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ALLMÄNT
Till Vasa stadsbibliotek hörde år 2021
huvudbiblioteket, sju närbibliotek,
bokbussen Rölli, två patientbibliotek samt
Boken kommer-servicen. 

Huvudbiblioteket är beläget i närheten av
Vasas centrum. På huvudbiblioteket finns
utöver ett omfattande material även
många läsplatser samt olika evenemangs-
och arbetsrum. Huvudbiblioteket
sanerades och utvidgades år 2001, varvid
huvudbibliotekets 20-årsjubileum firades
år 2021. Till ära för jubileet arrangerades
evenemang som passade in i de
exceptionella förhållandena samt en
fotoutställning om huvudbibliotekets
historia.

Golvens, trappornas och broarnas trädelar
i huvudbiblioteket slipades och lackades
på hösten. Detta medförde ändringar
både i öppettider och hur man kunde röra
sig i biblioteket under flera veckor.
 
Träffpunkt Huudis bibliotek och
ungdomsgård finns i anslutning till
Huutoniemen koulu. Huudi samarbetar
aktivt med skolan och ordnar också
evenemang för områdets
vuxenbefolkning. Huudi stängdes 4.10 på
grund av en golvrenovering. Biblioteket
var stängt till slutet av året.

Brändö bibliotek finns i en egen byggnad
invid Brändö torg. Biblioteket är viktigt för
närområdets invånare. Brändö biblioteks
tidningsläsesal används mycket och där
ordnas även tillfälliga konstutställningar.

Sundom bibliotek. Foto: Annika Söderlund.

Biblioteken i Sundom och Lillkyro är
meröppna bibliotek. De kan användas
kvällar och helger med bibliotekskort även
då det inte finns personal på plats.
Sundom meröppna bibliotek finns i
samma byggnad som skolan och har ett
mycket intensivt samarbete med skolan.
Lillkyros bibliotek är en mycket aktiv aktör
inom sitt område och i biblioteket ordnas
sagostunder, författarbesök,
konstutställningar och annan verksamhet.

Biblioteket i Merikart. Foto: Ulla Parkkomäki.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Biblioteket i Merikart är det minsta av 
våra närbibliotek. Biblioteket stängdes
temporärt 14.9. Det är meningen att
biblioteket får nya mera
självbetjäningsinriktade utrymmen i
Merikaarron koulu i samband med skolans
renovering och utvidgning inom några år. 



Variska bibliotek fungerar i samma byggnad som Variskan koulu. Variskan koulu
saneras och på samma tomt byggs en ny enhetsskola. Saneringen inleddes på våren och
efter att gårdsområdet öppnades stängdes biblioteket exceptionellt på midsommaren
och öppnades på nytt för kunderna 2.8. Rutterna till biblioteket har ändrats i och med
saneringen hela tiden och även andra faktorer i anslutning till detta har inverkat på
bibliotekets verksamhet hela året.

Sunnanvik bibliotek finns i samma byggnad som skolan. Biblioteket samarbetar aktivt
med skolan, daghemmen och invånarföreningen. I biblioteket ordnas sagostunder och en
bokcirkel.Suvilahden koulu renoverades på hösten, varför man var tvungen att ändra på
bibliotekets öppettider. Biblioteket var också emellanåt stängt under renoveringen.

Bokbussen Rölli gör det möjligt att använda biblioteket i stadsdelar där avståndet till
närmaste bibliotek är långt. Rölli kör runt i Vasa och erbjuder bibliotekstjänster även till
daghem och skolor. Rölli har cirka 90 hållplatser och används mycket särskilt av barn
och äldre Vasabor. Bokbussen börjar redan vara ganska gammal och har därför varit ur
bruk flera gånger på grund av reparation.

Vasa fängelse. Foto: Vasa fängelse.

