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1 Koronaepidemia teki kirjaston vuodesta raskaan ja 

poikkeuksellisen 

Kirjastossa noudatettiin epidemia-aikana Hämeenlinnan kaupungin valmiusjohtoryhmän, Kanta-

Hämeen pandemiaryhmän, THL:n ja Suomen hallituksen antamia ohjeita. Kirjastojen tilojen 

siivousta tehostettiin, ja asiakkaille oli tarjolla käsidesiä. Henkilökunta käytti kasvomaskeja tai 

kasvovisiirejä ja suositteli asiakkaille kasvomaskin käyttöä.  

 

1.1  Maaliskuussa peruttiin ensin tapahtumat ja sitten suljettiin 

kirjastot 

Koronatilanteesta johtuen maaliskuun 13. perjantaipäivästä alkaen kaikki Hämeenlinnan 

kaupunginkirjaston tiloissa järjestettävät yleisötapahtumat peruttiin. Kaupungin linjauksen mukaan 

peruminen koski tapahtumia, luentoja, esityksiä, opastuksia, ryhmäkäyntejä, satutunteja ja 

lukupiirejä pääkirjastossa ja lähikirjastoissa.  Kirjastot pidettiin vielä normaalisti auki. 

Epidemiatilannetta seurattiin koko ajan.  

Alustavan suunnitelman mukaan normaaliin arkeen palaamista pidettiin todennäköisenä 

aikaisintaan toukokuun lopussa. Toisin kuitenkin kävi, kun kaupungin valmiusjohtoryhmä päätti 

varotoimenpiteenä sulkea kaikki kirjastot tiistaina maaliskuun 17. päivänä.  

Kirjastojen sulkeminen yllätti täysin asiakkaat sekä henkilökunnan, koska kaupunki päätti sulkea 

kirjastot jo kello 14 iltapäivällä hyvissä ajoin ennen illan normaalia sulkemisaikaa. Tieto kirjastojen 

sulkemisesta aiheutti kirjastoissa lainaajaruuhkia. Päätös nopeasta sulkemisesta jo iltapäivällä johtui 

näistä ruuhkista.  

Kaikki Vanamo-kirjastojen toimipisteet, omatoimikirjastot ja kirjastoautot päätettiin pitää 

suljettuina huhtikuun 13. päivään asti. Kirjastojen kiinnioloaikaa kuitenkin päätettiin jatkaa 

toukokuun 13. päivään asti.  
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Tautitilanne parani ennakoitua nopeammin, ja kirjastot saivat luvan avata ovensa jo toukokuun 

alussa. Hämeenlinnan kirjastoissa alettiin tarjota asiakkaille supistettuja palveluja perjantaista 8.5. 

alkaen. Valtioneuvoston linjausten mukaan kirjastoon pääsi palauttamaan lainoja ja hakemaan 

varattuja aineistoja. Muut palvelut ja tilat olivat suljettuina. Kirjastot saatiin avata kesäkuun 

ensimmäisenä päivänä.  

   

1.1.1 Suljettuna oleminen vaikutti kirjastoasiointiin  

Koska kirjastot olivat koronan takia kiinni 17.3. – 7.5.2020, laina-aikoja pidennettiin.   

Lainoja pystyi uusimaan verkkokirjastossa tai puhelimitse. Varattua aineistoa ei voinut uusia, mutta 

sulkuaikana lainoista ei kertynyt maksuja. Lainojen uusimiskertoja ei  rajoitettu. Ennen sulkemista 

noutamatta jääneet varaukset olivat noudettavissa, kun kirjastot avasivat ovensa 8.5.  

Kirjastojen ollessa suljettuina asiakaspalvelu oli avoinna puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 

9-16. Kirjasto palveli myös sähköpostitse ja chatissa. Kaukopalvelu oli suljettu elokuun alkuun asti.  

Kirjastojen palautusluukut ja -laatikot olivat ensin avoinna, mutta sulkuajan pidennyttyä kirjastot 

sulkivat palautusluukut ja poistivat ne käytöstä. Kirjasto ohjeisti asiakkaitaan palauttamaan lainat 

vasta sitten, kun kirjastot olisivat taas auki.   

Kirjaston e-aineistot olivat käytettävissä normaalisti. Verkkokirjastossa ja kirjaston somessa 

tiedotettiin asiakkaille kirjaston omien e-aineistojen lisäksi myös muista maksuttomista e-

aineistopalveluista.  

E-kirjaston käytöstä tuli niin suosittua, että kirjaston piti rajoittaa Ellibsin e-kirjojen ja e-äänikirjojen 

laina- ja varausmääriä. Asiakkaalla sai olla kerrallaan enintään kaksi lainaa ja viisi varausta. Näillä 

muutoksilla taattiin aineiston saatavuus mahdollisimman monelle. Samalla Vanamo-kirjastot 

lisäsivät e-aineistojen hankintaa. 

Kirjastojen ollessa kiinni pääkirjastossa tehtiin kirjaston muuttoon liittyviä töitä ja lähikirjastoissa 

keskityttiin kokoelma- ja kunnostustöihin. Esimerkiksi Hauhon kirjaston kirjahyllyt vaihdettiin 

entisestä Jukolan kirjastosta kierrätettyihin hyllyihin. Kirjastojen tiloja, kokoelmia, huonekaluja ja 

lasten leluja pestiin sekä kunnostettiin.    
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1.1.1.1  Kirjasto helpotti poikkeusoloja ottamalla käyttöön uusia palveluja  

Kirjasto otti käyttöön neljä uutta palvelua helpottaakseen kaupunkilaisten kirjastonkäyttöä 

toimipisteiden ollessa suljettuina Koronan takia.  

Asiakkaille tuli ensimmäistä kertaa mahdolliseksi tilata uusi tunnusluku kirjastokorttiin 

verkkokirjastossa. Tätä ennen uuden tunnusluvun oli saanut vain käymällä henkilökohtaisesti 

kirjastossa.  

Tunnuslukua tarvitaan esimerkiksi lainojen uusimiseen ja varausten tekemiseen verkkokirjastossa. 

Suurin osa kirjaston e-aineistojen käytöstä vaatii kirjastokortin numeron lisäksi myös tunnusluvun. 

Tunnuslukua ei edelleenkään ollut mahdollista saada puhelimitse tai sähköpostilla. 

Toinen uusi palvelu oli mahdollisuus lukea suomenkielisiä e-aikakauslehtiä kotona kirjautumalla 

palveluun kirjastokortilla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla. Palvelu sai heti asiakkaiden suuren 

suosion. Aikaisemmin suomenkielisiä e-aikakauslehtiä oli voinut lukea vain kirjastossa.  

Emagz-palvelusta kotisohvalla pystyi lukemaan e-lehtinä seuraavat aikakauslehdet: Anna, Apu, 

Avotakka, ET-lehti, Eeva, Erä, Hyvä terveys, Ihana, Image, Kotiliesi, Kotiliesi käsityöt, Maalla, Meidän 

perhe, Meidän talo, Suomen kuvalehti, Tekniikan maailma, Tiede ja Viherpiha. 

Kolmas sulkuajan tuoma uusi palvelu oli mahdollisuus tilata väliaikainen kirjastokortti sähköpostilla. 

Väliaikainen kirjastokortti oli voimassa niin kauan kuin kirjastot olivat suljettuina. Väliaikaisen 

kirjastokortin pystyi päivittämään vakituiseksi kirjastokortiksi myöhemmin kirjastossa. 

Kirjasto alkoi opastaa puhelimessa asiakkaita verkkokirjaston ja e-aineistojen käytössä. Celia-kirjasto 

antoi kirjastoille ensimmäistä kertaa luvan tehdä puhelimessa lukemisesteisille asiakkaille Celia-

palvelujen käyttäjätunnuksia ja antaa opastusta palvelun käyttössä. Aikaisemmin asiakasopastuksia 

oli tehty vain kirjastoissa.  
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1.2  Kirjastot avattiin toukokuussa supistetuin palveluin 

Perjantaina 8.5. kirjastot voitiin avata mutta koronaepidemian takia palveluja jouduttiin 

supistamaan. Kirjastossa oli mahdollista käydä noutamassa varattuja aineistoja ja palauttamassa 

lainoja. Muut kirjastopalvelut ja tilat olivat poissa käytöstä.  

1.2.1 Aukioloaikaa jouduttiin lyhentämään  

Pääkirjaston väistötiloissa Wetterillä lehtilukusali, asiakastietokoneet, tulostaminen, kopioiminen ja 

skannaaminen olivat poissa asiakkaiden käytöstä. Myös kokoelmat pidettiin suljettuina. Aineistoa 

sai lainaan vain varaamalla. Aineistovarauksia oli mahdollista tehdä Vanamo-verkkokirjastossa, 

puhelimitse tai sähköpostilla. 

Wetterillä oli auki ainoastaan kirjaston ensimmäinen kerros varausten noutamista ja lainojen 

palauttamista varten. Lainoja oli mahdollista palauttaa ulkona oleviin palautuslaatikoihin kirjaston 

ollessa kiinni. Palautukset käsiteltiin turvallisuussyistä vasta kolmen vuorokauden kuluttua 

palautushetkestä.  

Pääkirjasto oli auki maanantaisin ja tiistaisin klo 12 – 18, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 

10 – 16. Riskiryhmiin kuuluvat asiakkaat voivat asioida kirjastossa keskiviikkoisin klo 8 – 10. 

Viikonloppuisin kirjasto oli suljettu.  

Kirjastoissa noudatettiin koronaviruksen torjuntaan annettuja ohjeita. Kirjastoon päästettiin yhtä 

aikaa rajallinen määrä asiakkaita. Kulkureitit oli merkitty. Sisään ja ulos kuljettiin eri ovista. 

Lainaukseen käytettiin automaatteja. Maksuja otettiin vastaan vain jos asiakas oli maksujen takia 

lainauskiellossa. Kirjastokortteja tehtiin tarpeen mukaan. Henkilökuntaa oli riittävästi paikalla 

opastamassa asiakkaita poikkeusajan kirjastopalvelujen käytössä.   

1.2.2 Nummen ja Kalvolan kirjastot pidettiin terveyssyistä edelleen suljettuina 

Nummen kirjasto toimii samassa rakennuksessa koulun ja neuvolan kanssa. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaan kouluissa tuli 

välttää muiden kuin lasten ja henkilökunnan oleskelua. Tästä syystä Nummen kirjasto pidettiin 

suljettuna.  
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Kalvolan kirjasto toimii hyvinvointikeskus Sauvolassa, jossa asuu ikäihmisiä. Koska koronavirus on 

etenkin vanhoille ja riskiryhmiin kuuluville henkilöille vaarallinen, Kalvolan kirjastoa ei avattu.  

