
 

 

 

 

 

 

 

Kannuksen kaupunginkirjaston  

toimintakertomus vuodelta 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vuosi 2018 

 

Vuosi 2018 oli Kannuksen kaupunginkirjastossa vilkas vuosi 

niin tapahtumien kuin henkilöstövaihdostenkin osalta. 

Kirjastossa avautui keväällä virkailijan paikka, ja syksyllä oli 

vuorossa informaatikon rekrytointi. Kirjastossa aloitti näin 

kaksi uutta vakituista työntekijää. 

Keväällä 2018 toteutettiin Yleisten kirjastojen kansallinen 

käyttäjäkysely. Kannuksen kaupunginkirjaston osalta 

käyttäjäkyselyyn vastanneita oli 23. Kokonaisarvosanaksi 

kirjaston palveluille ja toiminnalle (asteikolla 4-10) Kannuksen 

kaupunginkirjasto sai 8.9. Maan keskiarvo oli 8.8.  

Kannuksen kirjaston asiakaspalveluun, tiloihin ja kokoelmiin 

oltiin kyselyn tulosten mukaan tyytyväisiä. Kirjastolta toivottiin 

enemmän opiskelutilaa sekä mahdollisuutta antaa 

aineistonhankintaehdotuksia anonyymisti. Kannuksen 

kirjastossa tullaan käyttämään kyselyn tuloksia palveluiden ja 

toimintojen kehittämisessä. 

Aikaisemman asiakaspalautteen vuoksi kirjaston aukioloaikoja 

muutettiin vuoden 2018 alusta. Maanantai-iltojen aukioloa 

venytettiin klo 20 asti. Aikaisemmin kirjasto meni 

maanantaisin kiinni klo 19. Pidennetty aukioloaika sai hyvän 

vastaanoton, ja vuoden kestänyt kokeilu on tullut 

vakiintuneeksi käytännöksi. 

Hanketoiminta 

Vuonna 2018 saatiin päätökseen Toholammin kirjaston kanssa 

yhteinen Kirjaston mediakasvatusvuosi –hanke. Hanke sai 

Opetusministeriöltä avustusta 18 000 euroa ja hanke alkoi 

vuonna 2017. Kannuksen ja Toholammin kirjastoihin palkattiin 

yhteinen hanketyöntekijä, mediaohjaaja, syksyksi 2017 ja 

kevääksi 2018. Hanketyöntekijä suunnitteli ja toteutti erilaisia 

mediakasvatustuokioita sekä laati kirjastoille yhteistä 

mediakasvatussuunnitelmaa. Hankkeen kautta paikkakunnille 

saatiin myös vierailevia luennoitsijoita.  

Jatkossa kirjastot painottavat mediakasvatustoimintaa etenkin 

teemaviikoille kuten peliviikolle sekä mediataitoviikolle. Hanke 

toi kirjastoille konkreettisia työkaluja eri luokka-asteille 

pidettäviin mediakasvatustuokioihin. 

Uutena hankkeena vuonna 2018 aloitettiin Kuukauden 

kotimainen nuortenkirjailijavieras –hanke yhdessä 

Toholammin kunnankirjaston kanssa. Hanke sai 

Opetusministeriöltä avustusta 10 000e. Hanke käynnistyi 

keväällä 2018, jolloin tietokirjailija ja lastenkirjallisuuden 

asiantuntija Päivi Heikkilä-Halttunen kävi kirjastoissa 

luennoimassa lastenkirjoista ja lapsille lukemisen tärkeydestä. 

Hanke jatkuu vuonna 2019. Hankkeen tavoitteena on innostaa 

nuoria lukemaan tuomalla kouluille kirjailijavieraita sekä 

vierailevia kirjavinkkareita. 



Kannuksen kaupunginkirjasto on myös mukana Kokkolan 

kaupunginkirjaston hallinnoimassa Anders ottaa digin liki –

hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa kirjastojen 

henkilökuntaa vastaamaan asiakkaiden digineuvonnan 

tarpeisiin. Hankkeessa ovat mukana kaikki Anders –

kirjastokimpan kirjastot ja avustusta hankkeelle saatiin 

15 000e. 

