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Vaasan kulttuuri- ja kirjastopalvelut,

Vaasan kaupunginkirjasto

2020



YLEISTÄ

• Pääkirjasto sijaitsee keskeisellä

paikalla lähellä Vaasan keskustaa.

Pääkirjastossa on runsaan aineiston

lisäksi paljon lukupaikkoja sekä erilaisia

tapahtuma- ja työskentelytiloja.

• Kohtaamispaikka Huudin kirjasto ja

nuorisotila toimii Huutoniemen koulun

yhteydessä. Huudi tekee aktiivista

yhteistyötä koulun kanssa ja järjestää

myös alueen aikuisväestölle

tapahtumia.
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Vaasan kaupunginkirjastoon kuuluu pääkirjasto, seitsemän lähikirjastoa,

kirjastoauto Rölli, kaksi potilaskirjastoa sekä kotipalvelutoimintaa.

• Merikaarron kirjasto on pienin

lähikirjastomme. Se on auki vain

yhtenä iltana viikossa ja sijaitsee

samassa rakennuksessa päiväkodin

kanssa. 

• Palosaaren kirjasto sijaitsee omassa

rakennuksessa Palosaaren torin

laidalla. Palosaaren lehtilukusalissa

järjestetään säännöllisesti taide-

näyttelyitä.
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Vähänkyrön kirjaston uusi nuorten aikuisten oma tila. 

Kuva: Kati Vuorenmaa.

• Sundomin ja Vähänkyrön kirjastot

ovat omatoimikirjastoja. Niitä

pääsee käyttämään iltaisin ja

viikonloppuisin kirjastokortilla

silloinkin, kun henkilökuntaa ei ole

paikalla.

Vähänkyrön kirjastossa tehtiin

keväällä 2020 isoja tilamuutoksia.

Taustalla oli AVI:n rahoittama

hanke Nuoret kirjastoon. Nyt sekä

kokoelmien ja tilojen

saavutettavuusprojekti, jota veti

AKE (kirjastojen alueellinen

kehittämistehtävä). Nuorten

osastoa uudistettiin ja se sai

myös enemmän tilaa. Aikuisten

osastolla kirjoja sijoiteltiin uudella
tavalla ja 

genrejaottelua 

laajennettiin.



• Variskan kirjasto juhli 30-vuotis syntymäpäiväänsä syyskuussa, sillä

koulun ja kirjaston toiminta käynnistyi syksyllä 1990. Kirjasto on

säilynyt tärkeänä alueensa keskuksena niin koululaisille kuin muillekin

ristinummelaisille. Syksyllä 2020 alettiin valmistautua kiinteistön

peruskorjaukseen ja viereen rakennettavan uuden yhtenäiskoulun

tuomiin muutoksiin.

• Suvilahden lähikirjasto toimii samassa tilassa koulun kanssa. Kirjasto

tekee tiivistä yhteistyötä koulun, päiväkotien ja asukasyhdistyksen

kanssa.

• 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.

Kirjastoauto Rölli sai reitilleen uudet pysäkkimerkit kevään ja kesän

2020 aikana. Vanhat keltaiset pysäkkimerkit vaihdettiin nykyaikaisiin

Vaasan kaupungin uuden ilmeen mukaisiin sinipohjaisiin

pysäkkimerkkeihin. Kirjastoauto Röllin aikataulu- ja reittitiedot vietiin

tässä yhteydessä helppokäyttöiseen karttasovellukseen. Sovelluksesta
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Uusi pysäkkimerkki.

Kuva: Kai Lehtinen.

voi katsoa kartalla kunkin päivän kirjastoautopysäkit

ja kellonajat. Karttasovelluksen tuotti Vaasan

kaupungin Paikkatietopalvelut.



• Kotipalvelu on tarkoitettu niille

vaasalaisille, jotka eivät esim.

korkean iän takia pääse itse

asioimaan kirjastossa.

Asiakkaita kotipalvelulla oli

hieman alle 40.

• Vanhan Vaasan sairaalan

kirjasto palvelee sairaalan

potilaita ja henkilökuntaa.

Tammikartanon ja

kaupunginsairaalan potilas-

kirjasto palvelee lähinnä

potilaita ja heidän omaisiaan.

Kirjastosta toimitetaan

siirtokokoelmia myös Vaasan

vankilaan.
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Vähänkyrön kirjaston uusi nuorten aikuisten oma tila. 

Kuva: Kati Vuorenmaa.

