
Toholammin kunnankirjaston toimintakertomus vuo-
delta 2020 
 
Vuosi 2020 oli Toholammin kirjastossa tapahtumarikas vuosi. Ko-
rona-aika toi omat haasteensa, muutoksensa ja rajoituksensa kirjas-
totoimintaan. Rajoituksista huolimatta kirjastotoiminta oli vireää ja 
uudistuvaa. Suurin uudistus oli omatoimikirjaston avaaminen loppu-
vuodesta. Toholammin kirjasto osallistui myös oman hiilijalanjäl-
kensä mittaamiseen osana suurempaa hanketta. 
 

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 kirjatoimittajat ja kirja-aineiston kuljetuspal-
velu, kilpailutetaan yhdessä kirjastokimppana.  
 
Anders-kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä, yhteinen verkko-
kirjasto, yhteinen asiakasrekisteri ja yhteiset käyttösäännöt. Myös 
kirjastojen toimintatavat ovat keskenään hyvin samankaltaiset. Kir-
jastojen e-aineistot ovat myös pääsääntöisesti yhteisiä, ja näiden 
kustannukset jaetaan kunkin kunnan asukasluvun mukaan. Muu ai-
neisto kirjastoihin hankitaan kunkin kirjaston omista määrärahoista. 
Seutulainaus eli aineiston varaaminen ja lainaaminen kirjastojen vä-
lillä on kirjastojen asiakkaille ilmaista.  
 
Uutena palveluna Anders-kirjastot ottivat vuonna 2020 verkkomak-
samisen: asiakkaat voivat maksaa myöhästymismaksujaan verkkokir-
jaston kautta. Alkusyksystä lanseerattiin myös Anders-kirjastojen 

yhteinen ja uusi digilukudiplomi, jonka laatimiseen osallistui henkilö-
kuntaa Kannuksen, Kaustisen, Kokkolan ja Toholammin kirjastoista. 
 
Toholammin kunnankirjastossa työskentelee kokoaikaisesti infor-
maatikko sekä kirjastovirkailija. Kunnan kulttuurisihteeri työskente-
lee kirjastossa noin 20% työajastaan. Kulttuurisihteerillä on kirjasto-
virkailijan ammattipätevyys. Kirjastonjohtaja työskentelee Toholam-
min kirjastossa 50% työajastaan. Toinen puoli kirjastonjohtajan työ-
ajasta myydään ostopalveluna Kannuksen kaupunginkirjastolle. Kir-
jastonjohtaja tekee tämän lisäksi kirjahankinnat Lestijärven kunnan-
kirjastolle niin ikään ostopalveluna.  
 
Pääkirjaston lisäksi Toholammin kirjastoon kuuluu Sykäräisen sivukir-
jasto. Sykäräisen sivukirjasto sijaitsee Sykäräisen koulun yhteydessä 
palvellen sekä koululaisia että kyläläisiä torstaisin koulujen työpäi-
vinä klo 9 - 12. 
 
 
Alkuvuosi 2020 
 
Alkuvuosi käynnistyi Toholammin kirjastossa normaalisti: tapahtu-
mia ja näyttelyitä suunniteltiin, satutunnit aloitettiin ja myös Toho-
lammin Marttojen kanssa järjestetyt käsityöillat pyörähtivät käyntiin. 
Suunnitelluista kirjailijavierailuista ehdittiin ennen koronasulkua jär-
jestää toimittaja Jussi Konttisen vierailu. Konttinen vieraili Toholam-
min kirjastossa 21. tammikuuta ja kertoi kirjastaan Siperia - suoma-
laisperheen ihmeellinen vuosi ikiroudan maassa. Konttisen esitys ku-
vineen ja videoineen keräsi 45 kuulijaa. 
 