 

Kirjaston tapahtumat ja näyttelyt 

Kannuksen kirjasto järjesti sekä omia tapahtumia että 

tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Yhteistyössä järjestettyjä tapahtumia olivat muun muassa 

vapaa-ajan toimijoiden kanssa järjestetyt yökirjasto, 

elokuvaillat sekä Kitinvaparin hyvinvointimessuille 

osallistuminen. Sanataideryhmä Herttaset piti esityksiä 

kirjaston tiloissa, ja kirjaston tiloja käyttivät myös esimerkiksi 

Keski-Pohjanmaan Muistiluotsi –yhdistys Aivotreenit- 

tapahtumissaan sekä Reumayhdistys järjestämissään 

älypuhelinten käyttöopastuksissa. 

Osa kirjaston tapahtumista oli sidottuja teemaviikkoihin, kuten 

esimerkiksi Seniorsurf- viikkoon lokakuussa ja Peliviikkoon 

marraskuussa. Suurta suosiota saaneita tapahtumia olivat 

muun muassa Soturikissat –tapahtuma sekä Nojatuolimatka 

Etelä-Koreaan –tapahtuma. Yleisön pyynnöstä 

nojatuolimatkoja tullaan järjestämään jatkossakin. Myös 

kirjaston pakopeli oli suosittu, ja pakopeliä järjestettiin sekä 

keväällä että peliviikon aikana marraskuussa. 

Koneen säätiön rahoittaman Suomentajat lukijoiden luo –

hankkeen kautta vieraaksi saatiin suomentaja Pekka Tuomisto, 

joka on kääntänyt monipuolisesti tieto- ja kaunokirjallisuutta 

sekä sarjakuvia. 

 

 

Kirjaston palapeleillä riittää kokoajia. 



Tapahtumat Kannuksen kirjastossa vuonna 2018 

 

Lukukoira yht. 6 kertaa 

Satutuokiot yht. 19 kertaa 

22.1.  Tunnesatunäytelmä Mimmi-Lehmä ja Onni-Sonni, 

Minna Vörlin ja Herttaset 

5.2.  Valetuutisten anatomia –luento, Iivari Koutonen 

6.2. Ari Haasion valeuutiset –luento yläkoululla 

7.2. Usko unelmiisi, työstä tulevaisuutesi, Miika Norvanto 

7.2. Lainan päivän kahvit Korpelan lainausasemalla 

9.2.  Wikipedia –luento, Iivari Koutonen 

10.2. Elävä kirjasto 

12.2. Antti Saari: Kuinka runoni ovat syntyneet 

21.2.  Kirjaston palveluiden esittelyä Kitinkannuksessa 

8.3. Naisten aika, naistenpäivän esitelmä, Maija Hirvonen 

12.3. Toiverunoilta, Iivari Koutonen 

19. – 24.3. Pakopeli 

9.4. Eskolan kesäteatteri: Valtion vakituinen mies –dvd-

esitys 

23.4. Lue lapselle, tunne lapsesi –luento, Päivi Heikkilä-

Halttunen 

23.4. Lino ja talvi –näyttelyn avajaiset 

23.4. Elokuvailta nuorisotoimen kanssa 

26.3.  Linnea-Lehmä ja naamiokissa –näytelmä, Minna Vörlin 

27.3. Kirjasto mukana Kitinvaparin hyvinvointimessuilla 

21.5. Elokuvailta nuorisotoimien kanssa 

22.5. Suomentajat lukijoiden luo: Pekka Tuomisto 

28.5. Pyhän Yrjön tarina, Kannuksen Korvenkävijöiden 

Kultatassut –ryhmä ja Runoryhmä Herttaset 

8.10. Seniorivinkkaus 

10.10. Entisten nuorten peli-ilta 

18.10. Kirjasto tutuksi –ilta senioreille 

19. – 20.9. Yökirjasto, yhteistyössä Kannuksen vapaa-ajan palvelut 

22.10. Nojatuolimatka Etelä-Koreaan, Hannu Latvala 

1.11. Kirjaston e-aineistot tutuksi  

5. – 11.11. Pakopeli 

8.11. Nostalgiapeli-ilta 

15.11. Celia -aineisto tutuksi 

26.11.  Soturikissat -tapahtuma 

4.12. Bullet Journal –ilta, Nea-Maria Polso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Näyttelyt Kannuksen kirjastossa 2018 

8. -31.1. Helena Kankaansyrjä: Tähtiä, tarinoita & tonttujuttuja 

5. - 24.3. Susikoira Roi –näyttely, Oulun kaupunginkirjaston 

kiertonäyttely 

4. – 22.4. Kannuksen kamerakerhon näyttely 

4. – 12.5. Marttojen patalappupuu 

23.4. – 22.5. Lino Dino, Tanja Känsäkoski 

23.7. – 10.8. Skandaalista skandaaliin, Julkisen sanan neuvoston   

juhlavuoden näyttely 

4.- 10.9. Muistiystävällinen teko, Muistiliitto 

1.-30.11.  Jari Huitulan retropelit 

 

Kannuksen kaupunginkirjasto on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja 

esimerkiksi Instagramissa julkaistut ”kirjanaamat” ovat suosittuja. 