Vanhan Vaasan sairaalan kirjasto. 

Kuva: André Storfors.



KIRJASTOJEN 

KIINNIOLOA

KEVÄÄLLÄ

Suvilahden kirjaston suojapleksi asiakaspalvelupisteessä. 

Kuva: Jukka Kaartinen.



• Maailmanlaajuinen koronapandemia aiheutti

poikkeusolot keväällä 2020 ja muutti toimintaa myös

kirjastoissa. Kaikki Vaasan kirjastot jouduttiin

sulkemaan taudin leviämisen estämiseksi 18.3.-1.6.

väliseksi ajaksi. Kirjastoauto Rölli ei ajanut 18.3.-

31.8. Kevääksi suunniteltuja tapahtumia siirrettiin

verkkoon lyhyellä aikataululla ja pystyimme

tarjoamaan asiakkaille kirjavinkkausta,

kirjailijavierailuja sekä lapsille omaa ohjelmaa

Kulttuuri&kirjasto Youtube-kanavalla.

• Sulun aikana valmistauduimme avaamiseen ja

tilasimme henkilökunnan käyttöön visiireitä ja

maskeja.
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maskeja. Asiakaspalvelutiskeille sekä kirjastoautoon asennettiin suojapleksit ja lattioille teipattiin

turvavälitarroja. Käsidesiautomaatteja ja pumppupulloja hankittiin sekä henkilökunnan että

asiakkaiden käyttöön.

• Pääkirjasto sekä Vähänkyrön lähikirjasto avattiin osittain varausten noutoa varten 11.5.-1.6.

välisenä aikana. Asiakkaita ohjeistettiin jonottamaan turvavälein ja sisälle varauksia noutamaan

päästettiin kerrallaan vain rajattu määrä ihmisiä. Palvelu oli erittäin suosittu ja monet asiakkaat

olivat enemmän kuin tyytyväisiä päästyään hakemaan lukemista.

Pääkirjaston ikkunakoristeluita koronasulun aikana.

Kuva: Elina Kupari.



• Kirjasto oli tavoitettavissa koko kevään sulun ajan. Kirjastoon saattoi

soittaa tai lähettää sähköpostia, jos halusi kysyä jotain tai uusia

lainoja. Uutena palveluna otimme käyttöön chat-palvelun, jonka

kautta saattoi esittää mm. tietopalvelukysymyksiä. Kirjaston

työntekijät päivystivät arkisin chatissä. Myös kirjaston digitalkkari

antoi apua etänä niin puhelimitse, sähköpostilla kuin chatinkin kautta.

Chat-palvelu suljettiin 18.8. teknisten ongelmien ja hiljentyneen

käytön takia.

• Kirjasto otti käyttöön uusia e-aineistopalveluita kuten elokuvien

suoratoiston Viddlan ja aikakauslehtien etänäkin käytettävän EMagz-

palvelun. Tarjosimme asiakkaille etätukea näiden käyttämistä varten.
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E-lehtien suosio kasvoi huimasti ja vallitsevat poikkeusolot ohjasivat asiakkaita e-lehtien ja –kirjojen käyttäjiksi. E-

aineistojen lisäys ja opastus niiden käyttöön kannatti, sillä käyttö kasvoi n. 27% edellisestä vuodesta.

• E-aineistoja käytetään kirjastokortilla ja PIN-koodilla, jotka yleensä hankitaan käymällä kirjastossa

henkilöllisyystodistuksen kanssa. Poikkeusolojen aikana pystyimme ottamaan käyttöön tilapäisen asiakastunnuksen,

joka voitiin myöntää etänä asiakkaille. Tilapäinen asiakastunnus mahdollisti e-aineiston käytön, vaikka ei olisi ollut

ennestään kirjastomme asiakas. Unohtuneen PIN-koodin tilalle pystyi myös tilaamaan uuden koodin verkon kautta.

• Koko vuosi 2020 toimittiin poikkeusolojen ehdoilla. Vain kesällä oli rauhallisempaa ja tilanne normalisoitui hetkeksi.

Joitakin lähitapahtumiakin pystyttiin järjestämään. Syksyllä jatkui tasapainottelu koronarajoitusten ja

palveluntarjoamisen kanssa. Vuosi opetti nopeaa reagointia ja epävarmuuden sietämistä,

koska tilanteet muuttuivat hyvinkin nopealla aikataululla.

Pääkirjaston ikkunakoristeluita koronasulun aikana.

Kuva: Elina Kupari.



