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YLI MILJOONAN LAINAN
KORONAVUOSI
Kouvolan kirjastopalveluiden johtajana en ole
koskaan saanut kuntalaisilta niin paljon
spontaania palautetta, kuin tämän koronahiljaisuuden
leimaaman
vuoden
kuluessa. ”Kirjasto on minulle henkireikä kriisin
keskellä”
–toteamus
toistui
usein
keskustelussa. Kirjastojen tärkeys henkisen
terveyden ylläpitäjänä koronakriisin keskellä
tunnustettiin vuoden aikana myös valtakunnallisesti. Poliittiseksi tahtotilaksi muodostui pitää kirjastot avoinna, jos vain olosuhteet suinkin sallivat.

Kevään täyssulun aikana Kyyti-kirjastoihin
hankittiin asiakkaiden etäkäyttöön kotimaisten
aikakausilehtien palvelu, joka osoittautui
suosituksi.
Yksi kirjaston positiivisista uutisista oli uuden
kirjastoauto
Tesauruksen
valmistuminen
kesällä 2020. Tesaurukseen tuli ensimmäisenä kirjastoautona Suomessa erkkeri,
jonka
avulla
siihen
saa
lisätilaa
esimerkiksi lapsiryhmien asiointia varten.
Kirjastoauton keskeinen tehtävä on lasten
ja nuorten lukemisen edistäminen, niinpä
kakkosluokkalaiset Niinistön, Jokelan, Korian
ja Napan koulusta saivat äänestää sille
nimen raadin yleisöehdotuksista valitsemista
nimistä. Tesaurus tarkoittaa rakenteista asiasanastoa, mutta se on helppo assosioida myös
dinosaurukseen.

Kouvolan
kirjaston
kirjojen
kokonaislainaus vuonna 2020 oli 1.100.000 lainaa.
Jopa pieneksi ihmetykseksi yli miljoonan lainan
lukemiin
päästiin,
vaikka
jonkinlaiset
koronarajoitukset olivat käytössä lähes koko
vuoden.
Kouvolan
kirjastoihin
tehtiin
483.260 kirjastokäyntiä.
Kirjastot olivat
keväällä täysin suljettuina lähes kolme kuukautta ja oleskelutilojen käytössä oli rajoituksia melkein koko vuoden ajan.

Pääkirjaston
osallistavaa uudistamista jatkettiin viimeistelemällä lasten- ja nuorten
osastoa, perustamalla Nuorten nurkka ja siirtämällä näyttelytila lehtisalin yhteyteen.
Uudistamistyössä on käynyt erittäin selväksi, että koko pääkirjastorakennus tarvitsisi
todella
pikaisella
aikataululla
perusteellisen remontin, jotta nykyisen kirjastolain
mukaiset
tehtävät
mahdollistuisivat
rakennuksessa.

Kirjaston tapahtumia toteutettiin turvallisesti
suoratoistoina verkossa. Suosituin kirjaston
striimatuista tapahtumista oli Jari Lindströmin kirjailijavierailu; Livelähetyksellä oli yli
2.000 katsojaa. Syksyllä kirjastossa aloitettiin
myös
kokeilu etäsatutuntien pitämiseen
verkossa, jotta kouvolalaiset lapset pääsisivät
tarinoiden maailmaan tuttujen sadunlukijoiden
kanssa myös poikkeusolosuhteissa.

Selja Kunttu,

kirjastopalvelujohtajaa
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Muutoksia palveluissa
Kirjastojen
sulkuaikana
otettiin
käyttöön pääkirjaston alaoven viereen
sijoitettu kirjastokortilla ja tunnusluvulla
toimiva palautusluukku, joka mahdollistaa aineiston palauttamisen kirjaston
ollessa suljettu.
Pääkirjaston varatun aineiston noutopaikka siirrettiin eteiseen. Siten varattua aineistoa on ollut mahdollista
noutaa jo kello 8 lähtien.
Koska kirjaston lehdet eivät olleet
sulun vuoksi luettavissa, kirjastossa
panostettiin enemmän e-aineistoihin;
mm. etäluettavien lehtien määrää
lisättiin korona-aikana.
Loppuvuodesta 2019 käyttöönotettu
Kirjastokino lisäsi myös kirjastojen eaineistojen käyttöä.

HENKILÖKUNTA
Pääkirjaston henkilöstössä tapahtui
pieniä muutoksia. Kaksi Valkealan
kirjaston
kirjastovirkailijaa
siirtyi
työskentelemään pääkirjastoon. Näin
saatiin vahvistettua Kouvolan pääkirjaston asiakaspalvelua ja kirjastolle
strategisesti tärkeää lastenkirjastotyötä
Kouvolan keskustan alueella. Pääkirjastossa
työskenteli
vakituisen
henkilöstön
lisäksi
suuri
joukko
kirjastotyöhön perehtyviä työntekijöitä.
Kouvolan kirjastoissa toimittiin vuonna
2020 yhteensä 55 htv työpanoksella.
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Lomautukset
Kaupungin koko henkilökunta lomautettiin kolmeksi viikoksi kaupungin
taloudellisen tilanteen vuoksi. Kirjaston
lomautukset toteutettiin pääsääntöisesti
kirjastojen sulkuaikana porrastetusti
kuuden viikon aikana. Lomautukset
vaikuttivat myös koronan aiheuttaman
sulkuajan pituuteen. Koska jälkimmäinen
lomautusjakso
sijoittui
kesäkuun
alkupuolelle, Kouvolan kirjastot eivät

pystyneet
avautumaan
samassa
aikataulussa kuin muut Suomen kirjastot.
Lomautukset vaikeuttivat uusien palveluiden kehittämistä sulkuaikana, esimerkiksi lasten ja nuorten lukutaidon tukeminen, virtuaaliset kirjallisuustapahtumat ja kirjaston tiimiuudistus siirtyivät
syksylle.