Kirjastoautot Bella ja Urho korvasivat Nummen ja Kalvolan kirjastojen palvelut päivystämällä 

kirjastojen läheisyydessä niille laaditun aikataulun mukaan. Kirjastoautoista voi noutaa saapuneita 

varauksia ja niihin voi palauttaa lainoja.  

Muut lähikirjastot avattiin ja kirjastoautot palasivat reiteilleen niin että asiakkaat saivat noutaa 

saapuneita varauksiaan ja palauttaa lainojaan.  

 

1.3  Kirjaston palveluja laajennettiin kesäkuussa  

Hämeenlinnan kirjastojen palvelut laajenivat kesäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen kolmen 

kuukauden poikkeusajan jälkeen. Myöhästyneistä lainoista ei edelleenkään kertynyt 

myöhästymismaksuja ja lainoja voi uusia rajattomasti, ellei niistä ollut varauksia.  

Kirjastoissa noudatettiin koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä toimenpiteitä. Käsidesiä oli saatavilla, 

turvaväleistä huolehdittiin ja kirjastotilojen siivousta tehostettiin. 

1.3.1 Pääkirjaston palveluihin ja aukioloaikoihin vaikutti kirjaston muutto 

Pääkirjaston muutto väistötiloista Wetteriltä takaisin Lukiokadulle peruskorjattuun kirjastoon alkoi 

kesän alussa. Muutto toteutettiin niin että asiakkaille pystyttiin tarjoamaan supistettuja palveluja 

Wetterillä kesäkuun alusta juhannukseen asti.  

1.6. – 18.6. pääkirjastossa Wetterin ensimmäisessä kerroksessa asiakkaiden käytössä oli pieni 

kokoelma lainattavia lasten, nuorten ja aikuisten kirjoja, elokuvia, musiikkia ja lehtiä. Lainojen 

palauttaminen ja varatun aineiston lainaaminen oli mahdollista.  

Meneillään olleen muuton vuoksi toisen kerroksen kokoelmat, asiakastietokoneet, kopiointi- ja 

tulostuspalvelut olivat poissa käytöstä. Alakerran lehtisali oli suljettu, eikä asiakasopastuksia 

järjestetty.  

Pääkirjasto jatkoi toimintaansa muuton aikana samoilla aukioloajoilla, jotka oli aikaisemmin otettu 

käyttöön  koronaepidemian takia. Pääkirjasto oli avoinna maanantaisin ja tiistaisin klo 12 – 18 ja 
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keskiviikkoisin klo 8 – 16. Keskiviikon aamutunnit klo 8 – 10 oli tarkoitettu riskiryhmille. Torstaisiin ja 

perjantaisin kirjasto palveli klo 10 – 16. Viikonloppuisin kirjasto oli kiinni.  

Supistetut palvelut pääkirjastossa johtuivat tällä kertaa muutosta, eivät koronaepidemiasta. Muuto 

sulki pääkirjaston Wetterillä juhannuksena 19.6. Samalla päättyi loppuvuodesta 2018 alkanut 

pääkirjaston toiminta väsitötiloissa.  

1.3.2 Lähikirjastoista Kalvola pysyi edelleen suljettuna 

Kesäkuun alusta elokuun loppuun lähikirjastoissa asiakkaiden käytössä olivat kokoelmat, lehdet ja 

lukupaikat, asiakastietokoneet, tulostus- ja kopiointipalvelut sekä kaupungin palvelupiste.  

Hauhon ja Nummen kirjastot olivat auki maanantaisin ja tiistaisin klo 12 – 18 ja keskiviikosta 

perjantaihin klo 10 – 16. Hauhon kirjasto oli auki omatoimisesti maanantaista sunnuntaihin klo 6 – 

22. Nummen kirjastoa voi käyttää omatoimisesti maanantaisin ja tiistaisin klo 18 – 22, keskiviikosta 

perjantaihin klo 16 – 22 ja lauantaista sunnuntaihin klo 6 – 22.  

Lammin ja Rengon kirjastot palvelivat maanantaista keskiviikkoon klo 12 – 18 ja torstaista 

perjantaihin klo 10 – 16. Tuuloksen kirjasto oli avoinna maanantaista tiistaihin klo 13 – 18, 

perjantaina klo 11 – 16 sekä keskiviikkona ja torstaina itsepalvelulla klo 12 – 15. Tuuloksen kirjasto 

oli suljettu 22.6. – 26.7.  

Kalvolan kirjasto-palvelupiste pysyi Sauvolan asukkaiden turvallisuuden vuoksi suljettuna. 

Kirjastoauto Bella korvasi Kalvolan kirjaston palvelut päivystämällä Iittalan apteekin parkkipaikalla 

sille laaditun oman aikataulun mukaan. Bellassa pystyi palauttamaan lainoja. Sieltä voi myös noutaa 

saapuneita varauksia, joiden noutopaikkana oli Kalvolan kirjasto tai kirjastoauto Bella.   

Kirjastoautot Bella ja Urho palasivat reiteilleen kesäkuun alussa. Ne eivät käyneet koulujen, eivätkä 

päiväkotien pysäkeillä 1.6. – 16.8. Kirjastoautot olivat kesätauolla 22.6. – 26.7.  

Hauhon, Lammin ja Rengon kirjastot olivat auki varausten noutamista ja lainojen palauttamista 

varten samoilla aukioloajoilla kuin pääkirjasto, maanantaisin ja tiistaisin klo 12 – 18 ja keskiviikosta 

perjantaihin klo 10 – 16. Tuuloksen kirjasto oli auki maanantaina ja tiistaina klo 13 – 18 ja 

perjantaisin klo 11 – 16.  
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Lähi- ja pääkirjastoissa noudatettiin koronaviruksen torjuntaan soveltuvia varotoimia. Palautetut 

lainat käsiteltiin vasta kolmen vuorokauden kuluttua niiden palauttamisesta.  

1.3.2.1  Kalvolan kirjasto avasi ovensa vanhassa kirjastotalossa  

Tiistaista 25.8. alkaen Kalvolan kirjasto alkoi palvella asiakkaitaan kahdesti viikossa vanhassa 

osoitteessaan entisessä kirjastotalossa Iittalan Lasimäellä tiistaisin klo 13 – 17 ja perjantaisin  

klo 10 – 15.  

Kirjastosta voi noutaa saapuneita varauksia ja sinne voi palauttaa lainoja. Vanhassa kirjastossa oli 

pieni kokoelma lainattavaa aineistoa ja lehtien lukupaikat. Kalvolan kirjasto toimitti tilauksesta 

kirjapaketteja päiväkotiin ja koululuokille.  

Kalvolan kirjasto Sauvolan hyvinvointikeskuksessa jouduttiin sulkemaan 17.3. pandemiariskin 

vuoksi. Kirjaston sulkemisella suojeltiin riskiryhmiin kuuluvia hoivakodin asukkaita.  

 

   

1.4  Syyskuussa annettiin maskisuositus ja peruttin satutunnit ja 

ryhmien kirjastovierailut 

Hämeenlinnan kaupunki antoi maskisuosituksen Kanta-Hämeen maakunnan pandemiaryhmän 

tilannekatsauksen perusteella perjantaina 25.9. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

suositteli maskien käyttöä.  

Kaupunki suositteli kaikille maskien käyttöä kaupungin julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. 

Suositus koski myös kirjastoja, kirjastoautoja sekä kirjaston järjestämiä tapahtumia. Kirjaston 

henkilökunta alkoi myös käyttää maskeja. 

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto päätti perua ryhmien kirjastovierailut ja satutunnit keskiviikosta 

30.9. alkaen, koska koronavirustilanne oli siirtynyt Kanta-Hämeessä kiihtymisvaiheeseen. Kirjasto ei 

pystynyt takaamaan kahden metrin turvavälejä tai huolehtimaan siitä, etteivät ryhmät olisi olleet 

kosketuksissa muihin asiakkaisiin.   
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Pääkirjastossa järjestettiin edelleen pienimuotoisia tapahtumia Kirjastotorilla ja Avolavalla, joissa oli 

mahdollista huolehtia turvaväleistä. Osallistujamääriä rajoitettiin ja osallistujille suositeltiin 

kasvomaskin käyttämistä.  

Henkilökohtaiset digiopastukset ja lähikirjastojen digikerhot jatkuivat. Opastuksissa sekä opastaja 

että opastettava käyttivät maskeja. Digikerhojen osallistujamäärää rajoitettiin, ja osallistujille 

suositeltiin maksin tai visiirin käyttöä.  

Kirjastoautoissa rajoitettiin asiakkaiden määrä viiteen. Samalla tavalla toimittiin myös koulujen ja 

päiväkotien pysäkeillä. Koulujen ja päiväkotien asiointia helpotettiin tarjoamalla niille valmiiksi 

tehtyjä kirjapaketteja. 

 

1.5  Pandemiarajoitukset kiristyivät joulukuussa  

Hämeenlinnan kaupungin valmiusjohtoryhmä joutui kiristämään Kanta-Hämeessä 

leviämisvaiheeseen siirtyneen koronatilanteen takia pandemiaan liittyviä rajoituksia joulukuun 

alussa. Rajoitukset tulivat voimaan 2.12.2020 ja ne koskivat myös kirjastoja.  

Kirjastot voitiin pitää palveluaikoina auki, mutta omatoimiaika ei ollut käytössä pääkirjastossa, 

Hauholla, Lammilla eikä Tuuloksessa. Asiakkaille suositeltiin edelleen kasvomaskin ja käsidesin 

käyttämistä, turvaväleistä huolehtimista sekä pikaista, korkeintaan viisitoista minuuttia kestävää 

kirjastokäyntiä. Asiakaspalvelua oli koko ajan saatavilla, vaikka itsepalvelua suositeltiin. 

Lainaamiseen ja palauttamiseen käytettiin automaatteja. Maksut otettiin mieluiten vastaan 

korttimaksuina. 

Asiakkaiden toivottiin varaavan aineistoa etukäteen verkkokirjastossa, sähköpostilla tai puhelimella. 

Tietokoneiden pikakäyttö, tulostaminen, kopiointi ja skannaus oli mahdollista. Lehtisalit suljettiin, 

eikä sanomalehtiä voinut lukea. Aikakauslehtiä voi kuitenkin lainata kotiin.  

