimijoiden 

kanssa: mukana olivat arkkitehtitoimisto ALA, ra-

kennusalan toimijoita, Kouvolan kaupungin tilapal-

velut sekä kirjaston johto tilankäyttäjän edustajana. 

Hankesuunnittelussa Kouvolan pääkirjaston uudis-

tamiselle hahmoteltiin kolme erilaista vaihtoehtoa: 

vanhan kiinteistön peruskorjaus ja toiminnallinen 

uudistaminen, kiinteistön uudistaminen ja uusi laa-

jennusosa sekä kolmanneksi kaaviokuvilla hahmo-

teltu uusi kirjasto uudelle rakennuspaikalle.  

Kirjaston oma kehittämishanke Osallistamalla ja yh-

teistyöllä asiakkaiden näköinen pääkirjasto käynnis-

tyi alkuvuodesta 2018. Kirjaston tilojen ja palvelui-

den kehittämisessä haluttiin ottaa käyttöön palvelu-

muotoilulle tuttuja osallistavia menetelmiä ja myös 

henkilöstölle tavoiteltiin hankkeessa uutta osaa-

mista menetelmien käytöstä. Yhteistyötä tehtiin 

paikallisen ammattikorkeakoulun XAMK:n kanssa ja 

syksyllä lisää vauhtia kehittämiseen saatiin hankki-

malla palvelumuotoilun ja osallistavan suunnittelun 

toteutus paikallisen Noheva – Luova Osuuskunnalta. 

Hankkeen aikana aloitti kirjaston kehittämisestä 

kiinnostuneiden asiakkaiden yhteinen asiakasraati 

ja asiakastarpeiden kysely joulupuun koristelume-

netelmällä. Lisäksi kirjaston henkilökunta toteutti 

lastenosastolla useita asiakastarpeista lähteviä pa-

rannuksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joulupuuhun kerättiin asiakkailta tietoa kirjaston 

palveluiden käytöstä ja tulevaisuuden toiveista. 
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Tapahtumat ja näyttelyt 

Kirjaston oma ”Kirjoja joita ei ole koskaan lainattu” -

aineistonäyttely nousi suureen suosioon. Varastossa 

ja avokokoelman hyllyissä pölyttymään päässyt vä-

hiten lainattu aineisto nostettiin siinä näyttelypöy-

dälle. Kirjojen väliin sujautetut kirjanmerkit sisälsi-

vät sympaattisia ja kirjat eläväksi herättäviä lausah-

duksia. Kukapa ei voisi olla pelastamatta teosta, joka 

on vaarassa joutua unohdetuksi ja kenties poistetta-

vaksi kokonaan! Nosto sai kiitosta monilta asiak-

kailta kirjastossa ja lähti elämään omaa elämäänsä 

myös sosiaalisessa mediassa. Näyttely ja sen saavut-

tama suosio nousi esiin myös paikallisen sanomaleh-

den Kouvolan Sanomien yleisönosastokirjoituksessa 

innovatiivisuutensa ansiosta. Tämänkin pienestä ai-

neistonäyttelystä Kouvolan rajojen ulkopuolelle le-

vinneen idean keksivät ja toteuttivat kirjaston asian-

tuntevat työntekijät.  

Pääkirjastossa järjestettiin vuonna 2018 yhteensä 

164 kirjaston ja yhteistyökumppaneiden tapahtu-

maa, joissa oli kaikkiaan 5784 kävijää. Tapahtuma-

vuoden kohokohta yleisön määrässä mitattuna oli 

kirjaston järjestämä ja Kouvolan Taiteiden yöhön 

liittyvä perheille suunnattu lastenkonsertti. Kirjasto-

saliin kokoontui 250 hengen yleisö kuuntelemaan 

paikallisen Vokki-Myyrien musiikkia ja perheet jäivät 

vielä lastenosastoon rakennetulle toiminnalliselle 

taideradalle nauttimaan itse tekemisestä ja oleske-

lusta kirjastossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uudenlaista tapahtumasisältöä kirjastoon saatiin 

pakohuonepelien muodossa. Ensimmäinen kokeilu 

toteutettiin hankittuna Dekkaripäivien ohjelmanu-

merona kirjastosalissa ja siitä kertyneiden kokemus-

ten myötä kirjastolaiset itse rakensivat oman pako-

huoneensa. Harry Potterin velhomaailman saloja 

elävöittävässä ”Tapahtumassa jolla ei ole nimeä” 

perheet pääsivät ratkaisemaan pakohuonepeliä.  

Kirjaston itse järjestämistä kirjailijailloista suosi-

tuimpia olivat Jake Nyman 130 hengen yleisöllä ja 

Hannu Himanen 95 katsojalla.  

Mediaohjausta toteutettiin kirjaston Mediakevät 

kirjastossa -yleisöluennoilla, joista suosituin sosiaa-

lisen median sovelluksia esitellyt luento sai audito-

riomme täyttymään 55 kuulijalla. Kirjaston aineis-

toja avattiin säännöllisillä tapahtumilla, joista erityi-

sesti avoimet elokuvaesitykset vetivät entistä suu-

rempia yleisöjä. Myös kirjallisuuteen keskittyvät kir-

jallisuuspiirit ja tarinakoukut pyörivät säännöllisesti. 

Kirjasto järjesti tapahtumia yhteistyössä muiden toi-

mijoiden kanssa. Naisjärjestöjen Nytkis-verkoston 

toteuttamassa Kansainvälisen naistenpäivän tapah-

tumassa messutunnelmasta nautti 91 kävijää. Kir-

jasto oli mukana ensimmäistä kertaa järjestetyssä 

Kouvola Pride -tapahtumassa ja tarjosi kirjastosa-

lista tilan sateenkaariperheitä käsittelevälle paneeli-

keskustelulle, jota kokoontui kuuntelemaan 50 hen-

kilön yleisö. Yhteistyössä Kouvolan kaupungin nuo-

risopalveluiden kanssa toteutettu Meeri Koutanie-

men luento veti hyvin yleisöä.  
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Eteläisen alueen kirjastot 
Kirjastonjohtaja Marja Tervonen 

 

Elimäen kirjasto 

Kirjaston käytön nousu tasaantui viime vuonna Eli-

mäellä. Lainauksen yleinen väheneminen näkyi 

myös Elimäellä pienenä laskuna lainausluvuissa. 

Ikäihmisten varhaisten palveluiden hyvinvointi-

asema toimi kirjaston tiloissa kerran viikossa. Eli-

mäen kirjaston runopiiri kokoontui säännöllisesti ru-

nojen ääreen kirjastoon.  

Huhtikuussa pidetty Sakari Viinikaisen Tigerstedt-lu-

ento kiinnosti paikallisia asukkaita. Joulukuussa kir-

jaston ja alueen yhdistysten yhteinen pikkujouluta-

pahtuma keräsi hyvin osallistujia kirjaston tiloihin. 

 

Haanojan kirjasto 

Haanojan kirjasto on edelleen kolmanneksi vilkkain 

kirjasto lainauslukuja vertailtaessa. Haanojan kirjas-

tossa puolitoista vuotta toiminut lehtilukupiiri ei ta-

voittanut osallistujia ja siitä päätettiin luopua vuo-

den lopussa.  

Kymi Sinfonietta Pop up -lastenkonsertti touko-

kuussa keräsi koolle runsaasti alueen päiväkotiryh-

miä ja lapsiperheitä. Eskolanmäen-Kankaron kyläyh-

distyksen järjestämään ohjelmalliseen joulujuhlaan 

kirjastossa osallistui runsaasti alueen asukkaita. 

 

Inkeroisten kirjasto 

Inkeroisten kirjaston käyttö väheni vuoden aikana 

sekä lainoissa että kävijöissä mitattuna. Kävijämää-

rän laskusta huolimatta kirjasto oli kolmanneksi käy-

tetyin Kouvolan kirjasto kävijöissä mitattuna. 

