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KIRJASTON JA KULTTUURIKAS-

VATUKSEN VUOSI 
 

Vuonna 2017 Kouvolan kirjastoihin tehtiin noin 

680 000 asiakaskäyntiä. Määrässä on 10,1 % nousua 

vuoteen 2016 verrattuna. Kirjastoista lainattiin noin 

1,5 miljoona aineistoa. Lainauksessa on nousua 2,8 

% vuoteen 2016 verrattuna.  Kirjastojen aktiivinen 

käyttö on erittäin positiivinen asia kouvolalaisten 

kannalta, sillä tutkimusten mukaan kirjaston ydin-

tuotteet lukeminen, kulttuuri ja yhteisöllisyys lisää-

vät kiistatta terveyttä ja hyvinvointia. Syksyllä 2017 

ilmestyi myös Oxford Researchin tutkimus, jonka 

mukaan jokainen kirjastoon sijoitettu euro palautuu 

kunnalle kolmin-nelinkertaisena takaisin.  

Omatoimiasiointia laajennettiin vuonna 2017 Kou-

volan kirjastoissa edelleen. Syyskuussa avattiin Jaa-

lan ja Myllykosken kirjastot omatoimikäyttöön. 

Haanojan omatoimikirjastosta saatiin käyttötilastot 

koko vuoden ajalta, ja voitiin todeta, että kävijämää-

rät nousivat kolmasosalla. Vuoden lopussa Kouvolan 

kirjastoista viisi palveli omatoimikäytössä.  

Kirjastot olivat myös aktiivisia kulttuuritapahtumien 

tuottajia ja mahdollistajia. Vuoden aikana kirjasto-

jen tapahtumissa oli 17 606 kävijää. Itsenäisyyden 

juhlavuosi näkyi kirjastojen tapahtumatarjonnassa. 

Itsenäisyyspäivän aattona järjestettiin kaikille kou-

volalaisille tarkoitetut itsenäisyyspäivän Etkot. Ta-

pahtuman järjestämisessä näkyi vahvasti itsenäisyy-

den juhlavuoden teema Yhdessä. Kaikkiin kirjastoi-

hin saatiin upeaa ohjelmaa yhteistyössä kumppanei-

den kanssa. Juhlavuotta tuotiin esiin myös Kirjalli-

suuden matkassa läpi itsenäisyyden vuosikymme-

nien -hankkeessa. Lapsiperheille järjestetyt maksut-

tomat tapahtumat olivat suosittuja. Esimerkiksi kir-

jaston ja kulttuurikasvatuspalveluiden yhteistyössä 

järjestämä Herra Heinämäen Lato-orkesterin kon-

sertti veti pääkirjaston ääriään myöten täyteen iloi-

sesti tanssivia lapsiperheitä.  

Kirjastojen tiloissa yhteistyökumppaneina toimivat 

nuorisopalvelut Myllykoskella ja Mediamajassa sekä 

hyvinvointiasemat Elimäellä ja Myllykoskella. Kump-

panit toivat tiloihin omaa asiantuntemustaan ja asi-

akkaitaan, ja pystyimme toimimaan yhdessä asiak-

kaiden parhaaksi.  

Kirjastoaineistojen verkkokäytön osalta uutta edel-

lisvuoteen verrattuna on sähköisten äänikirjojen 

käytön moninkertaistuminen. Soittamisen ja laula-

misen verkkokurssit ovat edelleen hyvin suosittuja. 

Sähköisten lehtien käytössä oli nousua 36 %.  

Kulttuurikasvatuspalvelut toimivat tiiviissä yhteis-

työssä kirjaston kanssa. Kulttuurikasvatuksen kes-

keistä toimintaa olivat kulttuuriohjelmat Pikku-Len-

nokki varhaiskasvatusikäisille, Lennokki peruskoulu-

laisille ja Kulttuurivirta ikäihmisille. Kulttuurikasva-

tuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa oli yh-

teistyössä ikäihmisten palveluiden kanssa aktiivi-

sena toimijana Kulttuurisen seniori ja vanhustyön 

valtakunnallisen verkoston AILI-hankkeessa. Uutena 

toimintana käynnistettiin ikäihmisten Kulttuurive-

turi-toiminta, jossa vapaaehtoiset Kulttuuriveturit 

ohjaavat kotona asuvia ikäihmisiä kulttuurin pariin. 

Selja Kunttu, kirjastotoimenjohtaja,  
kulttuurikasvatuksen esimies 
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KOUVOLAN KIRJASTOT 

 

Kouvolan pääkirjasto 
Kirjastonjohtaja Leena Tuomala 

 

Lainat, kävijät ja henkilökunta 

Kouvolan pääkirjastoon tehtiin vuoden 2017 aikana 

kaikkiaan 232 842 käyntiä. Käyntejä oli 11 385 ker-

taa enemmän kuin edellisenä vuonna eli kirjaston 

käyttö lisääntyi 5,1 prosentilla. Pääkirjastosta lainat-

tiin aineistoa 576 400 kertaa. Lainamäärä laski edel-

lisestä vuodesta yhden prosentin. Pääkirjaston aa-

vistuksen laskenutta lainausta voi selittää asiakkai-

den omatoimikäytön lisääntyminen läheisessä 

Haanojan kirjastossa. Lisääntyneet kävijämäärät 

puolestaan kertovat kirjaston tarjoamien tilojen ja 

pääkirjastossa järjestettyjen tapahtumien suosiosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapio Kokkonen Uoken Autosta antoi  

perusniksejä auton kunnossapitoon. 

Kuva: Elina Winne 

Pääkirjaston pitkäaikainen kirjastovirkailija Kari Kai-

painen jäi eläkkeelle alkuvuodesta. Kirjaston aineis-

tojen avaamiseen ja maahanmuuttajatyöhön keskit-

tyvässä kirjastonhoitajan tehtävässä aloitti Outi 

Kauppala. Kirjaston opastustoimintaa, erikoisko-

koelmia ja henkilöstökoulutuksia hoitavan pedago-

gisen informaatikon tehtävässä aloitti Leena Tuo-

mala. Keskustan nuorisotila toimi pääkirjaston Me-

diamajassa ja nuoriso-ohjaajan kanssa tehtiin tii-

vistä yhteistyötä nuorisoilloissa viikoittain. 

 

Kiinteistö ja uudistukset 

Suurin kiinteistöön liittyvä uudistus tapahtui raken-

nuksen seinien ulkopuolella, kun pääkirjastoa ympä-

röivät suuriksi kasvaneet kuuset kaadettiin. Tilalle is-

tutettiin matalampia puita, pensaita ja perennoja. 

Piha-alueiden viihtyisyyttä parannettiin myös karsi-

malla pysäköintialuetta reunustavien puiden oksia 

ja uusien ulkovalaisimien avulla. 

Pääkirjaston kirjastosaliin hankittiin uusi liikuteltava 

esiintymislava ja kiinteä äänentoisto erilaisten ta-

pahtumien tarpeisiin. Musiikkiosastolle hankittiin li-

sää aineiston säilytykseen ja esittelyyn sopivaa ka-

lustoa. Oleskeluryhmiä ja muita kalusteita alettiin 

uudistaa kestävän kehityksen hengessä verhoile-

malla niitä uudelleen.  

 

Tapahtumat ja näyttelyt 

Tapahtumavuotta leimasi paitsi 100-vuotiaan Suo-

men juhlinta myös yhteistyökumppaneiden esiin-

nousu. Pääkirjastossa järjestettiin yhteensä 232 ylei-

sötapahtumaa, jotka tavoittivat kaikkiaan 6883 kävi-

jää.  