Työskentely-, harrastus- ja oleskelutilat sekä lukusalit ja kokoustilat eivät olleet käytössä. Myös 

pääkirjaston Urban Office-työtilat suljettiin.  



 Toimintakertomus 9 (42) 

 2020 

 

 

Kirjastojen tapahtumat, ryhmäkäynnit ja henkilökohtaiset opastukset peruttiin. Asiakkaita 

opastettiin puhelimessa e-aineistojen ja Celian palvelujen käytössä.  

Ainoastaan Nummen kirjasto jouduttiin sulkemaan. Muut lähikirjastot voitiin pitää palveluaikoina 

auki. Kalvolan kirjasto palveli edelleen muutamana päivänä viikossa Iittalan Kylätalossa. 

Kirjastoautot pidettiin liikenteessä. Palvelupisteiden palvelut toimivat normaalisti Hauhon, Lammin, 

Rengon ja Tuuloksen kirjastoissa.  

1.5.1 Mitä saisi olla?  

Uusien koronarajoitusten tultua voimaan Hämeenlinnan kirjastot ottivat joulukuussa käyttöön 

uuden palvelun helpottamaan kirjastossa asiointia. Mitä saisi olla? –palvelun kautta asiakkaat 

pystyivät tilaamaan verkkokirjastosta toiveittensa mukaisen aineistopaketin, jonka sai noutaa 

kirjastosta.  

Tilauslomakkeessa kysyttiin, toivooko pakettiinsa kirjoja, musiikkia, elokuvia vai äänikirjoja. 

Kiinnostuksen kohteet ja inhokit oli mahdollista kertoa sekä valita aineistopaketin koko. Muuta ei 

tarvinnut tietää. Kirjastoammattilaiset kokosivat aineistopaketin, jonka sai noutaa valitsemastaan 

kirjastosta saapumisilmoituksen saatuaan. Asiakkaat ottivat heti uuden palvelun omakseen. 

 

2 E-aineistojen lainaus kasvoi  

Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen Hämeenlinnan kirjastoissa. Koronaepidemia vaikutti 

merkittävästi kirjastojen toimintaan. Lisäksi pääkirjaston kaksi vuotta kestänyt peruskorjaus 

valmistui ja kirjasto muutti väistötiloista Wetteriltä takaisin Lukiokadulle. 

Kirjastot suljettiin valtioneuvoston päätöksellä lyhyellä varoitusajalla 17.3.2020. Sulku kesti 

seitsemän viikkoa. 

E-aineistojen lainaus lisääntyi kirjastojen ollessa suljettuina. E-kirjoja ja e-äänikirjoja lainattiin 32 

prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. 
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Hämeenlinnan kirjasto otti käyttöön uuden palvelun, joka mahdollisti kotimaisten e-aikakauslehtien 

lukemisen myös kotona tai muualla kirjaston ulkopuolella. Etäkäytöttöön tuli parikymmentä 

kotimaista aikakauslehteä. Niitä luettiin vuoden aikana 19 500 kertaa. 

Kirjaston verkkosivujen käyttö lisääntyi poikkeusaikana. Vanamo-verkkokirjastoa käytettiin yhteensä 

742 000 kertaa vuoden aikana eli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. 

Kaikista vuoden aikana koetuista sulku- ja rajoitustoimista sekä pääkirjaston muutosta huolimatta 

pääkirjastosta, kuudesta lähikirjastosta ja kahdesta kirjastoautosta lainattiin 806 000 kirjaa tai 

muuta nidettä. Tämä oli 23 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sulkuaikana laina-aikoja 

pidennettiin ja uusintojen rajoitukset poistettiin väliaikaisesti. 

Koronarajoitukset vaikuttivat eniten kirjaston tapahtumatuotantoon, koulutuksiin ja 

ryhmäkäynteihin. 

Pääkirjastossa ja lähikirjastossa järjestettiin vuoden aikana 116 tapahtumaa ja niissä kävi 2900 

osallistujaa. Koronan vuoksi tapahtumia järjestettiin 58 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 

Kirjastoissa järjestettiin 356 koulutusta ja opastusta. Koulutukset liittyivät mm. monipuolisiin 

lukutaitoihin, tiedonhaun ja kirjastonkäytön opastukseen. 

Myös tieto-, viestintä-, ja digiteknologian käytön opastuksia järjestettiin kirjastoissa. Koulutuksiin 

osallistui 4400 osallistujaa. Koulutuksia järjestettiin koronan vuoksi lähes puolet vähemmän kuin 

edellisvuonna. 

 

 

3  Pääkirjastosta remontoitiin nykyaikainen älytalo  

Hämeenlinnan pääkirjaston kaksi vuotta kestäneen peruskorjauksen arvioitu valmistumisaika oli 

syksyllä 2020 mutta peruskorjaus valmistui etuajassa jo tammikuussa. Rakennuksen lopputarkastus 

tehtiin tammikuun viimeisenä päivänä.  
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Peruskorjauksen toteutti Skanska Talonrakennus Oy. Projektia johti Linnan Tilapalvelut Oy, 

suunnittelemassa olivat KM Interiors ja Arkkitehdit A3 oy. Kirjastokalusteet hankittiin 

Kirjastopalvelusta ja asiakastilojen eri valmistajilta tulleet kalusteet toimitti Input Interior. Myös 

kirjaston vanhoja kalusteita kunnostettiin. Muutosta västötiloihin ja takaisin vastasi Hämeen 

Laatumuutot. Peruskorjaus tuli maksamaan yhdeksän miljoonaa ja kirjaston kalustaminen 750 000 

euroa. 

Perusteellisessa remontissa uusittiin pääkirjaston koko talotekniikka viemäröinnistä sähkötöihin, 

ilmastointiin ja automaatioon. Ikkunat, katot ja lattiat uusittiin. Talon katolle asennettiin  

aurinkopaneeleita, joiden tuottamalla 10 kW:n ekosähköllä kirjaston infotaulut toimivat.  

Remontissa uusittiin kirjaston kulunvalvonta ja otettin käyttöön omatoimipalvelu, jolla kirjaston 

aukioloaikaa pystyttiin lisäämään huomattavasti. Pääkirjastoa voi käyttää omatoimisesti joka päivä 

klo 6 – 22 välisenä aikana kirjastokortilla ja siihen liitetyllä numerokoodilla. Peruskorjattua kirjastoa 

voikin hyvällä syyllä kutsua nykyaikaiseksi älytaloksi. 

Kirjaston tilat jaettiin äänivyöhykkeisiin. Hiljaisuudelle, puheelle, vaimeille ja toiminnan tuottamille 

äänille määriteltiin omat alueensa. Tilat järjestettiin niin että kirjastossa voi nauttia häiriintymättä 

sekä hiljaisuudesta että tapahtumista ja musiikkiesityksistä. 

Kirjaston fyysiset ja digitaaliset tilat loivat mahdollisuuksia elämyksille, voimaantumiselle, 

osallisuudelle ja innovatiivisuudelle. Kirjastossa oli tilaa kohtaamisille, esityksille, taiteelle ja 

oppimiselle. Peruskorjattu kirjasto tuki innostumista ja luovuutta, tutkimista sekä osallistumista.   

Kirjaston akustiikkaa parannettiin materiaalivalinnoilla. Kattoon asennettiin puinen akustinen 

sälekatto ja lattioihin ääntä vaimentavat kumimatot. Wetterhoffin Kutomossa lainassa ollut flyygeli 

saapui kotiin Kirjastotorille.  

Ensimmäisestä kerroksesta puhkaistiin portaikko alas kirjavarasto Jemmaan, jonka avaaminen siirtyi 

vuoteen 2021. Taloon rakennettiin myös toinen hissi.  

Alakerran kirjavarasto Jemmaan sijoitettiin noin 50 000 lainattavan varastoaineiston kokoelma. 

Uusimman lainattavan kokoelman, noin  170 000 nidettä, nykyaikaiseen esillepanoon kiinnitettiin 

erityistä huomiota ensimmäisessä kerroksessa. Kirjavarasto Holviin sijoitettiin varaston 
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käsikirjakokoema sekä Hämeenlinna-kokoelma. Koska käsikirjastosta ei lainata teoksia, Holvin 

yhteyteen rakennettiin pieni työtila kokoelman tutkijoita varten.   

Kirjaston tilat järjestettiin osittain uudelleen. Lehtialue ja tietokoneet vaihtoivat keskenään paikkoja. 

Toiseen kerrokseen tehtiin asiakkaille Urban Office-työhuoneita ja ensimmäiseen kerrokseen 

ryhmätilat A ja B. Uusia tiloja olivat myös lehtiosaston yhteydessä hiljainen huone ja viherkasveilla 

sisustettu maisemahuone. Suosittuja näyttelytiloja saatiin lisää. Varsinainen näyttelytila Galleria sai 

rinnalleen kaksi näyttelyseinää näyttelyvitriineineen, joista toinen tuli Gallerian viereen ja toinen 

lehtiosastolle. Asiakkaat pystyivät itse varaamaan kirjaston tiloja verkossa Varaamo-palvelussa, joka 

otettiin käyttöön muuton yhteydessä.  

Ensimmäiseen kerrokseen rakennettiin nykyaikaiset ja hyvin varustetut mediatilat. Bänditila / 

studiossa voi äänittää studiotasoisia demoja ja soittaa sähköisillä bändisoittimilla. Mediatilassa voi 

esimerkiksi katsoa elokuvia, laulaa karaokea, käyttää vr-laseja ja järjestää pienimuotoisia esityksiä. 

Media-alueelle sijoitettiin editointi- ja digitointitila sekä pianolla varustettu akustisen musiikin 

harjoitteluhuone. Lasten- ja nuortenosasto erotettiin remontissa toisistaan. Nuoret saivat oman 

osaston musiikki- ja mediatilojen viereen.  

Lastenosasto sai remontissa arkielämää helpottavan lastenvaunuparkin, tilavan lastenvaate-eteisen 

ja vesipisteen. Uusia tiloja olivat Huitula leikkimistä ja lukemista varten sekä katsomolla ja isolla 

kosketusnäytöllä varustettu Onnimanni.  

Kirjasto esitystilat päivitettiin nykyaikaan. Leino-salin tekninen varustus uusittiin. Kirjastotorille oli 

helppo järjestää tarvittaessa lisätilaa yleisölle portaiden tyynykatsomolla.   

Kirjastotiloihin sijoitettiin uusia infotauluja, ja Kirjastotorin yläpuolelle asennettiin suuri infonäyttö. 