Tiimit
Johtavana ajatuksena uudistuksessa oli,
että jokainen kirjaston työntekijä kuuluu
yhteen tiimiin. Tiimien tehtävänä on
ideoida, mitä kirjastoissa kehitetään tai
tehdään, jotta se olisi hyödyllistä
asiakkaille sekä kaupungin että kirjaston
tavoitteiden mukaista. Tiimityö tuo entistä
paremmat mahdollisuudet oman työn
kehittämiseen ja mahdollisuuteen vaikuttaa siihen.

Tiimirakenteeksi muodostui viisi tiimiä:
asiakaspalvelu ja tilat -tiimi, kokoelmatiimi, aikuisten lukemisen edistämisen
tiimi, lasten ja nuorten lukemisen edistämisen tiimi sekä esihenkilöiden muodostama johtotiimi.
Tiimiuudistus käynnistyi 18.9. yhteisellä
koulutuspäivällä, joka toteutettiin koronarajoitusten vuoksi virtuaalisena. Vaikka
Teams-kokemus oli vielä varsin tuoretta,
sujui päivä hyvin. Varsinaisesti tiimit
pääsivät
kokoustamaan
lokakuusta
lähtien. Kokoukset on toistaiseksi pidetty
Teams-etäkokouksina.

Tiimityön toivotaan lisäävän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitä kautta
vaikuttavan työhyvinvointiin. Tiimit ovat
myös valmiita työryhmiä, joten jokaiseen uuteen projektiin ei tarvitse erikseen
miettiä työryhmää. Yhtenä elementtinä
tiimityössä on työn jatkuvuuden parantaminen, hiljainen tieto siirtyy työntekijöiden välillä, vaikka fyysisesti
toimitaan eri kirjastopisteissä.

Tiimeille
määriteltiin
säännöllinen
kokoontumisrytmi,
minkä
uskotaan
auttavan tiimi-kokouksiin pääsemistä,
kun kokouspäivät ovat jo hyvissä ajoin
tiedossa. Tiimit kokoontuvat eri viikkoina,
joka puolestaan helpottaa työvuorosuunnittelua. Esihenkilöt toimivat tiimeissä tiimikummeina. Tiimien asioista
tiedotetaan KiVessä.

Tiimiuudistuksen toteuttamista pohjustettiin Myllykosken kirjastossa pidetyssä
suunnittelupäivässä ja sen jälkeen sähköpostitse kerätyillä kommenteilla.
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KIRJASTOTILAT
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Uusi kirjastoauto Tesaurus
Kirjastoauto kiertää päivisin kouluilla ja
päiväkodeilla. Iltaisin se palvelee kouvolalaisia
tuoden
kirjastopalvelut
lähemmäksi asukkaita. Auto onkin
keskeinen lasten ja nuorten monipuolisen lukemisen edistäjä. Aikuisväestön
lautakunnan
päätöksen
(18.5.2016/75§) mukaisesti vuonna 2020
kirjastolla on yksi kirjastoauto.

Uuden kirjastoauton hankintaprosessi
alkoi alkuvuonna 2018. Korin ja alustan
kilpailutus oli 27.6.-12.8.2019. Auton
rakentaminen aloitettiin vuoden 2020
alussa
Kiitokorin
tehtaalla
Iitissä.
Kirjastoautossa on Volvon erillisjousitettu
alusta ja D11K-moottori, joka tuottaa 380
hv ja 1800 Nm vääntöä. Auto on
varustettu Volvon legendaarisella I-shiftautomaattivaihteistolla. Tesaurus on 12,5
metriä pitkä ja siinä n. 60 metriä
hyllytilaa ja lisäksi erilaisia lokerikkoja ja
esittelyhyllyjä.
Kirjastoautossa
on
Suomen ensimmäinen ulostyöntyvä
siirtoseinä, joka antaa lisätilaa koulu- ja
päiväkotipysäkeillä.
Kirjastoautossa on varusteena henkilönostin, joka mahdollistaa pyörätuolilla
pääsyyn suureen osaan kirjastoautoa.
Auton sähköjärjestelmä perustuu neljään
moderniin litiumakkuun ja lisävirtaa
tuottavat
myös
katolle
asennetut
aurinkopaneelit.

Auton sisätilojen suunnittelussa lisättiin
lasten ja nuorten aineiston osuutta.
Auton mukana kulkevaa aineistoa
vaihdetaan päivittäin hakemalla auton
varastosta täydennystä ja viemällä
vähemmän liikkuvaa tai kausiaineistoa
pois. Kirjastoauton vaihtohyllyjen avulla
päiväkoti- ja koulureiteille on helppo
vaihtaa eri aineistoa kuin iltareiteille.
Myös asiakkaat huolehtivat osaltaan
aineiston vaihtumisesta lainaamalla ja
palauttamalla. Auton kokoelma on joka
päivä erilainen.