 
 

Gamla Vasa sjukhus bibliotek betjänar sjukhusets
patienter och personal. Sjukhuset behövde utrymmena
i egen användning och bibliotekets verksamhet
upphörde i december 2021. Bokbussen Rölli började
besöka sjukhuset efter att biblioteket stängdes.

Dammbrunnens och stadssjukhusets patientbibliotek
betjänar närmast patienter och deras anhöriga. Boken
kommer-verksamheten är avsedd för de Vasabor som
på grund av t.ex. hög ålder inte själva kan besöka
biblioteket. Antalet kunder inom Boken kommer-
verksamheten uppgick till 40. 

Vasa stadsbibliotek levererar också bokdepositioner till
Vasa fängelse. Förutom till fängelset levererar
biblioteket bokpaket till 14 mindre anstalter runtom i
Vasa, exempelvis till servicehemmen Kaarlentupa och
Fylgia. 



 
Den globala coronapandemin började på våren 2020 och hade stor inverkan på hela samhället.
Pandemin fortsatte år 2021. Biblioteket behövde inte längre stängas på grund av pandemin, 
men kunderna var emellanåt tvungna att uträtta sina ärenden i biblioteket snabbt och
coronarestriktionerna påverkade allas vardagliga arbete.

Man undvek närkontakt hela året och den starka munskyddsrekommendationen gällde 
såväl personalen som kunderna. Kundbetjäning bakom plexiglas, handdesinfektionsautomater,
säkerhetsdekaler och en regelbunden desinficering av apparaturen var det nya normala.

Myndigheternas coronaanvisningar stramades åt och luckrades upp hela tiden då epidemiläget
förändrades, vilket försvårade en långsiktig planering av verksamheten och förorsakade ändringar
med en mycket snabb tidtabell t.ex. i användningen av utrymmena. Emellanåt var man tvungen 
att ta läsplatser ur bruk som sedan åter togs i användning då epidemiläget blev bättre. De tillåtna
deltagarantalen i mötesrummen ändrades i praktiken varje månad under hela året.

Bibliotekspersonalen klarade det andra coronapandemiåret bra, fastän osäkerheten hur situationen
kommer att utvecklas och de kontinuerliga ändringarna var påfrestande.

 
 ÄNDRINGAR I

PERSONALEN

Bibliotekets mångåriga servicechef Marja Mikola
övergick till andra uppgifter inom Vasa stad 1.4.
Till tf servicechef för att lotsa den
områdesindelade och interna servicen övergick
ansvariga serviceplaneraren Jimmy Pulli. 

Kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola
flyttade för att arbeta till en annan stad hösten
2021. Kulturchef Sanna Bondas blev tf kultur- 
och biblioteksdirektör. Tjänsten som kultur- och
biblioteksdirektör lediganslås i mars 2022.

Den mångåriga caféföretagaren i huvudbiblioteket
sade upp avtalet på hösten och verksamheten
upphörde i december 2021, då man genast
började söka en ny caféföretagare.

Café Proosa. Foto: Sanna Bondas.

CORONAPANDEMIN



Vasa stadsbibliotek övergick till att använda nätbiblioteket Finna 1.3.2021. Ändringen krävde inga
särskilda åtgärder av kunderna utan lånen, reserveringarna och avgifterna överfördes automatiskt
till det nya systemet. Egna listor som gjorts i gamla nätbiblioteket Saga överfördes inte automatiskt,
varför Saga var öppet ända till juli. På så sätt hann kunderna flytta sina favoritlistor till Finna.

NYA NÄTBIBLIOTEKET FINNA 
 

Nätbiblioteket Finna är en del av den
riksomfattande Finna-söktjänstens helhet. För
utvecklandet och upprätthållandet av den svarar
Nationalbiblioteket. I servicen Finna ingår flera
hundra arkiv, museer och bibliotek och material
från dessa erhålls på en gång från den
riksomfattande Finna.fi-söktjänsten. 