Lokakuussa kirjaston lohikäärme Werneri juhli 10-

vuotissyntymäpäiviään satutuntien lomassa. Kirjas-

ton kaikille avoimet ja perhepäivähoitajille tarjotut 

omat satutunnit ovat aina olleet kirjastossa suosit-

tuja. Myös lokakuussa pidetty Duo Saara Lampisen 

ja Carlos Mönkkösen iltakonsertti keräsi paljon kuu-

lijoita. 

Kirjastoautot Oravan Matti ja Regina 

Kirjaston molempia kirjastoautoja ajettiin koulujen 

työaikoina kahdessa vuorossa. Koulujen lomaillessa 

ne ajoivat vain iltareittejä eri puolilla Kouvolaa. Mo-

lemmissa autoissa lainaus laski hieman vuoden ai-

kana. Sekä Oravan Matti että Regina toimivat presi-

dentinvaalien ennakkoäänestysbusseina ja olivat vii-

kon ajan tammikuussa poissa normaaleilta reiteil-

tään. Kirjastoauto Oravan Matti vietti kahdeksan ja 

Regina viisi ajopäivää korjattavana ollen siten poissa 

normaaleilta reiteiltään. 

Kirjastoauto Regina osallistui perinteisesti touko-

kuussa Lasten Lauantai -tapahtumaan. Reginan vuo-

den kohokohta oli osallistuminen Jyväskylän kirjas-

toautopäiville ja toimiminen siellä taitoajojen kilpai-

luautona. Kirjastoauto Oravan Matti puolestaan 

houkutteli kävijöitä tutustumaan kirjaston palvelui-

hin Viranomaiset Manskilla -päivässä elokuussa. 

Oravan Matti kierteli vuoden aikana myös neljä ker-

taa Satu-Masana perhepäivähoitajien ilona. Lisäksi 

Oravan Matti osallistui keväällä ja syksyllä MLL:n las-

tentapahtumiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” Kirjastossa on hyvä ja  
rauhallinen ilmapiiri” 
 
”Satutunneilla lapset  
huomioidaan erityisesti”  
 
”Hyvä tunnelma, ihanat  
työntekijät” 
 
”Itsepalveluajat on  
huippujuttu!” 

 
asiakaspalautteita 
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Korian kirjasto 

Syyskuun alussa kirjastossa otettiin paljon odotettu 

omatoimi käyttöön. Se vilkastutti kirjaston käyttöä 

palveluaikojen ulkopuolella. Kirjaston käyttö sekä 

lainauksen että kävijöiden osalta jatkoi kasvuaan 

vuoden aikana.  Säännöllisesti kokoontuvat tarina-

koukku ja kirjallisuuspiiri houkuttelivat lukijoita kir-

jastoon läpi vuoden. 

Kirjastoon hankittiin vuoden aikana pyörällisiä ka-

lusteita sekä sähkösäätöinen palvelutiski. Pyörälli-

set, helposti siirrettävät kalusteet mahdollistavat 

reilunkokoisen esiintymistilan raivaamisen keskelle 

kirjastosalia. Samalla kirjahyllyjä ja muita kalusteita 

järjesteltiin paremmin omatoimikäyttöä palveleviksi 

kokonaisuuksiksi. Lainausautomaatti sijoitettiin 

houkuttelevasti sisäänkäynnin luokse. Myös oma-

toimen vaatimat laite- ja kameravalvonta-asennuk-

set tehtiin kevään aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myllykosken kirjasto 

Myllykosken kirjaston kävijämäärät kasvoivat edel-

leen vuoden takaisesta, mutta samaan aikaan lai-

naus kasvoi vain hiukan. Omatoimikirjastoa käyte-

tään paljon myös oleskeluun pelkän aineiston lai-

naamisen ja palauttamisen sijaan. Ikääntyneiden 

varhaisten palveluiden hyvinvointiasema ei jatkanut 

kirjaston tiloissa vuonna 2018. Vuoden alusta Ky-

menlaakson opiston kielten tunnit siirtyivät Mylly-

kosken kirjaston tiloihin. Nuorisotila jatkoi toimin-

taansa kirjaston tiloissa.  Sen kanssa yhteistyössä 

järjestettiin fantasiapohjainen toimintatapahtuma. 

Dekkarilukupiiri aloitti kuukausittaiset kokoontumi-

set Myllykosken kirjastossa syyskuussa. Dekkarilu-

kupiirissä ei ole lukupakkoa, vaan lukupiiriin voi tulla 

myös juttelemaan jännityskirjallisuudesta, kuunte-

lemaan toisten lukukokemuksia ja hakemaan luku-

vinkkejä.  

Kirjasto järjesti yhdessä Myllykosken nuorisotilan ja 

Anjalankosken seurakunnan kanssa paksikirppiksen 

kirjaston parkkipaikalla toukokuussa. Juha Salmisen 

ohjaama Min nimi on Laura Viljander -dokumentti 

keräsi kirjastoon hyvin katsojia lokakuussa. Vuoden 

lopussa Mikko Heinon ja Sami Viitalon joulukon-

sertti oli myös suosittu tapahtuma kirjastossa. 

 

 

 

 

Lainaan pelejä kirjastosta ja  
valikoima on todella hyvä!  
En ole aikaisemmin törmännyt 
vastaavaan kirjastoissa. 

 

asiakaspalaute 
 

” 
 

Kirjaston maskotti Villi-Rilli on lasten suosikki. 
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Pohjoisen alueen kirjastot 
Kirjastonjohtaja Elissa Soikkeli 

 

Kuusankoski 

 

Vuosi ei tuonut suuria muutoksia Kuusankosken kir-

jaston arkeen. Tammikuussa presidentinvaalien en-

nakkoäänestys toi selkeän piikin kirjaston kävijä-

määriin. Muina kuukausina kävijämäärä tasaantui 

niin, että koko vuoden kävijämäärä kasvoi 3,6 % 

edellisvuoteen verrattuna. Lainamäärissä jäätiin 

edellisestä vuodesta 7,2 % miinukselle. 

 

Kesä-heinäkuun vaihteessa kirjasto oli suljettuna vii-

kon ajan lamppujen vaihdon takia. Tauon jälkeen 

palautus ruuhkautui melkoisesti, kun kirjastoon pa-

lautettiin muihin kirjastopisteisiin viikon aikana ker-

tynyt aineisto.  Sulun takia sekä kävijä- että laina-

määrät jäivät kesäkuussa selkeästi miinukselle. 

 

Kesän ja syyskauden aikana kirjastossa urakoitiin ko-

koelmien parissa. Hyllyistä poistettiin reippaalla kä-

dellä vanhentunutta, huonokuntoista sekä vähän 

lainattua aineistoa. Hyllyihin saatiin näin lisää tilaa, 

joka mahdollistaa aineiston nostamisen esille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huhtikuussa kirjaston uusi piano pääsi vihdoinkin 

käyttöön, kun pianisti Jasse Varpama konsertoi kir-

jastossa. Syksyn aikana kirjailijavieraina kävivät 

Mauri Karvonen, Jyri Paretskoi ja Henna Mäkelin. 

Syyskuussa myös Kuusankosken kirjastossa esitet-

tiin Juha Salmisen Min nimi on Laura Viljander -ly-

hytelokuva.  

 

 

 

Valkeala 

 

Valkealan monitoimitalon alustavat suunnitelmat 

saatiin valmiiksi alkuvuodesta. Päätös rakentami-

sesta oli määrä tehdä jo kevään aikana, mutta lo-

pulta sitä jouduttiin odottamaan marraskuulle asti. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tuolloin perusopetuk-

sen kehittämissuunnitelman, johon sisältyi myös 

Valkealan monitoimitalon rakentaminen.  