Uutta oli myös someseinä, josta sai seurata kirjaston Instagram-päivityksiä.  

Peruskorjauksessa henkilökunnan tiloihin tehtiin muutoksia. Kirjaston työntekijät saivat muun 

muassa ikkunallisen taukotilan, ja maisemakonttorit remontoitiin pieniksi yhden hengen 

työhuoneiksi, jotka osoittautuivat käytännöllisiksi etenkin koronan aikana.   

Kirjaston uusittu sisustus avarsi suurten ikkunoiden näkymiä ja toi hämäläisen kulttuurimaiseman 

sisälle kirjastoon. Linna ja Vanajavesi ympäristöineen pääsivät esteettömästi ilahduttamaan 
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kirjastossa kävijöitä. Ikkuna-alueet kalustettiin pöytäryhmillä ja mukavilla nojatuoleilla oleskelua ja 

viihtymistä varten.   

Puupintaiset kirjahyllyt vaihdettiin valkoisiin hyllyihin, ja maisemaikkunoiden eteen laitettiin matalia 

hyllyjä. Kirjaston keskipisteeseessä Kirjastotorilla uutuuskirjat houkuttelivat lainaajia 

oranssinvärisessä valaistussa kaarihyllyssä. Sisustuksesta saatiin ilmava ja raikas huonekaluilla, 

materiaaleilla, valaistuksella ja väreillä. Tilantuntu ja viihtyisyys lisääntyivät.  

Kirjaston muutto, tilojen kalustaminen ja laitteiden asentaminen toteutettiin vaiheittain. 

Pääkirjaston toinen kerros avattiin asiakkaille juhannuksen jälkeen supistetuin palveluin. 

Alakerroksissa muutto jatkui vielä. Koko kirjasto avattiin syyskuun ensimmäisenä päivänä lukuun 

ottamatta kirjavarastoa, jonka muutto oli vielä kesken. Kirjavarasto Jemma päätettiin avata 

asiakkaille vasta vuonna 2021 koronarajoitusten jälkeen. Sitä ennen asiakkaat saivat varaston 

kokoelmat käyttöönsä varaamalla niitä verkkokirjastosta.  

 

3.1  Kutsuvierastilaisuus pidettiin ennen Taiteiden yötä 

Remontoidun pääkirjaston kutsuvierastilaisuus pidettiin perjantaina 28.8. klo 13. Tilaisuuteen oli 

kutsuttu kirjastoalan edustajia, kaupungin johtoa ja poliitikkoja, kulttuuri-ihmisiä, kirjailijoita ja 

taiteilijoita sekä kirjaston yhteistyökumppaneita.  

Kirjastotorille kokoontuneille juhlavieraille kaupungin tervehdyksen toi sivistys- ja hyvinvointijohtaja 

Päivi Raukko. Kirjaston puheen piti kirjastotoimenjohtaja Inkeri Jurvanen. Juhlapuhujana esiintyi 

filosofi Johannes Ojansuu ja tilaisuuden musiikista vastasi pianotaiteilija Erkki Korhonen. 

Hämeenlinnan Teatterin tervehdyksen esittivät teatterin taiteellinenjohtaja Kari-Pekka Toivonen ja 

näyttelijä Ilkka Heiskanen. Tilaisuuden juonsi palvelupäällikkö Irmeli Isokivijärvi. 

Vieraille oli katettu juhlapöytä toiseen kerrokseen. Virvokkeiden nauttimisen jälkeen henkilökunta 

esitteli kirjaston uusia palveluja ja tiloja, joissa kutsuvieraat kulkivat vapaasti katselemassa. 

Kutsuvierastilaisuudesta oli sujuvaa siirtyä viettämään iltaa kirjastoon ja kaupungille taiteiden 

yöhön.  
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3.2  Kaupunkilaiset saivat kurkistaa kirjastoon Taiteiden yössä  

Taiteiden yössä 28.8. hämeenlinnalaiset pääsivät ensimmäistä kertaa tutustumaan peruskorjatun 

kirjaston ensimmäiseen kerrokseen. Toinen kerros oli ollut auki juhannuksesta lähtien. Alakerroksen 

kirjavarastot Jemma ja Holvi pysyivät vielä suljettuina.  

Illan aikana asiakkaat kiertelivät kirjaston uusissa tiloissa ja nauttivat musiikkipainotteisesta 

ohjelmasta. Remontoitu kirjasto houkutteli kiitettävästi kaupunkilaisia kirjastoon.  

Kirjastotorilla esiintyivät taikuri Martti Siren, Paranko Siblings sisarustrio, viulisti Kaisa Porra-

Hänninen yhdessä pianisti Kari Hännisen kanssa sekä Duo Iltavuoro. Kirjaston remontin kunniaksi 

järjestetyn kirjoituskilpailun palkinnot jaettiin Avolavalla.  

Ohjelmassa oli myös Minna Liimataisen nykytanssituokioita ja valokuvia. Alakerran Mediatilassa ja 

yläkerran Galleriassa oli esillä mediataidetta nuorilta taiteilijoilta Tatu Heinämäeltä, Sanni Saarelta, 

Joonas Hyvöseltä ja Lilli Haapalalta.  

Kirjasto avattiin peruskorjauksen jälkeen tiistaina syyskuun ensimmäisenä päivänä klo 10. 

Kirjavarastot Jemma ja Holvi pysyivät vielä suljettuina. 

 

4  Kirjasto juhlavalaistiin joulukuussa  

Linnan Kehitys Oy ja Torvinen Showtekniikka valaisivat joulukuussa hämeenlinnalaisia rakennuksia 

ja kohteita. Pääkirjasto valittiin yhdeksi valaistavaksi rakennukseksi. Kaupunkilaiset pääsivät 

ihastelemaan sinisenviolettina pimeässä loistavaa kirjastoa keskiviikkona ja torstaina 9. – 10. 

joulukuuta.   

Hämeenlinnalaiset saivat marraskuussa ehdottaa juhlavalaistavia rakennuksia ja kohteita. 

Ehdotusten pohjalta valaistaviksi valittiin pääkirjaston lisäksi Hämeen linna, Varikonniemi, Iittalan 

vanha puukoulu ja Designmuseo, sankarihaudat sekä Hanssin Jukka kauppakeskus Tuulosessa. 
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  5  Hämeenlinnalaiset olivat tyytyväisiä kirjaston 

palveluihin   

Hämeenlinnan pääkirjastossa, lähikirjastoissa ja kirjastoautoissa toteutettiin marraskuussa 

asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyyn vastanneista 87 prosenttia antoi kirjastopalveluille arvosanaksi 

hyvä tai erittäin hyvä.  

Kyselyssä vastaajat antoivat arvosanoja asteikolla 1–5 siten, että 1 merkitsi erittäin huonoa ja 5 

erittäin hyvää. Mikäli vastaaja ei käyttänyt kysyttyä palvelua, hän valitsi numeron 6.   

Kyselyyn tuli lähes 400 vastausta. Kysely oli auki 9.–29.11.2020. Vastaukset annettiin verkossa tai 

kirjastoissa jaossa olleilla paperilomakkeilla. 

Vastaamisaktiivisuus oli erittäin hyvä ottaen huomioon sen, että kysely tehtiin koronapandemian 

aikaan, jolloin kirjastonkäyttö oli normaalia vähäisempää. Suurin osa vastaajista oli aktiivisia 

kirjastonkäyttäjiä, jotka kävivät kirjastossa vähintään muutaman kerran kuukaudessa.  

Naisten osuus vastaajista oli lähes 80 prosenttia. Noin 65 prosenttia vastaajista oli 50-vuotiaita tai 

sitä vanhempia. Neljäsosa vastaajista oli 30–40-vuotiaita. 

Kyselyssä kaupunkilaiset saivat kertoa mielipiteensä muun muassa kirjastojen aukioloajoista, 

tiloista, palveluista, aineiston saatavuudesta ja henkilökunnasta. Lisäksi kyselyssä toivottiin 

palautetta peruskorjatun pääkirjaston uusista tiloista ja palveluista sekä omatoimiaukiolosta. 

Kirjastojen aukioloajat, tilojen viihtyisyys ja käytännöllisyys sekä lainaus- ja palautusautomaattien 

toimivuus saivat vastaajilta kiitosta. Henkilökunnan palvelualttius ja asiantuntemus saivat 

arvosanaksi melkein viisi.  

Vastaajat pitivät pääkirjaston peruskorjausta onnistuneena. 60 prosenttia vastanneista antoi 

peruskorjaukselle arvosanan hyvä tai erittäin hyvä. 

Avoimilla vastauksilla kysyttiin kokemuksia pääkirjaston käyttämisestä omatoimiaikana, jota suuri 

osa vastaajista oli jo ehtinyt kokeilla. Vastaajat pitivät erittäin paljon omatoimiajan 

mahdollistamasta pidemmästä aukiolosta. Se oli myös lisännyt joidenkin kirjastonkäyttöä. 
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Koronarajoitustoimien vuoksi omatoimiaika oli poissa käytöstä 2.12.2020 alkaen seuraavan vuoden 

puolelle asti. 

Kirjaston käyttäjiltä tiedusteltiin kevään koronasulun vaikutuksista ja lisäsikö se e-aineistojen 

käyttöä. Kyselyyn vastanneet kertoivat kaivanneensa kirjastoa keväällä 2020, kun kirjastot suljettiin 

koronapandemian vuoksi. Kirjaston merkitys osana arkea korostui, kun kirjastot jouduttiin 

sulkemaan. 

Osa vastanneista kertoi käyttäneensä koronasulun aikana e-aineistoja, mutta enemmistö sanoi 

turvautuneensa kirjastosta aikaisemmin lainattuihin kirjoihin, omaan tai tuttaviensa kirjahyllyn 

tarjontaan, tai ostaneensa lukemista kaupasta tai antikvariaatista. 

 

 6  Pääkirjasto avoinna joka päivä klo 6 – 22  

Syyskuun alusta alkaen pääkirjastossa on voinut asioida sekä palveluaikoina että omatoimisesti 

palveluaikojen ulkopuolella alkaen klo 6.00 iltaan klo 22.00 asti. Palveluaikaa eli kirjaston 

henkilökunnan paikalla oloaikaa ei supistettu, vaikka kirjastossa otettiin käyttöön omatoimipalvelu 

remontin jälkeen. Omatoimiajalla asiointi tapahtuu pelkästään itsepalveluna. 