Säännöllisesti toistuvia tapahtumia olivat kirjalli-

suuspiirit, elokuvaesitykset, venäjänkielinen keskus-

telukerho ja Tarinakoukku. Vuoden aikana järjestet-

tiin kirjailijavierailuja, runonlausuntaa, konsertteja, 

luentoja sekä varaston ja kotiseutukokoelman avoi-

met ovet. Yhteistyössä Mediamajan nuorisotilan 

kanssa kokeiltiin nuorten yökirjastoa ja osallistuttiin 

Amazing Kouvola Race -kaupunkiseikkailuun.  

Yleisömäärällä mitattuna menestynein yksittäinen 

tapahtuma kirjastossa oli Kouvolan kirjastojen oman 
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nukketeatteri Hikatin esitys, kun 200 henkilöä ke-

rääntyi seuraamaan esitystä marraskuisena aamu-

päivänä. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa 

vietettiin Etkot kirjastossa -juhlassa, jonka eri tapah-

tumissa kävi pääkirjastolla yhteensä 1275 kävijää 

päivän aikana. 

Lukuisat paikalliset toimijat löysivät kirjaston tapah-

tumapaikkana ja tulivat kirjastoon esittelemään toi-

mintaansa omina teemapäivinään. Kansainvälisenä 

naistenpäivänä Kouvolan naisjärjestöjen Nytkis-toi-

mikunta toi yhdistykset messupöytineen kirjastoon 

ja toteutti valtuuston naisedustajien keskustelutilai-

suuden. Kouvolan Hacklab esitteli toimintaansa 

avoimien ovien päivänä ja marssitti robotit ja 3D-tu-

lostimensa kirjastosaliin. Suomen Intiaaniyhdistys ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kouvolan Suomi-Amerikka yhdistys yhdessä tuotti-

vat intiaaneja käsittelevän luennon, joka veti kirjas-

tosaliin runsaasti kiinnostuneita kuulijoita. 

Myös luonnonvara-alan opiskelijat pääsivät esittele-

mään opiskelualaansa perustamalla kirjastoon Pop 

up -metsän ja vastaamalla asiakkaiden kysymyksiin 

Kouvolassa tarjolla olevista luontokohteista. Pääkir-

jasto toimi näin oivallisena toiminnan esittelyn aree-

nana ja kirjaston asiakkaat saattoivat saada kirjasto-

käynnillään tietoa paikallisesta mielenterveystyöstä, 

jätevesineuvontaa tai vaikkapa kasvomaalauksen 

vuoden Unelmaduuni-voittajan taiteilemana.  

 

Etkoilla askarreltiin poistokirjoista koristeita Paula Eskolan opastamana. 
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Eteläisen alueen kirjastot 
Kirjastonjohtaja Marja Tervonen 

 

Elimäen kirjasto 

Elimäen kirjaston alueen asukkaat ovat ottaneet 

omatoimikirjaston omakseen, sillä kirjaston käyttö 

lisääntyi vuoden aikana. Hyvinvointiasema jatkoi 

toimintaansa kerran viikossa kirjaston tiloissa. Kou-

lujen hiihtolomaviikolla kirjasto ja Elimäen nuoriso-

tila Pulju järjestivät yhteistyössä yökirjaston alueen 

nuorille. Kesällä kirjastossa kokeiltiin virtuaalituoli-

jumppaa hyvinvointiaseman kesätauolla ja syyskuun 

alussa kirjasto oli perinteisesti mukana Pestoomark-

kinoilla poistokirjoja myyden. 

Elimäen kirjaston palvelutiski uusittiin vuoden lo-

pulla. Uuden tiskin valinnassa kiinnitettiin huomiota 

ergonomiaan. Uusi tiski on hieman aiempaa pie-

nempi ja sähköisesti säädettävä. 

 

Haanojan kirjasto 

Haanojan kirjasto on Kouvolan kolmanneksi vilkkain 

kirjasto lainausmäärillä mitattaessa. Kirjaston oma-

toimikäyttö on vilkasta. Kirjasto osallistui Eskolan-

mäen kyläjuhlille elokuussa. Poistokirjamyynnin li-

säksi Villi-Rilli ilahdutti tapahtumaan osallistujia. 

Syksyllä Haanojan kirjastossa aloitti kuukausittain 

kokoontuva lehtilukupiiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haanojan kirjaston valaistus uusittiin syksyllä. Va-

laistuksen vaihdon takia kirjasto oli pari päivää sul-

jettuna. Vuoden aikana lasten ja nuorten tietokir-

joille hankittiin uusi pyörällinen hylly ja kirjaston las-

ten kuvakirjojen järjestystä selkeytettiin.  

 

Inkeroisten kirjasto 

Vuoden aikana alueen nuoret asukkaat ovat otta-

neet omatoimikirjaston omakseen ja viettävät kir-

jastossa paljon aikaa iltaisin ja viikonloppuisin, mikä 

selittää kävijämäärän voimakasta kasvua suhteessa 

lainauksen pieneen vähentymiseen. Paljon nuoria 

pienessä kirjastossa yhdessä muiden kirjaston käyt-

täjien kanssa tuo mukanaan monenlaisia haasteita. 

Erilaisia ongelmia on selvitelty keskustelemalla asi-

akkaiden kanssa. Tavoitteena on, että kirjastossa on 

kaikilla asiakkailla hyvä ja turvallinen olla myös oma-

toimiaikaan. 

 

Kirjastoautot Oravan Matti ja Regina 

Kirjastoautojen vuosi kului koulu-, päiväkoti- ja ilta-

reittien lisäksi tapahtumiin osallistuen. Molemmat 

kirjastoautot toimivat kuntavaalien äänestysbus-

seina ja olivat silloin poissa normaaleilta reiteiltään. 

Kirjastoauto Regina oli huollossa neljä kokonaista 

päivää ja kuutena päivänä osan päivää ja siten yllät-

täen poissa reiteiltä. Kirjastoauto Oravan Matti sel-

visi vuodesta yhdellä suunnittelemattomalla huolto-

päivällä. 
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Kirjastoauto Regina kuljettajineen oli mukana lasten 

lauantaissa toukokuussa ja viranomaiset Manskilla 

elokuussa. Kirjastoauto Reginasta tehtiin lokakuussa 

suuren suosion saavuttanut juttu Ylen alueuutisiin ja 

nettiin. Oravan Matti kuljettajineen puolestaan 

osallistui MLL:n lystisunnuntaihin huhtikuussa. 

 

Korian kirjasto 

Korian kirjaston käyttö vilkastui vuoden aikana, kun 

sekä lainaus että kävijät lisääntyivät kivasti edellis-

vuoteen verrattuna. Keväällä kirjastossa aloitti asi-

akkaiden toiveista kirjallisuuspiiri. Syksyllä kirjas-

tossa siirryttiin varausten omatoiminoutoon. Nyt 

asiakkaat voivat poimia omat varauksensa itse va-

raushyllystä ja lainata ne automaatilla.  

 

Myllykosken kirjasto 

Myllykosken kirjaston vuotta 2017 väritti uudet toi-

mijat kirjaston tiloissa sekä omatoimikirjaston käyt-

töönotto. Ikääntyneiden varhaisten palveluiden hy-

vinvointiasema toimi kirjaston tiloissa kaksi kertaa 

viikossa koko vuoden.  