 

Tulevaisuutta silmällä pitäen kaikki Valkealan kirjas-

ton työntekijät kävivät tutustumassa johonkin Kou-

volassa jo toiminnassa olevaan omatoimikirjastoon 
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yhden työpäivän ajan. Syyskuussa tehtiin tutustu-

misretki kahteen Lahdessa toimivaan kirjastoon, 

jotka sijaitsevat monitoimitaloissa. Tutustumiskäyn-

neillä saatiin paljon tietoa sekä käytännön kokemuk-

sia hyvistä ja huonoista ratkaisuista.  

 

Kirjaston aukioloaikaa supistettiin syksyllä. Tämä nä-

kyi osaltaan vuoden kävijä- ja lainamäärissä. Laina-

määrä laski 1,5 % ja kävijämäärä 8,7 % vuoteen 2017 

verrattuna. 

 

Vuoden 2018 Lainanpäivää (8.2.) vietettiin teemalla 

Lukemalla kasvaa. Kirjastossa järjestettiin aikuisten 

ja lasten yhteinen marionettinukketeatteriesitys Ke-

tun lukukoulu. Esiintyjänä oli Marketta Ukkola. Tou-

kokuussa kuljettiin sotapoluilla Matti Nummiaron 

Kantakortti-illassa. Ilta sai jatkoa myös syksyllä. 

 

 

Jaala 

 

Vuosi oli Jaalan kirjastossa ensimmäinen kokonai-

nen vuosi omatoimikirjastona. Vuoden aikana kirjas-

ton kävijämäärä nousi 29 %. Lainamäärä nousi sekin 

5,4 % edellisvuoteen verrattuna. Asiakaspalaut-

teissa omatoimikirjastoa kiiteltiin kovasti. Hyvien 

kokemusten perusteella kirjaston omatoimiaukioloa 

voitiin lisätä syksyllä niin, että kirjasto oli avoinna 

joka päivä klo 7-21. 

 

Lastenteatteriesitys Mieletön mystinen metsäseik-

kailu keräsi syyskuussa ison joukon lapsia kirjastoon. 

Sekä lapset että aikuiset olivat erittäin tyytyväisiä 

esitykseen. Kirjaston omat satutunnit säilyttivät ne-

kin suosionsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mökkiläisenä on mukavaa, kun voi käydä kirjastossa 

koska vain omatoimisesti. 

asiakaspalaute 

 
 

Lapsi mukaan töihin –päivänä Kuusankosken  

kirjastokin sai pienet apukädet. 

 

” 
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LASTEN- JA NUORTEN KIRJAS-

TOPALVELUT 
Kirjastotoimenjohtaja Selja Kunttu & 

Kirjastonhoitaja Hannele Kaipainen 
 

Lasten ja nuorten (lanu) kirjastotyön tärkeimpänä 

tavoitteena on edistää lasten- ja nuorten lukemis-

kulttuuria ja monipuolista lukutaitoa. Menestymi-

nen opinnoissa ja työelämässä edellyttää lukutaitoa, 

ja tutkimusten mukaan lukutaidon harjoittelu on 

aloitettava jo varhaislapsuudessa. Pahimmillaan lu-

kutaidon puute aiheuttaa syrjäytymistä, ja tätä 

kautta merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. 

Lanu-työssä on kolme keskeistä toimintaa, jotka nä-

kyvät asiakkaille parhaiten: kouluyhteistyö, satutun-

nit sekä muut tapahtumat. Kouluyhteistyön runkona 

toimii kirjastopolku, joka on osa Kouvolan koulujen 

opetussuunnitelmaa. Satutunnit ovat perinteinen 

tapa tuoda lapset kirjaston palvelujen ääreen. Satu-

tunteja pidetään kaikissa muissa kirjastoissa paitsi 

Kuusankosken kirjastossa ja pääkirjastossa. Satutun-

nit ovat usein päiväkotien ja perhepäivähoitajien 

suosimia, sillä useimmat satuikäiset lapset ovat var-

haiskasvatuksen piirissä. 

Kirjaston lastenosastot houkuttelevat perheitä lai-

naamaan kirjoja ja lukemaan lapsilleen. Vuonna 

2018 lasten- ja nuortenkirjallisuuden lainaus pysyi 

hyvällä tasolla, mikä on lukutaidon kehittymisen 

kannalta ensiarvoisen tärkeää. Mikäli lapsi ei saa tar-

peeksi lukemisen kokemuksia ääneen luettuina tari-

noina jo ennen kouluikää, on koulu mahdottoman 

tehtävän edessä yrittäessään opettaa lukutaitoa. 

Lastentapahtumia koordinoi kirjaston tapahtuma-

tiimi. Lähikirjastoissa esitettiin nukketeatteria, li-

säksi nautittiin erilaisista musiikkiesityksistä tai im-

proteatterista, ja kaikissa kirjastoissa vietettiin Lai-

nan päivää ikäihmisten kanssa. Perinteisesti touko-

kuussa vietetyssä Lasten Lauantaissa korkean 15 

vuoden iän saavuttanut lukukoira Lumikki kävi vielä 

kerran ilahduttamassa lapsia. Syksyllä Lumikki nuk-

kui ikiuneen jättäen meidät kaipaamaan hänen ole-

massaoloaan! 

Työryhmä teki yhteistyötä eri tahojen kanssa mo-

nella eri tapaa. Myllykoskella ja pääkirjastossa pide-

tyt Soturikissat-tapahtumat olivat kirjankustantajan 

kanssa suunniteltua toimintaa. Syksyllä Maukka ja 

Väykkä pyöräilivät Kouvolan Teatterilta pääkirjas-

toon. Väykkä ajoi kolmipyörällään ahkerasti kirjasto-

salissa nuorien asiakkaiden kanssa. Kuusankoskella 

Punaisen Ristin kanssa hoidettiin nalleja Nallesairaa-

lassa. Kouvolan kulttuurikasvatuksen kanssa kirjasto 

tekee säännöllistä yhteistyötä Lasten Kulttuurivii-

koilla helmikuussa sekä lokakuussa satuviikolla. 

 

Työryhmän haasteet 

Lasten- ja nuorten kirjastotyön heikentyneistä re-

sursseista johtuen koulujen kirjastopolun tarjonta 

jouduttiin karsimaan minimiin eikä nukketeatteri Hi-

katin kiertuetta järjestetty. Koulujen käyttämän 

Peda.netin hyödyntäminen yhteistyövälineenä ei 

onnistunut, koska kirjaston sivujen ylläpitoon ja 

markkinointiin ei ollut aikaa. Myös uuden lukudiplo-

min laadinta lykkääntyi, siksi Kouvolassa käytetään 

edelleen valtakunnallista Kunnari-lukudiplomia, 

joka on vähän lukevalle lapselle raskas suoritettava. 

Kirjaston pienen ja aikapulan kanssa painiskelevan 

henkilöstön haasteena on pitää lasten- ja nuorten 

kirjastotyön taso tasaisena koko Kouvolan alueella. 

Lanu-tiimiläiset kokoontuivat koulujen lukukauden 

aikana kuukausittain yhteisiin palavereihin ja pitivät 

muutenkin tiiviisti yhteyttä toisiinsa. Kokousmuisti-

oiden välityksellä jaettiin koko työyhteisölle viimei-

simmät kuulumiset ja samalla autettiin muita kirjas-

ton työntekijöitä pysymään ajan tasalla sekä hyö-

dyntämään ideoita käytännössä 

 

 

 

 

 
” 
 

Voi tulla koulun jälkeen  

tekemään läksyjä. 
asiakaspalaute 
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IKÄIHMISTEN JA ERITYISRYH-

MIEN PALVELUT 
Kirjastonhoitaja Outi Kauppala 

 

Onnenpyörä lähti pyörimään 

Helmikuussa Lainan päivän valtakunnallisena tee-

mana oli Kasvetaan yhdessä, ja silloin järjestettiin 

seitsemässä kirjastossa yhteisiä satutuokioita ikään-

tyneille ja lapsille. Kevätpuolella jatkettiin Kapsäk-

kien markkinointia kohdennetusti hoivalaitoksille, ja 

syksyllä niitä markkinoitiin yhdistyksille. 

