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Toholammin kunnankirjaston toimintakertomus vuodelta 2022 

 

Vuosi 2022 näyttää kirjaston käyttö- ja lainaustilastojen kannalta 

valoisalta: korona-ajan tilastonotkahduksista on noustu kohti normaalia. 

Viime vuoteen mahtui myös kiinnostavia näyttelyitä, tapahtumia sekä 

tiivistä kouluyhteistyötä. 

 

Perustietoa Toholammin kunnankirjastosta 

Toholammin kunnankirjastoon kuuluu sekä pääkirjasto että Sykäräisen 

sivukirjasto. Pääkirjastossa henkilökunta palvelee talviaikana kuutena ja 

kesäaikana viitenä päivänä viikossa, lisäksi omatoimikirjasto on käytössä 

päivittäin aamusta iltayhdeksään saakka. Sykäräisen koulun yhteydessä 

toimiva sivukirjasto on auki yhtenä päivänä viikossa koulun työpäivinä. 

Toholammin kirjasto kuuluu Anders -kirjastokimppaan. Anders -kirjastoihin 

kuuluvat lisäksi Halsuan, Kaustisen ja Lestijärven kunnankirjastot sekä 

Kannuksen ja Kokkolan kaupunginkirjastot. Yhteistyö tämän pienen 

kirjastokimpan kirjastojen välillä on tiivistä. Kirjastoilla on muun muassa 

yhteinen asiakasrekisteri sekä yhteinen Anders-Finna -verkkokirjasto, 

yhteinen varausjono sekä yhteiset käyttösäännöt. Varaukset muista 

kimpan kirjastoista ovat asiakkaille maksuttomia ja varausten eli 

seutulainojen kuljetus kirjastojen välillä tapahtuu kerran viikossa. 

Osan hankinnoista Anders -kirjastot kilpailuttavat ja hankkivat yhdessä. 

Näitä ovat esimerkiksi kirja-aineiston kuljetuspalvelu, kirjallisuuden 

hankintapaikat sekä e-aineistot. E-aineistojen kustannukset jaetaan 

kuntien asukasluvun mukaan. 

Toholammin kunnankirjaston henkilökunta 

Toholammin kunnankirjastossa työskenteli vuonna 2022 kirjastovirkailija, 

informaatikko, kirjastonjohtaja 50% sekä marraskuusta lähtien 

määräaikainen kirjastovirkailija. Kunnan kulttuurisihteeri työskenteli 

kirjastotehtävissä 20% työajastaan. Kesällä 2022 kirjastossa työskenteli 

lisäksi yliopisto-opintoihinsa kuuluvaa harjoitteluaan tekevä 

kirjastoharjoittelija, jonka työpanos oli tärkeä, jotta kirjastopalvelut saatiin 

toteutettua myös loma-aikoina. 

Informaatikon työtehtäviin kuuluvat asiakaspalvelun lisäksi etenkin lasten- 

ja nuortenkirjastotyö, koulukirjaston järjestelytehtävät ja kirjaston 

kokoelmatyö. Informaatikko huolehtii myös kirjaston tilavarauksista ja 

osallistuu kirjaston tiedottamiseen. Lasten- ja nuortenkirjastotyö sisältää 

esimerkiksi kirjavinkkausta sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta 

sekä kouluilla että kirjaston tiloissa.  

Kirjaston kokoaikainen kirjastovirkailija työskentelee pääosin kokoelma- ja 

asiakaspalvelutehtävissä. Hän toimii kirjaston luettelointiosaajana ja on 

mukana Anders -kirjastojen yhteisessä luetteloijien asiantuntijaryhmässä. 

Kirjastovirkailijan tehtäviin kuuluvat myös kirjastoaineiston korjaamiseen ja 

käsittelyyn liittyvät työt. Määräaikainen kirjastovirkailija sekä kunnan 

kulttuurisihteeri työskentelevät etenkin kirjaston asiakaspalvelussa ja 

kirjaston avoinnapitoon sekä kirjastoaineiston käsittelyyn liittyvissä 

tehtävissä. Kaikki kirjaston työntekijät osallistuvat kirjaston tapahtumien 

järjestämiseen. 

