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YLEISTÄ

Vaasan kaupunginkirjastoon kuului
vuonna 2021 pääkirjasto, seitsemän
lähikirjastoa, kirjastoauto Rölli, kaksi
potilaskirjastoa sekä kotipalvelutoimintaa.

Pääkirjasto sijaitsee keskeisellä paikalla
lähellä Vaasan keskustaa. Pääkirjastossa
on runsaan aineiston lisäksi paljon
lukupaikkoja sekä erilaisia tapahtuma- ja
työskentelytiloja. Pääkirjasto
peruskorjattiin ja laajennettiin 2001, joten
vuonna 2021 juhlittiin 20-vuotiasta
pääkirjastoa. Juhlan kunniaksi järjestettiin
poikkeusoloihin sopivia tapahtumia sekä
valokuvanäyttely pääkirjaston historiasta. 

Pääkirjaston lattioiden, rappusten ja
siltojen puuosat hiottiin ja lakattiin
syksyllä. Tämä aiheutti muutoksia sekä
aukioloon että kulkuväyliin useamman
viikon ajan.

Kohtaamispaikka Huudin kirjasto ja
nuorisotila toimii Huutoniemen koulun
yhteydessä. Huudi tekee aktiivista
yhteistyötä koulun kanssa ja järjestää
myös alueen aikuisväestölle tapahtumia.
Huudi jouduttiin sulkemaan lattiaremontin
takia 4.10. Kirjasto pysyi suljettuna
vuoden loppuun saakka.

Merikaarron kirjasto on ollut pienin
lähikirjastomme. Kirjasto suljettiin
tilapäisesti 14.9. Kirjaston on tarkoitus
saada uudet omatoimisemmat tilat
Merikaarron koululta koulun remontin ja
laajennuksen yhteydessä parin vuoden
kuluttua.

Palosaaren kirjasto sijaitsee omassa
rakennuksessa Palosaaren torin laidalla.
Kirjastolla on tärkeä asema lähialueensa
asukkaille. Palosaaren kirjaston
lehtilukusalia käytetään paljon ja siellä
järjestetään myös vaihtuvia
taidenäyttelyitä.

Sundomin kirjasto. Kuva: Annika Söderlund.

Sundomin ja Vähänkyrön kirjastot ovat
omatoimikirjastoja. Niitä pääsee
käyttämään iltaisin ja viikonloppuisin
kirjastokortilla silloinkin, kun
henkilökuntaa ei ole paikalla. Sundomin
omatoimikirjasto on samassa
rakennuksessa koulun kanssa ja tekee sen
kanssa erittäin tiivistä yhteistyötä.
Vähänkyrön kirjasto on omalla alueellaan
aktiivinen toimija ja kirjastossa
järjestetään satutuokioita,
kirjailijavierailuita, taidenäyttelyitä ja
muuta toimintaa.

Merikaarron kirjasto. Kuva; Ulla Parkkomäki.

 



Variskan kirjasto toimii Variskan koulun kanssa samassa rakennuksessa. Variska
peruskorjataan ja samalle tontille rakennetaan uusi yhtenäiskoulu. Remontti käynnistyi
keväällä ja pihamaan avaamisen jälkeen kirjasto meni poikkeuksellisesti kiinni
juhannuksena ja avautui uudelleen asiakkaille 2.8. Kulkureitit kirjastoon ovat muuttuneet
remontin myötä jatkuvasti ja muutkin remonttiin liittyvät asiat ovat vaikuttaneet koko
vuoden kirjaston toimintaan.

Suvilahden kirjasto toimii samassa tilassa koulun kanssa. Kirjasto tekee tiivistä
yhteistyötä koulun, päiväkotien ja asukasyhdistyksen kanssa. Kirjastossa järjestetään
lapsille satutuokioita ja lukupiiri. Suvilahden koulussa tehtiin remonttia syksyllä, jonka
vuoksi kirjaston aukioloaikoja jouduttiin muuttamaan. Kirjasto oli myös kiinni remontin
takia joitakin aikoja. 