Tiimi hankki kirjastojen käyttöön onnenpyöriä: kaksi 

isoa jaloillaan seisovaa ulkokäyttöön sopivaa sekä 

seitsemän pienempää pöytämallia. Onnenpyörät to-

teutti työkeskus Vapriikki. Syksyllä niitä saatiin käyt-

töön ja ne nauttivat suosiota useissa kirjaston ulko-

puolisissa yleisötilaisuuksissa – niin ikääntyneiden 

tapahtumissa kuin kouluvierailulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runon ja suven päiväksi teetettiin kirjanmerkkejä, 

joita jaettiin asiakkaille kaikissa kirjastoissa. 

Lokakuussa tiimi esitteli kirjaston palveluja Seniorei-

den Suhinoissa ja marraskuussa Seniorihyvinvointi –

tapahtumassa (järjestäjä Keuhkoterveysjärjestö 

Filha ry:n Toimivat palkeet –hanke). Molemmat ylei-

sötilaisuudet olivat kaupungintalossa. 

SeniorSurf-tapahtuma järjestettiin lokakuussa yh-

teistyössä KSAO:n kanssa. Tietotekniikan opiskelijat 

opastivat digitekniikan käyttöä asiakkaille pääkirjas-

tossa, Haanojalla, Korialla, Inkeroisissa ja Jaalassa. 

Muissa kirjastoissa on kuukausittain vapaaehtoisten 

vertaisohjausta. 

Vieraskielisten siirtolainojen lainaus väheni muissa 

kirjastoissa niin, että loppuvuodesta harvinaisten 

kielten siirtokokoelmaa pidettiin vain pääkirjas-

tossa. Sielläkin kielivalikoimassa oli pientä vaihtu-

vuutta, niin että loppuvuodesta lainattavana oli ara-

bian-, kiinan-, kurdin-, persian-, somalin-, thain- ja 

turkinkielisiä kirjoja.  

Onnenpyörä oli vetonaula monissa yleisötapahtumissa. Anne Kytömäki jututti yleisöä kirjastoasioista 

Senioreiden Suhinoissa. 

 



 

Kouvolan kaupunginkirjasto vuosikertomus 2018   12 

KOKOELMAPALVELUT 

Johtava informaatikko Tuomas Kunttu 

 
Tietokannat ja e-aineistot 
 
E-lehti -palvelujen suosio kasvoi edelleen voimak-
kaasti. Kotimaisia sanomalehtiä sisältävän ePressin 
käyttö kasvoi 56 %. Aikakauslehtipalvelu eMagzia, 
jossa on kotimaisia aikakauslehtiä, käytettiin 35 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna. 
 
E-kirjojen lainauksen kasvu jatkui vahvana. Laina-
määrä kasvoi puolella verrattuna edelliseen vuo-
teen. Etenkin e-äänikirjojen lainaus suorastaan rä-
jähti. Loppuvuodesta niitä lainattiin enemmän kuin 
e-kirjoja, vaikka niitä on kokoelmassa vähemmän. 
 
Naxos Music Library -musiikkipalvelun tarjontaa laa-
jennettiin maailmanmusiikin Naxos World Music 
sekä jazz-musiikin Naxos Jazz -palveluilla. Rockway-
musiikkikoulun kurssitarjontaan tehtiin muutoksia. 
 
Vuoden alussa jäivät pois käytöstä Aleksi-viitetieto-
kanta ja MOT Sanakirjat. Aleksi siksi, että sen yllä-
pito lopetettiin ja sanakirjat vähäisen käytön takia. 
 
 
Aineisto-osasto 
 
Aineisto-osastolla valmistauduttiin av-aineiston lu-
etteloijan eläköitymiseen suunnittelemalla uusiksi 
prosesseja ja työnkuvia. Joulukuussa siirtyi AV-ai-
neiston luettelointi ja käsittely Kuusankosken kirjas-
tosta pääkirjaston. Nyt kaikki aineisto-osaston toi-
minnot ovat pääkirjastossa. 
 
Kirjasto osallistui KL Kuntahankintojen lehti- ja e-
kirja-alustakilpailutuksiin. Lehtien toimittajaksi kil-
pailutuksessa tuli LM Tietopalvelut. e-kirja-alusta -
kilpailutus päättyi vasta loppuvuonna ja toimittajan 
valinta siirtyi seuraavalle vuodelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uusi verkkokirjasto Kyyti-Finna 
 
Syyt verkkokirjaston vaihtamiseen liittyivät sekä 
asiakastarpeeseen, organisaatioon että tekniikkaan. 
Asiakkaiden kannalta Finna mahdollistaa lisäpalve-
lujen – kuten kysytyn verkkomaksamisen – käyt-
töönoton. Finnassa on myös käytettävyys parempi 
ja tiedonhaku huomattavasti nopeampaa. Organi-
saatiosta kumpuava syy vaihtoon on se, että Koha-
Suomi Oy on tehnyt periaatepäätöksen, että Koha-
kirjastot ottavat Finnan käyttöön verkkokirjastoksi 
eikä Kohan omaa verkkokirjastoa enää kehitetä. 
Kyyti.fi-sivusto alkaa olla tekniikaltaan vanhentunut 
ja esimerkiksi sivuston tietoturvasta huolehtiminen 
vaatii yhä enemmän resursseja. 
 
Kyyti-johtoryhmä perusti keväällä 2017 projektiryh-
män, jonka tehtävänä oli ottaa käyttöön uusi verk-
kokirjasto Kyyti-Finna vuoden 2018 aikana. Ryh-
mään kuului edustajia Kouvolan, Kotkan ja Haminan 
kirjastoista. Projektipäällikkönä toimi Tuomas 
Kunttu.  
 
Projektin aikana suunniteltiin Kyyti-Finnan rakenne 
ja sisällöt. Suunnittelussa oli kolme osa-aluetta: 1. 
Kyyti-Finnan sisältösivut, 2. Sisältö Finnaan ulkoi-
sista lähteistä syötteiden avulla, 3. Asiakastoimin-
nallisuuksien integrointi kirjastojärjestelmästä 
Finnaan. Sisältösivuja ovat kirjaston käytön perus-
ohjeet sekä erityisryhmien omat sivut. Koska Finna 
ei ole varsinainen julkaisujärjestelmä, merkittävä 
osa sisällöistä tulee muista palveluista syötteiden 
avulla. Kirjastojen tapahtumat tulevat Kymenlaakso-
nyt.fi-palvelusta, kirjastojen aukiolo- ja yhteystiedot 
Kirjastohakemistosta, kirjavinkit ja aihesivut Kirja-
sammosta sekä tiedotteet ja uutuudet tätä varten 
perustetusta Kyyti-blogista. Asiakastoiminnallisuuk-
sien, kuten lainojen uusinnan, varausten tekeminen 
tai yhteystietojen päivittäminen, integrointi pystyt-
tiin tekemään vasta kun kirjastojärjestelmä Koha 
saatiin päivitettyä uuteen versioon (17.06) maalis-
kuussa 2018. Verkkokirjaston logoksi otettiin käyt-
töön Suomen yleisten kirjasto logo. 
 
Kyyti-Finna (https://kyyti.finna.fi) julkistettiin 
3.9.2018 ja samalla jäi vanha verkkokirjasto pois 
käytöstä. 
 