Kirjastonjohtaja työskenteli vuonna 2022 Toholammin kirjastossa 50% 

työajastaan. Kirjastonjohtajan työtehtäviin kuuluvat pääsääntöisesti 

kirjastoaineiston valinta ja hankinta, hanke- ja tapahtumatoiminta, 

kirjaston viestinnästä ja päivittäistiedottamisesta vastaaminen sekä 

esimies- ja hallinnolliset tehtävät. Kirjastonjohtaja osallistuu myös 

asiakaspalveluun ja kokoelmatyöhön. Lestijärven kunta ostaa Toholammin 

kirjastolta kirjastoaineiston hankintapalvelun. Puolet työajastaan 

kirjastonjohtaja työskentelee Toholammin kunnassa viestintävastaavana.  



Kirjasto on kuntalaisten tärkeä peruspalvelu 

Toholammin kunnankirjaston toiminta perustuu kirjastolakiin. Laki 
määrittää kirjaston tehtäviksi muun muassa pääsyn tarjoamisen 
aineistoihin ja kulttuurisisältöihin, monipuolisen ja uudistuvan kokoelman 
ylläpitämisen, kirjallisuuden ja lukemisen edistämisen, tietopalvelun ja 
ohjauksen tarjoamisen, tilojen tarjoamisen sekä yhteiskunnallisen ja 

kulttuurisen vuoropuhelun edistämisen. 

Toholammin kirjaston kokoelma pidetään laadukkaana, monipuolisena ja 
ajantasaisena. Asiakkaiden toiveita kuunnellaan. Muiden Anders -
kirjastojen kokoelmat ovat asiakkaiden käytössä ilmaiseksi ja 
kaukopalvelun kautta voi tilata pientä maksua vastaan myös muiden 
yleisten ja tieteellisten kirjastojen aineistoa. Kirjaston asiakkaiden käytössä 
on käytössä sähköisiä aineistoja kuten e-kirjoja, e-lehtiä ja elokuvia 
suoratoistopalvelussa. 

Lukemisen edistämistyötä tehdään Toholammin kirjastossa 
päämäärätietoisesti. Etenkin koulujen ja päiväkodin kanssa tehtävä 
yhteistyö on tiivistä, mutta kirjastossa panostetaan myös aikuisasiakkaiden 
lukuinnon herättelyyn.  

Toholammin kirjasto tarjoaa kuntalaisille tiloja ja laitteita: kirjastossa on 
mahdollisuus käyttää asiakaskoneita, tablettilaitteita ja langatonta verkkoa 
ja kirjastossa on kopiointi-, skannaus- ja tulostusmahdollisuus. Kirjaston 
tutkijanhuone on varattavissa etätyöskentelyyn ja opiskeluun maksutta. 
Kirjaston monitoimitilasta peritään tilavuokraa muilta kuin paikallisilta 
yhdistyksiltä ja järjestöiltä. 

Tietopalvelun ja digineuvonnan osuus kirjaston asiakaspalvelutyöstä on 
suuri. Moni kuntalainen tarvitsee apua ja opastusta erilaisissa sähköisissä 
palveluissa asioimiseen. Kirjaston tietopalvelu palvelee opiskelijoita ja 
aikuisopiskelijoita, jotka tarvitsevat aineistoa myös tieteellisistä kirjastoista 
ja tietokannoista. 

Toholammin kirjaston tapahtuma- ja näyttelytoiminta 
 
Toholammin kirjaston kaikki yleisötilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia. 
Alla poimintoja kirjaston tapahtumista ja näyttelyistä vuodelta 2022: 
 
Lainan päivä 8.2.2022 
Lainan päivää vietettiin kirjastossa perinteisesti kahvitarjoilun ja Vuoden 
Asiakkaan palkitsemisen merkeissä. Vuoden asiakkaana palkittiin Maria 
Laakeri, joka on käyttänyt kirjaston palveluita monipuolisesti: graduunsa 
Maria on tilannut kirjoja ja artikkeleita seutu- kaukolainoina, ja lisäksi hän 
on monipuolisesti edistänyt lasten lukuharrastusta omassa työssään. 
 
