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Toholammin kunnankirjaston toimintakertomus     
vuodelta 2021 

 

Vuonna 2021 Toholammin kirjastossa palailtiin koronarajoitusten 
jäljiltä normaaliin toimintaan. Joitakin rajoituksia oli vielä vuoden 
aikana, ja kirjasto jouduttiin pitämään suljettuna muutamia viikkoja 
touko-kesäkuussa. Kirjaston lainaustoiminta ja kävijämäärät kuiten-
kin olivat jo lähellä normaalia tasoa, ja myös tapahtumia pystyttiin 
jo järjestämään.  
 
Toholammin kirjastoon kuuluu sekä pääkirjasto että sivukirjasto Sy-
käräisessä. Sykäräisen kirjasto sijaitsee Sykäräisen koulun yhtey-
dessä ja on auki yhtenä päivänä viikossa koulun työaikoina. 
  
Anders-yhteistyö  
 

Toholammin kunnankirjasto on osa Anders -kirjastokimppaa, Johon 
Toholammin kirjaston lisäksi kuuluvat Halsuan kunnankirjasto, Kan-
nuksen kaupunginkirjasto, Kaustisen kunnankirjasto, Kokkolan kau-
punginkirjasto lähikirjastoineen sekä Lestijärven kunnankirjasto. Yh-
teistyö Anders-kirjastojen kanssa on tiivistä ja esimerkiksi suurem-
mat hankinnat, kuten kirjantoimittajat ja kirjastoaineiston kuljetus-
palvelu, kilpailutetaan yhdessä kirjastokimppana.  
 

Anders-kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä ja asiakasrekis-
teri, Yhteinen Anders Finna-verkkokirjasto sekä yhteiset käyttösään-
nöt. Lisäksi Anders-kirjastoilla on yhteinen kokoelmapolitiikka. Kir-
jastojen e-aineistot ovat myös pääsääntöisesti samat kaikilla An-
ders-kirjastoilla, ja näiden kustannukset jaetaan kunkin kunnan asu-
kasluvun mukaan. Muu aineisto, kuten kirjallisuus, painetut lehdet, 

elokuvat ja musiikkiaineisto hankitaan kunkin kirjaston omista mää-
rärahoista. Seutulainaus eli aineiston varaaminen ja lainaaminen 
kirjastojen välillä on kirjastojen asiakkaille ilmaista.   
  
 

Toholammin kirjaston henkilökunta  
 

Toholammin kunnankirjastossa työskentelee kokoaikaisesti infor-
maatikko sekä kirjastovirkailija. Heidän työtehtävänsä ovat osittain 
samoja kuten esimerkiksi asiakaspalvelu ja kirjaston päivittäisistä 
työtehtävistä ja avoinnapidosta huolehtiminen. Lisäksi informaa-
tikko vastaa kirjaston kouluyhteistyöstä sekä lasten- ja nuortenkir-
jastotyöstä ja osallistuu kirjaston viestintään.   
 

Kirjastovirkailija toimii kirjaston luetteloijana ja on mukana Anders-
kirjastojen yhteisessä luetteloijien asiantuntijaryhmässä. Kunnan 
kulttuurisihteeri työskentelee kirjastossa 20% työajastaan ja hänellä 
on kirjastovirkailijan ammattipätevyys. Kulttuurisihteerin työtehtä-
viä kirjastossa ovat etenkin asiakaspalvelu sekä kirjaston toimintaan 
liittyvät päivittäiset työtehtävät.   
 

Kirjastonjohtaja työskenteli vuonna 2021 Toholammin kirjastossa 
50% työajastaan. Kirjastonjohtajan työtehtäviin kuuluvat pääsään-
töisesti kirjastoaineiston valinta ja hankinta, hanke- ja tapahtuma-
toiminta, kirjaston viestinnästä ja päivittäistiedottamisesta vastaa-
minen sekä esimies- ja hallinnolliset tehtävät. Kirjastonjohtaja osal-
listuu myös asiakaspalveluun. Toinen puoli kirjastonjohtajan työ-
ajasta on myyty kesästä 2015 lähtien Kannuksen kaupunginkirjas-
tolle. Lisäksi kirjastonjohtaja tekee kirjahankinnat Lestijärven kun-
nankirjastolle ostopalveluna.  
 