  

https://kyyti.finna.fi/
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MEDIAMAJA 

Mediatuottaja Tuomo Mannonen 

 

Mediamajan vuosi  

Mediamaja jatkoi tiivistä yhteistyötä kaupungin 

koulujen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen, kau-

pungintalon ja muiden toimijoiden kanssa. Vuoden 

aikana Mediamaja oli tukena paikallisessa Uusi tapa 

toimia -hankkeessa, joka tuotti omaa mediaansa – 

Kaikua. Kaikumedia on yhteisöllinen, asukaslähtöi-

sesti tuotettava verkkomedia, jonka sydän sykkii 

Kouvolassa. Kaikumedia tuotetaan Pohjois-Kymen 

Kasvu ry:n hallinnoiman ESR-rahoitteisen hankkeen 

tuella. Mediamaja lainasi radiolle tekniikkaa ja 

opasti niiden käytössä sekä koulutti tarpeen tullen 

radion henkilökuntaa. Kaikumedian hankatyöntekijä 

käytti Mediamajaa työpisteenään tarvittaessa. 

 

Tapahtumia digiohjauksesta live-tapahtumiin 

Uutena konseptina pääkirjaston mediatiimi otti 

käyttöön Medialuennot – Tietotaitoja digimaail-

maan, joita pidettiin syksyllä noin kerran kuussa. Jo-

kainen mediatiimin jäsen valitsi aiheen, josta alusti 

puheenvuoron, jonka jälkeen kuulijat siirtyivät audi-

toriosta Mediamajaan harjoittelemaan kyseistä ai-

hetta tai varaamaan aikoja tulevaisuuteen. Luennon 

aiheet liikkuivat tietoturvasta parempien kuvien ot-

tamiseen älypuhelimella. 

Mediamajassa jatkui viime vuonna aloitettu tapah-

tumakonsepti, jossa artisti kertoo haastattelun 

aluksi omista suosikkilevyistään ja kirjoistaan, jotka 

ovat vaikuttaneet hänen elämäänsä ja musiikilliseen 

tuotantoonsa. Nämä vinkkaukset ovat lainattavissa 

keikan jälkeen Mediamajasta. Vuoden aikana Me-

diamajassa vieraili ja soitti legendaarinen Radiopu-

helimet-yhtye, Emma-ehdokas Laura Moisio ja Vuo-

den bluesartisti Faarao Pirttikangas. Konsepti on 

löytänyt oman paikkansa. Jokaisella keikalla oli noin 

25-30 kuulijaa. Tapahtuma perustuu Tampereen 

musiikkikirjaston Metson Live-konseptiin. 

Kansallisella peliviikolla 5.-11.2018 Kouvolassa jär-

jestettiin ensimmäistä kertaa Kouvola Game Week 

yhteistyössä XAMK:in, KSAO:n, Nuorisopalvelujen ja 

kirjaston kanssa. Viikon kestävässä pelitapahtu-

massa oli jokaiselle jotakin: pelien tekemistä työpa-

joissa, kilpailuja, ammattilaispuheenvuoroja semi-

naarissa ja retropelipäivä ym. Pääkirjastolla järjes-

tettiin pelitutkija Mikko Meriläisen luento pelaami-

sesta lasten ja nuorten vanhemmille, yhdessä nuori-

sotoimen kanssa pidettiin peliturnauksia ja esiteltiin 

virtuaalilaseja. Kirjaston yläkerran näyttelytilassa 

ammattikorkeakouluopiskelijat vetivät Kids Draw -

piirrustuspeliä lapsiryhmille. Kouvola Game Week 

sai hyvää palautetta. 

 

Äänitysstudio pitää pintansa 

Mediamajan äänitysstudion käyttö on pysynyt en-

nallaan. Studion instrumentteja ja äänityssoftia käy-

tetään noin 5-8 tuntina viikossa. Käyttäjien joukko 

on kirjava, teini-ikäisistä räppäreistä eläkeläisryh-

miin. Studiossa on musiikin lisäksi äänitetty mm. ke-

säteatteriin taustaspeakkeja ja videon taustaääniä. 

Mediamajaan hankittiin asiakaskäyttöön Ultimaker 

3 -3D-tulostin, joka valmistaa fyysisiä esineitä digi-

taalisista malleista. Tulostettavan esineen voi valita 

internetin mallinnuspankeista tai suunnitella itse. 

Mediamajan henkilökunta antaa vinkkejä mallin-

nuksen itseopiskeluun. Monet koululuokat tutustui-

vat tulostimen käyttöön. Asiakkailta peritään tulos-

teesta 50 centin nimellinen maksu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mediamajan yhtenä Haastattelu & Live –vieraana  

nähtiin Laura Moisio. 
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KULTTUURIKASVATUSPALVELUT 
Kulttuurikasvatuskoordinaattori  

Jaana Vuorio-Palmumaa 

 

Kouvolan kulttuurikasvatusohjelmat 

Lennokki tarjosi koko lukuvuoden opetussuunnitel-

maa tukevia pedagogisia taidekasvatusmenetelmiä 

perusopetuksen oppilaille. Lisäksi aloitettiin syksyllä 

kuudella eri peruskoululla valtakunnallinen Utelias –

luokka hanke tavoitteena taidekentän ja kouluope-

tuksen syventäminen. Utelias luokka -kokeilu liittyy 

OECD:n luovan ja kriittisen ajattelun tutkimushank-

keeseen.  

Koppakaupalla kulttuuria koulussa avaa oppiainei-

den sisältöjä taidelajien keinoin. Se toteutettiin työ-

pareina yhdessä koulujen luokanopettajien ja taide-

kasvattajien kanssa Saviniemen, Viialan, Keskustan, 

Jaalan ja Elimäen alakouluilla sekä Valkealan yläkou-

lulla valokuvauksen, kuvataiteen, teatterin, tanssin, 

käsityötaiteen, sanataiteen ja musiikin keinoin.  

 Varhaiskasvatuksen kulttuuripolku (Pikku Lennokki) 

toteutti kaikille kaupungin päivähoidon lapsille loka-

kuun Satuviikkojen aikana lastenkulttuurin esityksiä 

ja taidetyöpajoja. Ikääntyneiden kulttuuripolku 

(Kulttuurivirta) järjesti kääntyneiden palveluiden 

kanssa taiteilijoiden ja luovien alojen toimijoiden 

vierailuita kaupungin asumispalveluyksiköissä. 

Tämä ns. kulttuurista seniori- ja vanhustyötä toteut-

tanut toiminto sai mukaansa ryhmän vapaaehtoisia 

ns. Kulttuurivetureita. Ikääntyneiden palveluiden 

kanssa luotu yhteistyö valtakunnallisen Aili -hank-

keen verkostopäivissä loivat uusia toimintamahdol-

lisuuksia tulevan Kymsoten kanssa tehtävään yhteis-

työhön.  

Kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Pal-

mumaa järjesti usean koulutus- ja virkistysiltapäivän 

taidetyöpajoineen päivähoidon ja perusopetuksen 

kulttuuriyhdyshenkilöille sekä kulttuurisen vanhus-

työn vapaaehtoisille. Kulttuurikasvatusohjelmien 

toteutuksessa ja kehitystyössä kulttuurikasvatus-

koordinaattorin tukena ovat olleet moniammatilli-

set ohjausryhmät sekä peruskouluille nimetyt kult-

tuuriyhdysopettajat, päivähoidon kulttuuriyhdys-

henkilöt sekä kulttuurisen vapaaehtoistyön Kulttuu-

riveturit Ikääntyneiden palveluiden palveluohjaajien 

kanssa. Kulttuurikasvatuspalvelut ovat osa nykyisen 

kaupungin taidelaitoksien yhteistyöryhmää 

Kymijoen esittävän taiteen tukiyhdistys ry:n kanssa 

solmittiin sopimus, mikä mahdollisti vapaaliput 

ikääntyneiden palveluiden asiakkaille. Kansanmusii-

kin ja –tanssin ystävät Lempo ry:n sopimus sisälsi 

puolestaan taidetyöpajat esityksineen mielenter-

veyskuntoutujille. Kansanmusiikin ja – tanssin kon-

sertteja ja työpajoja kohdennettiin kaupungin eri-

tyisasumisyksiköiden asiakkaille sekä kaupungin eri 

lukioiden opiskelijoille. 