Alkukesän ja alkusyksyn aikana Myllykosken kirjas-

tossa tehtiin omatoimikirjaston laite- ja kameraval-

vonta-asennuksia. Omatoimikirjaston viralliset ava-

jaiset pidettiin syyskuun alussa. Myllykosken nuori-

sotila siirtyi kirjaston tiloihin syyskuun alussa. Nuori-

sotilalle raivattiin tilat kirjaston entisestä lehtisalista 

sekä henkilökunnan vajaakäytöllä olleista työti-

loista. Nuorisotilasta noin puolet on nuorten käy-

tössä myös silloin kun nuorisotila ei ole avoinna. Alu-

een nuoret ovat ottaneet tämän yhteistilan heti hal-

tuunsa. Yhteistilan käyttö iltaisin ja viikonloppuisin 

selittää kirjaston voimakkaan kävijämäärän kasvun. 

Antero Kailan Tuomari vastaa -kyselytunti keräsi kir-

jastoon kuulijoita huhtikuussa. Lokakuussa kirjas-

tossa esiintyi Lydian Kadonneet Laulut trio esittäen 

satavuotiaan laulukirjan lyriikoihin säveltämäänsä 

musiikkia. Koulujen syyslomaviikolla nuorisotila ja 

kirjasto järjestivät yhteisen yökirjaston Myllykosken 

kirjastossa. Lasten iltasatutunti ja pehmolelujen yö 

samana päivänä oli erittäin suosittu tapahtuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ella Brigatti luki teostaan Sängynaluskansa ja 

Ylivilkku Virtanen hurmasi lapsiyleisön Korian 

kirjastossa. 
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Pohjoisen alueen kirjastot 
Kirjastonjohtaja Elissa Soikkeli 

 

Kuusankosken kirjasto 

 
Vuoden aikana Kuusankosken kirjastolla huomiota 

kiinnitettiin erityisesti turvallisuuteen. Toukokuun 

lopussa kirjastolla pidettiin koulutustilaisuus, jossa 

käytiin läpi turvallisuutta heikentäviä ja lisääviä teki-

jöitä, sekä oikeita toimintatapoja mahdollisissa uh-

katilanteissa. Syksyllä kirjaston sisätiloihin saatiin 

valvontakameroita. Lisäksi ongelmatilanteiden va-

ralta solmittiin sopimus vartiointiliikkeen kanssa. 

 

Mediaohjaaja Saimi Kallio aloitti työnsä Kuusankos-

ken kirjastossa maaliskuussa. Kevät kului pitkälti kir-

jaston käytäntöihin tutustuessa ja tulevaa syksyä 

suunnitellessa. Syyskuussa alkoi Digihelppi, jossa 

mediaohjaaja auttoi asiakkaita erilaisten arjen tieto-

tekniikkaongelmien kanssa. Neuvontaa tarjottiin 

joka toinen viikko ja kävijöitä oli joillakin kerroilla 

enemmän kuin ehdittiin opastaa. 

 

 

Valkealan kirjasto 

 
Valkealan kirjastossa suunnattiin katseita pitkälle 

tulevaisuuteen. Kevään aikana alkoi uuden Valkea-

lan yhtenäiskoulun suunnitteluprosessi. Kirjasto kyt-

keytyi mukaan sijaintinsa takia. Suunnitelmissa oli 

säilyttää nykyinen kirjastotila ja remontoida se kou-

lun käyttöön. Tarkemmat kuntotutkimukset kuiten-

kin osoittivat, ettei nykyisen tilan remontointi olisi 

ollut kannattavaa. Lisäksi todettiin, että tilatarpeita 

oli syytä selvittää paljon tarkemmin. Näin ollen 

suunnitteluprosessi keskeytettiin. 

 

Syyskuussa suunnittelutyö aloitettiin uudelleen. Val-

kealan yhtenäiskoulu vaihtui tässä vaiheessa Val-

kealan monitoimitaloksi. Syksyn aikana projektiryh-

mässä suunniteltiin monitoimitalon tilatarpeita kon-

sulttiyhtiö FCG:n johdolla. Kirjaston edustajina ko-

kouksissa olivat kirjastonjohtaja Elissa Soikkeli ja kir-

jastotoimenjohtaja Selja Kunttu. 

 

 

Jaalan kirjasto 

 
Jaalan kirjaston vuotta leimasi omatoimikirjaston 

valmistelu ja käyttöönotto. Tammikuussa kirjasto oli 

suljettuna viikon ajan. Tuona aikana kirjastossa pu-

rettiin hyllyjä ja rakennettiin uusia. Myös osastojen 

paikat vaihtuivat. Talkoissa olivat kirjaston oman 

henkilökunnan lisäksi kirjastonjohtaja Marja Tervo-

nen, kirjastovirkailija-vahtimestari Jari Koivunen ja 

kirjastovirkailija Kini Laine. Lisäksi korvaamatto-

mana apuna olivat kiinteistönhoitaja Jyrki Kauppila 

ja kaupungin puusepät. 

 

Kesän aikana kirjaston ulkopuolella tehtiin kauan 

kaivattu parkkipaikan laajennus. Laajennuksella saa-

tiin lisää pysäköintitilaa kirjaston asiakkaille. Elo-

kuussa kirjastoon asennettiin valvontakamerat ja 

omatoimikirjaston vaatimat laitteistot.  

 

Omatoimikirjaston avajaisia vietettiin 5.9., jolloin 

asiakkaita opastettiin omatoimikirjaston käytössä. 

Jaalan VPK:n naisosasto huolehti kahvitarjoilusta. 

Talviaukioloaikaan siirtymisen myötä Jaalan kirjas-

tossa oli palveluaikaa neljänä päivänä viikossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kouvolan kansalaisopiston näyttelyssä Kustaan 

Galleriassa saatiin ihailla opintovuoden työn  

tuloksia. 
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PALVELUT 
 

Lasten ja nuorten kirjastotyö 
Kirjastonhoitaja Hannele Kaipainen 

 

Yleistä 

Kouvolan kirjastoissa lasten ja nuorten (LaNu) työn 

perusta on edelleen alle kouluikäisten kohdalla sa-

tutunneissa ja kouluikäisillä kirjavinkkauksissa ja tie-

donhaun opetuksessa. Kirjastoinstituution helppo 

lähestyttävyys, innostavuus ja oman mielenkiinnon 

herättäminen ovat perusasioita, joiden ympärille 

kerätään muita toimintoja, kuten tapahtumia ja 

kampanjoita. 

LaNu-työn keskinen ajatus on tehdä mahdollisim-

man tasa-arvoista kirjastotyötä koko Kouvolan alu-

eella, mikä sinänsä on suuri haaste alueen laajuuden 

vuoksi. LaNun liittyminen koulujen käyttämään 

Peda.net-sivustoon on tarjonnut opettajille ja lasten 

vanhemmille uuden väylän tutustua kirjaston tarjo-

amiin palveluihin. Tämä on näkynyt etenkin opetta-

jien yhteydenottoina Oppimateriaalikeskuksen kir-

jatarjonnan tiimoilta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKMO:n suzuki-soittajat konsertoivat 5.12. 

Kuusankosken kirjastossa. 

 

LaNu on myös pyrkinyt tiivistämään omaa työtään 

poistamalla päällekkäisiä toimintoja esimerkiksi ta-

pahtumatuotannossa tekemällä yhteistä mainontaa 

ja monistamalla tapahtumia eri kirjastoissa. Myös  

tiimin työnjaossa on pyritty jakamaan työtehtäviä 

täsmällisesti ja ottamaan huomioon kunkin tiimiläi-

sen oma osaamisalue. 

Villi-Rillin näkyvyyttä Kouvolan kirjaston maskottina 

on myös terävöitetty, onhan Villi-Rilli saanut myös 

uudehkon ulkonäön ”karvan” vaihduttua. Tapahtu-

missa on muistettu Villi-Rillin markkinointiarvo lap-

sille jaettavissa pinsseissä ja tarroissa. 