Under den första månaden fick biblioteket mycket
respons om bytet, men efter det blev användarna
småningom vana med det nya nätbiblioteket.
Efter att Finna tagits i bruk kunde vi genomföra
många önskade förbättringar. Internetbetalning
togs i användning i början av juni och möjligheten
att betala förseningsavgifter hemifrån via
inhemska nätbanker togs emot som en bra och
välkommen förbättring. Också att kunna spara sin
egen lånehistoria, som många frågat efter, blev
möjligt i Finna. Kunden kan i nätbiblioteket spara
sin egen lånehistoria. 

I slutet av juni utsattes bibliotekssystemet för en
sabotageprogramattack. Kundernas
personuppgifter blev inte stulna i attacken. Man
var tvungen att stänga biblioteken för några
dagar eftersom bibliotekssystemet var ur bruk.
Man gick även miste om uppgifter om lånen,
fastän systemet kunde returneras från
säkerhetskopian. 



Tanken om ett grönt bibliotek och återvinning
förstärktes i Vasa stadsbibliotek, då huvudbiblioteket
öppnade antikvariat Finlandia Kirjas
bokinsamlingspunkt 18.2. 

Kunderna fick föra till insamlingen gamla böcker
som t.ex. biblioteket inte tar emot eller som inte
passar i bokbyteshyllan. Kunderna skulle själva 
packa in sina böcker och sätta dem i insamlingslådan
med sina kontaktuppgifter. Då lådan var full,
skickades böckerna till Finlandia Kirjas lager och 
för ett paket med minst 10 böcker fick kunden ett
presentkort till Finlandia Kirjas nätbutik.

Finlandia Kirja satte de donerade böckerna antingen
till försäljning i sitt antikvariat eller så återanvändes
de och av dem tillverkades ekologiskt
isoleringsmaterial. Men i vilket fall som helst, så 
gick alla donerade böcker till återanvändning och
användes på nytt i någon form. Till
insamlingspunkten fick man inte lämna illaluktande,
smutsiga eller mögliga böcker eller
uppslagsverksserier.

Den nya insamlingsmodellen fick mycket publicitet
och kunderna förde flitigt böcker till
insamlingspunkten. Problem uppstod nästan genast i
början då det var problem med inpackningen och fel
sorts material inlämnades till insamlingen. Även
packningsmaterial försvann från insamlingspunkten.
Detta resulterade i extra arbete och kostnader för
personalen samt att fel typ av böcker förstördes. 

Försöket pågick ett år och upphörde i februari 2022. 
Man beslöt ännu utveckla samarbetsmodellen
ytterligare för en ny eventuell insamling.

Foto: Riitta Konster.

SAMARBETET MED 
ANTIKVARIAATTI FINLANDIA KIRJA

 



Idrottsredskap och annat

Utlåningen av idrottsredskap inleddes 2020 och
idrottsservicen donerade mera redskap under år
2021. I december fick biblioteket 10 par skridskor
för pojkar som kunde lånas förutom från
huvudbiblioteket även från närbiblioteken. 

I september utvidgades bibliotekets samling
ytterligare. Vasa stads grönområdesenhet
donerade till biblioteket två rosktånger, för att
underlätta insamlingen av rosk utan att behöva
smutsa händerna. Biblioteket fick också en ukulele
i donation. 

                                                                          Säsongkort 

Utlåningen av säsongkort fortsatte då Vasalagen kunde återgå till en mer normal
föreningsverksamhet efter första coronapandemiåret. För sommarsäsongen donerade
fotbollsföreningarna VPS/IFK två säsongkort för utlåning. Det ena säsongkortet berättigar 
till en plats på gavelläktaren och den andra till huvudläktaren. Bobollslaget Mailattaret 
donerade också två säsongkort. Genom att visa upp säsongkortet kom man in på 
Ykköspesis grundserie- och semifinalmatcher på hemmaplan år 2021. 