5.4.2022 Näkökulmia kirjallisuusterapiaan 
KT Liisa Kivioja esitteli luennollaan kirjallisuusterapiaa sen tavoitteiden, 
teoriataustojen ja koulutuksen kautta. 
 
22.4.–6.5. KanTo -kansalaisopiston kevätnäyttely 
KanTo-kansalaisopiston kevätnäyttely järjestettiin Toholammin kirjastossa 
huhti-toukokuun vaihteessa. Esillä oli töitä ja taideteoksia erilaisilta 
kädentaitokursseilta sekä taiteen perusopetuksesta.  
 
9.6.2022 Esittelyssä Lestijoen melontareitti 
Toholammilta lähtöisin oleva ja Lestijärvellä mökkeilevä Kari Tiilikkala 
esitteli kiinnostuneelle yleisölle Lestijoen melontareittiä sanoin, kuvin ja 
videoin. 
 
11.7.-29.7.2022 Cowgirls ja maitotilan päivä -näyttely 
Näyttely oli osa MTK Keski-Pohjanmaan 100-vuotisjuhlanäyttelykiertuetta. 
Näyttelyn valokuvateokset olivat pääosin toholampilaislähtöisen 
valokuvaajan Juha Laitalaisen ottamia kuvia, ja mukana näyttelyssä oli 
myös toholampilaisen Sari Isosaari-Pollarin ottamia kuvia. Näyttelyn 
avajaisia vietettiin 12.7. ja näyttelyä oli avaamassa elinkeinoministeri Mika 
Lintilä. 
 



9.-19.8.2022 Harmonikka 200 vuotta -näyttely 
Näyttely liittyi Toholammin Kamarimusiikkiyhdistys ry:n Harmonikka 200-
vuotta -juhlallisuuksiin. Esillä oli pääasiassa kotimaisia harmonikka-aiheisia 
kirjoja, nuotteja ja äänitteitä. 

24.8.2022 Kirjailijavieras Ville Hytönen 
Kirjailija ja kulttuurivaikuttaja Ville Hytönen vieraili kirjastossa kertoen 
kirjailijanurastaan ja sekä lapsille että aikuisille kirjoittamistaan teoksista. 
 
14.12.2022 Aikuisten kirjavinkki-ilta 
Kirjaston henkilökunta esitteli kiinnostavimpia lukuelämyksiä kuluneelta 
vuodelta. 
 
Muuta toimintaa 
 
Satutuokiot ovat perinteistä ja vakiintunutta lastenkirjastotoimintaa. 
Toholammin kirjaston satutuokioissa kirjaston henkilökunta ja toisinaan 
myös vierailevat sadunlukijat lukevat ja esittävät lyhyitä satuja ja 
kertomuksia. 
 
Lukukerhotoimintaa jatkettiin Toholammin kirjastossa myös vuonna 2022. 
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 kirjaston tiloissa, ja 
kerhoa pitävät kirjaston informaatikko ja kirjastonjohtaja. Kerhon 
tavoitteena on edistää lasten lukuharrastusta ja tehdä kirjaston toimintaa 

lapsille tutuksi. 
 
KanTo -kansalaisopiston lukupiiri kokoontui perinteiseen tapaan 
Toholammin kirjaston tiloissa. Toholammin lukupiiri on varsin suosittu, ja 
osallistujia piiriin on tullut myös naapurista Kannuksesta.  
 
Toholammin Martat kokoontuivat kuukausittain kirjaston tiloissa kirjaston 
ja Marttojen yhteisissä käsityöilloissa. Käsityöillat toimivat Marttojen 

kokouksina, mutta toiminta on kaikille avointa ja osallistuminen on 
vapaata. 
 
Tilastotietoa vuodelta 2022 
 
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. 
 
Kirjastokäyntien määrä nousi vuonna 2022 lähelle koronavuosia 
edeltäneitä lukuja. Käyntien määrä asukasta kohden oli vuonna 2022 
yhteensä 9,2, kun lukema vuonna 2019 oli 9,86.  
 