 

Tapahtumat 

Suomi100-teema näkyi läpi vuoden kirjaston lasten 

ja nuorten tapahtumissa. Näihin kuuluivat esimer-

kiksi helmikuussa Ella Brigatin kirjailijavierailu Ko-

rian kirjastossa ja pääkirjastossa sekä kevään Vokki-

Myyrien esiintymiset sekä Paltta ry:n loruilut eri kir-

jastoissa. Perinteisesti toukokuussa Lasten Lauan-

taina kirjasto oli mukana Kirjastoauto Reginan 

kanssa, tällä erää Villi-Rilli luki satuja torin suurella 

esiintymislavalla. Villi-Rilli edusti kirjastoa myös Val-

kealan Puotimuseon Perhepäivänä kesäkuussa.  

Pääkirjastolla jatkettiin lastenelokuvien esittämistä 

auditoriossa, keväällä iltapäivisin ja syyskaudella ko-

keiltiin iltanäytöksiä, jotka tulevat jatkumaan seu-

raavanakin vuonna. Satudiplomi, joka lanseerattiin 

vuonna 2015, on jäänyt pysyvästi käyttöön. Satudip-

lomivihkosessa on aihepiireittäin erilaisia kirjalis-

toja, joiden perusteella lukija voi valita yhden kirjan 

kustakin. Lukemiset kirjataan ylös ja kymmenen lue-

tun kirjan jälkeen kirjastosta saa Satudiplomi-kun-

niakirjan. Päiväkotien tekemien satudiplomien kes-

ken arvotaan Villi-Rillin vierailu. 

Kesäaikaan lapsia innostettiin lukemaan edellisen 

vuoden tapaan Lukubingon avulla. Bingoruudukosta 

valitaan neljän kirjan suora, jonka vinkkien perus-

teella lapsi etsii itselleen luettavat kirjat. Syksyllä ku-

kin kirjasto palkitsi arvonnan perusteella kolme luki-

jaa kirjalla tai Kouvola-yllätyspussilla. Kirjaston pie-

nimpiä asiakkaita ilahdutti laulava nukke Madda-

leena elokuussa pääkirjastolla. 
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Kansainvälisenä lukutaitopäivänä 8.9. Kouvolan eri 

kirjastossa noin sata lasta piirsi näkemyksiä omasta 

tulevaisuuden ammatistaan teemalla Mikä minusta 

tulee isona? Tapahtuma kiinnosti myös Yleä, joka 

taltioi tunnelmia perjantaisen illan pääuutisiin. Syys-

lomalla pääkirjastolla askarreltiin joka päivä kirjan-

merkkejä, jotta muistettaisiin kohdella kirjoja siten, 

että useampi lukija saisi kirjansa siistinä.  

Tarjosimme perheen pienimmille Nukketeatteri 

Pienpajan laadukkaan esityksen Valkealan ja Kuu-

sankosken kirjastoissa. Marraskuussa kirjaston oma 

nukketeatteriryhmä Hikatti kiersi jälleen kerran 

kaikki yhdeksän kirjastoa ja tavoitti lähes 1400 kat-

sojaa näytelmällä Villi-Rilli ja kauhea hikka. Joulu-

kuussa tärkein tapahtuma oli kaikissa Kouvolan kir-

jastoissa vietetty itsenäisyyspäivän Etkot, jossa lap-

set muun muassa osallistuivat satusuunnistukseen. 

 

Yhteistyö 

Yhteistyötä muiden tahojen kanssa jatketaan ja lisä-

tään mahdollisuuksien mukaan. Mediamaja ja nuo-

risotyö osana pääkirjaston toimintaa ovat mahdol-

listaneet varsinkin nuorten läsnäoloon mieluisia 

puitteita. Kirjasto on ollut osallisena kesäkuussa Me-

diamajan järjestämään Amazing Race-seikkailuta-

pahtumaan, marraskuussa oltiin yhdessä nuoriso-

toimen kanssa Kumakumacon-sarjakuvatempauk-

sessa Kouvola-talolla. 

Kouvolan Unelmaduunin (vuosina 1997–2001 synty-

neet nuoret saivat ideoida itselleen unelmiensa ke-

sätyöpaikan) voittaja on työllistynyt kesän 2017 ke-

sätyön jälkeen kirjastoissa tekemällä kasvomaalauk-

sia, esimerkiksi itsenäisyyspäivän Etkoilla. Kouvolan 

Tyttöpartio ry:n 100-vuotishistoriikin julkistamisti-

lauus pidettiin pääkirjastolla toukokuussa.  

Kouvolan kulttuurikasvatuksen järjestämä Herra 

Heinämäki ja Lato-orkesterin konsertti pidettiin sa-

tupäivänä eli 18.10. Kouvolan pääkirjastossa. Ilmais-

tapahtumaan osallistui 274 aktiivista kuuntelijaa.  

Kymenlaakson kirjastojen lasten ja nuorten rinki toi-

mii vielä, vaikkakin heikosti. Rinki kokoontui sekä ke-

väällä että syksyllä, mutta ongelmana on yleinen 

työntekijöiden vähyys, jolloin yhteisten tapaamisten 

järjestäminen on vaikeaa, kun toimipisteiin ei jää 

riittävästi työntekijöitä pitkäkin kokousmatkan 

ajaksi.  Myös Kouvolan pääkirjaston muuttuva rooli 

alueellisessa kirjastokentässä tuonee muutoksia rin-

gin toimintaan. Päällimmäisenä asiana ringin asialis-

talla oli Kyyti-kirjastojen liittyminen Finna-tiedonha-

kupalveluun. Rinkiläisten tehtävänä on miettiä, mil-

lainen asiakasnäkymä ja sisältö olisivat parhaita 

käyttäjän kannalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nukketeatteri Hikatti ilahdutti kiertueellaan 

nuorta yleisöä. 
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KOKOELMATUOTANTO 
 

Tietokannat ja e-aineistot 
Johtava informaatikko Tuomas Kunttu 

 

Vuoden alusta otettiin käyttöön verkossa toimivassa 

Rockway-musiikkikoulu. Se pitää sisällään videoita, 

joiden avulla voi opiskella soittoa ja laulua. Palve-

luun on hankittu 20 suomenkielistä kurssia. 

Kansainvälisten sanoma- ja aikakauslehtipalvelu 

PressReader kehittyi vuoden alussa ja siihen saatiin 

asiakkaille etäkäyttömahdollisuus. 

Kotimaiset sanoma- ja aikakauslehtipalvelut kasvat-

tivat edelleen suosiotaan. Aikakauslehtipalvelu 

eMagzin käyttö kasvoi 31 % ja sanomalahtipalvelu 

ePressin 42 %. 

e-kirjojen lisäksi lainattaviksi tulivat kotimaiset e-ää-

nikirjat. e-kirjojen lainaus kasvoi viidenneksellä ver-

rattuna vuoteen 2016. 

 

Aineisto-osasto 

Kirjastojen lehtitilaukset hankittiin KL Kuntahankin-

tojen puitesopimuksen mukaisesti. Toimittajaksi 

vaihtui vuoden alussa BTJ Finland. Kesken vuoden 

tapahtui yrityskauppoja ja lehtitoimittaja vaihtui. 

Uudella toimittajalla oli kansallisesti niin suuria on-

gelmia toimituksissa, että KL Kuntahankinnat purki 

sopimuksen ja syksyllä lehtitoimittajaksi tuli LM Tie-

topalvelut. 