Kirjastoauto Rölli mahdollistaa kirjastonkäytön kaupunginosissa, joista on matkaa
lähimpään kirjastoon. Rölli kiertää ympäri Vaasaa tarjoten kirjastopalveluita myös
päiväkodeille ja kouluille. Röllillä on n. 90 pysäkkiä ja sitä käyttävät paljon varsinkin
lapset ja iäkkäämmät vaasalaiset. Kirjastoautolla alkaa olla ikää ja auto joutui olemaan
pois reitiltä useampaan otteeseen erilaisten korjauksien takia.

Vaasan vankila. Kuva: Vaasan vankila.

 
 

Vanhan Vaasan sairaalan kirjasto palveli sairaalan
potilaita ja henkilökuntaa. Sairaala tarvitsi tilat omaan
käyttöönsä ja kirjaston toiminta lopetettiin joulukuussa
2021. Kirjastoauto Rölli alkoi vierailla sairaalassa
kirjaston sulkemisen jälkeen.

Tammikartanon ja kaupunginsairaalan potilaskirjasto
palvelee potilaita ja heidän omaisiaan. Kotipalvelu on
tarkoitettu niille vaasalaisille, jotka eivät esim. korkean
iän takia pääse itse asioimaan kirjastossa. Asiakkaita
kotipalvelulla oli 40.

Vaasan kaupunginkirjastosta toimitetaan
siirtokokoelmia myös Vaasan vankilaan. Vankilan
lisäksi kirjasto toimittaa kirjapaketteja 14
pienlaitokseen ympäri Vaasaa esim. Kaarlentupaan ja
Fylgiaan. 



 
 

Maailmanlaajuinen koronapandemia alkoi keväällä 2020 vaikuttaen hyvin suuresti 
koko yhteiskuntaan. Pandemiatilanne jatkui edelleen 2021. Kirjastoja ei jouduttu enää 
sulkemaan pandemian takia mutta asiakkaat joutuivat välillä asioimaan kirjastossa
pikaisesti ja koronasäännökset vaikuttivat kaikkien arkityöhön.

Lähikontakteja vältettiin koko vuosi ja voimakas maskisuositus oli voimassa niin henkilökunnalle 
kuin asiakkaillekin. Suojapleksien takaa annettu palvelu, käsidesiautomaatit, turvatarrat
 ja laitteiston säännöllinen desinfiointi olivat uusi normaali.

Viranomaisilta saadut koronaohjeistukset tiukentuivat ja löystyivät jatkuvasti epidemiatilanteen
muuttuessa. Tämä vaikeutti toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua ja aiheutti muutoksia hyvin 
nopealla aikataululla esim. tilojen käytössä. Lukupaikkoja jouduttiin ottamaan välillä pois ja ne
palautettiin käyttöön epidemiatilanteen rauhoituttua. Kokoustiloihin sallitut osallistujamäärät
muuttuivat käytännössä kuukausittain läpi vuoden. 

Kirjaston henkilökunta selvisi toisesta koronavuodesta hyvin, vaikka epävarmuus tilanteen
kehittymisestä ja jatkuvat muutokset olivat kuluttavia.

 

MUUTOKSIA
HENKILÖKUNNASSA

 
Monivuotinen palvelupäällikkö Marja Mikola 
siirtyi Vaasan kaupungin sisällä toisiin tehtäviin
1.4. Ts. palvelupäälliköksi alueellisia ja sisäisiä
palveluita luotsaamaan siirtyi vastaava
palvelusuunnittelija Jimmy Pulli. 

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja Marita Ahola
siirtyi toiseen kaupunkiin töihin syksyllä 2021.
Kulttuurijohtaja Sanna Bondas siirtyi 
vt. kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtajaksi. 
Kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtajan virka
laitettiin auki maaliskuussa 2022.

Pääkirjaston monivuotinen kahvilayrittäjä
irtisanoutui syksyllä ja toiminta loppui
joulukuussa 2021. Uuden kahvilayrittäjän 
haku käynnistettiin välittömästi

Kahvila Proosa. Kuva: Sanna Bondas.