TALOUDELLISET HAASTEET
• Vuosi 2020 oli haasteellinen koronan lisäksi myös Vaasan kaupungin

taloudellisen tilanteen takia. Kaupunki asetti hankintakiellon 17.2. ja

tämä kesti vuoden loppuun saakka. Suurin osa kevään

ennakkokirjoista ehdittiin tilata ennen hankintakiellon alkamista ja

välttämättömimmät uutuudet pystyttiin tilaamaan hankintakiellon

aikanakin. Aineistokokoelmaan mahdollisesti jääneitä aukkoja

paikataan tarvittaessa.

• Seuraava poikkeustilanne koettiin joulukuussa, kun koko kirjaston

henkilökunta lomautettiin. Lähikirjastot sulkivat ovensa 16.12. ja

pääkirjasto 20.12. Asiakkaita tiedotettiin sulusta ja kehotettiin

lainaamaan paljon lukemista joulunpyhiksi. Ovet aukesivat

asiakkaille uudelleen uuden vuoden jälkeen.
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Kuva: Jimmy Pulli.

KIRJASTOKORTIT 

SAIVAT 

UUDEN ILMEEN
• Vaasan kaupunginkirjaston kirjastokortit

saivat uuden ilmeen kesän 2020 alussa.

Uudet kirjastokortit toistavat Vaasan

kaupungin virallisia värejä ja innoitusta

on haettu myös kaupungilla käytössä

olevista piktogrammeista. Kortteihin

valitut piktogrammit kuvastavat kirjaston

tarjoamia palveluita ja tunnelmia.

• Kirjastokortin hakija voi jatkossa valita

kirjastokorttinsa kolmesta eri väristä ja

kuosista. Pinkkiä korttia koristaa sydän,

turkoosia nuotit ja tumman-sinistä WiFi-

symboli.



KOKOELMA 

LAAJENEE
• Tammikuun puolestavälistä alkaen Svenska handelshögskolan (Hanken)

sijoitti pienen kokoelman taloustieteiden ja juridiikan kirjoja

kaupunginkirjastoon. Suurin osa kokoelmasta koostuu Hankenin kursseihin

liittyvästä kirjallisuudesta. Hankenin kokoelma on avoinna kaikille asiakkaille

ja sitä voi lainata Vaasan kaupunginkirjaston kirjastokortilla. Hankenin

kirjaston työntekijät aloittivat samassa yhteydessä työskentelyn kirjaston

asiakaspalvelussa pääkirjaston toisessa kerroksessa.
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• Elokuvien striimauspalvelu Viddla otettiin käyttöön 1.3.2020. Viddlasta

löytyy yli 350 elokuvaa klassikoista uutuuksiin ja dokumenteista

lastenelokuviin. Kokoelma kasvaa jatkuvasti ja se on räätälöity

kirjastokäyttöön. Vuoden mittaan tämän etäkäyttöisen, kirjastokortilla ja pin-

koodilla avautuvan palvelun kautta katsottiin yhteensä 2359 elokuvaa.

• Vastasimme kasvavaan e-aineistopalveluiden kysyntään mahdollistamalla

enemmän e-kirjalainoja kuukaudessa Ellibs ja Biblio e-kirjapalveluissamme.

Hankimme myös lisää lisenssejä musiikinkuuntelupalvelu Naxokseen, jolloin

musiikkia pystyi kuuntelemaan useampi yhtäaikainen käyttäjä.



• Aikakauslehtiä etäkäyttöisenä sisältävä eMagz otettiin

käyttöön 1.6.2020. Emagz sisältää 11 hyvin suosittua

aikakauslehteä ja palvelun kautta voi lukea esim.

Suomen Kuvalehteä, Tekniikan Maailmaa ja Me naiset –

lehteä. Kun lehtilukusalit olivat suljettuina, Emagz

tarjosi kirjaston asiakkaille mahdollisuuden lukea
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• Pressreaderin kansainvälinen lehtitarjonta houkutteli koronavuonna huomattavasti

enemmän lukijoita kuin aikaisemmin. Pressreaderin kautta voi lukea sanoma- ja

aikakauslehtiä yli 100 eri maasta useilla eri kielillä.

• Lukemisesteisille suunnattuun Celia-palveluun rekisteröitiin uusia asiakkaita vajaa

600 ja aineiston verkkokuunteluja ja cd-lainoja kertyi vähän päälle 9000 kpl.