Omatoimiaikana kirjaston ovet ovat lukossa. Kirjastoon kirjaudutaan sisälle kirjastokortilla ja siihen 

liitetyllä tunnusluvulla. Krjastokortin lukijalaite sijaitsee Lukiokadun puoleisen ulko-oven 

vasemmalla puolella. 

Jokaisen omatoimiaikana kirjastoon saapuvan asiakkaan on kirjauduttava sisään omalla kortillaan. 

Poikkeuksena ovat alle 15-vuotiaat, jotka asioivat yhdessä huoltajan kanssa. Erillistä 

uloskirjautumista ei tarvita. Omatoimiaikana käytössä on vain Lukiokadun puoleinen pääovi. 

Alle 15-vuotiaan huoltajan on käytävä kirjastossa allekirjoittamassa sopimus, jos alle 15-vuotiaat 

käyttävät kirjastoa omatoimiaikana itsenäisesti, ilman huoltajan läsnäoloa. Huoltaja on vastuussa 

alaikäisen kirjastokäynneistä. 

Mikäli kirjastokorttia ei vielä ole tai se on hävinnyt, kortin saa asioimalla palveluaikana kirjaston 

palvelupisteessä ja sitoutumalla kirjaston käyttösääntöihin. 
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Omatoimiaikana voi lainata ja palauttaa aineistoa automaateilla, lainata varattua aineistoa, lukea 

lehtiä ja työskennellä. Käytössä ovat kirjaston tilat, aineistot, asiakastietokoneet ja avoin langaton 

verkko. Media-alueen tilat ovat käytössä vain palveluaikoina. 

Palvelut, jotka edellyttävät henkilökuntaa, kuten maksujen maksaminen, tulostus, kopiointi ja 

uuden asiakkaan rekisteröinti, eivät ole käytettävissä omatoimiaikana. 

Henkilökunta opastaa asiakkaita omatoimikirjaston käytössä palveluaikoina. 

 

7 Varaamo-palvelu otettiin käyttöön syksyllä 

Kirjaston sähköisessä varauspalvelu Varaamossa asiakkaat voivat varata kirjaston tiloja ja palveluja, 

kuten työskentely-, tapahtuma-, kokous-, näyttely, musisointi- ja digitointitiloja sekä aikoja 

henkilökohtaisiin opastuksiin ja ryhmäkäynneille.  

Varaamossa on mahdollista varata esimerkiksi  pääkirjaston uusia Urban office -tiloja opiskeluun ja 

työskentelyyn sekä ryhmätiloja A ja B kokousten pitämistä varten. Nämä tilat ovat käytössä myös 

pääkirjaston omatoimiaikana joka päivä.  

Pääkirjaston bändihuone/studiota ja akustiseen soittamiseen tarkoitettua soittohuonetta, 

mediatilaa sekä digitointi- ja editointitilaa voi varata Varaamossa, mutta niiden käyttäminen on 

mahdollista vain kirjaston palveluaikoina.  

Tilojen lisäksi Varaamossa voi varata aikoja kirjaston tarjoamiin opastuksiin (Celia-opastus, digi- ja e-

opastukset) ja ryhmien kirjastokäynneille (varhaiskasvatusryhmät, koulut, opiskelija- ja 

aikuisryhmät).  

Varaamon löytää helposti verkkokirjastosta. Tilojen, opastusten ja ryhmäkäyntien varaaminen 

onnistuu Vanamo-kirjastojen kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Varaamosta löytyy myös tilojen 

esittelyt, käyttö- ja varausehdot sekä tilojen mahdolliset hinnat. 
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8 E-aikakauslehtien etäkäytöstä tuli heti suosittua  

Suomenkielisten kotimaisten e-aikakauslehtien etäkäyttö tuli mahdolliseksi maaliskuussa, kun 

kirjastot jouduttiin sulkemaan väliaikaisesti koronarajoitustoimien takia.  Etäkäyttöön tuli 

kaksikymmentä sähköistä aikakauslehteä. 

Aikakauslehtiä pystyi lukemaan verkkokirjastossa etänä tietokoneella, tablettilaitteella tai 

puhelimella Vanamo-kirjastojen kirjastokortilla ja nelinumeroisella tunnusluvulla.  

Uutena palveluna tunnusluvun pystyi tilaamaan verkkokirjastosta sähköpostina tai tekstiviestinä. 

Kirjastojen ollessa kiinni verkkokirjastosta oli mahdollista tilata myös väliaikainen kirjastokortti. Sen 

pystyi muuttamaan myöhemmin pysyväksi asioimalla kirjastossa, kun ne olivat taas avoinna.    

Sähköisiä näköisaikakauslehtiä oli luettu etänä tammikuun alkuun 2021 mennessä lähes 27 000 

kertaa. 

 

9 Kirjaston kokoelmat laitettiin kellumaan     

Hämeenlinnan kaupunginkirjastossa otettiin käyttöön aineistokokoelman kellutus helmikuun alussa 

2020. Kellutus tarkoittaa sitä, että asiakkaiden palautukset jäävät siihen Hämeenlinnan kirjaston 

toimipisteeseen, johon ne palautetaan ellei palautetusta aineistosta ole varauksia.  

Kelluvan kokoelman ansiosta kirjastosta tulee käyttäjiensä näköinen. Kokoelmanhoidon merkitys 

kasvaa entisestään. Hyllyihin kertyvää kokoelmaa on tärkeää seurata ja aina tarvittaessa toimia niin, 

ettei kokoelma esimerkiksi pääse liikaksi kasvamaan, kutistumaan tai yksipuolistumaan.  

Jokaisessa kirjaston toimipisteessä oleva kokoelma on osa isompaa kokonaisuutta. Ajatuksena on, 

että toimipisteiden kokoelmat muodostavat yhdessä yhtenäisen kokoelman yhteistä  asiakaskuntaa 

varten. Asiakkaat voivat tehdä maksuttomia varauksia Hämeenlinnan kokoelmaan ja noutaa 

varaukset mistä tahansa Hämeenlinnan kirjaston toimipisteestä.   

Kelluvasta kokoelmasta hyötyvät asiakkaat sekä kirjasto. Se on ekologinen vaihtoehto, koska   

toimipisteestä toiseen kuljetettavia aineistoja kertyy entistä vähemmän. Aineiston valinnan ja 
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hankinnan työvaiheet yksinkertaistuvat,  ja kokoelmanhoidosta voidaan jättää pois tarpeettomaksi 

tulleita töitä.  

Aineistot on mahdollista sijoitella hyllyihin samalla tavalla kaikissa kirjaston toimipisteessä. 

Esimerkiksi aikuisten kaunokirjallisuus ja osa tietokirjallisuudesta on jaoteltu löytämisen 

helpottamiseksi fantasiaan, joulukirjoihin, jännitykseen, kauhuun, mangaan, romantiikkaan, 

selkokirjoihin, scifiin ja sotakirjoihin. Pikapokkareilla on myös oma hyllynsä.   

Kellutuksen ulkopuolelle jätettiin osa kokoelmasta, kuten esimerkiksi kaikki pääkirjaston varaston 

aineistot ja Hämeenlinna-kokoelma. Näiden aineistojen kotipaikkana pysyy pääkirjasto. Kellutus ei 

myöskään koske lainattavia esineitä, kausikortteja, konsolipelejä eikä lehtiä. 

  

10 Eliel Aspelin-taidekirjakilpailun voittajat 

julkistettiin verkossa 

Koronaepidemian takia Eliel Aspelin -taidekirjakilpailun voittajat julkistettiin poikkeuksellisesti 

verkossa kesäkuun kuudentena päivänä. Iittalan XXIII Valtakunnallinen Taidekirjapäivä palkitsi 

vuoden 2019 parhaan taidekirjan Harri Koskisen suunnittelemalla lasiveistoksella.  

Eliel Aspelin -kilpailun järjestää Hämeenlinnan kaupunginkirjasto. Vuonna 2020 kilpailuun osallistui 

35 vuonna 2019 julkaistua teosta. 

Kilpailuteosten taso oli korkea. Monikieliset taidekirjat olivat osoitus suomalaisen taidekirjallisuuden 

kansainvälisyydestä.  

Kaikki palkitut olivat keskenään erilaisia teoksia, jotka yhdessä täydensivät mielikuvaa siitä, 

millainen hyvä taidekirja voi olla.  

Iittalan Valtakunnallisen Taidekirjapäivän palkintoraadin 2020 puheenjohtaja oli viestintäkonsultti 

Anja Kuoppa ja jäseniä olivat taidehistorioitsija Leena I. E. Krohn sekä kirjastonhoitaja Ulla 

Hämäläinen-Pelli. Sihteerinä toimi Hämeenlinnan kaupunginkirjaston palvelupäällikkö Irmeli 

Isokivijärvi.  



 Toimintakertomus 20 (42) 

 2020 

 

 

 

10.1  Vuoden 2019 taidekirjaksi valittiin teos Paul Osipow 

Kilpailun voittanut teos Paul Osipow on ulkoasultaan kuin selätön puhki luettu kirja, jonka kanteen 

on tuttavallisesti maalattu kirjaimet P A U L. 

Paul Osipowista ja hänen tuotannostaan kertovat tekstit ovat taidemaalari Silja Rantaselta ja 

taidekriitikko Timo Valjakalta, jotka ovat kokeneita ja ansioituneita taidemaailman monipuolisia 

toimijoita.   

Helsingin Taidehallissa pidettyyn Osipowin retrospektiiviseen näyttelyyn liittyvä teos perehdyttää 

katsoja-lukijan mainiosti taiteilijan tuotannon rehevyyteen, värikkyyteen ja moninaisiin 

muodonmuutoksiin.  

Tuomaristo perusteli valintaansa sillä, että tätä taidekirjaa ei voi olla huomaamatta. Kiinnostava 

ulkoasu saa tarttumaan teokseen, joka on todella ansaittu kunnianosoitus Paul Osipowin 

elämäntyölle ja 60 vuotta kestäneelle merkittävälle taiteilijan uralle.  

Paul Osipowin taiteesta kertova, monella tavalla ajankohtainen teos on taidekirja, jonka 

sävähdyttävään ulkoasuun on panostettu. Ulkoasun ovat suunnitelleet graafinen suunnittelija Penni 

Osipow ja visuaalinen suunnittelija Teemu Pokela.  

10.2  Kunniamaininta neljälle taidekirjalle  

Voittajan lisäksi tuomaristo palkitsi kunniamaininnalla neljä taidekirjaa.  Ensimmäisen 

kunniamaininnan sai teos: Emil Cedercreutz 1879–1949, jonka tekijöitä ovat Annika Waenerberg ja 

Manuel Velez Cea (SKS.4.) 