 

 

Lastenkulttuuriviikot helmikuussa 

 Kouvolan pääkirjastossa Taikuri  

Alfrendon koko perheen taikavierailu   

 Kouvolan pääkirjastossa sekä  

Kuusankosken ja Valkealan kirjastoissa  

vauvojen värikylpypajat 

 Teatteri Mukamas; Kotiläksy-esitys  

Kouvola-talolla 

 Tanssiteatteri Raatikko  

Kuusankoskitalolla 

 Lisäksi toteutuivat peruskouluilla työpajat 

suomalaisesta soittoperinteestä ja  

kädentaidoista sekä taikuri Timo Tiikkaisen 

ja Tykkimäen sirkuskoulun  

esitykset pajoineen.  

 

 

Lastenkulttuuri 

Kuulas-lastenteatterifestivaali kylvetti toukokuussa 

Lennokin peruskoululaisia teatteriesityksissään. 

Lasten Kulttuuriviikkojen ja Satuviikkojen yhteinen 

yleisömäärä oli jo reilut 7.000 osallistujaa. OKM:n 

myöntämä lastenkulttuuriavustus mahdollistaa 

maksuttomien yleisö- ja kouluvierailujen toteutta-

misen.  
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Satuviikolla lokakuussa 

 Tanssiteatteri Raatikko; työpajat 

 Piipa Toivosnen: Wauh-marionettieläimiä-

työpajat 

 Vanhojen Jääkäreiden puhallin- 

musiikkikonsertit Myllykosken seuratalolla 

 Tuuli Paasolaisen ja Sergei Sokolovin  

Megamuskarikonsertit Kuusankoskitalolla 

 Höppänä tontun luontoaiheinen konsertti 

Kouvolan pääkirjastossa 

 Piipa Toivonen: leikittävä Jungle-Jungle 

näyttely Kouvolan pääkirjastossa 

 SPR:n nallesairaala Kuusankosken  

kirjastossa 

 

 

 

Lennokki  

Ympäristökasvatusteema korostui marraskuussa. 

KaikuKorporaatio ry:n Puolenpäivänkorennon esi-

tyksiin Kuusankosken Taideruukin PatoAreena ti-

loissa osallistui reilut 350 peruskoulujen oppilasta 

opettajineen. Lisäksi Dyykkaaks sulla -tapahtuma 

tarjosi perusopetuksen alakoulujen pien- ja erityis-

ryhmien oppilaille mahdollisuuden tuoda esille kier-

rätyksen ja kestävän kehityksen teemoja erilaisissa 

toimintapisteissä Kouvola-talolla alan järjestöjen, 

kaupungin ympäristötoimen, kansalaisopiston sekä 

Ksaon luonnonvarayksikön opettajien ja oppilaiden 

tuella.   

Taidelaitoksista taidemuseon näyttelyt Poikilo-mu-

seossa ja Alvar Aalto -kohteet Inkeroisissa toimivat 

erinomaisina opetuskäytön kohtena. Musiikin ja 

draaman ammattilaisten vetäminä toteutuivat eri-

tyislasten ja nuorten kulttuurikerhot; teatterikerho 

Toimintavoima Taideruukin tiloissa ja musiikkiker-

hot Keskustan, Tähteenkadun ja Viialan kouluilla. 

Kerhot toimivat osana Lennokkia – lasten ja nuorten 

kulttuurikasvatusohjelmaa.  

 

Palkinnot 

Vuosittain jaettava Kouvolan kaupungin kulttuuri-

palkinto julkistettiin Kouvola päivänä toukokuussa. 

Aikuisväestön lautakunnan päätöksellä nimetyn pal-

kintotyöryhmän ehdotuksesta palkinto jaettiin kan-

sanjuhlassa Manskilla muusikko Jouni Sjöblomille.  

Palkintotyöryhmien koollekutsujana ja sihteerinä 

sekä julkistamistilaisuuksien järjestäjänä toimi kult-

tuurikasvatuskoordinaattori. Palkinto sisältyi Kult-

tuurikasvatuspalveluiden toimintaan. 

 

Muuta  

Kesäkuussa Kulttuurikasvatuspalvelut oli mukana 

järjestämässä valtakunnallisen Karjalaisten Kesäjuh-

lien ohjelmaa. Kouvolan pääkirjastossa järjestettiin 

kouvolalaisen Jääski sukuisen kuvataitelija Raakel 

Kuukan Kotiseutumatka -niminen valokuvataide-

näyttely.  

Elokuun perinteinen InkJazz konsertti-ilta järjestet-

tiin Inkeroisissa, Ankkapurhan teollisuusmuseon ti-

loissa teollisuusmuseosäätiön, StoraEnson Anjalan-

kosken tehtaiden ja muiden yhteistyökumppanei-

den kanssa. Lisäksi toteutettiin Kuusankoskitalossa 

kaksi koululaiskonserttia. Taideyliopiston rehtori, 

dir.mus. ja saksofonisti Jari Perkiömäki toimi tapah-

tuman taiteellisena johtajana, esiintyjinä laulajatar 

Nina Mya, muusikot Alexi Tuomarila, Timo Hirvonen 

ja Jussi Lehtonen.  

Henkilöstön ja esiintyjien webropol-kyselyillä an-

tama palaute Lennokin ja Kulttuurivirran toimin-

nasta lisäsi hyvinvointipalveluissa kulttuurisen vai-

kuttavuuden ja osallisuuden mittausta. 

 

 

 

 
 

 

Lautakunnan pj. Sinikka Rouvari onnittelee kaupungin 

kulttuuripalkinnon saajaa Jouni Sjöblomia. 
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VIESTINTÄ JA TAPAHTUMA-

TUOTANTO 
Kirjastonhoitaja Tuija Hanski 

 

Tiedotus on pitkälti yhteistyötä  

Kirjaston mutkattomat suhteet alueen tiedotusväli-

neisiin tuottivat näkyvyyttä sekä paikallis-, alue- että 

kaupunkilehdissä ja Yle Kymenlaakso Radiossa. Kir-

jasto pääsi niissä julkisuuteen sekä palveluiden että 

erityisesti tapahtumiensa kautta.  

Maksullisia ilmoituksia julkaistiin aukioloista ja ta-

pahtumista ns. koonti-ilmoituksina, jolloin kustan-

nukset jakaantuivat eri kirjastojen kesken. Muutoin 

tiedotus perustui suurelta osin maksuttomiin kana-

viin ja keinoihin, joista esimerkkinä sähköpostikut-

sut tapahtumiin sekä julistemainonta ilmoitustau-

luilla laajasti ympäri Kouvolaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kouvolan Dekkaripäivien työryhmälle asetettiin 

2000 euron säästötavoite, joka kohdennettiin ta-

pahtuman markkinointikuluihin. Dekkaripäivillä oli 

kuukauden pituinen markkinointikampanja City-

Kouvolan valotauluissa ja ilmoitukset Kouvolan Sa-

nomissa sekä Ruumiin kulttuuri-julkaisussa.  Muilta 

osin käytettiin maksuttomia kanavia ja julistetuo-

tantoa.  

Sekä pääkirjaston että lähikirjastojen merkittävim-

mät tapahtumat ja palvelut sekä kevennyksinä kir-

jastosattumukset julkaistiin Facebookissa sekä ta-

pahtumina että julkaisuina Kouvolan kirjaston, Myl-

lykosken kirjaston ja Kuusankosken kirjaston sivuilla. 

Instagramin käyttö on jäänyt vähäiseksi. Kouvola.fi -

sivustolla vietiin tiedotteet, jotka koskivat palve-

luita, aukioloaikoja tai yhteystietoja.  