Valtakunnallista Kirjastoviikkoa ja Lainan päivää vietettiin viikolla 6. 
Kirjaston suuri ja suosittu poistomyynti aloitettiin kirjastoviikon 
alussa. Poistomyynnin aikana myydään kirjastosta edellisvuoden 



aikana poistettua aineistoa. Poistoaineistoa kertyy vuoden kuluessa 
suuret määrät - suositusten mukaan noin 8% kokoelmasta olisi pois-
tettava vuosittain. Näin saadaan tilaa uudelle aineistolle eikä kirjas-
ton pieni varasto täyty ääriään myöten. 
 
Perinteiset Lainan päivän kahvit juotiin Toholammin kirjastossa per-
jantaina 7.2. ja samalla kukitettiin vuoden asiakas Lassi Korpijärvi. 
 
 
Koronavuosi Toholammin kirjastossa 
Kirjaston sulkuaika ja rajoitetut palvelut 
 
Vuosi 2020 oli kirjaston toiminnassa erikoislaatuinen vuosi. Ko-
ronapandemialla oli vaikutuksensa kaikkeen kirjaston toimintaan. 
Ennen kirjaston varsinaista sulkemista kirjaston tapahtumia joudut-
tiin perumaan maaliskuun alkupuolelta alkaen. Satutunnit, suunni-
tellut kirjailijavierailut ja muut tapahtumat jouduttiin kaikki peru-
maan. Myös päiväkoti- ja koululaisryhmien käynnit sekä kirjavink-
kaukset ja kirjastonkäytön opetukset jouduttiin perumaan. 
 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Toholammin kunnankirjasto 
suljettiin 17.3. - 13.5. väliseksi ajaksi. Koska aluksi oli epätietoisuutta 
siitä, voiko aineistopalautuksia ottaa vastaan tai voiko asiakkaille lai-
nata ns. kirjakasseja vaikka kirjasto onkin suljettuna, niin myös palau-
tukset ja kirjakassien noutopalvelu olivat Aluehallintoviraston ohjeis-
tuksen mukaisesti pois käytöstä. Asiakkailla lainassa olevien aineisto-
jen laina-aikaa pidennettiin kesäkuun loppuun saakka. 
 
Palautusluukku saatiin jälleen käyttöön toukokuun alkupuolella, ja 
kirjastoaineiston noutopalvelun saimme aloittaa 6.5. alkaen. Asiak-
kaat saivat noutaa kirjastosta etukäteen varaamansa ja valmiiksi lai-
natun aineiston. Käytännön toteutuksessa kokeiltiin aluksi erilaisia 

toimintatapoja, joten aluksi varausten nouto oli kokeilua ja parhai-
den käytäntöjen etsimistä. Lehtisali ja kirjaston muut tilat pysyivät 
vielä suljettuina. 
 
Kesäkuun ensimmäisenä päivänä saimme viimein avata kirjaston asi-
akkaille rajoitetuin palveluin ja turvajärjestelyin. Kirjaston lainaustis-
kille asennettiin suojapleksi, turvaväleistä muistutettiin esimerkiksi 
lattiassa olevilla turvavälitarroilla ja asiakkaita ohjeistettiin nopeaan 
asiointiin. Kalusteita karsittiin kirjaston tiloista, monitoimitila pysyi 
suljettuna ja iPadit sekä kahviautomaatti otettiin pois käytöstä. Myös 
osa asiakaskoneista otettiin pois käytöstä, jotta turvavälit saatiin var-
mistettua.  
 

Mitä kirjastossa tehtiin sulkuaikana? 

Kirjastotyö näyttäytyy asiakkaille useimmiten asiakaspalveluna lai-

naustiskillä sekä hyllyttämisenä. Suurin osa kirjastotyöstä tehdään 

kuitenkin asiakkailta näkymättömissä. Esimerkiksi tiedotus-, suunnit-

telu-, luettelointi-, kokoelma- ja hankintatyö tehdään ”takahuo-

neessa” eli kirjaston toimistotiloissa.  

Sulkuaikana jäi hyvin aikaa kokoelmatyölle. Kokoelmatyö on jatkuvaa 
ja tärkeää, mutta jää usein muiden kiireiden jalkoihin. Aktiivisella ko-
koelmatyöllä, poistoilla ja varastoinnilla varmistetaan se, että kirjas-
ton kokoelma pysyy ajantasaisena ja ajankohtaisena. 
 