KORONA



Vaasan kaupunginkirjasto siirtyi verkkokirjasto Finnan käyttäjäksi 1.3.2021. Verkkokirjaston muutos
ei vaatinut asiakkailta erityisiä toimenpideitä vaan lainat, varaukset ja maksut siirtyivät
automaattisesti uuteen järjestelmään. Vanhaan verkkokirjasto Sagaan tehdyt omat listat eivät
siirtyneet automaattisesti, joten Sagaa pidettiin auki heinäkuuhun saakka. Näin asiakkaat ehtivät
siirtää suosikkilistansa Finnan puolelle.

UUSI VERKKOKIRJASTO FINNA

Finna –verkkokirjasto on osa valtakunnallista
Finna-hakupalveluiden kokonaisuutta. Sen
kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa
Kansalliskirjasto. Finna palveluissa on mukana
satoja arkistoja, museoita ja kirjastoja, joiden
aineistot ovat saatavilla yhdellä kertaa
valtakunnallisesta Finna.fi-hakupalvelusta.

Ensimmäisen kuukauden aikana kirjasto sai paljon
palautetta vaihdoksesta mutta uuden
verkkokirjaston käyttöön totuttiin pikkuhiljaa
tämän jälkeen. Finnan käyttöönoton jälkeen
pystyimme toteuttamaan monia toivottuja
uudistuksia. Verkkomaksaminen otettiin käyttöön
kesäkuun alussa ja mahdollisuutta
myöhästymismaksujen maksamiseen kotoa
kotimaisten verkkopankkien kautta pidettiin
hyvänä ja tervetulleena uudistuksena. Myös usein
kysytty lainaushistorian tallentaminen tuli
mahdolliseksi Finnassa. Asiakas voi ottaa
verkkokirjastossa käyttöön omissa tiedoissaan
lainaushistorian säilytyksen.

Kesäkuun lopussa kirjastojärjestelmään kohdistui
kiristyshaittaohjelmahyökkäys. Asiakkaiden
henkilötietoja ei hyökkäyksessä pystytty
varastamaan. Kirjastot jouduttiin sulkemaan
muutamiksi päiviksi, koska kirjastojärjestelmä oli
pois käytöstä. Myös lainaustietoja menetettiin,
vaikka järjestelmä saatiin palautettua
varmuuskopiosta. 



Vihreä kirjasto ja kierrätysaate vahvistuivat 
Vaasan kaupunginkirjastossa, 
kun pääkirjastossa avattiin antikvariaatti
Finlandia Kirjan kirjankeräyspiste 18.2.  

Asiakkaat saivat tuoda keräykseen sellaisia 
vanhoja kirjojaan, joita esim. kirjasto ei ota 
lahjoituksina vastaan tai ne eivät sovellu
kirjanvaihtohyllyyn. Asiakkaiden tuli pakata
kirjat omatoimisesti ja laittaa ne yhteystietojensa 
kanssa keräyslaatikkoon. Kun laatikko oli 
täynnä, kirjat lähtivät Finlandia Kirjan 
varastoon ja vähintään 10 kirjan 
suuruisesta erästä asiakas sai lahjakortin 
Finlandia Kirjan verkkokauppaan.

Finlandia Kirja laittoi lahjoitetut kirjat joko
myyntiin antikvariaattiinsa tai sitten niistä
valmistettiin kierrättämällä ekologista eristevillaa. 
Joka tapauksessa kaikki lahjoitetut kirjat päätyivät
kiertoon ja jatkoivat elämäänsä uusilla tavoilla.
Keräyspisteelle ei saanut jättää haisevia, likaisia 
tai homeisia kirjoja eikä tietosanakirjasarjoja.

Uusi kierrätysmalli sai paljon julkisuutta ja 
asiakkaat toivat ahkerasti kirjojaan keräyspisteelle.
Ongelmia alkoi syntyä jo pian aloituksen jälkeen, 
sillä pakkaamisessa oli haasteita ja keräykseen
jätettiin vääränlaista materiaalia.  Myös 
pakkausmateriaalia hävisi keräyspisteeltä.
Kirjaston henkilökunnalle koitui ylimääräistä työtä 
ja kuluja pakkaamisesta sekä vääränlaisten kirjojen
hävittämisestä.
 