  
 



Palveluiden käyttöönottoa ja vakiinnuttamista  
 

Vuoden 2021 alusta Anders-kirjastoissa otettiin uutena palveluna 
käyttöön Viddla-elokuvapalvelu. Palvelun kautta asiakkaat voivat 
katsoa suoratoistona elokuvia kirjautumalla palveluun omalla kirjas-
tokortillaan ja siihen liitetyllä pin-koodilla.   
 

Toinen uusi e-aineistopalvelu on PressReader, joka otettiin alkuvuo-
desta käyttöön Toholammin, Kokkolan ja Kannuksen kirjastoissa. 
Pressreader on kansainvälinen e-lehtipalvelu, jonka kautta voi lukea 
tuhansia kansainvälisiä sanoma- ja aikakauslehtiä. Palveluun kirjau-
dutaan niin ikään kirjastokortilla ja pin-koodilla.  
 

Kaikilla Anders-kirjastoilla on käytössä Ellibs -ekirjapalvelu. Palvelun 
kautta voi sekä lukea että kuunnella e-kirjoja omalla kirjastokortilla. 
Palvelun voi myös ladata sovelluksena omaan puhelimeen. 
 

Omatoimikirjaston käyttäjiä oli vuoden 2021 alussa jo sata. Omatoi-
mikirjasto avattiin edellisvuonna marras- joulukuun vaih-
teessa.  Omatoimikirjasto on palvelun laajennus, ja kirjaston henki-
lökunnan palveluaika on pysynyt samana. Omatoimikirjaston käyttö 
lisääntyi ja vakiintui vuoden 2021 aikana, ja omatoimiaika palvelee 
hyvin sekä aamuisia lehdenlukijoita että kirjaston ilta- ja viikonlop-
pukäyttäjiä.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Tapahtuma- ja näyttelytoiminta Toholammin kirjastossa  
 

Koronarajoitusten vuoksi kirjastossa ei voitu järjestää yleisötilai-
suuksia vasta kuin syksyllä 2021, jolloin rajoitukset lieventyivät het-
keksi.  Perinteistä Lainan päivää vietettiin kuitenkin 8.2. ja kirjasto 
palkitsi Vuoden Asiakkaan. Varsinaisia Lainan päivän juhlallisuuksia 
ja kahvitarjoiluja ei koronatilanteen vuoksi järjestetty, samoin kirjas-
ton poistomyynti siirrettiin pidettäväksi kesälle 

 

 

Veli Ranta-Ojalan kirjanjulkistamistilaisuus 9.11.2021 

Pitkän korontauon jälkeen kirjaston tapahtumatoiminta oli erityisen 
mukava aloittaa paikkakunnan oman kirjailijan, Veli Ranta-Ojalan, 
kirjanjulkistamistilaisuudella marraskuussa. Tilaisuudessa voitiin jär-
jestää pitkästä aikaa kahvitarjoilu, ja musiikkiesityksestä huolehti 
Annariina Kahelin. Veli kertoi tilaisuudessa uusimmasta, lokakuussa 
ilmestyneestä Taistelulähetti-romaanistaan.  

 

Kati Pehkosen kirjailijavierailu 23.11.2021 

Ylivieskalainen Kati Pehkonen vieraili Toholammin kirjastossa ker-
toen aikaisemmin syksyllä ilmestyneestä kirjastaan Isoviha: miehi-
tysvuodet 1714–1721 Ylivieskassa. Tilaisuutta varten Pehkonen oli 
perehtynyt myös Toholammin historiaan isovihan ajalta. 
 
Seppo MT Vainion kirjailijavierailu 14.12.2021 
Seppo Vainio esitelmöi kirjastaan Herman: tarkk´ampuja ja keisarin 
vartija.  Kirja kertoo toholampilaissyntyisen Herman Kerttulan vai-
heista muun muassa Suomen kaartissa 1800-luvun lopulla. 
 