Kirjastoauto Tesaurus autotallissaan
Myllykosken kirjastorakennuksessa.
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Uusi kirjastoauto aloitti liikennöinnin
maanantaina 7.9.2020. Uuden kirjastoauton reitit otettiin käyttöön jo aiemmin
10.8.2020 ja ne ajettiin aluksi kirjastoauto
Oravan Matilla. Uuden auton aloitettua
liikennöinnin, vanha auto jäi pois
liikenteestä.
Kirjastoauto
Reginasta
luovuttiin jo kesällä.
Kun kirjastoautotoiminta siirtyi yhdelle
autolle, vaikutti se myös pysäkkien
määrään.
Kirjastoautopysäkeistä
järjestettiin
kaupunkilaisille
asiakaskuuleminen 13.1.-19.2.2020. Samanaikaisesti
järjestettiin
kirjastoautopalvelujen käyttäjille asiakaskuuleminen.
Asiakaskuulemisessa kysyttiin mielipiteitä
kirjastoauton
reiteistä
kirjastoautopysäkkien määrän sekä käyntitiheyden
kannalta. Vanhoista pysäkeistä poistui
kokonaan tai siirtyi toiseen kohtaan 22
pysäkkiä. Osalla pysäkeistä käydään
jatkossa vain kerran kuukaudessa ja
osalla
pysäkkiaikaa
lyhennettiin.
Pysäkkien vaihtuminen, lopettaminen ja
uusien pysäkkien valitseminen ovat
normaalia
vuosittaista
toimintaa:
kirjastoauto menee sinne, missä sen
palveluita tarvitaan.
Kirjastoauton
nimestä
järjestettiin
keväällä 2020 nimikilpailu, johon tuli 169
ehdotusta. Näistä kirjaston, liikunta- ja
kulttuuripalvelujen,
kaupunkiviestinnän
sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnan
edustajista koostunut esiraati valitsi
jatkoon viisi nimiehdotusta. Nimen
valitsivat Jokelan, Korian, Napan ja
Niinistön koulujen oppilaat syksyllä 2020.
Kirjastoauton nimen, Tesaurus, julkistus
siirtyi tammikuulle 2021. Tesaurus
tarkoittaa
asiasanastoa,
mutta
se
kääntyy helposti myös dinosaurukseksi.
Kirjastoauto saa uuden visuaalisen
ilmeen vuoden 2021 aikana.
Kirjastoauto Tesauruksen lastenosaston
satukirjavalikoima auton takaosassa.
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Pääkirjastossa uusittiin tiloja
Kirjasto aloitti yhteistyössä Hyvinvoinnin
edistämisen palveluiden kanssa suunnitella
uutta matalan kynnyksen yhteisöllisen tilan
konseptia
pääkirjastoon.
Uudenlaisen
palvelukokonaisuuden rakentamisessa ja
tilojen kasvojenkohotuksen suunnittelussa oli
apuna suunnittelutoimisto Rune&Berg.
Lasten- ja nuortenosaston uudistaminen
asiakaslähtöisesti oli keskeinen pääkirjaston
tiloihin ja palveluihin liittyvä muutos vuosien
2019-2020 aikana. Suurimpana konkreettisena
tilojen
uudistuksena
näkyi
mikrofilmihuoneen
muuttaminen
lapsiperheiden monitoimitila Naperonurkaksi
minikeittiöineen. Uudistuksia juhlittiin joulukuussa
2019
järjestetyssä
avajaistapahtumassa.

Pääkirjaston uusi näyttelytila lehtisalin
yhteydessä.

Alkuvuoden
2020
aikana
esimerkiksi
kaupungin avoin varhaiskasvatus jalkautti
perhepuistotoimintaa Naperonurkkaan ja
osana
lokakuista
Satuviikkoa
tilassa
järjestettiin värikylpyjä vauvoille ja perheille
Pääkirjaston näyttelytila muutti lehtisalin
yhteyteen
alkuvuodesta
ja
vanhan
näyttelytilan muutosta viihtyisäksi nuorten
aikuisten kokoelma- ja oleskelutilaksi
jatkettiin nuorille järjestetyissä suunnittelu ja
tapetointityöpajoissa
syksyllä.
Uuden
lehtisali-näyttelytilan tilankäyttäjiä kuultiin
haastattelemalla ja asiakaskyselyillä jo
alkuvuodesta. Osallistamalla ja yhteistyöllä
asiakkaiden näköinen pääkirjasto -hanke
saatiin päätökseen.
Pääkirjasto odottaa edelleen peruskorjausta, ja vanha talotekniikka aiheuttaa vaaratilanteita. Lokakuussa pääkirjaston hississä
syttyi pieni tulipalo juuri kun kirjasto oli
avautunut. Henkilökunta tyhjensi talon
ripeästi.
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Pääkirjaston uutta Nuorten nurkkaa
sisustaa akustoiva seinämateriaali. ”Planeetat”
suunniteltiin ja toteutettiin osallistavissa
työpajoissa yhdessä nuorten kanssa.

Korian kirjaston lasten ja
nuorten osaston uudistus
Korian kirjaston lasten ja nuorten osasto

Korian kirjaston lasten- ja nuortenosastoa
käyttäviltä asiakkailta kerättiin ideoita, ja
niitä
hyödynnettiin osaston uudistamisessa.
Osaston somistamisessa tehtiin yhteistyötä
lähikoulun kanssa. Tilaan hankittiin toimivampia kalusteita ja samalla laajennettiin
käytettävissä olevaa tilaa. Näin aineistot
pääsivät paremmin esille ja tilaan saatiin
lisää väljyyttä ja mukavuutta lapsiperheiden
asiointia helpottamaan.