• Digitaalisten laitteiden ja palvelujen neuvontaa on kirjastossa järjestetty vuodesta

2018 lähtien. Digitalkkarin neuvoja kyseltiin vuoden mittaan noin 1 500 kertaa.

Palvelua tarjottiin etänä ja chatin välityksellä keväällä ja kesällä, mutta käyttömäärät

jäivät vaatimattomiksi. Digitalkkari palasi elokuussa lähineuvojaksi

ja palvelua pystyttiin antamaan koronaturvallisesti vuoden

loppupuolelle saakka.

aikakauslehtiä kotisohvilla.
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Palvelupäällikkö Anna Pakka esittelee lainattavia liikuntavälineitä. 

Kuva: Julkaistu verkkomedia Pointissa.

LIIKUNTAVÄLINEET
• Vuoden 2020 alussa kirjaston

liikuntaväline-kokoelma laajeni, kun Vaasan

kaupungin liikuntapalvelut hankki

kirjastolle lisää lainattavia liikuntavälineitä.

Erityisesti hula-vanne ja talviaikaan

retkiluistimet ovat olleet suosittuja.

Liikuntavälineiden avulla voi ylläpitää

virkeyttä, työkykyä ja terveyttä. Kun on

lainannut ja kokeillut jotakin uutta

liikuntavälinettä, päätös omasta

välinehankinnasta on helpompi tehdä.

• Liikuntavälineitä voi lainata pääkirjastosta,

Vähänkyrön omatoimikirjastosta, Variskan

kirjastosta sekä Kohtaamispaikka Huudista

kirjastokortilla. Liikuntavälineiden lainausta

pystyttiin jatkamaan koko

vuoden ajan koronasta

huolimatta.
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Lainattavia kausikortteja. 

Kuva: Marika Vähäkuopus.

KAUSIKORTIT
• Kausikorttilainaus aloitettiin Vaasan Sportin

kausikorteilla marraskuussa 2019. Tammikuussa

2020 kausikorttitarjonta laajeni kulttuurin puolelle,

kun Vaasan kaupunginorkesteri sekä Vaasan

kaupunginteatteri lahjoittivat kirjastolle lainattavaksi

kausikortteja. Myös Wasa Teaterin kanssa

käynnistetyt neuvottelut vietiin päätökseen ja Wasa

Teater antoi yhden kausikortin lainattavaksi.

Asiakkaat ottivat kausikortit hyvin vastaan ja

lainaustoiminta käynnistyi vilkkaasti. Mukaan

lähteneet laitokset saivat paljon positiivista julkisuutta

sekä painetussa että sosiaalisessa mediassa.

• Koronapandemia sulki teatterien ja orkesterin ovet, ja

kausikortit jouduttiin ottamaan pois lainauksesta

maaliskuussa 2020. Vuoden aikana seurattiin tarkasti

kulttuurilaitosten tilannetta ja kulttuuritoimijat olivat

valmiita palauttamaan kausikortit lainaukseen, jos

näytöstoiminta voitaisiin aloittaa. Koko vuosi eteni

kuitenkin aika sammutetuin lyhdyin ja kausikortteja ei

päästy lainaamaan maaliskuun 2020 jälkeen.

Yhteistyö tulee kuitenkin jatkumaan koronatilanteen

helpotuttua.



LASTEN- JA NUORTEN 

KIRJASTOTYÖ 2020
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• Vuosi 2020 oli myös lasten- ja nuortenkirjastotyön

osalta hyvin poikkeuksellinen. Alkuvuodesta

lasten ja nuorten aineiston lainaus oli

ennätysvauhdissa, mutta maaliskuussa kaikki

kirjastot suljettiin koronapandemian takia.

• Tapahtumat siirtyivät verkkoon, e-kirjoja

hankittiin lisää ja pedagogista työtä ryhdyttiin

tekemään etänä. Kesäkuun alussa kirjastot saivat

taas avata ovensa ja pystyttiin järjestämään

kesäsatutuokioita ja Kesäkivaa kirjastossa –

toimintaa.

• Syksyn aikana koronarajoitukset muuttuivat

moneen kertaan, mutta kirjasto voitiin kuitenkin

pitää koko ajan auki. Vuoden aikana perustettiin

myös lasten- ja nuortenkirjastotyön oma

Instagram-tili – Lulugram (@lulugram_vsa).

https://www.instagram.com/lulugram_vsa/


Pedagoginen työ
• Koronapandemia vaikutti suuresti kirjaston pedagogiseen työhön. Eskaripaketista ja

tiedonhaun opetuksesta tehtiin kevään sulun aikana videot, jotka lähetettiin esikouluille ja

5-luokkalaisten opettajille.