I september donerade Kiisto till biblioteket fyra säsongkort till damernas
hemmavolleybollmatcher i grundserien under säsongen 2021-2022. Från huvudbiblioteket
kunde man låna två säsongkort och från Variska bibliotek två, där även största delen av
matcherna spelades. Vaasa Sport donerade i oktober två sittplatssäsongkort till Sports
hemmamatcher. Utlåningen av alla säsongkort var populär. 

SAMLING

Foto: Marika Vähäkuopus.

VPS/IFK:s donering av säsongskort till biblioteket.
Foto: Max Bäckman.



E-material

Vårt avtal med E-boktjänsten Ellibs upphörde 2021.
Användningen av Ellibs fortsatte efter det med hjälp av
det riksomfattande samlingsprojektet för barn- och
ungdomslitteratur. Fastän innehållet i Ellibs nuförtiden
fokuserar på ljudböcker för barn och ungdomar, finns
det i tjänsten fortsättningsvis en liten samling av
litteratur för vuxna. För vuxna skaffades e- och
ljudboktjänsten Biblio. 
 

BARN- OCH UNGDOMSBIBLIOTEKSARBETET

De under coronapandemin hela tiden ändrade restriktionerna präglade barn- och
ungdomsbiblioteksarbetet även år 2021. Barnen, ungdomarna och familjerna kunde
ändå besöka biblioteket hela tiden. Även grupper inom småbarnspedagogiken och den
grundläggande utbildningen togs emot en grupp åt gången med tidsbeställning under
hela året. 

Pedagogiskt arbete gjordes mycket både på distans och via videon, vilket möjliggjorde
t.ex. en förmedling av boktips till flera klasser på en gång. Sjundeklassisternas
traditionella författarbesök genomfördes virtuellt. Finskspråkiga åk 7-9 fick besök av
Aleksis Salusjärvi och de svenskspråkiga av Lisa Bjärbo från Sverige. 

Virtualitet utnyttjades även på LittFests förfest som ordnades för unga i september, och
som ingick som en del i projektet Nuoret kirjastoon nyt! i samarbete med förläggaren
och författaren Tiina Hautala. I Drama-salen samlades en liten live-publik, men
programmet spelades in och delades ut till skolornas åk 7-9 och till läroanstalterna på
andra stadiet.

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



För barn under skolåldern och deras familjer
planerade man läspass: Läspasset till
Fjäderholmarna (under 3 år), läspasset för
sagoäventyrare (3-4 år) och läspasset för
upptäcktsresande (5-6 år). De färggranna passen
innehåller roliga uppgifter och passliga boktips för
de olika åldersgrupperna. Läspassen kan både
familjerna och småbarnspedagogiken använda. Barn
under skolåldern fick också prova på ett virtuellt
sagoäventyr, som gick runt i daghemmen på våren.

Bekanta evenemang var sagostunderna och
babypoesi. Sagostunder ordnades under
coronapandemin mindre än tidigare, men
babypoesin var populär bland babyfamiljerna på
hösten. 

 

En sagodag firades med sagostunder som personalen ordnade i Drama-salen och i
Båtparken samt med Wasa teaters föreställning ”Det osynliga barnet”. Under
höstlovsveckan ordnade LUMA-center i Österbotten en vetenskapsdag i
huvudbiblioteket för juniorer. I december ordnade personalen föreställningar med
jultema i Variska bibliotek och Drama-salen. Under sportlovsveckan och på sommaren
kunde barn och ungdomar delta i Ertes riksomfattande kampanjer i Seinäjoki.

 

Grodan Lulu är maskot för barnbiblioteksarbete.
 

Logon för babypoesi.
 