Kokeilua jatkettiin vuosi ja se päättyi 
helmikuussa 2022. Yhteistyömallia päätettiin 
kehittää vielä eteenpäin ennen seuraavaa
mahdollista keräystä.

Kuvat: Riitta Konster.

YHTEISTYÖ ANTIKVARIAATTI 
FINLANDIA KIRJAN KANSSA



Liikuntavälineet ja muut tavarat

Liikuntavälineiden lainaus aloitettiin 2020 ja
liikuntapalvelut lahjoitti lisää välineitä vuoden
2021 aikana. Joulukuussa kirjasto sai 10 paria
poikien luistimia, joita pystyi lainaamaan
pääkirjaston lisäksi myös lähikirjastoista. 

Syyskuussa kirjaston kokoelma laajeni lisää.
Vaasan kaupungin viheralueyksikkö lahjoitti
kirjastolle lainattaviksi kahdet roskapihdit, joilla on
helppo kerätä roskia käsiä likaamatta. Kirjasto sai
lahjoituksena myös ukulelen. 

                                                                         Kausikortit

Kausikorttilainaus jatkui, kun vaasalaiset joukkueet pystyivät palaamaan normaalimpaan
seuratoimintaan ensimmäisen koronavuoden jälkeen. Kesäkaudeksi jalkapalloseura VPS/IFK
lahjoitti kirjastolle kaksi lainattavaa kausikorttia. Toisella kausikortilla pääsi pääkatsomoon ja
toisella päätykatsomoon. Pesäpalloseura Mailattaret lahjoitti lainattavaksi myös kaksi
kausikorttia. Kausikorttia näyttämällä pääsi sisään kaikkiin Ykköspesiksen runkosarjan ja
välierien vuoden 2021 kotiotteluihin.
 
Syyskuussa Kiisto lahjoitti kirjastolle neljä naisten lentopallo kausikorttia kauden 
2021-2022 runkosarjan kotiotteluihin. Kaksi kausikorttia oli lainattavissa pääkirjastosta 
ja kaksi Variskalta, jossa pelattiin suurin osa peleistä. Vaasan Sport lahjoitti lokakuussa kaksi
istumapaikkakausikorttia Sportin pelien kotiotteluihin. Kaikkia kausikortteja lainattiin runsaasti.

KOKOELMA

Kuvat: Marika Vähäkuopus.

VPS/IFK kausikorttien lahjoitus kirjastolle. Kuva: Max Bäckman.



E-aineistot

E-kirjapalvelu Ellibsin kanssa solmimamme sopimus
päättyi 2021. Ellibsin käyttö jatkui tämän jälkeen
valtakunnallisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden
kokoelmahankkeen kautta. Vaikka Ellibsin sisältö onkin
nykyään painottunut lasten- ja nuorten e- ja
äänikirjoihin, palvelussa on edelleen pieni kokoelma
aikuisten kirjallisuutta. Uudeksi aikuisille suunnatuksi 
e- ja äänikirjapalveluksi hankittiin Biblio.  
 

LASTEN- JA NUORTENKIRJASTOTYÖ

Koronapandemia ja nopeasti vaihtuvat rajoitukset leimasivat lasten- ja
nuortenkirjastotyötä myös vuonna 2021. Lapset, nuoret ja perheet pääsivät kuitenkin
koko ajan kirjastoon. Myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmiä otettiin koko
vuoden ajan vastaan ajanvarauksella yksi ryhmä kerrallaan. 

Pedagogista työtä tehtiin paljon etäyhteyksien ja videoiden välityksellä, mikä mahdollisti
esim. kirjavinkkauksen useammalle luokalle kerrallaan. Perinteiset 7-luokkalaisten
kirjailijavierailut toteutettiin virtuaalisesti. Suomenkieliset yläkoulut saivat vieraakseen
Aleksis Salusjärven ja ruotsinkieliset puolestaan Lisa Bjärbon Ruotsista. 