• Syksyn alussa ryhmiä voitiin ottaa vastaan kirjastoissa jokseenkin normaalisti. Kaikkien

ryhmien oli kuitenkin sovittava käynnistä etukäteen ja kirjastossa sai olla vain yksi ryhmä

kerrallaan. Monilla päiväkoti- ja kouluryhmillä oli kuitenkin kielto vierailla päiväkodin tai

koulun ulkopuolella ja myös kirjastopedagogien vierailuja päiväkodeissa ja kouluissa

rajoitettiin. Ryhmiä tavattiin myös ulkona ja päiväkodeille ja kouluille koottiin paljon

kirjapaketteja. Kirjavinkkausta ja ekaluokkalaisten kirjasto-opastuksia tehtiin

etäyhteydellä ja videoiden välityksellä.

• Kirjastopolun sisältöjä pystyttiin toteuttamaan melko hyvin poikkeuksellisista

olosuhteista huolimatta. Kirjastopolku on perusopetuksen kanssa tehtävän yhteistyön

runko, joka on osa kaupungin kulttuuriopetussuunnitelmaa. Kirjastopolussa on omat

sisällöt seuraaville vuosiluokille:
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Vuosiluokka 1 Kirjasto-opastus

Vuosiluokka 3 Kirjavinkkaus

Vuosiluokka 5 Tiedonhaun opetus

Vuosiluokka 7 Vierailu pääkirjastoon

Vuosiluokka 8 Kirjavinkkaus



Tapahtumia 

ja kampanjoita

• Satutuokiot ovat lastenkirjastotyön perustapahtumia.

Koronarajoitusten salliessa kirjaston toimipisteissä

järjestettiin sekä yleisölle avoimia satutuokioita että

satutuokioita varhaiskasvatuksen ryhmille. Pääkirjaston

lorukylpy alle 1-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen

pystyttiin järjestämään vain 4 kertaa.

• Koronapandemia laittoi tauolle myös lukukoira ja –

kissatoiminnan.

• Helmikuussa järjestettiin Soturikissat-tapahtuma

Kohtaamispaikka Huudissa, pääkirjastossa ja Suvilahden

kirjastossa. Ohjelmassa oli klaanitesti ja –pinssi,

nimigeneraattori, oman hahmon suunnittelu, Soturikissat-

tietovisa sekä väritystehtäviä. Kohtaamispaikka Huudissa

Huutoniemen koulun oppilaat olivat aktiivisesti mukana

tapahtuman
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tapahtuman suunnittelussa ja

toteutuksessa.
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• Pitkään oli epäselvää, pystytäänkö kesällä

järjestämään perinteistä Kesäkivaa kirjastossa –

toimintaa alakouluikäisille lapsille. Kesäkuun alussa

kirjastot voitiin avata ja sen myötä aloittaa myös

Kesäkiva-toiminta. Osallistujamäärä jäi kuitenkin

aikaisempia vuosia vähäisemmäksi, mihin varmasti

vaikuttivat sekä korona että myöhäinen tiedotus.

Korona toi Kesäkiva-toimintaan myös

ennakkoilmoittautumisen, joka todettiin hyväksi

käytännöksi. Kirjaston kesäohjelmaan lapsille kuului

myös Seinäjoen Erten (lasten ja nuorten lukemista

edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallinen

erityistehtävä) kehittämä Aarrejahti.

• Jo perinteeksi muodostunut Ykkösten kirjastoilta

uusille ekaluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen

pystyttiin myös järjestämään elo-syyskuussa

seitsemässä toimipisteessä. Lapsi sai oman

kirjastokortin ja itse koristelemansa kirjastokassin.

• Marraskuussa lapsiperheitä ilahduttivat Herra

Hakkaraisen satutuokiot, joita järjestettiin Draama-

• Kirjastojen ollessa suljettuna keväällä

järjestettiin verkossa Kirjainjahti, jonka

myötä katsojat pääsivät kurkistamaan

kaikkiin kirjaston toimipisteisiin sekä

kirjastoauto Rölliin. Youtube-kanavalla

julkaistiin myös askartelu- ja

kirjavinkkivideoita sekä Arvaa kirja / Gissa

boken –videosarja.

Kirjainjahti käynnissä. 