Kokoelmatiimi keskittyi aineistokellutuksen suunnit-

teluun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjastoaineisto muovitetaan keskitetysti kai-

kille kirjastopisteille. Kuvassa kirjastoavustaja 

Terho Junninen työssään aineisto-osastolla 

Kouvolan pääkirjastolla. 
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KULTTUURIKASVATUSPALVELUT 
Kulttuurikasvatuskoordinaattori  

Jaana Vuorio-Palmumaa 

 

Kulttuurikasvatuksen toimintaan kuuluvat kulttuuri-

kasvatusohjelmat, joiden myötä tarjotaan kulttuu-

rista hoivatyötä, pedagogisia taidekasvatusmenetel-

miä ja koulutus- sekä virkistyspäiviä eri ikä- ja koh-

deryhmille. Näiden ns. kulttuuripolkujen suunnitte-

lussa, toteutuksessa ja arvioinnissa kulttuurikasva-

tuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaan tukena 

ovat moniammatilliset ohjausryhmät sekä perus-

kouluilla nimetyt kulttuuriyhdysopettajat, päivähoi-

don kulttuuriyhdyshenkilöt ja kulttuurisen vapaaeh-

toistyön Kulttuuriveturit Ikääntyneiden palveluiden 

palveluohjaajat. 

Lennokissa toteutuvat taidelajit vuosiluokittain kult-

tuuriperintökasvatuksen, tanssin, musiikin, draa-

man, arkkitehtuurikasvatuksen, kuvataiteen ja elo-

kuva- ja mediataiteen osalta. Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön jakamalla vuosittaisella Lastenkulttuurin 

avustuksella sekä Taiteen edistämiskeskuksen tuke-

malla valtakunnallisella kulttuurisen seniorityön 

verkoston Aili-hankkeella ja Perusturvarahaston 

avustuksilla on merkittävästi voitu lisätä toimintaan 

resursseja. 

 Aili-hankkeen myötä on kehitelty yhteistyössä 

Ikääntyneiden palveluiden yksiköiden kanssa kult-

tuurin kirjaamista asiakasasiakirjoissa. Kulttuurikas-

vatuskoordinaattorin kokoama kulttuurin ja taiteen 

toimijoiden kulttuurituotetarjotin on käytössä 

Ikääntyneiden palveluiden yksiköiden tilaajilla 

hoiva-asumisessa sekä omais- ja kotihoidossa.  

 

Lastenkulttuuri 

Lastenkulttuuriviikoilla helmikuussa Kouvolan pää-

kirjastossa ja Taideruukissa toteutui yhteistyössä 40 

päivähoitoyksikön lasten yhteisötaideteosten näyt-

tely Suomi 100 vuotta teemalla ”Juuret, oma koti-

paikka ja kulttuuriympäristö lapsen silmin”. Lisäksi 

toteutuivat työpajat lapsiperheille ”Satua ja askarte-

lua” pääkirjaston, Valkealan ja Kuusankosken kirjas-

toissa. 

Viikkojen ohjelmassa olivat maksuttomat lapsiper-

heille suositut vauvojen värikylpypajat perhepuis-

toissa ja perhekeskuksissa, ”Maukan ja Väykän Hyvä 

päivä” teatteriesitys Kuusankoskitalolla sekä perus-

kouluilla kansanlaulu- ja musiikkikonsertit ja taikuri-

esitykset työpajoineen sekä peruskoulujen kuorojen 

ja musiikkiluokkien kuorojen yhteiskonsertti Man-

sikka-ahon liikuntahallilla, teemana Suomi 

100vuotta Kouvolan Kuorokimara. Lasten Kulttuuri-

viikkojen yleisömäärä hipusi jo yli 4.000 osallistujan.  

Satuviikolla lokakuussa pääkirjastossa oli lapsiper-

heille Herra Heinämäen ja Lato-orkesterin iltakon-

sertti ja Kouvola-talolla koululaiskonsertti. Pääkir-

jastossa oli esillä Lastenkirjainstituutin Maija-Kaa-

rina Nenosen lastenkirjojen kuvitusnäyttely. Vauvo-

jen värikylpypajat toteutuivat Ikäasemalla. 

Musiikki- ja draamaohjaajien Sari Saarisen ja Piia 

Kleimolan vetäminä toteutuivat erityislasten ja 

nuorten kulttuurikerhot, teatterikerho Toimintavoi-

man Taideruukin tiloissa ja musiikkikerhot Tähteen-

kadun ja Viialan kouluilla. Kerhot toimivat osana 

Lennokkia - lasten ja nuorten kulttuurikasvatusoh-

jelmaa.  
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Muuta  

Kulttuurikasvatuspalvelut tuki Lempo kansanmusii-

kin ja – tanssin festivaaleja saaden ikäihmisten ja eri-

tyistä tukea tarvitsevien asumispalveluiden asiak-

kaille konsertteja työpajoineen.  

Perinteinen InkJazz konsertti-ilta järjestettiin Ankka-

purhan teollisuusmuseolla teollisuusmuseosäätiön, 

StoraEnson Anjalankosken tehtaiden ja muiden yh-

teistyökumppaneiden kanssa ja Kouvola-talolla jär-

jestettiin koululaiskonsertit. Taideyliopiston rehtori 

Jari Perkiömäki toimi jälleen tapahtuman taiteelli-

sena johtajana, esiintyjinä olivat Suomi 100 vuotta 

teemanaan Aili Ikosen yhtye ja swingmusiikin mes-

tari Antti Sarpila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osaavat verkosto -hankkeen yhteistyössä Kouvolan 

kansalaisopiston ja Kymenlaakson Opiston kanssa 

toivat kulttuurikasvatuspalveluille mahdollisuuden 

kehittää laatutekijöitä palvelutuotantoon ja palaut-

teen antoa. 

Kulttuurikasvatuksen Lennokki ohjelma saatiin val-

takunnalliseen peda.net internet -verkostoon sekä 

Kulttuurivirran internetsivustoilta palautteiden anto 

henkilöstöltä sekä taiteilijoilta lisäsivät hyvinvointi-

palveluissa kulttuurisen vaikuttavuuden ja osallisuu-

den mittausta. 

 

 

Jaana Vuorio-Palmumaa ja Hannele Kaipainen pääsivät konsertin jälkeen  

Herra Heinämäki & Lato-orkesterin esiintyjien kainaloon. 
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KIRJASTOYHTEISTYÖ 
 

Ikäihmis- ja erityisryhmätiimi 
Kirjastonhoitaja Outi Kauppala 

 

Tiimin toiminnassa oli kuluneen vuoden aikana 

kaksi isoa työtä: Kapsäkki-hankkeen loppuun saat-

taminen ja tiimin oman toiminnan kehittäminen. 

Muistelukapsäkkejä vanhusryhmien ohjaajien käyt-

töön valmistui kuusi kappaletta: Wanhan tawaran 

kapsäkki, Kun minä olin pieni –kapsäkki, Käsityöai-

heinen kapsäkki, Kahviaiheinen muistojen kapsäkki, 

Pula-ajan kapsäkki ja Lukutaidon kapsäkki. Niiden si-

sältö on vanhaa tavaraa, ja ne on koonnut museo-

pedagogi Irja Ahtovirta. Lisäksi valmistui kaksitoista 

toiminnallista kapsäkkiä, joiden avulla voidaan jär-

jestää aktivoivaa toimintaa vanhuksille, muun mu-

assa liikuntaa, yhteislaulua ja keskustelua. Kap-

säkeistä tehtiin markkinointiesite. 