  
 

 

 



Toholammin kirjaston avarat ja valoisat tilat sopivat hyvin erilaisten 
näyttelyiden järjestämiseen.  Vuoden 2021 aikana kirjastossa järjes-
tettiin seuraavia näyttelyitä: 
 

11. - 31.1.2021 Myrkkykaapin salat  
Myrkkykaapin salat -näyttely tutustutti kirjasensuurin historiaan. 
Näyttelyssä oli esillä kirjoja, joita sotien jälkeen määrättiin poistet-
tavaksi yleisten kirjastojen kokoelmista. Näyttely oli lainassa Suo-
men Kirjastomuseosta.  
  
19.3. - 30.4.2021 Meidän talvi  
Toholammin iltapäivänkerhon Meidän talvi -näyttely oli esillä maa-
lis- huhtikuussa 2021. Aamu- ja iltapäiväkerholaiset olivat valoku-
vanneet talvea ja talvisia maisemia.  
  
19. - 30.4.2021. KanTo -kansalaisopiston kevätnäyttely  
KanTo-kansalaisopiston kevätnäyttely järjestettiin Toholammin kir-
jastossa huhti-toukokuun vaihteessa. Esillä oli töitä ja taideteoksia 
erilaisilta kädentaitokursseilta sekä taiteen perusopetuksesta. Myös 
esimerkiksi lukupiiri esitteli toimintaansa näyttelyssä.  
  
4.5. - 14.6.2021 Saven sanomaa, keramiikan kertomaa   
Alkukesällä Toholammin kirjastossa sai ihailla K.H. Renlundin mu-
seon kiertonäyttelyä Saven sanomaa, keramiikan kertomaa. Taide-
näyttely esitteli kolmen keskipohjalaisen keraamikon Sirkka-Liisa Sa-
rasjoen, Merja Pohjosen ja Irma Jylhän teoksia. Kirjaston korona-
sulku osui valitettavasti osittain näyttelyn ajankohdalle.  
  
18.10. - 8.11.2021 Asiaa energiasta -kirjastonäyttely  
Energianeuvonnan näyttely esitteli mm. energian säästövinkkejä.  
  
 
 

Poimintoja muusta toiminnasta 

 

Lukukerho  
Toholammin kirjastossa järjestettävä alakoululaisten lukukerho on 
yksi Lampin malli -hankkeen useista kerhoista. Lampin malli -hanke 
on saanut avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriön Harrastamisen 
Suomen malli -hankkeesta. Kerho järjestetään joka toinen viikko kir-
jaston tiloissa, ja kerhoa vetää kirjaston henkilökunta. Tavoitteena 
on edistää lasten lukuharrastusta ja tehdä kirjaston toimintaa lap-
sille tutuksi. 
 

Jämälankakeräys 

Yksi kirjaston eniten huomiota saaneista tempauksista oli yllättäen 
jämälankakeräys, johon idea tuli kirjaston asiakkaalta. Keräyksen 
tarkoituksena oli, että asiakkaat voivat tuoda keräykseen itselleen 
tarpeettomia lankoja tai ottaa itselleen korista mieluisia lankoja. 
Tempaus sai suurta huomiota etenkin sosiaalisessa mediassa, ja 
moni kirjasto otti mallia toteuttaen samanlaisia keräyksiä. Jämälan-
kakeräyksestä ja Toholammin kirjastosta julkaistiin myös juttu 
Meillä kotona -mediassa. 
 

Pakopeli 
Peliviikko on joka marraskuussa vietettävä pelikasvatuksen 
teemaviikko, jonka tavoitteena on rakentaa positiivista 
pelikulttuuria ja lisätä peleistä käytävää keskustelua kodeissa, 
mediassa ja pelaajien kesken. Toholammin kirjastossa Peliviikkoa 
vietettiin järjestämällä pakopeli. Pakopeli on peli, jossa päättelyn ja 
hoksaamisen avulla selvitetään visainen mysteeri ja päästään 
lopulta ”pakenemaan” pakohuoneesta. 

Peli toteutettiin kirjaston monitoimitilassa, ja peliaikoja sai varata 
kirjaston asiakaspalvelusta. Peli sai hyvän vastaanoton, ja mysteeriä 
selvittämässä kävi useita ryhmiä.  