Virtuaalisuutta hyödynnettiin myös LittFest etkoilla, jotka järjestettiin nuorille
syyskuussa osana Nuoret kirjastoon nyt! –hanketta yhteistyössä kustantaja ja kirjailija
Tiina Hautalan kanssa. Draama-saliin kokoontui esityksiin pieni liveyleisö, mutta
ohjelma taltioitiin ja jaettiin yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten käyttöön.

Lisa Bjärbo. Kuva: Janerik Henriksson, TT.Aleksis Salusjärvi. Kuva: Yle.



Alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen
kehitettiin lukupassit: Höyhensaarten lukupassi (alle
3-vuotiaat), Satuseikkailijan lukupassi (3-4-vuotiaat)
ja Tutkimusmatkailijan lukupassi (5-6-vuotiaat).
Värikkäissä passeissa on kivoja tehtäviä ja
ikäryhmälle sopivia kirjavinkkejä. Lukupasseja
voidaan käyttää sekä perheissä että
varhaiskasvatuksessa. Alle kouluikäiset pääsivät
myös kokeilemaan virtuaalista satuseikkailua, joka
kiersi keväällä päiväkodeissa.

Tuttuja tapahtumia olivat satutuokiot ja lorukylpy.
Satutuokioita järjestettiin koronapandemian takia
aikaisempaa vähemmän, mutta lorukylpy oli syksyllä
vauvaperheiden suosiossa. 

 

Satupäivää juhlistettiin henkilökunnan järjestämillä satutuokioilla Draama-salissa ja
Laivapuistossa sekä Wasa teaterin esityksellä ”Det osynliga barnet”. Syyslomaviikolla
LUMA-keskus Pohjanmaa järjesti pääkirjastossa Junioreiden tiedepäivän. Joulukuussa
henkilökunta toteutti jouluiset esitykset Variskan kirjastossa ja Draama-salissa.
Talvilomaviikolla ja kesällä lapsilla ja nuorilla oli mahdollisuus osallistua Seinäjoen Erten
valtakunnallisiin kampanjoihin.

 

Lastenkirjastotyön maskottisammakko Lulu. Lorukylvyn logo.



Kesään kuului tuttuun tapaan Kesäkivaa kirjastossa –toiminta alakouluikäisille lapsille.
Variskan kirjaston ollessa suljettuna Vanhan Vaasan ja Ristinummen alueen Kesäkiva-
toiminta järjestettiin Vanhan Vaasan museossa. Syyslukukaudella järjestettiin perinteiset
Ykkösten kirjastoillat ekaluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. Koronapandemian takia
osa illoista jouduttiin siirtämään myöhemmälle syksyyn. 

Vuoden alussa perustettiin Vaasan AKE-alueen (AKE pampas) lasten- ja
nuortenkirjastotyön ryhmät, joissa on edustajat alueen kirjastoista. Suomenkielinen
ryhmä sai nimekseen Lanukkaat ja suomenkielinen ryhmä puolestaan Barnpampas.
Molemmat ryhmät järjestivät syksyllä digitaaliset kirjavinkkaukset Pohjanmaan, Etelä-
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan koulujen 5-6-luokkalaisille. Etäyhteydellä alueen
kirjavinkkarit tarjosivat parhaat kirjavinkkinsä sadoille oppilaille. Suomenkielinen ryhmä
aloitti kirjavinkkauspiirin, jossa kirjastojen henkilökunta vinkkaa etäyhteyden välityksellä

 



AIKUISILLE SUUNNATUT
TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT

Tapahtumien järjestäminen oli hyvin hankalaa, sillä
koronarajoitukset vaikuttivat mm. sallittuihin
osallistujamääriin ja ne saattoivat muuttua tapahtuman
sopimishetkestä varsinaiseen tilaisuuteen mennessä.
Joitakin tapahtumia jouduttiin perumaan suuresta
etukäteisvalmistelusta huolimatta.