Lokakuussa toteutettiin SeniorSurf –päivä. Etelän 

kirjastoissa annettiin opastusta Omakanta-palvelun 

käyttöön, ja muissa kirjastoissa KSAOn tietotekniik-

kaopiskelijat neuvoivat ikääntyneitä tietotekniikan 

käytössä. Marraskuussa tiimi teki opintoretken Kot-

kan Muistojen taloon. Koulutuspäivän aikana tutus-

tuttiin talon toimintaan sekä tehtiin muistelua käyn-

nistäviä ja tukevia harjoituksia. 

Tiimin omaa toimintaa kehitettiin työnohjaaja Mar-

jut Jaakkoselan tukemana. Laadittiin tiimille vuosi-

kello rytmittämään tekemistä. Tiimin tapahtuma-

päiviä ovat Lainan päivä, runon ja suven päivä sekä 

SeniorSurf-päivä. Lisäksi huomioidaan vuosittain jo-

kin erityisryhmä, tänä vuonna se oli kehitysvammai-

set. Vuoden aikana luotiin yhteistyösuhteita kau-

pungin vanhustoimintaan. 

 

 

VIESTINTÄ JA TAPAHTUMAT 
Kirjastonhoitaja Tuija Hanski 

 

Kirjallisuuden matkassa -hanke juhlisti  

satavuotiasta Suomea 

 
Tapahtumatiimin toiminnan painopiste kohdistui 

Suomi 100 -juhlavuoteen, siihen liittyneeseen Kirjal-

lisuuden matkassa -hankkeeseen sekä Suomen kir-

jastoseuran koordinoimaan Etkot kirjastossa -tapah-

tuman toteutukseen.  Myös kirjaston viestinnän pai-

nopiste oli edellä mainituissa. 

Kirjallisuuden matkassa -hankkeen toteutus koh-

dentui koko vuodelle ja jokaiselle kuukaudelle mää-

riteltiin teema, jonka mukainen päätapahtuma pi-

dettiin pääkirjastossa. Lähikirjastoissa järjestettiin 

vuorokuukausina teemaa syventäviä ja laajentavia 

tapahtumia. Esim. syyskuun teemana oli Mika Wal-

tari. Päätapahtumassa kouvolalainen Ritva Sorvali 

haastatteli Mika Waltari -seuran puheenjohtaja, toi-

mittaja Päivi Istalaa ja kouvolalaisista harrastajate-

attereista koottu Improryhmä piti Mika Waltari -ai-

heisen teatteri-illan Kuusankosken ja Valkealan kir-

jastoissa. 

Koko vuoden lähikirjastoissa kiertäviä esiintyjiä oli-

vat: Improryhmä, Pohjois-Kymen Musiikkiopisto, 

Kirjoittajayhdistys Paltta ry, Ari Helander; musiikki-

luennot ja Sakari Viinikainen; historialuennot. Suomi 

100 -tapahtumia oli vuoden aikana yhteensä 82.  Nii-

den lisäksi oli vuoden kuluessa runsaasti myös muita 

ns. Tatu-tapahtumia.  

Kouvolan Dekkaripäivät hyväksyttiin osaksi valta-

kunnallisen Suomi 100 -hankkeen ohjelmaksi. Se sai 

näin käyttöoikeuden viralliselle juhlavuoden tun-

nukselle.  

Laajan tapahtumakokonaisuuden järjestäminen 

vaati erityisesti tapahtumatiimiltä kykyä toimia ryh-

mänä ja rohkeutta ottaa suuriakin haasteita vas-

taan. Toisaalta saimme lisää kokemusta, jota hyö-

dyntää jatkossa, solmimme merkittävästi uusia yh-

teistyökontakteja ja houkuttelimme kirjastolle laa-

jaa näkyvyyttä sekä paikallisesti että valtakunnalli-

sestikin etenkin Etkojen tiimoilta.  
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Etkot kirjastoissa 

Etkot kirjastoissa 5.12.2017 oli Suomen kirjastoseu-

ran organisoima hanke kaikille Suomen kirjastoille. 

Kirjastoseura toivoi, että kirjastot kutsuisivat kaikki 

kansalaiset juhlistamaan kanssaan satavuotiasta 

Suomea.  

Kouvola otti haasteen vastaan ja järjesti päivän ai-

kana kaikissa yhdeksässä kirjastopisteessään yh-

teensä 98 ohjelmakokonaisuutta, joista painatettiin 

edustava ohjelmalehtinen. Sitä jaettiin 4000 kappa-

letta Kouvolan alueella. Myös kirjastoautot olivat 

juhlinnassa mukana, ja ne olivat poissa normaaleilta 

reiteiltään. Kirjastojen aukioloajat muutettiin erillis-

päätöksellä iltapainotteiseksi, ja koko henkilöstön 

työpanosta tarvittiin sujuvuuden kannalta.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esiintyjiksi Etkoille saimme järjestöjä, yksityisiä tai-

teen ammattilaisia sekä eri taidelajien harrastajia. 

Etkot sijoittuivat kalenterissa varsin haasteelliseen 

ajanjaksoon, mutta siitä huolimatta saimme kirjas-

toihin yhteensä 3.500 vierasta juhlimaan kans-

samme. 

 

 

 

 

 

 

 

Kimmo Ohtonen kirjailijavieraanamme oli hankkeen yksi suosituimmista tapahtumista. 

Kuva: Laura Heimonen 
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MEDIAMAJA 

Mediatuottaja Tuomo Mannonen 

 

Mediamajan toiminta jatkui Ernod – erityisnuoret ja 

digiajan osallisuus -hankkeen parissa. Euroopan so-

siaalirahaston ERNOD-hanke edistää nuorten yh-

denvertaisuutta kehittämällä mediakasvatuksen 

menetelmiä, lisäämällä tiedonsaantia ja koulutta-

malla nuorten kanssa työskenteleviä toimijoita. Pro-

jektityöntekijänä hankkeessa toimi mediatuottaja, 

projektityöntekijä Tuomo Mannonen.  

Hankkeen keskeisin toimenpide oli erityisryhmien 

monialaisten mediavaikuttamistyöpajojen järjestä-

minen. Työpajat tuottavat sisältöjä valtakunnallisille 

ja paikallisille foorumeille sekä avaavat erityisryh-

mien arkea ja elinpiiriä. 

Mannonen järjesti yhdessä muiden kirjastontyönte-

kijöiden ja hankkeen muiden osatoteuttajien kanssa 

mediaklubeja, joissa erityistä tukea tarvitsevien 

nuorten osallisuuden mahdollisuudet ja hyvinvoin-

nin kokemukset lisääntyvät heidän omissa arjen mo-

nialaisissa ympäristöissä. Kouvolan pääkirjastossa 

järjestettiin mm. maahanmuuttajien video cv -työ-

paja, kymppiluokkien räp-työpaja, vaikeasti vam-

maisten nuorten mediatyöpaja ym. Mediamaja jal-

kautui pitämään mediaklubeja myös kirjaston ulko-

puolelle mm. Valkealan opistolle, näkövammaisten 

palvelukeskus Iirikseen ja Lyseon peruskoulun maa-

hanmuuttajaopiskelijoille. 

Ernod-hanke loppui toukokuussa, jolloin Mannonen 

siirtyi normaaleihin mediatuottajan töihin. 

 

Nuokkari kirjastossa 

Kirjaston ja nuorisopalvelun yhteistyössä syntynyt 

nuorisotila poiki uudenlaisia tapoja tehdä työtä yh-

dessä. Yhteystyö jatkui vuoden 2017 ajan. 