Kolme yhtä arvokasta kunniamainintaa jaettiin teoksille: Hjalmar Munsterhjelm, tekijöinä Teppo 

Jokinen et al. (Hämeenlinnan taidemuseo, PARVS), Jacob Hashimoto: The Infinite Curve, tekijänä 

Elina Forsblom (Turku: Makasiini Contemporary) ja Lemminkäisen arvoitus: erään taulun tarina, 

tekijöinä Tarja Talvitie ja Minna Turtiainen (Serlachius Museot, PARVS). 
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 10.2.1 Emil Cedercreutz 1879 – 1949  

Emil Cedercreutz 1879–1949-teos on seikkaperäinen ja huoliteltu taidekirja, joka tuo loistavan lisän 

suomalaiseen taidehistorian tutkimukseen paikaten puuttuvaa ja täydentäen aiempaa tietoa. Se 

nostaa esille taiteilijan tuotannosta teemoja, jotka ovat nykyisinkin ajankohtaisia. Tutuksi tulevat 

kiehtovalla tavalla taiteilijan tuotannon vähemmän tunnetut puolet. Kirja on kuvateoksena 

elämyksellinen, hienostunut ja aistillinen.   

Kirjan tekijät Jyväskylän yliopiston taidehistorian professori Annika Waenerberg ja Granadan 

yliopiston professori Manuel Vélez Cea ovat tehneet mittavan tutkimustyön, josta on syntynyt 

taidekirja, joka toimii tietokirjana, käsikirjana sekä kuvateoksena.  

10.2.2 Hjalmar Munsterhjelm   

Hjalmar Munsterhjelm on taidekirja, joka yllättää herkän kauniilla hienostuneisuudellaan. Se tuo 

tunnetun ja laajan yleisön parissa suurta suosiota nauttineen taiteilijan tuotannon esiin tuoreella ja 

nykykatsojaa viehättävällä tavalla.  

Hämeenlinnan taidemuseon näyttelykirjan työryhmä koostuu ansioituneista ja merkittävistä 

tutkijoista. Sen ovat kirjoittaneet Helsingin yliopiston taidehistorian dosentti Teppo Jokinen ja 

taidehistorian professori Ville Lukkarinen, Ateneumin taidemuseon amanuenssi tutkija Anne-Maria 

Pennonen ja vastaava konservaattori Katariina Johde sekä Materiaalianalyysikeskuksen tutkija 

Hanne Tikkala. Näyttelykirjan hienosta ulkoasusta vastaa kustannusyhtiö PARVSin graafikko Ville 

Karppanen.  

10.2.3 Jacob Hashimoto: The Infinite Curve  

Jacob Hashimoto: The Infinite Curve -teos edustaa kilpailussa vähemmän nähtyä ulkomaalaisen 

nuoren taiteilijan tuotannon esittelyä.  

Taiteilijan teoksissa näkyy itäaasialainen ikiaikainen leijaperinne. Kirjan taitto on mukaansa 

tempaava ja taidokas. Teos esittelee Hashimoton taidetta hulvattomasti. Tuore typografian ja 

taideteosten monipuolinen varioiva käyttö ihastuttavat. Kirjassa teokset pääsevät vahvaan 

vuorovaikutukseen katsojan kanssa; taiteen salaisuus toteutuu.   
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The Infinite Curve on Turun Makasiini Contemporaryn näyttelykirja. Kirjan hienosta ulkoasusta ja 

graafisesta suunnittelusta vastaa AD Elina Forsblom. Taidehistorioitsija Lars Saaren 

englanninkielinen essee avaa taitavasti taiteilijan tuotannon taustoja.  

10.2.4 Lemminkäisen arvoitus: erään taulun tarina   

Lemminkäisen arvoitus: erään taulun tarina on laadukas ja hauska teos, joka laajentaa taidekirjojen 

aihetta taideteoksen aitouden tutkimuksen suuntaan. Kirja nostaa ansiokkaasti esiin sen puolen 

taiteen tutkimuksesta, joka usein jää piiloon. Kirjan havainnolliset kuvat konkretisoivat tutkimuksen 

kulkua kuin salapoliisitarinassa, kun kalevalaisesta aiheesta tehdyn maalauksen alkuperää 

jäljitetään.   

Kirjan on julkaissut Serlachiuksen museot. Seikkaperäiset ja innostavat tutkimustekstit ovat kahden 

taidehistorioitsijan käsialaa, Serlachius-museoiden kokoelmapäällikkö Tarja Talvitien ja Gallen-

Kallelan museon kokoelmapäällikkö Minna Turtiaisen. Onnistuneesta taitosta ja ensiluokkaisesta 

typografisesta ulkoasusta vastaa graafinen suunnittelija Minna Luoma.    

 

11 Kirjoituskilpailu remontoidun pääkirjaston 

kunniaksi 

Hämeenlinnan kirjasto järjesti keväällä kirjoituskilpailun pääkirjaston remontin valmistumisen 

kunniaksi. Kirjoitusaikaa oli heinäkuun loppuun asti. Tekstejä tuli määräaikaan mennessä 118 sivua 

eli pienoisromaanin verran. 

Kirjoituskilpailussa oli kaksi sarjaa: senioreille ja ei-suomenkielisille, jotka kirjoittavat suomeksi. 

Molemmissa sarjoissa palkittiin kolme parasta 100, 75 ja 50 euron lahjakorteilla. 

 Aiheita oli kolme: tärkein opetus, jonka elämä on antanut, kolme elämänohjetta 18-vuotiaalle 

itselleni ja tarinani, joka vangitsee kuulijan ja saa hänet nauramaan. Tekstien pituus sai olla yhdestä 

viiteen sivua. 
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Kirjoituskilpailun tarkoituksena oli tuoda jotakin mukavaa ja keskittymistä vaativaa ajateltavaa 

korona-aikojen eristyneisyyteen. Kirjastoa kiinnosti myös senioreiden elämänkokemus. Ei-

suomenkielisiä haluttiin kannustaa harjoittelemaan suomen kielellä kirjoittamista.  

Senioreina kirjoituskilpailuun olivat tervetulleita osallistumaan kaikki, jotka kokivat itsensä 

senioreiksi. Äidinkieleltään ei-suomenkielisten sarja järjestettiin ilman ikärajaa. 

Monissa teksteissä nousi esille elämä tiedonhankintaseikkailuna, kysymys tiedosta ja 

tietämättömyydestä. Suomalaisten lapsuus ja nykyarki, evakot, romanssit tai niiden yritykset, 

pakolaisuus ja huumori sekä mielikuvituksen käyttämisen ja uteliaisuuden riemu. 

Kirjoituskilpailun ideoi ja tuomaroi kirjastonhoitaja Sini Kiuas. Voittajat julistettiin ja palkinnot 

jaettiin Taiteiden yössä 28.8. pääkirjastossa.  

Seniorisarjassa palkittiin Pirjo Keskinen-Vento, Ilpo Vänskä ja Aino Krohn sekä kunniamaininnalla 

Ritva Häyrinen. Kotikieleltään ei-suomenkielisten sarjan voittajia olivat Rebekka Suier, Servet Parlak 

ja kunniamaininnan sai Mahdi Baksh. 

 

12 Tiloissa! –hanke  

Hämeenlinnan kirjasto sai 22 500 euroa avustusta Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Tiloissa! –

hanketta varten. Hankkeen toteutus aloitetaan, kun koronatilanne sen sallii. 

Hankkeessa kehitetään pääkirjaston uusittuihin tiloihin digiperustaisia toimintoja, jotka tarjoavat 

elämyksiä ja oppimista eri ikäryhmille. Keskeistä on asiakkaiden sisällöntuotanto ja osallistuminen.  

Hankkeen aikana esimerkiksi tarjotaan asiakkaille mahdollisuutta tutustua virtuaalitodellisuuteen, 

rakennetaan AR-kirjastopolku yhteistyössä Kaurialan lukion oppilaiden kanssa sekä järjestetään 

ohjattuja sanataide- rap- ja musiikkityöpajoja, joissa asiakkaat tuottavat sisältöä, julkaisevat tai 

esittävät sitä. 
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13 Kirjasto somessa 

Kirjaston somekanavia ovat Facebook, Instagram, Youtube ja Snapchat. Kirjastolla oli vuoden 

lopussa Facebookissa noin 4000, Instagramissa noin 1600 seuraajaa ja  Youtubessa noin 80 tilaajaa.  

Kirjasto tuotti aktiivisesti kirjaston toimintaan ja arvoihin liittyvää monipuolista sisältöä 

somekanavilleen. FB ja IG toimivat myös tiedotuksen ja markkinoinnin välineinä kirjaston 

verkkosivujen, mediatiedotteiden ja kaupungin kanavien rinnalla.  

Korona-aikana kirjastojen ollessa kiinni FB:ssa jaettiin hyödyllisiä ja viihdyttäviä linkkejä asiakkaille. 

Kirjaston YouTube-kanavalla julkaistiin satutunteja, kirjavinkkausvideoita sekä Joululomakalenteri 

lapsille ja nuorille. Kirjasto järjesti marraskuussa Lasten lauantain verkkossa ja tervehti asiakkaita 

joulun alla Facebookin live-lähetyksessä. 

Korona-aika motivoi kirjaston siirtymään striimausaikaan. Syksyn suurimmat kirjailijaillat lähetettiin 

reaaliaikaisesti verkkoon kirjaston Facebook-sivulle, jossa ne olivat tilaisuuden jälkeen katsottavissa 

tallenteina kahden viikon ajan. 

IG:ssa julkaistiin moniosainen sarja Töitä tehdään, vaikka ovet ovat säpissä, joka kertoi kuvin ja 

sanoin, miten monipuolista työtä kirjastossa tehtiin, vaikka kirjasto oli asiakkailta suljettu. Sarjan 

tarkoituksena oli tehdä tunnetuksi kulissien takaista kirjastotyötä, jota asiakkaat eivät muuten näe.  

Kirjasto otti somessa kantaa yleisinhimillisten arvojen puolesta. Esimerkiksi kuluttamiseen  

kannustava Black Friday muuttui kirjaston Instagramissa Vihreäksi Perjantaiksi, joka kutsui 

kaupunkilaisia kirjastoon lainaamaan kirjoja ja viettämään aikaa luonnossa alennusmyyntien ja 

ostamisen sijaan.  