Keväällä kirjastoon saapui runsaasti uutuusaineistoa, jonka luette-
lointia ja muuta lainauskuntoon saattamista jatkettiin normaalisti. 
Kirjastoon saapuvat kirjat tilataan ns. ennakkoon jo ennen niiden il-
mestymistä, eli kesän ja syksyn 2020 aikana ilmestyvät kirjat tilattiin 
ennakkoon maalis-huhtikuun aikana. 



Tiedottaminen oli kirjaston sulkuaikana ensiarvoisen tärkeää. Asiak-
kaat pyrittiin pitämään jatkuvasti ajan tasalla. Tiedottaminen tapah-
tui pääsääntöisesti kirjaston verkkosivujen sekä sosiaalisen median 
(Facebook ja Instagram) kautta, mutta myös painettuihin tiedottei-
siin panostettiin. Sosiaalisessa mediassa esiteltiin kirjastotyöläisen 
arkea sulkuaikana. Myös erilaisia e-aineistoja markkinoitiin aktiivi-
sesti. Korona-aikana moni normaalisti maksullinen e-palvelu avautui 
kaikkien saataville, ja näistä jaettiin tietoa kirjaston eri kanavilla. 
 

 
 
Kuva: Koronasulun aikana monet tavallisesti maksulliset sähköiset ai-
neistot avautuivat kaikkien käyttöön. Kirjasto jakoi tietoa ilmaisista 
verkkoaineistoista. 
 

 

Syksy 2020 Toholammin kirjastossa 

 
Syksy 2020 jatkui Toholammin kirjastossa samoin rajoitetuin palve-
luin kuin kesälläkin. Kirjastossa otettiin myös käyttöön Soiten suosi-
tusten mukainen kasvomaskisuositus yli 12-vuotiaille. 
 
Loppuvuodesta 2020 koronatilanne oli hetkellisesti kiihtymisvai-
heessa Soiten alueella, ja kirjaston lehtisali jouduttiin sulkemaan vä-
liaikaisesti. Koronatilanteen siirtyessä perustasolle voitiin lehtisali jäl-
leen avata yleisölle.  
 
Odotettu omatoimikirjasto avattiin 
 
Toholammin kunnankirjasto sai maaliskuussa 2020 Aluehallintoviras-
tolta myönteisen päätöksen omatoimikirjaston perustamista koske-
vaan avustushakemukseen. Avustusta saatiin 15 000 euroa eli koko 
haettu summa. Päätöksen jälkeen omatoimikirjastoa alettiin puu-
hata välittömästi, ja koronasulun aikana tehtiin muun muassa kilpai-
lutus omatoimijärjestelmän toimittajasta sekä aloitettiin valvontaka-
meroiden asennustyöt. 
 
Lainaus- ja palautusautomaatti otettiin käyttöön kesällä 2020. Toho-
lammin kirjastossa ei ole ollut aikaisemmin lainausautomaattia, joten 
asiakkaat haluttiin totuttaa automaatilla lainaamiseen ja palauttami-
seen ennen varsinaisen omatoimikirjaston avaamista. Kesän aikana 
toholampilaisille järjestettiin myös omatoimikirjaston käyttöä kos-
keva kysely. Kyselyllä selvitettiin kuntalaisten kiinnostusta omatoimi-
kirjastossa asiointia kohtaan sekä toiveita omatoimikirjaston palve-
luista. Kyselyssä kartoitettiin myös kuntalaisten toiveita omatoimikir-
jaston aukioloajoista.  
 



Kulunvalvontajärjestelmä asennettiin kirjastoon syksyn aikana. To-
holammin sivistyslautakunta hyväksyi omatoimikirjaston käyttösään-
nöt 11.11.2020. Omatoimikirjasto avattiin asiakkaille 30.11.2020. Ko-
ronarajoitusten vuoksi avajaisia tai muita juhlallisuuksia ei voitu pi-
tää, mutta ahkeralla tiedottamisella saatiin omatoimikirjastolle käyt-
täjiä alusta alkaen. 
 