Valkealan kirjaston
muutto väistötiloihin
Vuosi 2020 oli Valkealan kirjastolle suurten
muutosten vuosi. Useamman vuoden
tiedossa
ollut
muutto
väistötiloihin
monitoimitalon
rakennustyömaan
tieltä
tapahtui keväällä. Pienempiin tiloihin
siirryttäessä oli pakko tehdä tiukkaa
karsintaa sekä kokoelmista että kaikista
muistakin tavaroista. Tätä karsintatyötä oli
tehty jo aiempina vuosina, mutta työtä riitti
vielä alkuvuodelle 2020.
Kirjastojen sulkeutuminen maaliskuussa toi
Valkealan kirjaston henkilökunnalle lisää
aikaa muuton valmisteluun ja toteutukseen.
Jälkeenpäin voitiinkin todeta, että ylimääräinen aika tuli todella tarpeeseen.
Pelkkä muutto uusiin tiloihin ei riittänyt vaan
myös
vanha
kirjasto
piti
lopettaa
asianmukaisesti. Suurin osa vanhoista
kalusteista saatiin kierrätettyä eteenpäin,
mutta alun perin suunnitelmissa ollutta
aineiston poistomyyntiä ei koronatilanteen
vuoksi voitu järjestää.
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Valkealan kirjaston väistötila

Toukokuun loppuun mennessä myös vanha
kirjasto oli tyhjennetty ja avaimet voitiin
luovuttaa purku-urakoitsijalle. Kesän aikana
vanha kirjasto katosi lopullisesti Valkealan
katukuvasta.
Väistötilat kirjastolle löytyivät Kustaa III tien
alkupäästä, entisen Osuuspankin tiloista.
Pienellä pintaremontilla ja kattovalojen
uusimisella pankkisali muuttui kirjastosaliksi.
Varsinainen muutto alkoi pääsiäisen jälkeen
kirjahyllyjen siirtämisellä. Kiivain muuttorumba kesti lopulta vain reilut kaksi viikkoa,
mutta järjestelytyötä riitti pitkään senkin
jälkeen.
Valkealan kirjaston väistötilaa valmistellaan.

Kirjasto avautui asiakkaille uusissa tiloissa
kesäkuun 8. päivänä. Varsinaisia avajaisia
ei voitu järjestää kesällä voimassa olleiden
rajoitusten vuoksi. Epävirallisia avajaisia
vietettiin 21.9. kirjaston piha-alueella. Tilaisuudessa esiintyi paikallinen Veteraanien
pojat –lauluryhmä Heli Taipaluksen johdolla.
Asiakkaat pääsivät myös tutustumaan
Kouvolan uuteen kirjastoautoon, joka oli
parkissa kirjaston vieressä.
Vuoden 2020 aikana kävijöitä oli noin 21
600, mikä oli hieman yli puolet edellisvuoden kävijämäärään verrattuna. Lainoissa
pudotusta oli 13,4 %. Valkealan kohdalla
tilastoissa näkyy koronavuoden ja sen
mukaan tuomien rajoitusten lisäksi muutto
väistötiloihin.
Esimerkiksi
koululaisten
kirjastokäynnit vähentyivät syksyllä.

Valkealan vanha kirjasto – vain kuoret jäljellä
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KIRJASTON
TAPAHTUMAT
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Tapahtumia livenä ja verkossa
Kirjaston koronavuoden tapahtumavuosi
oli poikkeuksellisen suppea. Kirjastossa
ehdittiin alkuvuodesta
järjestämään
muutamia tapahtumia, kuten luentoja,
kirjailijavierailuita ja konsertteja, ennen
kuin kirjastot suljettiin. Kirjastojen
kirjallisuuspiirit, tarinakoukut, satutunnit
ym.
keskeytettiin
maaliskuusta
toukokuulle kirjastojen sulkeutumisen
myötä. Alkuvuoden aikana kirjailijavieraina pääkirjastossa olivat Irja
Sinivaara, Julius Vilkas, Jay Lewis ja
Marjo Liukkonen sekä Juhani Huovila
Myllykosken kirjastossa.

Jenni Hasu. Tapahtuma striimattiin
Valkealan kirjastosta ilman yleisöä ja
striimauksen toteutti Same-Eyes. Verkon
kautta mukana olevalla yleisöllä oli
mahdollisuus
esittää
kysymyksiä
kirjailijalle erillisen sovelluksen kautta.
Tilaisuutta seurasi verkon välityksellä yli
2200
katsojaa.
Syksyn
aikana
järjestettiin edellisen lisäksi kaksi
kirjailijavierailua
verkossa.
Marraskuussa kirjailija Antti Rönkä oli Kini
Laineen ja Laura Rytingin haastateltavana, haastattelu pohjautui Röngän
esikoisteokseen
Jalat
ilmassa.
Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä
Nuorten palveluiden kanssa Nuorten
Paikassa.
Tapahtuman
striimasi
Kalansilmä Oy, joka myös tekstitti
Nuorten Kouvolan YouTube-kanavalle
jäävän videohaastattelun.
Syksyn muita kirjailijavieraita olivat
Pajarit-kirjan kirjoittanut Kari Valto
Elimäen
kirjastossa
ja
Tarinoita
ulkosaarilta –tietokirjan kirjoittanut UllaMaija Sievinen pääkirjastossa.

Kirjailijavieras Erkki Liikanen vieraili
elokuussa ollen ensimmäinen pääkirjastossa turvavälein järjestetty iso
tapahtuma, johon osallistui 60 henkilöä.
Syksyllä tapahtumia alettiin enenevässä
määrin toteuttaa suora-toistona ja
tallenteina verkon välityksellä.
Syyskausi aloitettiin tapahtumien osalta
lähes normaalisti yleisömäärä huomioiden. Pääkirjaston kirjailijavieraina olivat
kääntäjä Taru Salminen, Eija Nurmio &
Mari Vainio, ennen kuin jälleen
marraskuussa rajoitukset keskeyttivät
tapahtumien järjestämisen.

Vuoden viimeisimmässä verkkotapahtumassa
joulukuussa
Jenni
Hasu
haastatteli kirjailija Kari Häkämiestä..
Paltta ry:n Runebergin päivän runoilta ja
Kouvolan
tietoteospalkinnon
jako
kiinnostivat, sillä tapahtuma kokosi pääkirjastoon 45 henkilöä.