Eniten nousi kuitenkin kokonaislainaus asukasta kohden: vuonna 2019 
lainoja oli 15,35 lainaa asukasta kohden ja välissä olleiden koronavuosien 
notkahdusten jälkeen kokonaislainaus vuonna 2022 oli 16,4 lainaa 
asukasta kohden. Etenkin lastenkirjojen lainaus on ollut vilkasta, josta 
kiitos kuuluu aktiivisille toholampilaisille kouluille ja perheille.  
 
Kirjaston tilat olivat jälleen ahkerassa käytössä. Toholammin kirjaston 
monitoimitilaa käytetään niin kirjaston omaan toimintaan kuin erilaisten 
yhdistysten kuten 4H:n, Toholammin reumayhdistyksen ja Marttojen 
toimintaan. Eniten tilaa ovat kuitenkin käyttäneet lapset ja nuoret. 
Edellisvuosien tapaan kirjaston lainatuin artikkeli oli monitoimitilan avain, 
jota lainattiin vuonna 2022 peräti 375 kertaa. Vuonna 2021 avainta 
lainattiin 240 kertaa. 
 
Omatoimikirjaston käyttö on kasvanut tasaisesti. Uusia omatoimikirjaston 
käyttäjiä rekisteröidään jatkuvasti, ja vuoden 2022 lopulla 
omatoimiasiakkaita oli yhteensä 280. Vuoden 2021 lopulla 
omatoimiasiakkaita oli yhteensä 200. Omatoimikirjasto otettiin 
Toholammilla käyttöön vuoden 2020 marraskuussa. 
 

https://tilastot.kirjastot.fi/


Cowgirls ja maitotilan päivä -näyttely heinäkuussa 2022 

 

Osa näyttelyn kuvista oli tuttuja teoksesta Irina ja Nailon Piit –  

yllättävä päivä maitotilalla (Juha Laitalainen & Katja Mahal) 

 

 

 

Taitelilija itse. Juha Laitalaisen kuvat koristivat myös kirjaston ulkoseiniä. 

 

 

Näyttelyn pystytyksessä tarvittiin ammattimiehiä. 

 

 

 

Ministeri näyttelyä avaamassa. 



Kuvia kirjaston vuodesta 2022 

 

Kirjastonkäytön opetusta: kirjastoaineiston elämänkaari. 

 

 

Kirjaston e-aineistoja: etäkäyttöisen ePress-lehtipalvelun  

kautta aikakauslehtiä voi lukea kotoa käsin – ja täyttää vaikka ristikoita! 

 

 

 

Sinikka Jutila pystyttämässä harmonikka 200 vuotta -juhlanäyttelyä. 

 

 

Kannuksen kollegat kävivät tutustumassa omatoimikirjastoomme. 

 



Toholammin kirjaston tilastoja vuosilta 2019–2022 
 

Kirjaston 
käyttö 

2019 2020 2021 2022 

Kirjastokäynnit     

Vuodessa yht. 30 6988 19 772 21 442 26890 

Käynnit/asukas 9,86 6,52 7,23 9,2 

Verkkokäynnit 9122 8 730 10 069 10 872 

     

Lainaus     

Kokonaislainaus 47 761 39 454 43 433  47 714 

Lainat/asukas 15,35 13,01 14,64 16,4 

Lainaajia % 
asukkaista 

40,2 35,44 32,7 36,4 

e-lehtien 
käyttökerrat 

1 982 1 974 2 854 3 322 

e-kirjojen 
käyttökerrat 

469 517 383 322 

Muiden e-
aineistojen 
käyttö (mm. 
Viddla 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kirjaston 
aineisto 

2019 2020 2021 2022 

Kokoelma yht. 33 453 33 947 34 844 34 600 

Kirjat 29 286 29 618 30 342 30 037 

Elokuvat 1 351 1 384 1 482 1 561 

Nuotit 923  969 1 008 1 002 

Musiikkiäänitteet 843 876 908 910 

Muut äänitteet 741 774 783 770 

Muu aineisto 309 326  320 

     

Lehdet 2019 2020 2021 2022 

Sanomalehdet 9 9 11 11 

Aikakauslehdet 60 58 58 59 

     

Hankinnat     

Kirja-aineistot 1 762 1 782 1 670 1 615 

Muut aineistot 271 273 219 170 

     

Poistot 1 801 1 561 992 2030 

  
 

 

 

 

  

 


