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Vuosi 2019 

Kannuksen kaupunginkirjaston toiminta oli vuonna 2019 vilkasta. 

Hankkeita saatiin päätökseen, tapahtumia järjestettiin ja 

kouluyhteistyö oli tiivistä. Kirjastossa työskenteli vuonna 2019 

kolme kokoaikaista kirjastovirkailijaa sekä informaatikko. 

Kirjastotoimenjohtajan palvelut (50%) ostettiin edellisvuosien 

tapaan Toholammin kunnalta. 

Kokoelmatyötä tehtiin kirjastossa vuonna 2019 ahkerasti. 

Kokoelmatyön tavoitteena on kirjaston kokoelman ajantasaisuus, 

hyllyjen ja varaston täyttymisen välttäminen ja kokoelman 

pitäminen helposti lähestyttävänä ja kiinnostavana. Vanhentunutta 

ja huonokuntoista aineistoa poistettiin. Poistojen perusteena on 

myös aineiston vähäiset tai olemattomat lainausmäärät, etenkin jos 

samaa teosta on saatavilla vielä muista Anders-kirjastoista. 

Poistettua aineistoa myytii pari kertaa vuodessa järjestettävissä 

suosituissa poistomyynneissä. 

Tapahtumia kirjastossa järjestettiin paljon, ja etenkin 

nojatuolimatkat löysivät yleisönsä. Nojatuolimatkoja järjestettiin 

Kannuksen kirjastossa niin kotimaan kohteisiin kuin ulkomaillekin, ja 

matkoistaan oli kirjastolla kertomassa paikallisia reissajia. Suuren 

suosion saavutti myös helmikuussa järjestetty Harry Potter Book 

Night. Harry Potter -teematapahtumaan osallistui yli 

neljäkymmentä lasta ja nuorta, ja suosittua tapahtumaa tullaan 

järjestämään jatkossakin.  

Vuoden 2019 kirjailijavierailuissa keskityttiin paikallisuuteen. 

Kirjastossa vierailivat muun muassa Ilpo Keiski, Eero Hanni sekä 

Veikko Väntänen. 

Yhteistyötä tehtiin kaupungin muiden vapaa-ajantoimijoiden kanssa 

tiiviisti, ja yhteistyötä tehtiin Toholammin kirjaston lisäksi myös 

Lestijärven kirjaston kanssa 

Hanketoiminta 

Vuonna 2019 saatiin päätökseen Toholammin kirjaston kanssa 

yhteinen Kuukauden kotimainen nuortenkirjailijavieras –

hanke. Hanke sai Opetusministeriöltä avustusta 10 000e. 

Hankkeen tavoitteena oli innostaa nuoria lukemaan tuomalla 

kouluille kirjailijavieraita sekä vierailevia kirjavinkkareita. 

Hanke käynnistyi keväällä 2018, jolloin tietokirjailija ja 

lastenkirjallisuuden asiantuntija Päivi Heikkilä-Halttunen kävi 

sekä Kannuksen että Toholammin kirjastoissa luennoimassa 

lastenkirjoista ja lapsille lukemisen tärkeydestä. Talvella 2019 

Kannuksen yläkoululla ja lukiolla vieraili kirjailija Koko Hubara. 

Kevään aikana Kannuksessa vieraili myös kirjailija Jyri 

Paretskoi, joka kiersi kaikki alakoulujen 5.-6. -luokat ja 

esiintyi myös yläkoululaisille.  

Kirjasto osallistui syksyllä 2019 Juhani Vuorisen koulun 

opettajien ja oppilaiden Koko Perhe lukee -tapahtumaan, ja 

hankkeen kautta tapahtumaan kutsuttiin luennoijaksi ja 

paneelikeskukstelijaksi Mervi Heikkilä.  

 

Kirjaston tapahtumat ja näyttelyt 



Kannuksen kirjasto järjesti sekä omia tapahtumia että 

tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Perinteisiä satutuokioita pidettiin perjantaisin, ja satutuokioiden 

pitäjinä toimivat vapaaehtoiset sadunlukijat. Lukukoiratoimintaa 

jatkettiin kevään ajan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Suomen 

Karvakavereiden kanssa. 

 

 

Tapahtumat Kannuksen kirjastossa vuonna 2019 

 

Satutuokiot yht. 26 kertaa 

Lukukoira vieraili kirjastossa yhteensä viisi kertaa 

 

7.2.  Harry Potter Book Night 

4.3.  Nojatuolimatka: Etiopia ja Libanon, Anja Törmä 

27.3.  Pepe Forsberg: Kansallispuistot tutuiksi 

15.4.  Nojatuolimatka: Santiago de Compostelan 

pyhiinvaellusreitti,  Leena Kivijakola, Silja Mikkola ja 

Liisa Sadeharju 

29.4.  Nojatuolimatka: Patikointia Suomessa, Ruotsissa ja 

          Kanarialla, Marketta ja Heikki Siipo 

6.5.  Euroviisuetkot 

23.5.  Veikko Väntänen: Syyskevä -kirjan esittely, Mukana 

Jarmo Leppänen  

24.5.  Keski-Pohjanmaan  

Kamariorkesterin työpaikkakonsertti 

4.7.  Jarmo Leppänen esittää Eino Leinon runoja 

2.9.  Tubettaja Kalenterikarju 

21.10.  Kirjailijavieras: Ilpo Keiski 

28.10.  Nojatuolimatka: Ylläs, Hannu Latvala 

4.11.  Kirjailijavieras: Eero Hanni 

18.11.  Nojatuolimatka: Islanti, Kannuksen Korvenkävijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näyttelyt Kannuksen kirjastossa 2019 