I sommaren ingick också som vanligt ”Sommarkul för barnen på biblioteket” för barn i åk
1-6. Eftersom Variska bibliotek var stängt ordnades Gamla Vasas och Korsnästågets
områdenas Sommarkul-verksamhet i Gamla Vasas museum. På höstterminen ordnades
de traditionella Ettornas bibbakvällar för förstaklassisterna och deras föräldrar. På grund
av coronapandemin var man tvungen att flytta fram en del av kvällarna till en senare
tidpunkt på hösten. 

I början av året inrättades i Vasa AKE pampas (Regionalt utvecklingsuppdrag) barn- och
ungdomsbiblioteksgrupper, med representanter för biblioteken i området. Den
finskspråkiga gruppen fick namnet Lanukkaat och den svenskspråkiga Barnpampas.
Båda grupperna ordnade på hösten digitala boktips för åk 5-6 i skolorna i Österbotten,
Syd-Österbotten och i Mellersta Österbotten. Med fjärranslutning kunde boktipsarna i
området dela med sig av sina bästa boktips till flera hundra elever. Den finskspråkiga
gruppen inledde en boktipskampanj, där bibliotekens personal via fjärranslutning ger
boktips till varandra om den genre som man överenskommit om till överenskommen
åldersgrupp.

 



TILL VUXNA RIKTADE
EVENEMANG OCH
UTSTÄLLNINGAR

Det var mycket svårt att ordna evenemang då
coronarestriktionerna inverkade bl.a. på tillåtna
deltagarantal och kunde ändras från evenemangets
överenskomna tidpunkt till evenemangets egentliga
tidpunkt. Några evenemang var man tvungen att 
ställa in trots stora förberedelser.

Vasa stadsbibliotek deltog i kampanjen Temaåret 
för forskningsbaserad kunskap. Detta var temat för
föreläsningar som producerades på Kultur &
bibliotekets You tube-kanal. FT, överlärare och
facklitterära författaren Ari Haasio berättade om
disinformation och författaren Linda Mannila höll
ett föredrag med rubriken Vad kan vi tro på?
Föreläsningarna kunde ses till slutet av år 2021.

Marika Helovuo utbildare i litteratur gav ett virtuellt
boktips i maj då hon tipsade om sommarläsning.
Helovuos framträdanden är populära och också till 
den här tillställningen hade en stor publik anmält sig.

På hösten kunde man ordna några större
författarbesök live. I september berättade Juha 
Itkonen i huvudbibliotekets Drama-sal om sin nyaste
roman Kaikki oli heidän. Historiker Teemu Keskisarjas
framträdande ordnades i ett större utrymme i
stadshusets festsal. Keskisarjas nyaste verk tar upp
mordet på Kyllikki Saari. Tillställningen som ordnades 
i oktober var nästan fullsatt.

Med projektfinansiering kunde vi bjuda Vasapubliken
på livemusik och de här uppträdandena var mycket
populära. I oktober gjorde Jarkko Martikainen, känd
från bandet YUP, en solospelning i huvudbibliotekets
Dramasal. I oktober fick vi till Vasa Maarit Hurmerinta
som uppträdde i en fullsatt Drama-sal. 

Jarkko Martikainen. Foto: Tomi Palsa.

Juha Itkonen. Foto: Laura Malmivaara.

Marika Helovuo. Foto: Mikko Silvennoinen.



Om bibliotekets
utställningsutrymmen görs
många reserveringar. I
huvudbibliotekets konstkorridorer
Tema och Gallerian ordnades
under året 19 konst- eller
fotoutställningar. I de låsbara
vitrinerna presenterades 10
olika utställningar, vanligtvis
handarbeten. I Brändö och
Lillkyro närbibliotek ordnades
temporära utställningar. 
 
PROJEKT

Projektet 2019-2021 Nuoret kirjastoon nyt! effektiverade samarbetet med skolor, läroanstalter
samt andra samfund och förstärkte ungas digitala färdigheter. I projektet togs biblioteket upp
som en för alla öppen arbets- och inlärningsmiljö. Inom ramen för projektet kunde man ordna
boktips, diskussioner, planera biblioteksrum utgående från ungdomars egna idéer, LittFests
förfest för unga, workshoppar i raplyrik samt evenemang på distans med beaktande av
coronarestriktionerna. Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland beviljade projektet
ett understöd på 20 000 €.