Kirjasto ja nuorisotoimi järjestivät yhdessä yönuok-

karin kirjastoon. Nuokkari-iltoina, tiistaisin ja tors-

taisin, nuoret hyödynsivät Mediamajan monipuoli-

sia mahdollisuuksia. Nuoret toimivat DJ:nä vuorotel-

len, soittavat äänitysstudion puolella instrument-

teja, katsovat elokuvia sekä pelaavat pingistä ja vi-

deopelejä. Nuoret myös äänittävät musiikkia, soitta-

vat sekä tekevät biiseistä videoita ja lataavat niitä 

YouTubeen. 

Nuoria kävi nuokkuilloissa parhaimmillaan 40-50. 

Medimajan näyttelytilaan rakennettiin nuorien hen-

gailutila sohvineen ja säkkituolineen. Tilaan tuli 

myös jatkuvasti käytössä oleva pingispöytä. Manno-

nen kävi puhumassa nuokkariyhteistyöstä Turussa 

Turun ammattikorkeakoulussa ja Näkymättömät-

hankkeelle. 

 

Uusi musiikkikonsepti - Haastattelu & Live 

Mediamajassa aloitettiin joulukuun 16. päivä uusi 

tapahtumakonsepti, jossa artisti kertoo haastatte-

lussa aluksi omista suosikkilevyistään ja kirjoistaan, 

jotka ovat vaikuttaneet hänen elämäänsä ja musii-

killiseen tuotantoonsa. Nämä vinkkaukset ovat lai-

nattavissa keikan jälkeen Mediamajasta. Ensimmäi-

nen vieraileva artisti oli vuoden 2017 Emma-voittaja 

Jukka Nousiainen. 

Tapahtuma on tarkoitus järjestää noin kolme kertaa 

keväisin ja syksyisin. Toteutusidea perustuu Tampe-

reen musiikkikirjaston Metson Live-konseptiin. 

Mediamajan äänitysstudion käyttö on pysynyt en-

nallaan. Studion instrumentteja ja äänityssoftia käy-

tetään noin 5-8 tuntina viikossa. Mediamajassa oli 

vuonna 2017 työharjoittelijoina datanomiopiskeli-

joita ja peruskoulun TET-harjoittelijoita sekä työelä-

mään tutustuvia Valma-luokalta.  
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Lotta Svärd -järjestön kiertonäyttely oli kattava 

esitys järjestön monialaisesta toiminnasta  

ja historiasta. 

Aki Kaurismäen mykkäelokuvaa säesti 

Jasse Varpama. 
Mediamajan Haastattelu & Live -konseptin 

ensimmäisenä vieraana nähtiin Emma-palkinnonkin  

voittanut Jukka Nousiainen. 

Tanssiva ja laulava nukke Maddaleena  

viihdytti lapsia taiteiden yönä pääkirjastossa. 
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Kirjaston toimintaympäristö ja ta-

lous 
Kirjastotoimen johtaja Selja Kunttu 

 

Kirjaston toimintaympäristöön vaikuttivat muun 
muassa vuoden alussa voimaan tullut laki yleisistä 
kirjastoista (1492/2016) sekä lokakuussa annettu 
kirjastoasetus (660/2017). Laissa määriteltiin kirjas-
ton tehtävät: tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja 
kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudis-
tuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; 
tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon han-
kintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutai-
toon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, 
työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; sekä edistää 
yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 

Yleisellä kirjastolla tulee lain mukaan olla käytös-
sään tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen väli-
neistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. Muutok-
sena aiempaan lainsäädäntöön yleisen kirjaston 
omien aineistojen varaaminen säädettiin maksutto-
maksi. Lain myötä myös Kyyti-kirjastoista poistui va-
rausmaksu. Noutamattomasta varauksesta päätet-
tiin edelleen veloittaa yhden euron maksu.  

Lokakuussa annetun kirjastoasetuksen mukaan van-

hojen 19 maakuntakirjaston tilalle tulee vuoden 

2018 alussa kymmenen kehittämiskirjastoa, jotka 

vastaavat alueellisesta kehittämistehtävästä. Ky-

menlaakso ei enää vuoden 2018 alussa muodosta 

kehittämisaluetta, vaan Lahden kirjasto toimii kehit-

tämiskirjastona Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Ky-

menlaakson ja Etelä-Karjalan kunnille. Yhteiseen tie-

tokantaan ja asiakkaisiin perustuva Kymenlaakson 

kirjastojen Kyyti-yhteistyö kuitenkin jatkuu.  

Kirjaston esimiestiimi kokoontui säännöllisesti joka 

toinen torstai.  Kyyti-johtoryhmä kokoontui kuusi 

kertaa. Kirjastoimenjohtaja osallistui kulttuurisen 

hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmätyöskente-

lyyn.  

 

Talous 

Kirjaston bruttomenot vuonna 2017 olivat 5 067 000 

euroa. Henkilöstömenojen osuus oli 2 658 000 eu-

roa, mikä oli noin puolet kirjaston kokonaisme-

noista. Kirjastotilojen sisäisiin vuokriin kului 

1 354 000 euroa (27 %) ja aineiston ja kaluston os-

toon 657 000 euroa (13 %). Palvelujen ostoon kului 

397 192 euroa (8 %). Kirjastossa toteutettiin aikuis-

väestön lautakunnan päätöksen (18.5.2016) mu-

kaista säästösuunnitelmaa. Bruttomenot laskivat 8 

% edellisvuoteen verrattuna.  

Tuloja kirjastolle karttui 355379. Tuloissa oli n 

10 000 euroa vähenemää edellisvuoteen verrat-

tuna. Tämä selittyy vuoden 2017 alussa voimaan tul-

leen lain mukaisella maksuttomaan varaukseen siir-

tymisellä.  

 

Henkilöstö  
Kirjastotoimen apulaisjohtaja  

Marko Niskapohja 
 

Vuoden 2017 aikana kirjastoon saatiin vakinaistet-

tua kuusi paikkaa. Eläkkeelle ei vuoden aikana jäänyt 

kuitenkaan kuin yksi henkilö. Syy näiden lukujen 

eroavuuteen johtuu siitä, että vuoden 2016 aikana 

eläköityneiden paikkoja oli täytetty määräaikaisesti. 

Kokonaisuutena kirjaston henkilöstötyövuosien 

määrä väheni edellisvuoden 65 henkilötyövuodesta 

59,9 henkilötyövuoteen. Lisäksi kirjastossa työsken-

teli 5,3 henkilötyövuoden verran tilapäisiä työnteki-

jöitä. 

Eläkepäivistä nauttimaan siirtyi pääkirjastossa pit-

kään työskennellyt Kari Kaipainen. Osittain Karin 

työtehtävissä aloitti 1.3. alkaen Outi Kauppala. 

1.1.2017 alkaen vakinaisesti tehtävissään aloittivat 

kirjastotoimenjohtaja Selja Kunttu, mediatuottaja 

Tuomo Mannonen ja kirjastonhoitaja Noora Pietilä. 

Kirjaston mediaosaaminen täydentyi maaliskuussa 

kun Kuusankosken kirjastoon palkattiin mediaohjaa-

jaksi Saimi Kallio. Eteläisiin kirjastoihin kirjastovirkai-

lijaksi vakinaistettiin Anne Patrikainen 1.4. alkaen. 
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Koulutus ja työhyvinvointi 

Ammatillisia täydennyspäiviä kertyi kirjaston henki-

löstölle vuoden aikana yhteensä 352. Tämä tarkoit-

taa noin 5,8 koulutuspäivää henkilöä kohden. Kou-

lutusten sisältöinä olivat mm. uusi laki yleisistä kir-

jastoista, kirjallisuuden sisällöt ja työturvallisuus. 