Syyskaudella
kirjastossa
pohdittiin
mahdollisuutta
verkkotapahtumien
järjestämistä nuorille peruuntuneiden
tapahtumien
tilalle. Ensimmäisessä
verkkotapahtumassa
oli
kirjailijavieraana Jari Lindström, jota haastatteli
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Kouvolan tietoteospalkinto jaetaan joka
kolmas vuosi. Vuoden 2020 tietoteospalkinto myönnettiin Runebergin päivänä 5.
helmikuuta
palkinnonjakotilaisuudessa
Seppo Aallon teokselle Kapina tehtailla:
Kuusankoski 1918.

Luentoja ja musiikkia
Kuusankosken, Valkealan ja Korian kirjastoissa järjestetyt sota-aiheiset luennot, sotapolku- ja kantakortti-illat ovat olleet yleisön
suosiossa. Valitettavasti osa sotahistoriaan
liittyvistä illoista jouduttiin rajoitusten vuoksi
peruuttamaan. Sota-aiheisia tapahtumia
järjestettiin sekä kevät- että syyskaudella.
Lähikirjastoissa järjestettiin muutama tapahtuma ennen sulkutoimenpiteitä: Elviksen
elämä lauluin ja sanoin -illassa Inkeroisten
kirjastossa esiintyi Vesa Hartikainen
ja
Elimäen kirjastossa yhdessä Pohjois-Kymen
musiikkiopiston kanssa toteutettiin novellikonsertti.

Vesa Hartikainen - Elviksen elämä lauluin ja
sanoin Inkeroisten kirjastossa.

Pääkirjastossa Ari Helander piti kaksi saman
sisältöistä musiikkiluentoa suuresta säveltäjästä Ludwig van Beethovenista. Mediamajan musiikkitapahtumassa haastateltavana ja esiintymässä oli Kizunaut & Glowline.
Pääkirjaston musiikillisena kirjailijavieraana
lokakuussa näimme Reijo Vaurulan.
Kini Laine haastatteli äänikirjojen tekijöitä
syyskuussa. Miten ja millaisilla resursseilla
äänikirja syntyy, näistä kertoivat äänikirjan
tuottaja ja äänikirjojen lukijat.
Kirjaston tapahtumatarjonta oli monipuolista
joskin vähäistä aikaisempiin vuosiin verraten.
Kävijöitä 327 tapahtumassa oli yhteensä
6719.
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Reijo Vaurula, Anssi Tiittanen ja Tommi
Huuskonen esiintyivät pääkirjastossa.

Dekkaripäivät
Kouvolan XXIV Dekkaripäivät järjestettiin typistetysti verkkotapahtumana. Tilaisuus nauhoitettiin ennakkoon 8.10.2020 Kuusankosken
kirjastossa ja julkaistiin 10.10.2020 verkossa.
Tapahtumassa julkaistiin dekkarikirjoituskilpailun voittaja ja kirjoituskilpailun parhaista
novelleista koottu novelliteos ”Rikos ei katso
ikää”.
Tilaisuudessa puheenvuoron käyttivät dekkarityöryhmää luotsaava Ritva Sorvali, kirjoituskilpailun päätuomari Martti Linna,
kirjoituskilpailun voittaja Susanna Mikkonen ja kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu.
Tilaisuuden tallenne jäi katsottavaksi tekstitettynä kaupungin YouTube-kanavalle.
Neljä voittajanovellia julkaistiin myös podcasteina kaupungin YouTube-kanavalla. Kouvolan teatterin näyttelijä Satu Taalikainen luki
voittajanovellit tallenteiksi, ja saavutettavuuden
vuoksi voittajanovellit julkaistiin myös tekstiversioina. Voittajanovellin julkaisu tapahtui
samanaikaisesti
palkintojenjakotilaisuuden
kanssa. Muut palkitut novellit julkaistiin yksitellen, novelli kerran viikossa lauantaisin klo 12.
Tilaisuuden striimasi ja podcastit toteutti SameEyes. Dekkaripäivien ja -kirjan grafiikan suunnitteli graafinen suunnittelija Noora Jantunen.

Kuvissa ylhäältä lukien:
Ritva Sorvali, dekkarityöryhmän vetäjä
Martti Linna, dekkarikirjoituskilpailun päätuomari
Vuoden dekkaripäivien teema, kirjan kansikuvat
Susanna Mikkonen, dekkarikirjoituskilpailun voittaja
Selja Kunttu, kirjastopalvelujohtaja
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KIRJASTON NÄYTTELYT
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Pääkirjaston lehtilukusalin yhteyteen avattiin
elokuussa
uusi
näyttelytila.
Tilan
ensimmäinen vuokraaja oli Voimistelu- ja
urheiluseura Tempo, jonka 120-vuotista
taivalta juhlittiin juhlanäyttelyllä. Tilaisuuden
avajaistilaisuudessa
paikalla
olevalle
yleisölle tarjottiin maksuton tuolijumppa
sekä luento.
Pääkirjaston
tapahtumavuoden
alussa
näyttelytilaan
toteutettiin
Kymi-säätiön
rahoituksen turvin Lyödään ne hepnaadilla!
Alvar Aalto valokuvissa -näyttely. Kouvolan
kaupunginjohtaja Marita Toikka avasi
näyttelyn juhlavissa avajaisissa. Alvar Aalto
-säätiön kiertonäyttely viipyi tilassamme
helmi-maaliskuun ajan.
Näyttelyssä oli
esillä yli 30 Aallon suunnittelemaa kohdetta
ja Aallon rakennuksista otettuja valokuvia
eri aikakausien valokuvaajien näkökulmasta
sekä myös perhealbumien kuva-aineistoa.
Näyttely oli kattava kuvaus Alvar Aallon
elämästä ja tuotannosta. Näyttely oli osa
Alvar Aalto-säätiön kiertonäyttelysarjaa.
Pääkirjastossa oli marraskuussa esillä
kymmeniä Jääskeen liittyviä kirjoja ja
julkaisuja, joista useimmat ovat yksittäiskappaleita Jääski-seuran arkistosta. Kirjojen
normaali säilytyspaikka on Karjala-talo
Helsingissä. Näyttelyn myötä kirjat tuotiin
yleisön katsottaviksi ja selailtaviksi.
Mediamajan näyttelytilassa ehti ennen
koronasulkua aloittaa "Kupla puhkeaa
jälleen - Kouvolalainen sarjakuvanäyttely".
Valkealan Kustaan Gallerian viimeisin
näyttely oli Sampo Mäkelän Paperielämää,
kaupunkiakvarelleja helmi-maaliskuussa.