Kuva: Leena Seppänen.

salissa yhteistyössä Vaasan

kaupunginteatterin kanssa.



Herra Hakkarainen.

Kuva: Vaasan kaupunginteatteri.



Yhteistyötä

• Seinäjoen Erte (lasten ja nuorten

lukemista edistävien kirjastopalvelujen

valtakunnallinen erityistehtävä) on

tärkeä yhteistyökumppani. Yksi Vaasan

kaupunginkirjaston kirjasto-

pedagogeista työskentelee Erten

palveluksessa 30 % työajastaan.

Kaupunginkirjastolla on myös edustus

Erten valtakunnallisissa ryhmissä eli

suomenkielisessä lanu-neuvostossa ja

ruotsinkielisessä BU-gruppenissa.
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Seinäjoen Erten kesän 2020 lukukampanja.
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• Vuoden 2020 alussa tapahtumajärjestäminen

oli perinteiseen tapaan hyvässä vauhdissa.

Minä ja kirja-luentosarja jatkui ja myös muita

kirjailija- ja musiikkivieraita oli sovittu kevääksi.

Tammikuussa saimme vieraaksi kirjailija Minna

Rytisalon. Rytisalo puhui aiheesta Rouva C. ja

Minna Canth - miten faktat muuttuvat fiktioksi?
Jag och Boken vieraana kävi alkuvuodesta

Ann-Louise Bertell. Bertell kertoi tulossa

olevasta kirjastaan Heiman. Heiman valittiin

myöhemmin Finlandia-kirjallisuuspalkinto

ehdokkaaksi.

• Helmikuussa Draama-salissa esiintyi

työterveyspsykologi Jouni Luukkala. Luukkala

puhui onnellisuudesta uusimman kirjansa

Osalliseksi onnellisuudesta teemojen kautta.

Helmikuun Feasta-tapahtumassa esiintyi

vaasalainen Prinssi Rohkea ja erämaan rotat.

AIKUISILLE 

SUUNNATUT TAPAHTUMAT 

Prinssi Rohkea ja erämaan rotat.

Pressikuva.



• Viimeinen lähitapahtuma ennen koronasulkua järjestettiin

10.3. ja aiheena oli Itsen myötätuntoinen kohtelu.

Itsemyötätunto-illan pitävät vuorovaikutustaitokouluttaja

Anna Grant ja hankekoordinaattori Ulla Varis Suomen

Moniääniset Ry:stä.

• Maaliskuun puolenvälin jälkeen jouduttiin perumaan kaikki

keväälle suunnitellut lähitapahtumat. Vaasan

kaupunginkirjasto reagoi nopeasti muuttuneeseen

koronasulkutilanteeseen ja alkoi järjestää asiakkaille

tapahtumia verkkoon.

• Huhtikuussa tilasimme Kirjailijat karanteenissa -ohjelman

vaasalaiselta kirjailijapariskunnalta Tiina ja Marko

Hautalalta. Hautalat pitivät viikoittain kirjallisuusaiheisia

videojuttutuokioita toukokuun loppuun saakka. Jaksot

sisälsivät mm. ääneenlukutuokioita, kurkistuksia

kirjoituskammioon ja äänikirjanauhoituksiin sekä

kävelyretkiä kirjojen tapahtumapaikoille. Videot jäivät talteen

kulttuuri- ja kirjastopalveluiden Youtube-kanavalle, joten niitä

voi katsoa myöhemmin uudelleen.
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Kuva: Tiina Hautala



• Huhti-toukokuussa kirjailija Mikaela Nykvist julkaisi viikoittain

ruotsinkielisen kirjallisuusaiheisen videon Kulttuuri- ja

kirjastopalveluiden Youtube-kanavalla. Jaksoissa kuultiin Nykvistin

ajatuksia, vihjeitä ja kokemuksia liittyen kirjailijan uraan,

kustantamiseen ja kirjoihin.

• Syksyllä pystyttiin järjestämään lähitapahtumina lähinnä lukupiirejä ja

muutamia satutuokioita. Välillä myös lukupiirejä ja satutuokioita

jouduttiin perumaan kokonaan tai siirtämään verkkoon, kun

kokoontumisrajoitukset tiukentuivat.

• Marraskuussa kirjastossa aloitti kirjoittajaryhmä, jossa tutustuttiin

terapeuttiseen kirjoittamiseen sosionomiopiskelija (VAMK) Johanna

Ojaharjun johdolla. Ryhmä on osa uudenlaista kulttuurista

sosiaalityötä, jossa tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia

yhteistyössä kulttuuritoiminnan kanssa. Ryhmä oli erittäin suosittu ja

ilmoittautumisia tuli enemmän, kuin ryhmään pystyttiin ottamaan.