Kirjasto osallistui Museoviikolla toukokuussa yhdessä kaupungin muiden kulttuurilaitosten kanssa 

taidemuseon ja Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arxin ideoimaan somekampanjaan, jossa kyseltiin 

hämeenlinnalaisten lempipaikkoja. 

Kirjastoseuran järjestämää valtakunnallista Kirjaston päivää vietettiin maaliskuussa 

koronarajoitusten vuoksi somessa. Hämeenlinnan kirjasto otti osaa somekampanjaan, jossa 

kysyttiin asiakkailta, miten he käyttävät kirjastoa.   



 Toimintakertomus 25 (42) 

 2020 

 

 

Remontoitua pääkirjastoa esittelevä Kopterikamera Hämeenlinnan pääkirjastossa-video  julkaistiin 

syksyllä kirjaston YouTube-kanavalla. Se sai pian satoja katselukertoja.  

 

14 Pääkirjaston tapahtumatuotanto 

Korona-aika oli haaste kirjaston tapahtumatuotannolle. Tapahtumat järjestettiin asiakkaiden 

turvallisuus ja kokoontumisrajoitukset huomioon ottaen. Kirjasto noudatti kaupungin 

valmiusjohtoryhmän, Kanta-Hämeen pandemiaryhmän, THL:n ja Suomen hallituksen antamia 

koronaohjeita.  

Tapahtumien osallistujamääriä rajoitettiin ja turvaväleistä sekä hygieniaohjeistuksista huolehdittiin. 

Korona-aika kannusti kirjastoa striimaamaan tapahtumia sekä tuottamaan ohjelmaa pelkästään 

verkkoon. Pandemia-aika rohkaisi ja motivoi uusiin kokeiluihin.  

Koronarajoitusten kiristyessä kirjasto joutui perumaan suunnitellut tapahtumat. Päämääräksi jäi 

toteuttaa ne myöhemmin, kun olosuhteet sen sallisivat.  

 

14.1  Valtakunnallisia teemaviikkoja 

Kirjastoalan valtakunnalliset teemaviikot ja teemapäivät toistuvat vuosittain. Niihin on helppo 

osallistua, koska tarjolla on ajankohtainen teema ja valmista materiaalia. 

Hämeenlinnan kirjasto on monen vuoden ajan osallistunut paitsi kirjastoalan kampanjoihin myös 

muihin valtakunnallisiin tai kaupungin järjestämiin teemaviikkoihin ja -päiviin, jotka ovat sopineet 

sen toimintaan.    

14.1.1 Mediataitoviikko 10. – 16.2.2020  

Valtakunnallisen Mediataitoviikon maanantaina pääkirjastossa opastettiin asiakkaita e-kirjojen, e-

äänikirjojen, e-lehtien, e-musiikkipalvelujen, verkkokirjaston ja Celia-äänikirjapalvelun käytössä. 

Mediataitoviikon tiistaina mediakasvattaja Viljami Tabell pohti yläkoululaisten kanssa 

mediankäyttötottumuksia Wetterin auditoriossa järjestetyssä tilaisuudessa Parempi ote kännykästä. 
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Tarkastelun kohteina olivat verkossa vietetty aika sekä erilaiset verkkopalvelut ja verkkoilmiöt, 

kuten You Tuben sisällöt ja tubettamisella tienaaminen. Kirjaston järjestämä tilaisuus oli suunnattu 

yläasteen 6. – 8. –luokkalaisille.  

Mediataitoviikko  on mediakasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on kehittää lasten, nuorten 

ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvattajina. Mediataitoviikkoa 

koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI, joka suunnitelee viikon yhdessä noin 50 

kumppaniorganisaation kanssa. Mediataitoviikko on kansainvälinen teemaviikko. Safer Internet 

Daytä vietetään EU-maissa ja muissa maanosissa.      

14.1.2 Koko kansa lukee 16.3. – 5.4.2020  

Hämeenlinnan kirjasto osallistui kirjastojen ja kustantajien vuosittaiseen valtakunnalliseen e-

kirjakampanjaan Koko kansa lukee. E-kirjastosta pystyi kampanjan ajan lainaamaan rajattomasti 

kolmea sähköistä  kirjaa, jotka olivat Hanna-Riikka Kuisman Kerrostalo, Briitta Hepo-ojan Suomea 

lohikäärmeille ja Karin Erlandssonin Missdåd.  

Tavallisesti kirjasto pystyy tarjoamaan lainattavaksi vain yhden e-kirjalisenssin jokaisesta 

nimekkeestä. Se tarkoittaa, että e-kirja voi olla vain yhdellä asiakkaalla lainassa kerrallaan.     

Kampanjan kirjoista ei voinut muodostua varausjonoa, koska ne olivat koko ajan rajattomasti 

kaikkien lainattavissa. Kampanjan tavoitteena oli madaltaa e-kirjojen käytön kynnystä sekä edistää 

kirjastojen ja kustantamojen yhteistyötä. 

14.1.3 Kirjaston päivä 19.3.2020  

Valtakunnallista Suomen kirjastoseuran järjestämää Kirjaston päivää vietettiin ensimmäisen kerran 

vuonna 2019. Kirjaston päivä on samana päivänä kuin tasa-arvon ja Minna Canthin päivä.  

Kirjaston päivän tarkoituksena on kertoa kirjastojen monipuolisista palveluista sekä niiden 

tekemästä työstä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja lukutaidon edistämiseksi. 

Koronarajoitukset pakottivat kirjaston perumaan alkuperäiset suunnitelmat vierailla Kirjaston 

päivänä Hämeen Setlementin vieraana Hämeenlinnan Kumppanuustalolla.  
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Kirjastoseura päätti koronarajoitusten takia toteuttaa Kirjaston päivän somessa innostamalla  

ihmisiä postaamaan kirjastojen someen kuvia omasta tavastaan käyttää kirjastoa. Asiakkailta 

kysyttiin, miten sinä käytät kirjastoasi?  

Hämeenlinnassa some-kampanja toteutettiin kirjaston Instagramissa ja postauksen tehneiden 

kesken arvottiin kirjastoseuran lahjoittamia elokuvalippuja. 

14.1.4 Museoviikko 18.5. – 24.5.2020    

Museoviikolla järjestettiin somekampanja, jossa hämeenlinnalaisilta kyseltiin heidän 

lempipaikkojaan Hämeenlinnassa.   

Oman suosikkipaikan sai postata someen #hmllempipaikka-hästägillä ja halutessaan tehdä 

valokuvasta digitaalisen taideteoksen Instagram storyn työkaluilla. Järjestäjät jakoivat omilla 

tileillään kaupunkilaisten lempipaikkoja ja höystivät niitä mielenkiintoisilla lisätiedoilla. 

Kaupunkilaisten lempipaikkoja olivat etsimässä kirjaston lisäksi Hämeenlinnan taidemuseo, 

kaupunginmuseo, vankilamuseo, lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arx, Hämeen linna ja Museo 

Militaria.  

14.1.5 Svenska veckan 2. – 8.11.2020 

Ruotsalaisuuden viikolla tiistaina 3.11. pääkirjastossa järjestettiin ruotsinkielinen pop-up kielikahvila 

Kul! Vi ska prata svenska igen! Leino-salissa klo 17.30 – 19.00. Kahvilan järjestivät kirjasto ja 

Tavastsvenskar rf. 

Keskiviikkona 4.11. klo 17.30 – 18.30 kirjailijat Kjell Westö ja Juha Itkonen kertoivat 

kirjeenvaihdostaan teoksessa 7 + 7, levottoman ajan kirjeitä. Kirjailijailta striimattiin kotikatsojille 

kirjaston facebook-sivulle, josta sitä pystyi katsomaan vielä kahden viikon ajan tallenteena 

kirjailijaillan jälkeen. Striimauksesta vastasi Kino Wanhakop. Kaksikielisen tilaisuuden järjestivät 

kirjasto ja Tavastsvenskar rf. 

14.1.6 Lapsen oikeuksien viikko 16. – 22.11.2020 

Lapsen oikeuksien viikon teemana oli lapsen oikeus tulevaisuuteen. Lasten- ja nuortenosastolla oli 

viikon ajan esillä teemaan sopiva kirjanäyttely. 
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Lauantaina 21.11. pääkirjaston Leino-salissa esitettiin Hayao Miyazakin elokuva Naapurini Totoro, 

jota suositeltiin yli viisivuotiaille. Elokuvan jälkeen oli mahdollista osallistua verkossa non stop 

virtuaalityöpajaan, johon ilmoittautuneille lähetettiin ohjeet sähköpostilla. Maksuttoman 

elokuvaesityksen järjestivät kirjasto ja Kino Tavast ry.  

 

14.2  Kirjallisuustapahtumia 

Kirjastolla on pitkät perinteet erilaisten kirjallisuustapahtumien järjestämisessä. 

Kirjallisuustapahtumat ovat suosittuja ja odotettuja tapahtumia. Ne asettuvat luontevasti kirjaston 

tapahtumatuotannon keskiöön.  

Kirjasto järjestää kirjallisuustapahtumia itsenäisesti sekä pitkäaikaisten yhteistyökumppaniensa 

kanssa.  

14.2.1 Kirjallinen syksy 2020 

Syksyn ensimmäinen kirjailijavieras remontoidussa pääkirjastossa oli Heidi Köngäs, joka esiintyi 

Leino-salissa torstaina 3.9. klo 17.30 – 18.30. Heidi Köngäs kertoi romaanistaan Mirjami, joka on 

kuvaus Suomen sotavuosista, arjesta kotirintamalla ja rakkaudesta poikkeusoloissa. 

Syyskuun muita kirjailijavieraita olivat keskiviikkona 9.9. esiintynyt Johanna Venho ja tiistaina 22.9. 

esiintynyt Maritta Lintunen. Myös nämä kirjailijavierailut pidettiin klo 17.30 – 18.30 Leino-salissa. 

Kirjailijaillat järjesti kirjasto. 

Eino Leino -palkinnon saanut Johanna Venho kertoi kirjastaan Ensimmäinen nainen, joka oli 

Finlandia-palkintoehdokkaana ilmestymisvuonnaan 2019. Teos on historiallinen romaani Sylvi 

Kekkosesta. Kirja voitti Kirjasäätiön järjestämän Lukijoiden suosikki-äänestyksen. 

Maritta Lintunen kertoi runollisesta romaanistaan Kirjeitä Suolavuonolta, joka on syyllisyydestä, 

riippuvuudesta ja hiljaisuuden kaipuusta kertova rakkaustarina. Kirja todistaa maapallon 

kutistuneen niin että ihmisen kotimaa on laajentunut koko maailmaksi.   