Vaasan kaupunginkirjasto oli mukana
valtakunnallisessa Tutkitun tiedon teemavuosi-
kampanjassa. Aiheen tiimoilta Kulttuuri&kirjasto
Youtube-kanavalle tuotettiin luentoja. FT, yliopettaja ja  
tietokirjailija Ari Haasio puhui disinformaatiosta ja
kirjailija Linda Mannila piti luennon otsikolla Vad kan vi
tro på? Luennot olivat katsottavissa vuoden 2021
loppuun saakka.

Kirjallisuuskouluttaja Marika Helovuo piti virtuaalisen
kirjavinkkauksen toukokuussa tarjoten vinkkejä
kesälukemiseen. Helovuon esiintymiset ovat toivottuja
ja tähänkin ilmoittautui mukaan hyvä joukko yleisöä.

Syksyllä saatiin järjestettyä muutama isompi
kirjailijavierailu livenä. Syyskuussa pääkirjaston
Draama-salissa esiintyi Juha Itkonen. Itkonen kertoi
tilaisuudessa uusimmasta romaanistaan Kaikki oli
heidän.  Historioitsija Teemu Keskisarjan
esiintymispaikaksi valittiin kaupungintalon juhlasali
suuremman tilan takia. Keskisarjan uusin teos
käsittelee Kyllikki Saaren murhaa ja lokakuussa
järjestetty tapahtuma veti salin lähes täyteen.

Hankerahoituksella pystyimme tarjoamaan
vaasalaiselle yleisölle livemusiikkia ja tilaisuudet olivat
erittäin suosittuja. Lokakuussa YUP-yhtyeen
keulahahmona tunnetuksi tullut Jarkko Martikainen
veti soolokeikan pääkirjaston Draama-salissa.
Lokakuussa saimme Vaasaan Maarit Hurmerinnan,
joka esiintyi Draama-salissa täydelle salille.

Jarkko Martikainen. Kuva: Tomi Palsa.

Juha Itkonen. Kuva: Laura Malmivaara.

Marika Helovuo. Kuva: Mikko Silvennoinen.



Kirjaston näyttelytiloja varataan
paljon. Pääkirjastossa
taidekäytävä Teemassa ja
Galleriakäytävällä oli vuoden
aikana 19 taide- tai
valokuvanäyttelyä. Lukittavissa
vitriineissä oli esillä 10 erilaista
näyttelyä, yleensä käsitöitä.
Lähikirjastoista Palosaaren ja
Vähänkyrön kirjastoissa
järjestettiin vaihtuvia näyttelyitä.
 

HANKKEET

2019-2021 Nuoret kirjastoon nyt! hanke edisti ja monipuolisti yhteistyötä koulujen, oppilaitosten
sekä muiden yhteisöjen kanssa ja vahvisti nuorten digitaitoja. Kirjasto tuotiin hankkeessa esille
kaikille avoimena työ- ja oppimisympäristönä. Hankkeen kautta voitiin 
järjestää kirjavinkkauksia, keskustelutilaisuuksia, kirjastotilojen muokkausta nuorten 
mielipiteiden pohjalta, Nuorten Littfest Etkot, Rap-lyriikan työpajoja ja etätapahtumia
koronarajoitukset huomioonottaen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 
hankkeelle 20 000 € avustuksen.

2020-2021 Elämäni sanat - draama ja sanataide lukemisen vauhdittajina hankkeessa on
järjestetty yhdessä Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen kanssa sanataiteilija Anna-
Leena Knuuttilan sanataidetyöpajoja. Pajat sisälsivät lyhyitä, matalan kynnyksen
kirjoitusharjoituksia, jotka sopivat erinomaisesti kohderyhmälle. Kustaalan nuorisokodissa
järjestettiin rap-sanoituksen työpaja, jonka ohjasi Kuningas Pähkinänä tunnettu Pekka
Karppinen. Työpajoissa käytiin läpi rap-sanoituksen teoriaa ja musiikin tekemisen yleisiä
lainalaisuuksia. Osallistujat tekivät työpajoissa myös omia kappaleita, joita tullaan kuulemaan
Taiteiden yönä 2022. Draamapedagogi Carla Fri on työstänyt opettajille suunnattua materiaalia
kirjastopedagogien kirjavinkkausten tueksi. Materiaalin käsittelyä jatketaan edelleen 2022. 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi hankkeelle 15 500 € avustuksen.