Kirjaston palvelut 

Lainaus ja kirjastokäynnit 

 

Kirjastoaineiston kokonaislainaus oli vuonna 2018 yhteensä 

83 345 lainaa eli 15,10 lainaa asukasta kohden. Vuonna 2017 

lainoja oli asukasta kohden 15,84, joten lainauksessa 

tapahtui pientä laskua.  

Fyysisiä kirjastokäyntejä Kannuksen kaupunginkirjastossa oli 

vuonna 2018 yhteensä 37 048 eli 6,7 käyntiä asukasta 

kohden. Myös kävijämäärissä oli hienoista laskua 

edellisvuoteen verrattuna. Anders-kirjastojen yhteisiä e-

aineistoja sen sijaan käytettiin jälleen edellisvuosia enemmän. 

Kannuksen kirjaston osuus esimerkiksi e-lehtien 

käyttökerroista oli 2 800 kun edellisvuonna se oli 1 903.  

Anders -kirjastoissa on käytössä ePress ja eMaqz -sanoma- 

ja aikakauslehtipalvelut joissa lehtiä voi lukea digitaalisina 

näköispainoksina kirjastojen verkossa. E-kirjoja ja e-

äänikirjoja voi lukea ja kuunnella Ellibs –palvelun kautta. 

Myös e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaus kasvoi edellisvuosiin 

verrattuna. 

 



 

Kouluyhteistyö 

Kirjavinkkaukset ja kirjastonkäytön opetus jatkuivat vilkkaina. 

Kirjavinkkauksessa ja kirjastonkäytön opetuksessa oli 

mukana yhteensä 514 oppilasta. Yhteistyötä tehtiin 

peruskoulujen ja lukion lisäksi myös päiväkotien sekä 

Kannuksen maaseutuoppilaitoksen kanssa, jonka opiskelijoita 

kävi kirjastossa muun muassa kirjastosuunnistuksessa ja 

tiedonhaun opetuksessa.  

 

Kirjastoauto ja Korpelan lainausasema 

Kannuksen kaupunginkirjasto ostaa kirjastoautopalvelut 

Sievin kunnalta. Kirjastoauto kiertää joka toinen viikko 

Eskolan, Kannuksen keskustan ja Viirretkylän alueella. 

Kirjastoauton pysäkkejä Kannuksessa on yhteensä 

kymmenen.  

Korpelan Lainausasema on auki kerran viikossa, ja 

lainausaseman toiminnasta vastaa lainausaseman hoitaja. 

Kannuksen kaupunginkirjasto tilaa Korpelan lainausasemalle 

aikakauslehtiä, mutta varsinaista kirjakokoelmaa ei 

aktiivisesti täydennetä.  

 

 

Kirjastoautopalvelut ostetaan Kannukseen Sievin kunnalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tilastotietoa Kannuksen kaupunginkirjastosta 

 

Kirjaston käyttö 2017 2018   

 

Kirjastokäynnit 

vuodessa  38 013 37 048 

käynnit / asukasluku 6,81 6,71 

käynnit / aukiolotunteja 14,22 13,9 

verkkokäynnit 15 753 15 605   

 

Lainaus 

Kokonaislainaus 88 380 83 345  

lainat / asukasluku 15,84 15,10 

lainaajia  1 998 1 877 

aktiiviset lainajat 35,82% 34% asukkaista 

 

e-kirjojen käyttökerrat 352 468 

e-lehtien käyttökerrat 1 903 2 800 

  

 

Kaukopalvelu 

lähetetyt kaukolainat 25 4 

saadut kaukolainat 77 50 

 

Tapahtumat  77 63 

 

Näyttelyt  12 8 

 

 

 

 

Kirjaston kokoelma 2017 2018 

 

Aineisto   

kokoelmat yht. 58 274 58 274 

    kirja-aineistot 51 011 50 160 

 

 

Lehdet   

sanomalehdet 11 11 

aikakauslehdet 96 92 

 

 

Hankinnat  2 968 2 724 

    kirja-aineistot 2 140 2 002 

    dvd- ja blu ray –levyt 157 239 

    muut aineistot 671 483 

  

 

poistot  3 390 3 459  

 

 

 