 

21.-26.1.  Pohjanmaan kameraseuran näyttely 

29.1. – 16.2.  Kari Ilmenin valokuvanäyttely 

15.4. – 4.6.  Jarmo Leppäsen taidekoulun kevänäyttely 

15.5. – 7.6.  Kannuksen kamerakerhon vuosinäyttely 

10. – 28.6.  Helena Rantasen Lennokas lintuvisa -taidenäyttely 

11.7. – 12.8. Koko Suomi maalaa, Lestijokilaakson taideyhdistys 

7. – 26.10.  Celia -kirjaston kosketeltavat Punahilkkataulut sekä 

muuta kosketeltavaa aineistoa 



1. – 31.10.  Kulttuurinen vuorovaikutus -viikon töitä, Raasakan 

koulun 0-2 -luokat 

1. – 30.12.  Camilla Mickwitzin Mimosa-kuvituksia, 

Lastenkirjainstituutin näyttely 

 

Kirjanäyttelyitä 

Kannuksen kirjastossa oli esillä mm. seuraavia kirjanäyttelyitä: 

tammikuu: Lunta ja jäätä 

helmi-maalis Etiopia ja Libanon, nojatuolimatka 

helmikuu: Lukuliikkeen sarjakuvahaaste 

helmikuu: Matti Nykäsen muistonäyttely 

helmikuu: Harry Potter Book Night 

maaliskuu: Lukuliikkeen romaanihaaste 

28.2. Kalevalan päivä 

18.3.  5.4.  Retkeilyaiheisia kirjoja 

19. - 25.3. Minna Canthin ja tasa-arvon päivä 

28.3. Santiago de Compostela 

1.4. Uimakirjoja 

8.4. Lasse Pöysti muistonäyttely 

toukokuu: Vappuherkkuja 

Toukokuu: Äitienpäivä 

Kesä-elokuu: Kesän lukubingokirjoja 

Kesäkuu: dekkariviikko 

Kesäkuu: Kesäherkkuja 

Heinäkuu: Kotiseutuaineistoa 

Elokuu: Toni Morrisonin muistonäyttely 

Syyskuu, lokakuu: KanTo-kansalaisopiston uudet kurssit 

Syyskuu: villasukkia ja muita neuleohjeita 

Lokakuu: kauhukirjoja nuorille 

Marraskuu: uutuuskirjojen näyttely 

Marraskuu: Finlandia-ehdokkaat 

Marraskuu: talvisota 

Joulukuu: joulukirjoja ja -musiikkia lapsille, nuorille ja aikuisille 

 

 

Kirjaston palvelut 

Lainaus ja kirjastokäynnit 

 

Vuonna 2019 Kannuksen kaupunginkirjastosta lainattiin 14,8 lainaa 

asukasta kohden. Luku on hieman laskenut edellisvuoden 15,1 

lainasta asukasta kohden. Toisaalta kirjaston käyttäjien ja 

kirjastokäyntien määrä kasvoi hieman edellisvuodesta. Myös e-

aineistojen ja verkkokirjaston käyttö jatkoivat kasvuaan. Tarkempia 

tilastotietoja löytyy toimintakertomuksen lopusta. 

 

Kirjastoaineiston kokonaislainaus oli vuonna 2019 yhteensä -

-lainaa eli-- lainaa asukasta kohden. Vuonna 2018 lainoja oli 

asukasta kohden -- joten lainauksessa tapahtui pientä --.  

Fyysisiä kirjastokäyntejä Kannuksen kaupunginkirjastossa oli 

vuonna 2019 yhteensä - eli - käyntiä asukasta 

kohdenAnders-kirjastojen yhteisiä e-aineistoja sen sijaan 

käytettiin jälleen edellisvuosia enemmän. Kannuksen kirjaston 

osuus esimerkiksi e-lehtien käyttökerroista oli - kun 

edellisvuonna se oli -  

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 - 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tilastotietoa Kannuksen kaupunginkirjastosta 

 

Kirjaston käyttö 2018 2019   

 

Kirjastokäynnit 

vuodessa  37 048 38 491  

käynnit / asukasluku 6,7 7  

käynnit / aukiolotunteja 13,9 14,3  

verkkokäynnit 15 605 16 128   

 

Lainaus 

Kokonaislainaus 83 345 81 643  

lainat / asukasluku 15,1 14,8  

lainaajia  1877 1879   

aktiiviset lainajat 34% 34,1 asukkaista 

 

e-kirjojen käyttökerrat 468 829  

e-lehtien käyttökerrat 2800 3504  

  

 

Kaukopalvelu 

lähetetyt kaukolainat 50 58 10,5  

saadut kaukolainat 4 7  

 

Tapahtumat  63 68  

 

Näyttelyt  8 9  

 

 

 

 

Kirjaston kokoelma 2018 2019 

 

Aineisto   

kokoelmat yht. 57 540 54 860 

    kirja-aineistot 50 160 48 199  

 

 

Lehdet   

sanomalehdet 11 11  

aikakauslehdet 92 96  

 

 

Hankinnat  2724 2637  

    kirja-aineistot 2002 2151  

    dvd- ja blu ray –levyt 239 141  

    muut aineistot 483 345  

  

 

poistot  3459 5301   

 

 

 