 

 

2019-2021 #kokovaasalukee #helavasaläser hankkeen
tavoitteena oli lukemisharrastuksen, kirjastonkäytön ja
monilukutaidon edistäminen. Kohderyhmänä olivat kaikki
vaasalaiset iästä, koulutuksesta, ammatista, työurasta,
harrastuksista tms. riippumatta. Hankkeessa vietiin monet
lukemisen edistämisen idut käytäntöön, päivitettiin lukemisen
edistämisen toimintoja sekä vahvistettiin hyviä käytäntöjä.
Hanke sai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta tukea 
30 000 €.

 

Julius Rinteen taidegrafiikkaa.

Tarja Rinnan taidetta.



LITTFEST

Vaasa LittFest Vasa 2021 järjestettiin 11.-13.11.
hybriditapahtumana. Teemana oli rytmi ja lähes kaikki
tapahtumat streamattiin. 

Ensimmäisenä festivaalipäivänä kuultiin kaksi luentoa
tietokirjailija Marcus Rosenlundin ja näyttelijä Kati
Outisen pitäminä kansalaisopisto Alman juhlasalissa.
Päivä jatkui kaupungintalolla, jossa 30-vuotista
kirjailijauraansa juhliva Sirpa Kähkönen esiintyi
kamarikonsertissa viulisti Minna Pensolan ja pianisti
Heini Kärkkäisen kanssa.

Perjantaina järjestettiin yhteistyössä Svenska
litteratursällskapetin kanssa pääkirjastolla
lounastapahtuma ja iltaohjelmassa kaupungintalolla
esiintyivät mm. kirjailijat Niillas Holmberg, Anneli
Kanto, Heidi von Wright ja Kaj Korkea-aho.

Lauantaipäivä avattiin kirjallisella aamiaisella Kirjan
talolla, jossa vieraina olivat mm. Harri V. Hietikko ja
Henrik Jansson. Muut päivän LittFest-tapahtumat
järjestettiin Åbo Akademin tiloissa Academillilla.
Musiikista vastasi Mathias Sandberg Trio ja illan
juontajana toimi Antti Koivukangas.

Vuoden 2021 lasten ja nuorten tapahtumat sijoitettiin
ajallisesti varsinaisen festivaalin ulkopuolelle. Nuorille
järjestettiin LittFest-etkot, joissa esiintyivät mm. Marko
Hautala, Ilkka Auer, Mervi Heikkilä ja Anders Fager.

LittFestin kävijämäärä jäi selvästi odotettua
pienemmäksi. Voi arvella, että varsinainen kohdeyleisö
on tullut varovaisemmaksi liikkumaan
yleisötapahtumissa ja osittain streamaus tarjosi
mahdollisuuden seurata tapahtumia etänä. Eniten
yleisöä keräsivätkin juuri ne tapahtumat, joita ei
streamattu: Ilta Sirpa Kähkösen kanssa ja Kati Outisen
luento.

Kuvat ylhäältä alas:
Niillas Holmberg. Kuva: Marek Sabogal, Gummerus.

Mervi Heikkilä. Kuva: Hannu Keski-Heiska.
Sirpa Kähkönen. Kuva: Jonne Räsänen, Otava.
Kai Korkea-aho. Kuva: Pekka Homström, S&S.

   Anneli Kanto. Kuva: Marek Sabogal, Gummerus.



VAASAN KAUPUNGINKIRJASTON
VUOSI ALUEELLISTA
KEHITTÄMISTEHTÄVÄÄ
HOITAVANA KIRJASTONA 

Vaasan kaupunginkirjasto hoitaa alueellista kirjastojen
kehittämistehtävää Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan maakunnissa. Toiminnan tavoitteena on
kehittää alueen kirjastojen palveluita ja henkilökunnan
osaamista sekä kirjastojen yhteistoimintaa. 