Omatoimikirjasto on palvelun laajennus, ja se vastaa hyvin Toholam-
min kirjaston asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin pidemmistä aukiolo-
ajoista. Kirjaston henkilökunnan palveluaika on pysynyt samana, eli 
kirjaston aukioloaikoja ei ole muutettu omatoimiajan myötä. Toho-
lammin omatoimikirjasto on auki joka päivä, myös juhlapyhinä, klo 8-
21. 
 
Omatoimikirjasto otettiin Toholammilla hyvin vastaan. Sadan oma-
toimiasiakkaan määrä tuli täyteen jo kahden ensimmäisen kuukau-
den aikana, ja pienessä kunnassa tämä määrä on loistava. Omatoimi-
aikaa hyödyntävät sekä lehtisalin käyttäjät aamuisin että muut kirjas-
ton asiakkaat ilta- ja viikonloppuaikoina.  
 

 
Kuva: Ennen omatoimikirjaston avaamista asiakkaamme tutustuivat 

uuden lainaus- ja palautusautomaatin käyttöön. 

 

Hiilijalanjälkeä mittaamassa 

Syksyllä 2020 pääsimme mittaamaan oman kirjastomme hiilijalanjäl-
keä. Kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hanke haki hiilija-
lanjälkimittaukseen mukaan erikokoisia testaajakirjastoja eri puolilta 
Suomea. Toholammilta oli helppo osallistua testaukseen - onhan To-
holammin kunta profiloitunut ympäristötietoiseksi ja uusia ideoita 
aktiivisesti etsiväksi kunnaksi.  

Osallistuimme syksyn 2020 aikana 12 muun pilottikirjaston kanssa 
työpajoihin sekä tiedonkeruuklinikoihin. Varsinaisen laskennan ja 
asiantuntijatyön hiilijalanjäljen mittaamisessa suoritti Positive Im-
pact Finland Oy. Kirjastot osallistuivat tiedonkeruuseen. Mittaus koh-
distui muun muassa kirjastojen toimitilojen energiankulutukseen ja 
jätteisiin, aineistonkuljetuksiin, työmatkoihin sekä aineisto- ja muihin 



hankintoihin. Suurin osa tiedoista kerättiin vuodelta 2019, jolloin ko-
rona-aika ei vaikuttanut vielä esimerkiksi työmatkoihin.  

Toholammin kirjastossa tietojen kerääminen tapahtui käytännössä 
kaivamalla tietoja tilastoista sekä kyselemällä lukuja puhelimitse ja 
sähköpostitse. Pienessä kirjastossa kirjaston tuottaman jätteen pun-
nitseminen onnistui otantaviikon aikana tavallisella henkilövaa’alla. 

Projektin päätteeksi kukin kirjasto sai oman päästötodistuksen. To-
holammin kirjaston hiilijalanjälki vuodelta 2019 oli 33 tonnia CO2e. 
Luku on kokonaisuudessaan pienten kirjastojen keskitasoa. 

 

 

Kuva: Toholammin kirjaston hiilijalanjälki vuodelta 2019 

 

Koko mittausprojekti oli hyvin silmiä avaava ja innostava. Saimme kir-
jastoomme eväitä ja ideoita ympäristötietoisuuden edistämiseen, ja 
jatkossa kiinnitämme ilman muuta enemmän myös huomiota siihen, 
miten me voimme itse vaikuttaa kirjastomme hiilijalanjälkeen.  

Olemme jo vähentäneet aineiston muovittamista ja suunnitelmissa 
on sekä vähentää muovittamista edelleen että siirtyä biomuovin 
käyttöön. Naapurikirjastossa Kannuksessa on käynnissä muovitta-
mattomuuskokeilu, ja tätä kokeilua seuraamme mielenkiinnolla ja 
otamme vinkit talteen. Pyrimme edistämään ympäristötietoisuutta 
kirjastossamme esimerkiksi aineisto- ja somenostoilla, kirjavinkkaus-
ten yhteydessä sekä ajantasaisella kokoelmalla. 