Kirjaston yhteiset työhyvinvointipäiviä oli kaksi. Tou-

kokuisen työhyvinvointipäivän koulutuksellinen si-

sältö oli Hyvä Työ Go -valmennus ja iltapäivän virkis-

tyskohteena Verlan tehdasmuseo. Syksyn tyhypäi-

vän koulutusosuudessa harjoiteltiin itsepuolustus-

menetelmiä, ja iltapäivän virkistyskohteena oli valit-

tavana yksi kolmesta kohteesta: jousiammunta Ky-

men Jousen johdolla, opastettu kierros Novitan teh-

taalla tai opastettu kierros Poikilo-museon Sirpaleita 

suomalaisuudesta -näyttelyyn. 

Kaupungin vuosittainen työhyvinvointikysely toteu-

tettiin loppuvuodesta. Kirjasto pärjäsi tuloksissa 

kohtuullisesti tai hyvin, mutta merkittävää heikenty-

mistä oli huomattavissa kokemisessa, että aikaa ei 

ole riittävästi työntekoon. 

 

Palvelulupaus 

Kirjasto oli mukana Kouvolan Hyvinvointipalvelujen 

ASKEL-projektissa, missä tavoitteena on tuottaa 

kuntalaisille nykyistä parempia palveluja alhaisem-

milla tai samoilla kustannuksilla eli parantaa tuotta-

vuutta. Yhtenä ASKEL-projektin toteutumana kirjas-

toon tehtiin palvelulupaus, joka on yhteinen muiden 

kulttuurisen hyvinvoinnin edistämisen palvelujen 

kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelulupauksen toteutumisen seuraamiseen kir-

jastossa avattiin syyskuussa asiakastyytyväisyyttä 

mittaava surveypal-kysely, johon voi vastata kirjas-

toihin sijoitetuilla tablet-laitteilla.
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Kirjaston käytön tunnuslukuja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnuslukuja      2016 2017 

      

Asukkaita       85 855 84 237 

      

Kokonaislainaus     1 423 489 1 459 647 

Lainat/asukas     16,58 17,33 

      

Kirjalainaus           

Lainaus: kirjat yhteensä     1 049 029 1 079 786 

Lainaus: kaunokirjat, aikuiset   346 180 372 461 

Lainaus: kaunokirjat, lapset    314 709 322 395 

Lainaus: tietokirjat, aikuiset   346 179 336 502 

Lainaus: tietokirjat, lapset   41 961 48 428 

      

Lainaus: nuotit ja partituurit   18 430 19 034 

      

Lainaus: musiikkiäänitteet   55 192 51 213 

Lainaus: muut äänitteet     32 608 32 189 

Lainaus: videot     20 21 

Lainaus: CD-ROM-levyt     282 300 

Lainaus: DVD- ja Blu-ray-levyt   155 912 166 019 

Lainaus: muut aineistot     106 271 103 804 

      

Saadut kaukolainat     2 475 1 787 

Lähetetyt kaukolainat     2 502 2 032 

      

Fyysiset käynnit     613 834 675 575 

Käynnit/asukas     7,15 8,02 

      

Lainausoikeutta käyttäneitä   26 602 25 614 

Osuus asukkaista     30,98 % 30,41 % 

      

Verkkokäynnit     477 000 493 835 
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Lainat ja kävijät 
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Pääkirjasto Elimäki Haanoja Inkeroinen Jaala Koria Kuusankoski Myllykoski Valkeala Regina Oravan
Matti

Lainat Kävijät

  Lainat Osuus lainoista Kävijät Osuus kävijöistä Kävijät/aukiolotunnit 

            

Pääkirjasto 577 543 39,6 % 232 842 34,5 % 82 

Lähikirjastot           

Elimäki 58 697 4,0 % 28 875 4,3 % 19 

Haanoja 119 560 8,2 % 47 933 7,1 % 32 

Inkeroinen 75 116 5,1 % 75 299 11,1 % 50 

Jaala 23 258 1,6 % 16 515 2,4 % 12 

Koria 53 169 3,6 % 33 626 5,0 % 22 

Kuusankoski 273 357 18,7 % 102 251 15,1 % 40 

Myllykoski 94 521 6,5 % 50 888 7,5 % 30 

Valkeala 86 096 5,9 % 45 366 6,7 % 24 

Kirjastoautot           

Regina 44 381 3,0 % 21 351 3,2 % 21 

Oravan Matti 53 949 3,7 % 20 629 3,1 % 28 

            

Yhteensä 1 459 647 100,0 % 675 575 100,0 % 37,4 



LIITTEET 
 

Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto vuosikertomus 2017  22 

 

Lainaus, hankinta ja kokoelmat 

 

Tapahtumat ja näyttelyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tietokirjat Kaunokirjat Lastenkirjat Kirja-aineisto yht. AV-aineisto Muu aineisto Yhteensä 

Lainaus 336 502 372 461 370 823 1 079 786 268 776 107 596 
1 456 

158 

Hankinta 6 293 6 684 7 597 20 574 3 609 327 24 510 

Kokoelma 188 667 149 654 119 149 457 470 73 775 10 128 541 373 

        

  Tapahtumia (kpl) Kävijät Näyttelyt (kpl) 

Pääkirjasto 249 6906 19 

        

Lähikirjastot       

Elimäki 83 1079 7 

Haanoja 55 1213 2 

Inkeroinen 66 1886 1 

Jaala 35 663 0 

Koria 48 839 6 

Kuusankoski 47 1653 13 

Myllykoski 142 2020 10 

Valkeala 69 1235 11 

Oravan Matti 9 112 0 

        

Yhteensä 803 17606 69 

        

Kirjaston päävastuullisena       

järjestämät tapahtumat 545     

Kunnan muiden toimijoiden       

järjestämät tapahtumat 150     

Ulkopuolisten toimijoiden       

järjestämät tapahtumat 108     
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Talous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kouvolan kaupunginkirjastoon tilattujen tietokantojen ja e-aineistojen käyttötilasto v. 2017

Bruttomenojen jakaantuminen 2017     

  € % 

Henkilöstökulut 2658386 52,5 

Palveluiden ostot 397192 7,8 

Aineet ja tarvikkeet 657403 13 

Muut toimintakulut 1354076 26,7 

Yhteensä 5067057   

      

Toimintatulot 2017     

  € % 

Myyntituotot 10070 2,8 

Tuet ja avustukset 194540 54,8 

Muut toimintatulot 150769 42,4 

Yhteensä 355379   

Tyyppi Aineisto 2016 2017 Muutos Tilastoyksikkö 
Tilanneet kunnat  
Kymenlaaksossa 

e-lehdet ePress 14 105 20 086 42 % lehtinäyttöä kaikki 

e-lehdet eMagz 12 129 15 910 31 % lehtinäyttöä kaikki 

e-lehdet PressReader 3 164 N/A   lukukertaa 
Kouvola, Iitti, Kotka,  
Hamina 

e-kirjat Ellibs 10 896 13 491 24 % lainaa kaikki 

e-kirjat MOT-sanakirjat 381 121 -68 % hakua Kouvola 

e-musiikki  
Naxos Music  
Library 1 768 1 658 -6 % kirjautumista kaikki 

e-musiikki 
Naxos Music 
Library 20 644 17 389 -16 % 

kuunneltua  
kappaletta kaikki 

e-musiikki Rockway   284   lainattua kurssia kaikki 

viitetietokannat Aleksi 442 434 -2 % hakua Kouvola, Kotka, Hamina 
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Lisätietoja:  

Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto  
Salpausselänkatu 33, 4500 Kouvola  
p. 020 615 4293  
kirjasto@kouvola.fi  
www.kyyti.fi  
www.kouvola.fi 