Kyyti.Finna.fi-verkkokirjaston elokuisen käyttöön-

oton myötä tapahtumat ja näyttelyt alettiin julkaista 

Kymenlaaksonyt.fi-palvelun kautta. Heti käyttöön-

oton yhteydessä tapahtumien luomisessa ilmeni 

teknisiä puutteita, joiden korjaamiseen jouduttiin 

panostamaan aikaa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokki-Myyrien Satujen metsä-konsertti hurmasi lapsiyleisön Taiteiden Yössä pääkirjastolla.  
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Tapahtumatuotannossa korostuivat lapsiperheille 

suunnatut tapahtumat 

Tapahtumiemme tavoitteena on luoda yhteisölli-

syyttä, tukea monipuolista lukutaitoa ja edistää vuo-

ropuhelua. Tapahtumat tuovat kirjastolle merkittä-

vää julkisuutta ja näkyvyyttä. 

Lastentapahtumien määrä oli vuoden aikana merkit-

tävä ja lapsiperheitä ilahdutettiin niillä ympäri Kou-

vola. Esimerkkeinä Kruuvaus-ryhmän Mieletön mys-

tinen metsäseikkailu Jaalassa ja Valkealassa sekä 

nukketeatteri Tokkon kiertue Haanojan, Inkeroisten 

ja Elimäen kirjastoissa esityksellä Naavaparta ja Pu-

natukkainen tyttö. Yleisömäärät erityisesti alle kou-

luikäisille suunnatuissa tapahtumissa osoittivat, että 

lapsille suunnattujen, maksuttomien tapahtumien 

tarve on suunnaton. 

Myös järjestöjen tai muiden yhteistyökumppanei-

den kanssa järjestetyt tapahtumat ovat saaneet py-

syvän jalansijan: taiteilijaillat yhteistyössä Kouvolan 

Teatterin kanssa, Kymi Sinfoniettan lastenkonsertti 

Haanojalla ja monitahoinen yhteistyö kirjoittajayh-

distys Paltta ry:n kanssa ovat esimerkkejä kirjaston 

verkostoitumisesta eri taiteen alojen kanssa. Aloi-

timme vuoden aikana ensimmäiset kokeilut yhteis-

työstä paikallisen yrityselämän kanssa. Kymenlaak-

son Sähkö Oy:n juhlavuoteen liittyvä kirjastokiertue 

Inkeroisten kirjastossa oli toimintaa, jolla tuotettiin 

yhteisille asiakkaille erityisesti tietoa antava tapah-

tuma energiasäästöneuvontoineen ja energiavisai-

luineen. 

Kouvolan Dekkaripäivien (8.-9.6.2018) pitopaikaksi 

valikoitui kustannussyistä Kouvolan Teatteri. Uusi 

paikka aiheutti paljon neuvotteluja ja käytänteiden 

uudelleensuunnittelua. Suurimmaksi ongelmaksi 

osoittautui teatteritalon tarkoituksiimme puutteelli-

nen tekninen taso äänentoistossa ja lavatekniikassa. 

Tilan ahtaus loi omat haasteensa, mutta hyvällä etu-

käteissuunnittelulla saimme kirjamyyjät, kustanta-

jat ja toimintaansa esittelevät järjestöt sijoitettua ti-

laan.  

Dekkaripäivien teema Aatteista aseisiin toi ajankoh-

taisesti esille Suomen sisällissota 100 vuotta -muis-

tovuoden. Päivien oheistapahtumana järjestettiin 

7.6. Dekkariteltta Manskilla sekä Dekkarikulkue, 

joka kiersi Kouvolan keskustassa puolentoista tun-

nin ajan. Ylen toimittajat seurasivat kulkueen mu-

kana ja haastattelut näkyivät TV:ssä sekä Ylen että 

Kymenlaakson uutisissa ja radiokanavilla. Päivien vi-

suaalisen ilmeen loi viime vuodelta tuttu Xamkin 

graafisen muotoilun linjan opiskelija Noora Jantu-

nen.  

Kirjaston tapahtumia tuottaa keskitetysti Tapahtu-

matiimi, joka kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. 

Dekkaripäivien työryhmässä on kirjaston tukena 

kymmenisen kouvolalaista vapaaehtoista dekkarifa-

nia, ja kirjastosta tänä vuonna mukaan ryhmään tuli 

kirjastovirkailija Anne Patrikainen. 

Dekkaripäivät saivat myös valtakunnallista  

näkyvyyttä Ylen eri kanavilla. Haastateltavana 

Anne Patrikainen.  
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HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 
 

 

Hallinto 
Kirjastotoimenjohtaja  

Selja Kunttu 
 

Kirjaston toimintaympäristö ja talous 

Lokakuussa 2017 annetun kirjastoasetuksen 

(660/2017) mukaan maakunnallisesta kehittämi-

sestä vastanneiden 19 maakuntakirjaston tilalla 

aloitti vuoden 2018 alussa kymmenen kehittämiskir-

jastoa, joiden tehtävänä oli vastata alueellisesta ke-

hittämistehtävästä. Kymenlaakso ei enää vuoden 

2018 alussa muodostanut kehittämisaluetta, vaan 

Lahden kirjasto ryhtyi toimimaan alueellisena kehit-

tämiskirjastona Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Ky-

menlaakson ja Etelä-Karjalan kunnille.  

Yhteiseen tietokantaan ja asiakkaisiin perustuva Ky-

menlaakson kirjastojen Kyyti-yhteistyö jatkui ennal-

laan. Kyyti-johtoryhmän vetovastuu ja vastuu maa-

kunnallisesta kehittämisestä pysyi edelleen Kouvo-

lassa. Alueellisesta kehittämiskirjastosta saatiin 

henkilöstön ammatillisia täydennyskoulutuspäiviä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjaston esimiestiimi kokoontui säännöllisesti joka 

toinen torstai.  Kyyti-johtoryhmä kokoontui kuusi 

kertaa. Kirjastoimenjohtaja osallistui kulttuurisen 

hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmätyöskentelyyn 

ja toimi myös kulttuurikasvatuksen esimiehenä. Kir-

jastotoimenjohtaja osallistui Yleisten kirjastojen 

neuvoston kevät- ja syyskokoukseen. Kouvola on 

osa Koha-kirjastojen verkostoa, ja tähän liittyvää yh-

teistyöhön osallistuivat niin esimiehet kuin asian-

tuntijatkin. 20. -21.9.2018 Kouvolassa järjestettiin 

Koha-kirjastojen valtakunnallinen seminaari, jossa 

keskusteltiin järjestelmän kehittämisestä ja tiivistet-

tiin yhteistä verkostoa.   

 

Talous 

Kirjaston bruttomenot vuonna 2018 olivat 5 131 194 

euroa. Henkilöstömenojen osuus oli 2 630 791 eu-

roa, mikä oli noin puolet kirjaston kokonaisme-

noista.   Kirjastotilojen     sisäisiin    vuokriin       kului  

1 296 863 euroa. (25 %). Kirjastoaineiston ostoon 

kului 611 554 euroa (12 %). Tämä summa sisältää 

sekä kirjat että e-aineistot. Hankinnan painopiste on 

edelleen vahvasti fyysisessä aineistossa. Bruttome-

not ovat vähentyneet aikuisväestön lautakunnan 

(18.5.2016) linjaaman säästösuunnitelman mukai-

sesti. Tuloja kirjastolle karttui 202 096 euroa.  
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Henkilöstö 
Kirjastotoimen apulaisjohtaja  

Marko Niskapohja 
 

Kouvolan kirjastoissa työskenteli vuoden 2018 ai-

kana 59,28 henkilötyövuoden verran kirjaston palk-

kaamaa työvoimaa. Lisäksi kirjastossa työskenteli 

5,21 henkilötyövuoden verran tilapäisiä työnteki-

jöitä, kuten kirjastoalan opiskelijoita ja harjoitteli-

joita. Eläkepäivistä nauttimaan siirtyivät pääkirjas-

tosta kirjastovirkailija Eija Kiintola ja kirjastoavustaja 

Maija Nordin. Vuoden ainoana uutena vakinaisena 

rekrytointina kirjastoon palkattiin mediaohjaaja 

Tommi Yläoutinen. 