Ojaharju järjesti suuren kysynnän vuoksi toisen ryhmän tammikuussa

2021.

• Korona vei tapahtumat verkkoon ja yllätys oli suuri, kun tilastotiedot

koottiin: vuonna 2020 osallistujia oli itseasiassa jopa hieman enemmän

kuin vuonna 2019! Etänä osallistuminen lisäsikin osaltaan

saavutettavuutta.
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Kirjailija Mikaela Nykvist. 

Kuva: Mikaela Nykvist.
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• Koko vuoden ajan LittFest suunnittelussa otettiin

huomioon se, että tapahtumaa ei ehkä pystytä

järjestämään livenä. Kun tämä varmistui, työryhmä

siirsi nopeassa aikataulussa kaiken toiminnan

verkkoon. Kaikki lähetykset olivat katsottavissa tai

kuunneltavissa LittFestin kotisivujen kautta.

• Puttosen perinteisessä kirjallisuuspaneelissa Seppo

Puttonen keskusteli Johanna Venhon ja

Karo Hämäläisen kanssa, Kari Hotakaisen kanssa

sekä Pajtim Statovcin ja Elina Hirvosen kanssa.

Paneeli järjestettiin yhteistyössä Helsingin

keskustakirjasto Oodin kanssa ja tapahtuma

striimattiin LittFest-kanavalle.

• Ruotsinkielisissä kirjailijakeskusteluissa kuultiin mm.

kun Antti Koivukangas haastatteli Ellen Strömbergiä

ja Rafael Donneria.

• Uutena formaattina olivat LittFest podcastit. YLE

Pohjanmaan toimittaja Terhi Varjonen haastatteli

Kjell Westötä ja Kari Hotakaista. Petter Lindberg

puolestaan haastatteli Åsa

Nilsonnea, Malin Kivelää

ja Ellen Strömbergiä.

Kirjainjahti käynnissä. 

Kuva: Leena Seppänen.

LITTFEST
• Vaasa LittFest Vasa on suosittu kaksikielinen

kirjallisuusfestivaali, joka nostaa esiin

suomen- ja ruotsinkielisiä kirjailijoita ja

kirjallisuutta. Kaksikielinen

kirjallisuusfestivaali LittFest järjestettiin 12.–

14.11.2020 teemalla Muisti. Muistia

tarkasteltiin festivaalin ohjelmassa useasta

eri näkökulmasta.



LittFest kisakatsomo pääkirjaston aulassa. 

Kuva: Anna-Maija Koskimies.



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 2020 koulutustilaisuudet järjestettiin maaliskuusta lähtien

pelkästään verkossa. Se osoittautui hyväksi ratkaisuksi myös saavutettavuuden

kannalta – osallistujia oli ennätysmäärä.

• Kirjastojen tiloja ja kokoelmia kehitettiin erilaisin menetelmin ja osin asiakkaiden

kanssa saavutettavammaksi kuudessa kirjastossa: Kokkola, Vimpeli, Kauhajoki,

Nurmo, Variska (Vaasa) ja Vähäkyrö (Vaasa).

• Alueelliseen kehittämistehtävään liittyi myös vuonna 2020 erillinen alueen

kirjastojen henkilökuntien digitaitojen kehittäminen. Koulutuksen tarkoitus oli

nostaa kirjastojen valmiuksia mm. erilaisiin digiopastuksiin, someviestintään ja –

markkinointiin.
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HANKKEET 

JA PROJEKTIT 
• #kokovaasalukee ja Nuoret kirjastoon nyt –hankkeet ovat saaneet vuonna 2019 Aluehallintoviraston kirjastojen

kehittämistoimintaan suuntaamaa rahoitusta. Hankkeiden tavoitteina on ollut lukemisen ja nuorten

kirjastonkäytön edistäminen. Syksyllä 2019 laadittiin toimintasuunnitelmat monipuolisen

tapahtumajärjestämisen aloittamiseksi vuonna 2020 mutta nämä menivät koronan myötä uusiksi. Lähes kaikki

toiminta jouduttiin perumaan ja/tai siirtämään myöhemmäksi ajankohdaksi. Osa hankkeiden kirjailijavierailuista

ja muista tapahtumista pystyttiin onneksi toteuttamaan verkossa. Hankerahoituksen käyttöön on saatu

jatkoaikaa lokakuun 2021 loppuun saakka.