2020-2021 Elämäni sanat - Orden i mitt liv: draama ja sanataide lukemisen vauhdittajana.
Tillsammans med Österbottens socialpsykiatriska förening ordnades ordkonstverkstäder med
ordkonstnären Anna-Leena Knuuttila. Verkstäderna innehöll korta och lätta skrivövningar som
passade utmärkt för målgruppen. I Gustavsro ungdomshem ordnades en verkstad om raptexter
som leddes av Pekka Karppinen, känd som Kuningas Pähkinä. I verkstäderna behandlades teori
gällande raptexter och allmänna rättsligheter vid musikskapande. I verkstäderna gjorde
deltagarna också egna sångstycken som vi kommer att få höra på Konstens natt 2022.
Dramapedagog Carla Fri har bearbetat material riktad till lärare som stöd för boktipsen av
bibliotekspedagogerna. Bearbetning av materialet fortsätter än år 2022.
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beviljade projektet 15 500€ i understöd.

 

 

Målet med projektet 2019-2021 #kokovaasalukee 
#helavasaläser var att utveckla läsningen som
hobby, biblioteksanvändningen och multilitteracitet.
Alla i målgruppen var Vasabor i olika ålder, yrke,
karriär, hobbyer mm. I projektet togs många idéer i
användning för främjande av läsning, metoder för
främjande av den dagliga läsningen samt
förstärkande av en god praxis.
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
beviljade projektet ett stöd på 30 000 €. 

 

Julius Rinnes konstgrafik.
 

Tarja Rintas konst.
 



LITTFEST

Vaasa LittFest Vasa 2021 arrangerades 11-13.11
som ett hybridevenemang. Temat var rytmen och
nästan alla evenemang streamades. 

På första festivaldagen fick vi höra två föreläsningar:
facklitterära författaren Marcus Rosenlund och
skådespelaren Kati Outinen i medborgarinstitutet
Almas festsal. Programmet fortsatte vid stadshuset,
där Sirpa Kähkönen som celebrerade sin 30-åriga
författarkarriär, uppträdde på kammarkonsert
tillsammans med violinist Minna Pensola och pianist
Heini Kärkkäinen.

På fredagen arrangerades i samarbete med Svenska
litteratursällskapet en lunchträff i huvudbiblioteket
och i kvällsprogrammet i stadshuset deltog bl.a. 
 författarna Niillas Holmberg, Anneli Kanto, Heidi
von Wright och Kaj Korkea-aho.

Lördagen inleddes med en litterär frukost i Bokens
hus, som gästades bl.a. av Harri V. Hietikko och
Henrik Jansson. Dagens andra LittFest-evenemang
ordnades i Åbo Akademis utrymmen i Academill. 
För musiken svarade Mathias Sandberg Trio och
kvällens konferencier var Antti Koivukangas.

Årets 2021 evenemang för barn och ungdomar var
tidsmässigt förlagda utanför den egentliga
festivalen. För unga ordnades LittFests förfest, då
bl.a. Marko Hautala, Ilkka Auer, Mervi Heikkilä och
Anders Fager deltog.

LittFests besökarantal var betydligt mindre än
väntat. Förmodligen har den egentliga målgruppens
deltagande i evenemang blivit försiktare och med
hjälp av streaming kunde man också följa med
evenemanget på distans. Mest publik samlade också
de evenemang som inte streamades: En kväll med
Sirpa Kähkönen och Kati Outinens föreläsning.

Bilderna uppifrån ner:
:Niillas Holmberg. Foto: Marek Sabogal, Gummerus.

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

   Anneli Kanto. Foto: Marek Sabogal, Gummerus.