 

Koulutus ja työhyvinvointi 

Ammatillisia täydennyspäiviä kertyi kirjaston henki-

löstölle vuoden aikana yhteensä 337, eli noin 5,7 

koulutuspäivää henkilöä kohden. Ammatillisten 

koulutusten järjestämisen vetovastuu siirtyi maa-

kuntakirjastouudistuksen myötä alueelliselle kehit-

tämistehtävää hoitavalle kirjastolle, Lahden kau-

punginkirjastolle. He järjestivät muun muassa asia-

kaspalvelukoulutusta, koulutusta kirjallisuuden si-

sällöistä ja yleisesti tietoturvasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoden aikana järjestettiin kaksi päivää, jolloin koko 

Kouvolan kirjastoväki kokoontui yhteen. Toukokuun 

päivä alkoi pääkirjastolla Antti Kylliäisen luennolla ja 

työpajatoiminnalla työelämän hyveistä. Iltapäivällä 

siirryimme busseilla Vuohijärven luonto- ja Kulttuu-

ritalolle virkistymään ja nauttimaan näyttelyistä.  

Vuoden toinen yhteinen kokoontumispäivä pidettiin 

marraskuussa ja se oli kokonaisuudessaan koulutus-

päivä. Päivän aikana kaikki kirjastolaiset saivat nel-

jän tunnin hätäensiapukoulutuksen Suomen En-

siapukoulutus Oyn kouluttajien opastuksella sekä 

osallistuivat Noheva – Luova osuuskunnan ideoimiin 

palvelumuotoilutyöpajoihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

” 
 

Aina ystävällistä henkilökuntaa, 
usein kiinnostavia tapahtumia,  
viihtyisä kaunis kirjasto :) 

 

asiakaspalaute 
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Kirjaston käytön tunnuslukuja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET 

Tunnuslukuja      2017 2018 

        

Asukkaita     84 196 83 231 

        

Kokonaislainaus     1 459 647 1 386 846 

Lainat/asukas     17,34 16,66 

        

Kirjalainaus         

Lainaus: kirjat yhteensä   1 079 786 1 042 559 

Lainaus: kaunokirjat, aikuiset   372 461 353 217 

Lainaus:  kaunokirjat, lapset    322 395 324 099 

Lainaus: tietokirjat, aikuiset   336 502 316 625 

Lainaus: tietokirjat, lapset   48 428 48 618 

        

Lainaus: nuotit ja partituurit   19 034 17 522 

        

Lainaus: musiikkiäänitteet   51 213 46 521 

Lainaus: muut äänitteet   32 189 29 127 

Lainaus: videot     21 17 

Lainaus: CD-ROM -levyt   300 230 

Lainaus: DVD ja Blu-Ray -levyt   166 019 145 413 

Lainaus: muut aineistot   103 804 100 189 

        

Saadut kaukolainat     1 787 1 095 

Lähetetyt kaukolainat   2 032 434 

        

Fyysiset käynnit     675 575 701 564 

Käynnit/asukas     8,02 8,43 

        

Lainausoikeutta käyttäneitä   25 614 24 772 

Osuus asukkaista     30,42 % 29,76 % 

        

Verkkokäynnit     493 835 445 811 
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  Lainat Osuus lainoista Kävijät Osuus kävijöistä Kävijät/aukiolotunnit 

            

Pääkirjasto 541 457 39,0 % 305 568 40,6% 82 

Lähikirjastot      

Elimäki 53 775 3,9% 29 180 3,9% 19 

Haanoja 122 832 8,9 % 47 697 6,3% 44 

Inkeroinen 66 836 4,8 % 65 253 8,7% 57 

Jaala 24 514 1,8 % 21 350 2,8% 17 

Koria 56 907 4,1 % 37 570 5,0% 33 

Kuusankoski 253 293 18,3 % 105 931 14,1% 54 

Myllykoski 95 926 6,9 % 57 424 7,6% 47 

Valkeala 84 751 6,1 % 41 400 5,5% 34 

Kirjastoautot      

Regina 41 594 3,0% 21 443 2,9% 25 

Oravan Matti 45 278 3,3 % 19 316 2,6% 31 

       

Yhteensä 1 387 163 100% 752 132 100% 45 
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  Tietokirjat Kaunokirjat Lasten kirjat Kirjat yht. AV-aineisto Nuotit Muu aineisto Yhteensä 

Lainaus 316 625 353 217 372 717 1 042 559 225 481 17 522 100 189 1 385 751 

Hankinta 6 129 7 499 11 839 25 467 4 032 309 321 30 129 

Kokoelma 177 454 135 335 123 090 435 879 62 095 12 321 8 669 518 964 

 

 

 

  Tapahtumia (kpl) Kävijät Näyttelyt (kpl) 

Pääkirjasto 164 6159 14 

     

Lähikirjastot    

Elimäki 78 1949 10 

Haanoja 40 617 1 

Inkeroinen 69 1338 1 

Jaala 32 529  

Koria 51 1022 4 

Kuusankoski 29 674 4 

Myllykoski 39 902 2 

Valkeala 40 632 7 

Oravan Matti 6 462  

     

Yhteensä 548 14284 43 

        

Kirjaston päävastuullisena       

järjestämät tapahtumat 481     

Kunnan muiden toimijoiden      

järjestämät tapahtumat 67     

Ulkopuolisten toimijoiden      

järjestämät tapahtumat 98     

Tapahtumat ja näyttelyt 
 

Lainaus, hankinta ja kokoelmat 
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Toimintakulut 2018       

Henkilöstökulut  2 630 791 51 % 

Kirjastoaineistokulut  611 554 12 % 

Kirjojen hankintakulut  384 101   

E-aineistokulut  39 686   

Tilakustannukset  1 296 863 25 % 

Muut kulut  591 986 12 % 

Yhteensä 5 131 194   

Toimintatulot 2018     

Myyntituotot 124 866 62 % 

Tuet ja avustukset 48 335 24 % 

Muut toimintatuotot  28 895 14 % 

Yhteensä   202 096   

Tyyppi Aineisto 2017 2018 Muutos Tilastoyksikkö 
Tilanneet kunnat  
Kymenlaaksossa 

e-lehdet ePress 
20 086 31 310 56 % 

lehtinäyttöä kaikki 

e-lehdet eMagz 
15 910 21 480 35 % 

lehtinäyttöä kaikki 

e-lehdet PressReader 
N/A 6 037  

lukukertaa 
Kouvola, Iitti, Kotka,  
Hamina 

e-kirjat Ellibs 
13 491 20 190 50 % 

lainaa kaikki 

e-kirjat MOT-sanakirjat 
1 658 1 774 7 % 

hakua Kouvola 

e-musiikki  
Naxos Music  
Library 

17 389 17 231 -1 % 
kirjautumista kaikki 

e-musiikki 
Naxos Music Lib-
rary 

284 123 -57 % kuunneltua  
kappaletta kaikki 

e-musiikki Rockway 
20 086 31 310 56 % 

lainattua kurssia kaikki 

viitetietokannat Aleksi 
15 910 

  hakua Kouvola, Kotka, Hamina 

Talous 
 

E-aineistojen käyttö 
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Lisätietoja:  

Kouvolan kaupunginkirjasto  
Salpausselänkatu 33, 4500 Kouvola  
p. 020 615 4293  
kirjasto@kouvola.fi  
www.kyyti.finna.fi 
www.kouvola.fi  
www.dekkaripaivat.fi  
Kouvolankirjasto (Facebook) 
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