• Vaasan kaupunginkirjasto lähti mukaan Helsingin kaupunginkirjaston hallinnoimaan Ympäristötietoisuus 2020-

luvulle kirjastoissa-hankkeeseen. Hankkeessa tehtiin 13 pilottikirjaston hiilijalanjälkilaskenta ja suunniteltiin

kolmen valtakunnallisen webinaarin ohjelmat ja käytännön järjestelyt. Webinaarit toteutettiin maaliskuussa

2021. Vaasa sijoittui mittauksessa kirjastojen keskimääräiselle tasolle: hiilijalanjälki vuonna 2019 oli 283 tonnia

CO2e. Mittaus kohdistui toimitilojen energiankulutukseen ja jätteisiin, aineistokuljetuksiin, matkoihin sekä

aineiston ja muihin hankintoihin. Matkustuspäästöt olivat suuremmat kuin muilla kirjastoilla ja tämä johtui

kauempaa esimerkiksi LittFestiin tulleiden kirjailijoiden matkustuspäästöistä. Myös sähkönkulutukseen

kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota ja haetaan muita energiansäästökohteita.

Lisää hankkeesta: https://www.kirjastot.fi/vihreakirjasto

• Vaasan kaupunginkirjastossa tehdään Helsingin kaupunginkirjaston /Kirjastot.fin ylläpitämän valtakunnallisen

BokSampo ja Sidospår- palvelun sisällönkuvailua. Hankkeeseen on palkattu osa-aikainen informaatikko.
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https://www.kirjastot.fi/vihreakirjasto


Botnia Atlantican rahoittama Lystra-hanke
• Kolmen vuoden ajalle sijoittuva Metsähallituksen hallinnoima Lystra-hanke päättyi vuonna

2020. Hanke keskittyi Merenkurkun maailmaperintöalueen ja Ruotsin Korkean rannikon

näkyvyyden ja tunnettuuden mahdollistamiseen ja tiedon keruuseen. Kirjaston pääpanos

oli tietopankissa https://highcoastkvarken.org/fi/opi-lisaa/tietopankki/, pedagogisessa

materiaalissa sekä näyttelyiden järjestämisessä. Kirjasto oli alusta lähtien mukana myös

virtuaalisen kosketusnäyttöaplikaation suunnittelussa. Korona-rajoitteet estivät fyysiset

seminaarit ja tapaamiset, mutta ne pystyttiin korvaamaan osaksi etätapahtumilla.

• Maailmanperintökohteen kattava täysin uusittu verkkosivusto on osoitteessa

highcoastkvarken.org. Kirjaston projektityöntekijä oli mukana verkkosivuston

suunnittelussa ja sivuilta löytyy mm. 360-kuvia, joiden avulla voi liikkua geologiset

erityispiirteet sisältävässä kartassa.

• Hankkeen puitteissa järjestettiin maailmanperintönäyttelyt Korkearannikon luontokeskus

Naturumissa, Maailmanperintöportilla Raippaluodossa ja Vaasan kaupunginkirjastossa.

Kirjaston projektityöntekijä ja muu henkilökunta olivat osallisina

näyttelyiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Näyttely on

nähtävissä pääkirjaston aulassa.
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https://highcoastkvarken.org/fi/opi-lisaa/tietopankki/


Maailmanperintönäyttely pääkirjaston aulassa. 

Kuva: Jimmy Pulli.



• Vuoden 2020 lainatuin suomenkielinen aikuisten

romaani oli Pajtim Statovcin Bolla. Rakkautta ja

sotaa käsittelevä teos voitti kaunokirjallisuuden

Finlandia-palkinnon 2019. Ruotsinkielinen lainatuin

aikuisten romaani oli puolestaan Camilla

Läckbergin jännäri En bur av guld.

• Lainatuin aikuisten sekä suomen- että

ruotsinkielinen tietokirja oli koko vuoden

varauslistojen kärkipaikkaa pitänyt Michelle

Obaman muistelmateos Minun tarinani.

• Vuoden 2020 lainatuimmat lastenkirjat olivat täysin

samat kuin vuonna 2019. Lainatuin suomenkielinen

lastenkirja oli Aino Havukaisen Tatu ja Patu etsivinä:
tapaus Puolittaja ja lainatuin ruotsinkielinen

lastenkirja oli Sven Nordqvistin
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