Kuva: Alvar Aalto valokuvissa -näyttely
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YHTEISTYÖKUMPPANIT
Kirjasto tekee perinteisesti yhteistyötä
useiden tahojen kanssa. Korona-rajoitukset
vaikuttivat myös yhteistyökumppaneiden
toimintaan kirjastoissa vuoden 2020 aikana
ja
tapahtumia
ei
ole
toteutettu
kokonaisuudessa suunnitelmien mukaan.

Pääkirjastoon valmistunut Naperonurkka
avasi
ovet
yhteistyölle
avoimen
varhaiskasvatuksen
kanssa.
Avoimen
varhaiskasvatuksen piti suunnitelmien
mukaan
kokoontua
naperonurkassa
viikoittain yhtenä päivänä. Kokoontumiskertoja ei ehtinyt tulla yhtä kertaa enempää
koronatilanteen vuoksi.

Pääkirjastossa sekä Kuusankosken ja
Myllykosken kirjastoissa Kymenlaakson
Martat järjestivät kuukausittain kotitalousneuvontaa,
jotka
noudattavat
ennakkoon suunniteltuja sisältöjä ja
jokaisella neuvontaillalla on oma teema.

Paasikiviseura on perinteisesti järjestänyt
kirjailijavierailijailtoja Kouvolan kirjastoissa.
Markku
Laukkasen
haastateltavina
Paasikiviseuran kirjailijavieras -illoissa
olivat kirjailijat Rene Nyberg ja Erkki
Liikanen.

Kansalaisopiston Hyvän tuulen kerhon
viikoittaiset kokoontumiset jatkuivat Korian
kirjaston tiloissa.
Saman tyyppinen
yhteistyö on ollut myös Elimäen kirjastossa
kokoontuneella Kymsoten ylläpitämällä
Hyvinvointiasemalla.

Paltta ry. järjesti pääkirjastossa kaksi
tapahtumaa vuoden aikana: Runebergin
päivän runoilta helmikuussa ja Uusien
kirjojen ilta marraskuussa.

Pääkirjastossa MLL oli esittelemässä
toimintaansa, josta mainittakoon MLL:n
lukumummotoiminta.

Kouvolalaiset urheiluseurat Kookoo ja
Sudet lahjoittivat kausikortteja lainattaviksi
kirjastoon. Kausikortti on voimassa yhden
ottelun ajan kerrallaan.

Kouvolan teatteri ja Kuusankosken teatteri
ovat myös pitkään olleet kirjaston
yhteistyökumppaneita. Mm. Teattereiden
lehdistötilaisuuksia
pidettiin
näytäntökausien alussa Kuusankosken kirjastossa
ja pääkirjastossa.

Kirjaston kotipalvelun piirissä on 39
asiakasta ja 8 kotiinkuljetusta hoitavaa
vapaaehtoista.
Kirjaston
kotipalvelutoimintaa on ollut kuudessa kirjastossa.
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LASTEN JA NUORTEN
KIRJASTOTYÖ
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Kirjastojen suosituissa Lego-klubeissa
suunniteltiin ja rakennettiin tunnin ajan
ohjaajan antaman tehtävän mukaan uusia
ulottuvuuksia. Lego-klubeja järjestettiin
pääkirjaston lisäksi Elimäen, Haanojan,
Korian, Myllykosken ja Inkeroisten
kirjastoissa. Klubit on tarkoitettu 5-12vuotiaille, alle kouluikäiset osallistuvat
Lego-klubeihin huoltajan kanssa.
Osallistuimme
ensimmäistä
kertaa
järjestettyyn Lasten taiteet –ulkoilma
tapahtumaan
kävelykatu
Manskilla.
Kirjaston teltalla kävi yli 80 kävijää.
Kirjastopalveluita esittelivät satukirjoista
tapahtuman hulinaan hypänneet kettu,
karhu ja peikko, jotka opastivat kävijöitä
helpon
kirjanmerkin
askartelussa
koronaturvallisesti uusiin muovivisiireihin
sonnustautuneina.
Syksyllä Dekkaripäivien yhteyteen nuorille
suunnattu Antti Halmeen kirjailijavierailu
toteutui
koronarajoitusten
puitteissa.
Urheilupuiston yläasteen oppilaita oli
turvavälein kuuntelemassa Antti Halmeen
esitystä pääkirjastossa.
Kennelliiton lukukoirat ehtivät vierailla
kaksi kertaa pääkirjastossa ennen koronasulkua.
Yhteistyössä kulttuurikasvatuksen kanssa
pääkirjastossa sekä Kuusankosken kirjastossa järjestettiin vauvoille ja taaperoille suunnatut värikylpypajat keväällä ja
syksyllä. Toinen yhteistyönä toteutettu
tapahtuma vauvoille ja perheille oli Ihme
ja kumma tanssiteatteriesitys pääkirjastossa.