Koronavuonna 2021 koulutustilaisuudet järjestettiin koko
vuoden ajan verkossa. Tämä mahdollisti entistä laajemman
koulutustarjonnan, ja helpotti myös koulutuksiin
osallistumista. Koulutustilaisuuksia järjestettiin
ennätysmäärä eri aihepiireistä, ja myös osallistujia oli
ennätyksellisen runsaasti. 

 Verkossa toimiminen mahdollisti esimerkiksi virtuaalisen vierailun Englannissa sijaitseviin
Oxfordin, Southamptonin ja Lontoon kirjastoihin, yhteistyön Uumajan kaupunginkirjaston
kanssa sekä hyvin suosituksi nousseen massakirjavinkkauksen kouluille yhdessä alueen
kirjastohenkilöstön kanssa. Yhteistyötä tehtiin paitsi Uumajan kirjaston ja alueen kirjastojen,
myös AVIn ja muiden alueellista tehtävää hoitavien kirjastojen kanssa. Alueemme
kirjastolaiset pääsivät verkostoitumaan samanlaisia tehtäviä hoitavien kollegoiden kanssa
Lanukkaat-, Seniilit-, Barnpampas- ja Seniorpampas-verkostoissa. Musiikkikirjastotyön
tulevaisuuteen liittyen kehitettiin virtuaalinen pakopeli, joka antaa näkökulmia siihen mitä
musiikkikirjasto voisi tulevaisuudessa olla.

 

Akepampas toiminnan maskotti.

Kirjastojen tilojen ja kokoelmien kehittämiseen
keskittynyt pilottiprojekti kuuden kirjaston
(Kokkola, Vimpeli, Kauhajoki, Nurmo, Vaasan
Variska ja Vaasan Vähäkyrö) kanssa saatettiin
päätökseen. Loppuvuodesta aloitettiin uusi,
palvelumuotoilua kirjastojen palvelujen
kehittämisessä hyödyntävä projekti, jossa on
mukana kahdeksan kirjastoa (Nurmon kirjasto,
Lestijärven kunnankirjasto, Lappajärven
kunnankirjasto, Vetelin kunnankirjasto,
Kruunupyyn kunnankirjasto, Pedersören
kunnankirjasto, Vaasan Variskan ja Palosaaren
kirjastot). Jokainen osallistuva kirjasto kehittää
haluamaansa osaa omista palveluistaan,
projektien aiheina ovat esimerkiksi erilaiset
omatoimikirjastoon liittyvät asiat, kouluyhteistyö
ja uusista palveluista viestiminen asiakkaille.

Kruunupyyn kirjaston palvelumuotoilutyöpaja.
Kuva: Tanja Markkula.



TILASTOKATSAUS

Vuoden 2021 lainatuin sekä suomen- että ruotsinkielinen aikuisten romaani
oli Delia Owensin Suon villi laulu. Bestselleriksi ympäri maailman kohonnut
romaani on hieno kasvutarina, murhamysteeri ja lumoava luontokuvaus.

Suomenkielinen lainatuin tietokirja oli Eeva Kolun Korkeintaan vähän
väsynyt eli kuinka olla tarpeeksi maailmassa, jossa mikään ei riitä. Kirja
kertoo 2000-luvun burnoutkulttuurista. Ruotsinkielinen lainatuin aikuisten
tietokirja oli Johanna Holmströmin elämäkertateos ”Borde hålla käft” : en
bok om Märta Tikkanen. 

Vuoden 2021 lainatuin suomenkielinen lastenkirja oli Jujja Wieslanderin
Lehmä Liukumäessä. Tämä ohitti monena vuonna ykköspaikkaa pitäneen
Tatu ja Patu kirjan. Lainatuin ruotsinkielinen lastenkirja oli sama kuin
kahtena edellisenä vuotena eli Sven Nordqvistin Pannkakstårtan. 
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Teksti: Anna Pakka, Minna Rinta-Valkama, Jimmy
Pulli, Tanja Markkula, Anna-Maija Koskimies 

ja Leena Nyqvist.
 
 Taitto: Anna Pakka
 