Teemaviikot ja kampanjat 
Peliviikon lisäksi Toholammin kirjastossa osallistuttiin erilaisiin vuo-
sittaisiin kampanjoihin kuten esimerkiksi Lukuviikkoon, Mediataito-
viikkoon, Aikakauslehtiviikkoon sekä Luonto lainassa -teemaviik-
koon. Teemaviikkojen aiheet huomioitiin kirjastossa esimerkiksi kir-
janäyttelyin sekä viestinnässä.  
 
Muovittamattomuuskokeilu 
Syksyllä 2021 Toholammin kirjastossa aloitettiin kokeilu, jossa osa 
kirjoista ja lehdistä jätetään muovittamatta. Tavoitteena on muovi-
jätteen vähentäminen ja kierrättämisen helpottuminen. Kokeilun 
tarkoituksena on myös selvittää, kestävätkö kirjat elinkaarensa pää-
hän ilman muovittamistakin. Aineiston muovittamatta jättämisestä 
on hyviä kokemuksia esimerkiksi Kuopion kaupunginkirjastosta.   
 
Kaikkea aineistoa ei jätetä muovittamatta: esimerkiksi kansipaperil-
liset kirjat sekä suosituimmat lastenkirjat muovitetaan jatkossakin.  
Koska kyseessä on kokeilu, kirjaston henkilökunta seuraa aineiston 
kuntoa sekä asiakaspalautetta. 
 
 

 

 
 
Kuva: Toholammin kirjaston asiakkaat kokoavat ahkerasti palapelejä. Kir-
jastosta löytyy myös palapelien vaihtopiste. 

 

 
 
Kirjaston arkea ja viestintää  
 

Kirjastotyö näyttäytyy asiakkaille useimmiten asiakaspalveluna lai-
naustiskillä sekä hyllyttämisenä. Suurin osa kirjastotyöstä tehdään 
kuitenkin asiakkailta näkymättömissä. Esimerkiksi tiedotus-, suun-
nittelu-, luettelointi-, kokoelma- ja hankintatyö tehdään asiakkailta 
usein näkymättömissä ”takahuoneessa” eli kirjaston toimistoti-
loissa.  
 



Yhä suuremman osan kirjastotyöstä vie viestintä- ja tiedotustyö, kir-
jaston kokoelman sisältöjen esiin nostaminen ja palveluiden näky-
väksi tekeminen. Myös kouluyhteistyö ja lukemisen edistäminen on 
tärkeä ja olennainen osa kirjastotyötä.  
  
Toholammin kirjaston sähköisen viestinnän tärkeimmät kanavat 
ovat kirjaston verkkosivut, Facebook-sivut sekä Instagram. Kirjasto 
viestii ajankohtaisten teemojen ja tapahtumien lisäksi toiminnas-
taan sekä esittelee kirjaston kokoelmaa.  
 

 

 

Tilastotietoa vuodelta 2021 
 

Toimintakertomuksen viimeisellä sivulla olevasta taulukosta voi 
tutkia kirjastonkäytön ja aineistojen tilastotietoja vuosilta 2019–
2021. Kaikkein kattavin tilastotieto Suomen yleisistä kirjastoista 
löytyy sivustolta https://tilastot.kirjastot.fi/. Sivustolla voi 
esimerkiksi vertailla Toholammin kirjaston lukuja valtakunnallisesti 
tai maakunnan tasolla. 

Korona-aika vuosina 2020 sekä 2021 vaikutti tuntuvasti 
Toholammin kirjaston kävijämääriin. Vuonna 2019 kirjastokäyntejä 
Toholammin kirjastossa oli yli 30 000, vuonna 2020 määrä laski alle 
kahdenkymmenentuhannen ja vuonna 2021 kirjastokäyntejä oli 
21 442. Vuonna 2021 otettiin siis hieman kiinni aikaisemman 
vuoden lukuja, mutta vielä on kurottavaa. Kirjastokäyntien määriin 
vaikuttaa etenkin se, että koulujen luokkakäyntejä ei juuri voitu 
toteuttaa. 

Kokonaislainaus nousi vuonna 2021 hieman edellisvuodesta. 
Vuonna 2020 lainaus asukasta kohden oli 13,05 lainaa / asukas, kun 
se vuonna 2021 oli jo 14,64 lainaa / asukas. Matkaa korona-aikaa 

edeltäviin vuosiin kuitenkin on vielä kaikissa kirjaston käyttöön ja 
lainaamiseen liittyvissä tunnusluvuissa. 