Kirjailija Antti Halme pääkirjastossa.
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Kirjaston satuviikon ohjelmassa oli
satusuunnistus, joka toteutettiin lähes
kaikissa
kirjastoissa
lokakuussa.
Perinteiset
kirjastojen
satutuokiot
pidettiin kirjastoissa tammi-, helmi- ja
maaliskuussa sekä elokuusta marraskuulle. Korian ja Haanojan kirjastoissa
päästiin syksyllä kokeilemaan etäsatutuokioita läheisten päiväkotien kanssa,
kun kirjastot jälleen joutuivat luopumaan
osasta lähipalveluitaan.

Etäsatutuokiota pitämässä kirjastonhoitaja
Aki Lankinen.

Elokuussa julkistettiin kyyti.finnan uudet
lasten- ja nuortensivut, josta löytyy
hauskoja
videoita,
mielenkiintoisia
kirjavinkkejä ja poimintoja kirjastojen
palveluista. Sisältö suunnitellaan ja
toteutetaan yhteistyössä Kyyti-kirjastojen
kanssa.
Lapsille suunnattu Lukubingo toteutettiin
perinteisesti kesällä, ja ahkeria kesäbingoilijoita palkittiin pienin tavarapalkinnoin. Satudiplomiakin suoritettiin
entiseen malliin, ja tällä kertaa Jaalan
päiväkodin innokkaat sadunlukijat saivat
vieraakseen kirjastokissa Villi-Rillin.

Lasten Taiteet – tapahtumassa Manskilla
kirjastovirkailija Suvi Suokas

Syksyllä
kirjaston
lanutyöntekijöitä
työllisti myös Lukeva Kouvola –hankkeen
puitteissa luodun uuden lukudiplomin
suunnittelu. Lukudiplomi on suunnattu
esi- ja alkuopetukseen ja se on
toteutettu
yhteistyössä kirjaston ja
hankkeen lukukoordinaattorien kanssa.
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Pääkirjastossa esiintyi Ihme ja Kumma
tanssiteatteri.

VIESTINTÄ
Kirjaston viestintä noudatti aikaisempien
vuosien kaavaa. Kirjastojen tapahtumista
tiedotettiin kirjaston verkkosivuilla, kirjaston
ja
kaupungin
somekanavilla,
mediatiedotteilla sekä perinteisesti kirjastojen infoTV-ruuduilla ja ilmoitustauluilla.

tavoitteena oli julkaista vähintään yksi
postaus päivässä ja tavoite pääsääntöisesti
saavutettiin.
Kirjasto käyttää somekanavista Facebookia
ja Instagramia. Kirjastolla on yksi yhteinen
Instagram-tili ja Facebook-sivuja on yhteisen
Kouvolan kaupunginkirjaston Facebook-tilin
lisäksi Myllykosken ja Kuusankosken
kirjastoissa. Somessa julkaistut postaukset
noudattivat kirjaston henkeen soveltuvia ja
ajankohtaisia aiheita, huumoria unohtamatta. Varsinkin lapsiasiakkaille suunnatuissa postauksissa lisättiin videoiden
osuutta.

Kaupungin käyttöönottama
Meltwaterjulkaisusovellus otettiin käyttöön myös
kirjastossa.
Sovellusta
käytetään
tiedotusvälineille suunnatussa viestinnässä.
Tiedot kirjaston tapahtumista ja näyttelyistä
on julkaistu Kaakon Viestinnän sähköisessä
Tapahtumakalenterissa, Meno-infossa, sekä
Kymenlaakson
yhteisessä
Kymenlaaksonyt.fi –sivustolla, josta tapahtuma
ohjautuu suoraan Kyyti.finna.fi-sivustolle.
Perinteiset julisteet tapahtumista jaettiin
ensisijaisesti
sähköpostitse
kirjastoille
ilmoitustauluilleen
laitettaviksi
vapaana
olevan ilmoitustilan mukaan.

Kaupungin viestintäyksikkö tarjosi verkkoviestinnän
koulutuksia
ja
opastusta
somekanavien käytöstä.
Saavutettavuus

Some-viestintä

Uuden
EU:n
saavutettavuusdirektiivin
voimaanastuminen
huomioitiin
myös
kirjaston viestinnässä verkkosivuilla, kuvissa
ja videoissa. Saavutettavuuden huomioonottaminen haastoi sisällöntuottajat ajattelemaan asioita uudella tavalla ja opettelemaan
uusien
välineiden
käyttöä
saavutettavuuden toteutumiseksi.

Korona-aika
ja
kirjastojen
sulkuaika
toivat paineita lisätä sosiaalisen median
postauksia ja tuottaa erilaisia sisältöjä asiakkaillemme.
Kirjaston
sometiimi
aloitti
sosiaaliseen mediaan liittyvien sisältöjen
aikatauluttamisen ajallisesti päällekkäisten
postausten
karsimiseksi.
Sulkuaikana
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TILASTOJA
Kirjastossa koronarajoitukset
otettiin käyttöön maaliskuussa.
Ensimmäisinä
toimenpiteinä
peruutettiin kaikki kirjastojen
tapahtumat. Kirjastot olivat
suljettuina 18.3.-7.6.2020.
Henkilökunnan yhteiset Teams
–virtuaaliaamukahvit aloitettiin
kirjastojen sulkeuduttua. Ensin
virituaaliaamukahveille kokoonnuttiin viikoittain, myöhemmin
kokoontumisväliksi
vakiintui
kuukausi.
Valtioneuvoston
julistaman
poikkeustilasta
aiheutuneen
kirjastojen sulun aikana kirjastolaiset
tekivät
urakalla
kokoelmatyötä ja raivasivat
varastoon kertynyttä tavaraa
kierrätettäväksi ja poistettavaksi.
Sulkuaikana pääkirjaston asiakaspalvelun asiantuntijat vastasivat myös puhelimella ja
sähköpostitse muun muassa
kirjaston tarjoamaa e-aineistoa
koskeviin
kysymyksiin
ja
opastivat asiakkaita niiden
käyttöön.
Myös
tilojen
uudistuksia kuten lehtisalinäyttelytilan muutosta oli mahdollista toteuttaa sulkuaikana.
Maaliskuun puolivälistä elokuuhun
asti
tapahtumat
peruttiin koronan ja poikkeusolojen takia. Elokuussa alettiin
ottaa ensimmäisiä askeleita
kohti uutta arkea hetkeksi
aikaa.
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Kirjaston käytön tunnuslukuja
Tunnuslukuja