VASA STADSBIBLIOTEKS ÅR
SOM BIBLIOTEK SOM SKÖTER
ETT REGIONALT
UTVECKLINGSUPPDRAG 

Vasa stadsbibliotek sköter ett regionalt utvecklingsuppdrag
för bibliotek i landskapen Södra Österbotten, Mellersta
Österbotten och Österbotten. Syftet med verksamheten är
att utveckla områdets biblioteksservice och personalens
kompetens samt bibliotekens gemensamma verksamhet. 

Under coronaåret 2021 ordnades alla utbildningar på nätet.
Detta möjliggjorde ett ännu större utbildningsutbud och det
var lättare att delta i utbildningar. Ett rekordstort antal
utbildningar med olika tema ordnades och även
deltagarantalet var rekordstort. 

 Nätet möjliggjorde exempelvis ett virtuellt besök i England, i Oxfords, Southamptons och
Londons bibliotek, ett samarbete med stadsbiblioteket i Umeå samt boktips i större
omfattning till skolor i samarbete med bibliotekspersonalen i området, vilket blev mycket
populärt. Förutom med Umeå bibliotek samarbetade man med biblioteken i regionen och
även med regionförvaltningsverk och andra bibliotek som sköter regionala uppgifter.
Biblioteksanställda i vårt område kunde bilda nätverk med sina kolleger som sköter liknande
uppgifter i nätverken Lanukkaat, Seniilit, Barnpampas och Seniorpampas. I anslutning till
musikbiblioteksarbetets framtid utvecklade man ett virtuellt rymningsspel, som ger
synpunkter på hur musikbiblioteken kan se ut i framtiden.

 

Maskoten för Akepampas verksamheten.
 

Ett pilotprojekt med sex bibliotek (Karleby,
Vindala, Kauhajoki, Nurmo samt Variska och
Lillkyro bibliotek i Vasa) om utvecklande av
bibliotekslokaler och samlingar genomfördes. I
slutet av året inleddes ett nytt projekt som ska
utnyttja serviceutformning i utvecklandet av
biblioteken. I projektet deltar åtta bibliotek
(Nurmon kirjasto, Lestijärven kunnankirjasto,
Lappajärven kunnankirjasto, Vetelin
kunnankirjasto, Kronoby kommunbibliotek,
Pedersöre kommunbibliotek, Variska och Brändö
bibliotek i Vasa). Varje bibliotek som deltar
utvecklar den del av sin service som de önskar,
projektens teman är exempelvis olika frågor i
anslutning till meröppna bibliotek,
skolsamarbetet och informering av nya tjänster
till kunderna. 

Workshop inom pilotprojektet servicedesign i Kronoby bibliotek. 
Foto: Tanja Markkula.

 



STATISTISK ÖVERSIKT

Den mest utlånade boken år 2021 både på finska och svenska var Delia
Owens roman Där kräftorna sjunger. Romanen som blivit en bestseller i
hela världen är en fin berättelse om att klara sig, ett mordmysterium och 
en fängslande naturbeskrivning.

Det finskspråkiga mest utlånade facklitterära verket var Eeva Kolus
Korkeintaan vähän väsynyt eli kuinka olla tarpeeksi maailmassa, jossa
mikään ei riitä. Boken berättar om 2000-talets burnout-kultur. Det mest
utlånade svenskspråkiga facklitterära verket var Johanna Holmströms
biografiska verk ”Borde hålla käft” : en bok om Märta Tikkanen.  

Den mest utlånade finskspråkiga barnboken år 2021 var Jujja Wieslanders
Lehmä Liukumäessä, som gick förbi Tatu ja Patu boken som varit
populärast i flera år. Den mest utlånade svenskspråkiga barnboken var,
liksom under föregående två år, Sven Nordqvists Pannkakstårtan. 
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BIBLIOTEKET I SIFFROR 2021

utlåning
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366
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