Toholammin kirjastossa on perinteisesti ollut valtakunnallisesti 
vertailtuna suuret kävijäluvut. Vuonna 2021 koko maan kirjastoissa 
oli keskimäärin 5,85 kirjastokäyntiä / asukas, kun Toholammilla luku 
oli 7,23 kirjastokäyntiä / asukas. Keski-Pohjanmaan kirjastossa 
kirjastokävijöitä oli vuonna 2021 keskimäärin 5,65 kirjastokäyntiä 
asukasta kohden. 

Toholammin kirjaston tilat ovat etenkin lasten ja nuorten ahkerassa 
käytössä. Vuonna 2021 Toholammin kirjaston lainatuin ”artikkeli” ei 
ollut yksittäinen kirja, vaan monitoimitilan avain. Monitoimitilaa 
varattiin lasten ja nuorten käyttöön vuoden aikana peräti 240 
kertaa. Kirjaston monitoimitilassa lapset ja nuoret voivat viettää 
aikaa kavereiden kanssa sekä pelata esimerkiksi pingistä tai 
konsolipelejä. 

Sen lisäksi, että monitoimitilaa varattiin 240 kertaa lapsille ja 
nuorille, oli kirjaston monitoimitilassa myös muuta toimintaa. 
Tilassa järjestettiin esimerkiksi kansalaisopiston kursseja sekä 
paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kokoontumisia ja ohjelmaa. 
Kirjastolla oli monitoimitilassa myös omaa toimintaa, kuten 
esimerkiksi satutunteja, kirjavinkkausta ja lukukerhotoimintaa. 
Monitoimitilan lisäksi Toholammin kirjastossa on varattavissa 
tutkijanhuone hiljaiseen työskentelyyn sekä digitointiin.  

 

 

 

https://tilastot.kirjastot.fi/


 
 
Kuva: Kirjaston monitoimitila on ahkerassa käytössä. Lapset ja nuoret 
varasivat tilaa käyttöönsä vuoden 2021 aikana 240 kertaa. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kuva: Pitkän koronatauon jälkeen Toholammin kirjastossa voitiin alkaa 
järjestää tapahtumia ja kirjailijavierailuja. Kuvassa Veli Ranta-Ojala kertoo 
uusimmasta romaanistaan Taistelulähetti. 

 
 
 
 
 
 



Toholammin kirjaston tilastoja vuosilta 2019–2021 
 

 
Kirjaston käyttö 2019 2020 2021 
 
Kirjastokäynnit  

Vuodessa  30 6988 19 773 21 442 
Käynnit / asukasluku 9,86 6,52 7,23 
Verkkokäynnit 9 122 8 730 10 069 
(Anders Finna -verkkokirjasto) 
 
Lainaus 
Kokonaislainaus 47 761 39 454 43 433 
Lainat /asukasluku 15,35 13,01 14,64 
Lainaajat  1 251 1 075 970 
Lainaajia % asukkaista 40,20 35,44 32,70 
e-lehtien käyttökerrat 1 982 1 974 2 854 
e-kirjojen käyttökerrat 469 517 383 
 
Seutulainat 
(Anders-kirjastot) 
Lähetetyt seutulainat 8 833 8 968 11 386 
Saadut seutulainat 5 372 4 605 4 559 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aineisto  2019 2020 2021 
 
Kokoelma yht. 33 453 33 947 34 844 
    Kirja-aineistot 29 286 29 618 30 342 
    dvd- ja blu ray -levyt 1 351 1 384 1 005 
    Nuotit  923 969 1 008 
    Musiikkiäänitteet 843 876 908 
    Muut äänitteet 741       774 783 
    Muu aineisto 309 326 325 
 
 
Lehdet   
Sanomalehdet 9 9 11 
Aikakauslehdet 60 58 59 
 
Hankinnat 
    Kirja-aineistot 1 762 1 782 1 670 
    Muut aineistot 271 273 219 
 
 
Poistot  1 801 1 561 992 

 