2019

2 020

83 177

82 113

1355435
16,3

1 100 644
13,4

1 040 836
349 966
323 559
316 102
51 209

871 155
290 237
274 534
261 374
45 010

17 511

15 245

Lainaus: musiikkiäänitteet
42 310
Lainaus: muut äänitteet
26 272
Lainaus: Celian äänikirjat CD-levyina 4 239
Lainaus: Videotallenteet
127 246
Lainaus: Muut aineistot
95 764

29 791
18 025
3 025
90 547
72 193

Asukasluku
Kokonaislainaus
Lainat/asukas
Kirjalainaus
Kirjat yhteensä
Aikuisten kaunokirjat
Lasten kaunokirjat
Aikuisten tietokirjat
Lasten tietokirjat
Lainaus: nuotit ja partituurit

Saadut kaukolainat
Lähetetyt kaukolainat
Fyysiset käynnit
Käynnit/asukas
Lainausoikeutta käyttäneitä
Osuus asukkaista %
Verkkokäynnit
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1257
275

663
347

733042
8,81

483 260
5,9

24399
29,33

21 940
26,7

402191

436 727

Lainat, kävijät ja kokoelmat kirjastoittain 2020

Pääkirjasto

Kävijät/
Lainat
Kävijät aukiolotun
446 633 209 887
100,4

Lähikirjastot
Elimäki
Haanoja
Inkeroinen
Jaala
Koria
Kuusankoski
Myllykoski
Valkeala

37 563
76 468
50 922
22 557
56 752
82 519
204 103
73 762

14 662
31 134
36 095
12 715
31 318
33 302
73 347
21 653

Kirjastoautot
Tesaurus
Regina
Oravan Matti

8 843
10 850
29 511
1 100 483

Yhteensä

Kokoelmat
31.12.2020
217 894

13,0
26,3
32,1
13,4
27,8
27,5
36,5
19,0

25 363
38 725
27 379
13 310
26 727
50 034
71 681
16 282

9 779
5 471
3 897

30,7
19,4

17 012
0
0

483 260

39,2

504 407
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Hankittu aineisto 2020
Hankinnat
kirjahankinnat
- aikuisten kirjat
- lasten kirjat
muut aineistot
Yhteensä
Lehdet
sanomalehdet
aikakauslehdet

21 863
11 215
10 648
2 903
24 766

86
835

Talous
Toimintakulut 2020
Henkilöstökulut
Kirjastoaineistokulut
Kirjat
AV-aineisto
E-aineisto
Tilakustannukset
Muut kulut

€

%

2 300 228 47 %
562 516 11 %
355 948
157 725
48 843
1 210 542 25 %
853 337 17 %

Yhteensä

4 926 623

Toimintatulot 2020

€

Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

Yhteensä

%
54 899 37 %
14 590 10 %
76 939 53 %

146 428
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Tilattujen tietokantojen ja e-aineistojen käyttötilasto v. 2020

tyyppi
e-lehdet - etäkäyttö

aineisto
eMagz

e-lehdet - etäkäyttö
e-kirjat - etäkäyttö
e-musiikki - etäkäyttö

PressReader
Ellibs
Naxos Music

e-video - etäkäyttö
e-lehdet - kirjastokäyttö
e-lehdet - kirjastokäyttö

Kirjastokino
ePress
eMagz

2019
4 434
33 325
1 608
15 376
6 463
48 919
26 915

2020 muutos
31 577

tilastoyksikkö
lehtinäyttöä

4 798
39 705
2 398
15 127
12 127
49 583
26 077

lukukertaa
lainaa
kirjautumista
kuunneltua kappaletta
katsottua videota
lehtinäyttöä
lehtinäyttöä

8%
19 %
49 %
-2 %
88 %
1%
-3 %

Tilanneet kunnat
Kyyti-alueella
kaikki
Kouvola, Iitti,
Kotka, Hamina
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki
kaikki

Tilaston luvut ovat yhteismääriä kaikista niistä Kyyti-alueen kirjastoista, jotka ovat ko. aineiston tilanneet.

Tapahtumat ja näyttelyt
Tapahtumat
kpl
Kirjaston päävastuullisena
järjestämät tapahtumat
Lähitapahtumat
Verkkotapahtumat
Kunnan muiden toimijoiden
järjestämät tapahtumat
Ulkopuolisten toimijoiden
järjestämät tapahtumat

Yhteensä

Kävijät

327
324
3

Näyttelyt
kpl

6719
4406
2313

11
23

361

25

6719
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Lisätietoja:
Kouvolan kaupunginkirjasto
Salpausselänkatu 33, 45100 Kouvola
p. 020 615 4293
kirjasto@kouvola.fi
www.kyyti.finna.fi
www.kouvola.fi
Kouvolankirjasto (Facebook)

KOUVOLAN KAUPUNGINKIRJASTO