 

Näyttelytoiminta Toholammin kirjastossa  

Toholammin kirjaston avarat ja valoisat tilat sopivat hyvin erilaisten 

näyttelyiden järjestämiseen. Korona-ajasta huolimatta näyttelyitä 

voitiin järjestää rajoitetusti myös vuonna 2020. Myös vaihtuvia kirja-

näyttelyitä järjestettiin. Kirjanäyttelyillä pyritään nostamaan kirjas-

ton kokoelmasta esille erilaisia aineistoja sekä ajankohtaisia teemoja. 

 

Näyttelyt vuonna 2020 

21.1. - 16.3.  Toholammin iltapäiväkerhon talvikuvia 

28.2.  - 16.3.  Helsingin sanomien 130-vuotisjuhlanäyttely (Tuottaja: 

Päivälehden museo) 

4.6. - 31.8.  Revi se -työpajan runoja (Kuusiston koulun 7. -luokka 

ja lukion 1. luokat) 

1. - 31.10.  Satokausi -näyttely (MTK Toholampi ry) 



1. - 30.11.  Kynällä ja kameralla -elokuvajulistenäyttely (Tuottaja: 

Suomen Kirjastomuseo) 

1. -3.11.  Minun Toholampini -näyttely (Pikku-Hermanni) 

 

Kirjanäyttelyitä Toholammin kirjastossa 

8.1. - 30.1.  Vegaanihaaste 2020 
15.1. - 30.1.   Lampin lainatuimmat 2019 
30.1. - 8.2.  Luonto lainassa – kirjastojen teemaviikko 
10. - 15.2.  Mediataitoviikko 
20.2. - 12.3.  Vuoden 2020 käsityötekniikka: vuoleminen 
12.3. - 17.3.  Toholammin talvimaraton - juoksukirjoja 
8. - 12.6.  Dekkariviikko 
23.6. - 30.7. Retkeilykirjoja 
10. - 31.7.  Siirtolaisuus (samaan aikaan siirtolaisuus -näyttely Pa-

jamäellä) 
16.7. - 31.8.  Keltaisia kirjoja 
30.7. - 31.8.  Kirjoittajaksi? Kirjoittamisoppaita 
2.9. - 10.10.  Kirjoja syksyn väreissä 
14. - 20.9.  Huonekasviviikko 
4. - 10.10.  Eläinten viikko 
21.10. - 4.12. Vuoden uutuusdekkareita 
5. - 31.12.  Joulupuuhaa 
 
 
Tilastotietoa vuodelta 2020 
 
Vuonna 2020 lainausten ja kirjastokäyntien lukumäärä laski ko-
ronasulun takia odotetusti. Toholammilla lainaus väheni edellisvuo-
teen verrattuna 17,4%. Koko maassa lainaus väheni 18,1 prosenttia. 
Kirjastokäyntien määrä laski Toholammilla 35,5%. Koko maassa kir-
jastokäynnit vähenivät 34,4%. Toholammin kirjastossa on 

perinteisesti ollut suuret kävijäluvut, ja kirjastotilat ovat olleet eten-
kin nuorten suosiossa. Korona-aika näkyikin harmillisesti myös 
nuorten vapaa-ajanviettopaikkojen vähyytenä. Kirjastotilojen suosi-
osta nuorten vapaa-ajanviettopaikana kertoo se, että kirjaston lai-
natuin aineisto on monitoimitilan avain: monitoimitilaa varattiin 
vuonna 2020 jopa 280 kertaa eri-ikäisten ja erikokoisten kaveripo-
rukoiden käyttöön. 
 
Nousua tapahtui e-aineistojen lainauskerroissa. Toholammilla esi-
merkiksi e-kirjojen lainaus kasvoi 10%. Koko maassa e-kirjojen lai-
naus kasvoi peräti 36,7%.  
 

 
Kuva: Toholammin kunnankirjaston vuosi 2020 