Lokakuun vieraita olivat keskiviikkona 14.10. Johanna Vuoksenmaa ja torstaina 29.10. Vana -66 ry:n 

Kirjasato-kirjailijat. Molemmat tilaisuudet pidettiin Kirjastotorilla klo 17.30 – 18.30. 
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Johanna Vuoksenmaa kertoi 1970-luvun Hämeenlinnaan sijoittuvasta esikoisromaanistaan Pimeät 

tunnit. Maaliskuussa 1977 Suomessa oli sähkölakko. Nostalgisessa perheromaanissa kerrotaan 

asioista, joista puhtaan mieluiten vain pimeässä. Vuoksenmaa kuvaa salaisuuksia kantavia ja 

vapautta kohti tempovia ihmisiä viisaasti ja lämpimästi. 

Kirjasato-kirjailijaillan paikalliset kirjailijat kertoivat vastailmestyneistä teoksistaan. Esiintymässä 

olivat Hanne Dahl (Viimeiset vuorosanat), JP Koskinen (Hukkuva maa ja Kesäkuun kalmantanssi), 

Maritta Lintunen (Kirjeitä Suolavuonolta), Marja Toivio (Finnjet, my love) Tapani Bagge (Vieras maa, 

Rautamiehen arvoitus, Keksintöjen maailma : kuinka nykyaika syntyi?, Polkupyörävarkaat, Kultaisen 

ukulelen arvoitus, Jäätävää kyytiä, Tuhon torni ja Sinimusta kyyti - Väinö Mujusen tutkimuksia) ja 

Anneli Jussila (Sivupoluilla). Kirjailijaillan järjestivät kirjasto ja Kanta-Hämeen kirjailijayhdistys Vana -

66 ry. 

Syksyn viimeinen kirjailjailta pidettiin Svenska veckan – ruotsalaisuuden viikolla keskiviikkona 4.11. 

klo 17.30 Kirjastotorilla. Kirjailijat Kjell Westö ja Juha Itkonen keskustelivat kaksikielisesti 

kirjeenvaihtoteoksestaan 7 + 7, levottoman ajan kirjeitä. Kirjailijaillan järjestivät kirjasto ja 

Tavastsvenskar rf. 

Paikallisten kirjailijoiden Kirjasato-kirjailijailta sekä Kjell Westön ja Juha Itkosen vierailu lähetettiin 

suorana striimauksena kirjaston Facebookiin, jossa ne olivat katsottavissa tallenteina vielä kahden 

viikon ajan. Striimauksesta vastasi Kino Wanhakop.   

14.2.2 Lukupiirit 

Pääkirjastossa kokoontui työelämästä ja urakehityksestä kiinnostuneille naisille suunnattu 

englanninkielinen kirjakerho International Working Women Book Club syyskaudella maanantaisin 

5.10.,  2.11. ja 30.11. klo 17.30 – 18.45. Kirjakerhon järjestivät kirjasto ja International Working 

Women of Finland ry. 

Perinteikäs, kaikille avoin ja maksuton virolaisen kirjallisuuden lukupiiri kokoontui pääkirjaston 

ryhmätila B:ssä maanantaisin klo 17.30 – 19.00 syksyllä 19.10. ja 16.11. Lukupiirin järjesti Tuglas-

seura.   
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14.3  Luentoja 

Sirje Olesk luennoi Wetterin auditoriossa kirjailija runoilija Jaan Krossista keskiviikkona 12.2. klo 

17.30 – 18.30. Tilaisuuden järjestivät kirjasto ja Kanta-Hämeen Tuglas-seura. 

17.2. maanantaina klo 17.30 – 18.30 Jussi Jalonen kertoi kirjailija Ayn Randista Wetterin 

auditoriossa.  Luennon järjestivät kirjasto ja Suomen tietokirjailijat ry.   

Tietokirjailija Tapio Mäkeläinen piti matkailuillan aiheesta tuttu ja tuntematon Tallinna keskiviikkona 

11.3. klo 17.30 – 18.30 Wetterin auditoriossa. Mäkeläinen kertoi Tallinnan historiasta, museoista, 

puistoista ja arkkitehtuurista. Luennon järjestivät kirjasto ja Kanta-Hämeen Tuglas-seura. 

Psykologi Jouni Luukkala luennoi Osalliseksi onnellisuudesta (2019) -kirjansa pohjalta maanantaina 

14.9. klo 17.30 – 18.30 pääkirjaston Leino-salissa. Luennon teemoja olivat onnellisuuden lähteet ja 

esteet sekä hankalien elämäntilanteiden kohtaaminen. Tilaisuuden järjestivät kirjasto ja Suomen 

Tietokirjailijat ry. Luento kuului Tutkimusmatka-luentosarjaan, joka popularisoi erilaisia tieteellisiä 

aiheita. 

FT Heikki Rausmaa kertoi pitkäaikaisesta presidentistä, kirjailijasta ja elokuvantekijästä Lennart 

Merestä keskiviikkona 23.9. klo 17.30 – 18.30 pääkirjaston Leino-salissa. Tilaisuuden järjestivät 

kirjasto ja Kanta-Hämeen Tuglas-seura. 

Hämeenlinnan pääkirjaston Leino-salissa kuultiin FM Taneli Hiltusen luento Johann Sebastian Bachin 

musiikillisesta monipuolisuudesta ja perinnöstä keskiviikkona 30.9. klo 17.30 – 19.00. Tilaisuuden 

järjestivät Hämeenlinnan Historiallinen Seura ry yhteistyössä kirjaston kanssa.  

Kirjailija Eero Ojanen ja OTM, VT Unnukka Stenqvist puhuivat säädöskielen historiasta ja 

nykyisyydestä luennolla Suomalaisen laki- ja hallintokielen kehitystä Jaakko Juteinista Euroopan 

neuvostoon tiistaina 20.10. klo 17.30 – 18.30 Avolavalla. Tilaisuuden järjestivät kirjasto ja Jaakko 

Juteini-seura ry. 

Keskiviikkona 18.11. klo 17.30 pääkirjaston Leino-salissa FM Taneli Hiltunen Turun yliopistosta 

luennoi näyttelijä Audrey Hepburnin (1929 – 1993) sotavuosista Hollannissa. Luennossa kerrottiin 

rakastetun näyttelijän ja tyyli-ikonin balettitaustasta sekä kokemuksista Arnhemin kaupungissa ja 
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Velpin kylässä saksalaismiehityksen aikana. Esille tuli myös hänen roolinsa vastarintaliikkeessä. 

Tilaisuuden järjestävät Hämeenlinnan Historiallinen Seura ja kirjasto. 

 

14.4  Kielikahvilat  

Kevätkaudella suomen kielen kielikahvila kokoontui kuusi kertaa torstaisin klo 16.00 – 17.00. 

Kokoontumiskerrat olivat 16.1., 30.1., 6.2., 13.2., 27.2. ja 12.3.2020. 

Suomen kielen kielikahvila kokoontui syksyllä 1.10. alkaen torstaisin klo 16.00 – 17.00 pääkirjaston 

ryhmätila B:ssä. Joulukuussa kielikahvila ei enää voinut kokoontua koronarajoitusten takia. 

Kielikahvilassa oli mahdollisuus tutustua toisiin keskustelijoihin ja vaihtaa heidän kanssaan ajatuksia 

suomen kielellä.  

Englanninkielinen kielikahvila kokoontui keväällä tiistaisin 4.2., 11.2., 18.2., 25.2. ja 3.3. Kahvilassa 

kohennettiin omaa englannin kielen taitoa keskustellen yhdessä ajankohtaisista aiheista.   

 

14.5  Musiikkitapahtumia 

Keskiviikkona 30.9. klo 18.00 pääkirjaston Avolavalla kuultiin mustalaismusiikkia laulaja Pertti 

Palmin ja kitaristi Timo Sormusen esittämänä. Lämminhenkisen ja vauhdikkaan konsertin yleisöllä 

oli mahdollisuus kysellä ja keskustella romanikulttuurista.  

Brasilialainen orkesterinjohtaja ja säveltäjä Tadeu Passarelli esitti omia sekä Bachin, Debussyn ja 

Satien sävellyksiä pianolla ja kitaralla maanantaina 19.10. klo 18.00 Avolavalla. Tadeu Passarelli 

kertoi ohjelmiston säveltäjistä musisoinnin lomassa.  

Laulaja-lauluntekijä Pekka Murto vieraili pääkirjaston Avolavalla keskiviikkona 11.11. klo 18.00. 

Murron ohjelmassa oli sekä omaa tuotantoa että tunnettuja suomalaisen kevyen musiikin helmiä.  

Musiikin lisäksi kuultiin  Murron omien sanoitusten ja sävellysten taustalla olevia tarinoita. Lauluissa 

soivat ihmisen elämä ja suomalainen mielenmaisema, vaikutteet suomalaisesta iskelmä- ja 

rockmusiikista sekä amerikkalaisesta country-folk lauluntekijäperinteestä.  
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Avolavalla esiintyi keskiviikkona 25.11. klo 18.00 yhtye 20 000 Hz eli Hertsit. Bändi kuvaili 

musiikkiaan ja esiintymistään: ”Tulevaisuuden ja menneisyyden soundit ja visiot nyt ja tässä. 

Rock'n'roll -tieteisfiktio kohtaa discomaailman taskulamppuvaloshown loisteessa. Outoilua ja 

popmelodioita performance-hengessä Lo-Fi -soundeilla.”  

 

14.6  Lasten- ja nuortentapahtumia 

Kirjasto teki yhteistyötä Kino Tavast ry:n kanssa, joka järjesti Hitusen hämyä-lyhytelokuvakilpailun 

nuorille. Kilpailuaikaa oli vuoden 2020 loppuun asti. Osallistujat saivat ajanvarauksella 

ammattilaisilta neuvoja oman elokuvan tekemiseen.  

Neuvontatuokiot järjestettiin lauantaisin 3.10., 31.10. ja 21.11. klo 13.00 – 15.00 joko etänä 

Zoomissa tai pääkirjaston ryhmätilassa B. 

14.6.1 Kirjailijavieraana Tapani Bagge  

Hämeenlinnalainen suosittu lasten- ja nuortenkirjailija Tapani Bagge vieraili pääkirjastossa 

Wetterillä 21.1. vetäen auditorion täyteen koululaisia ja kirjaston asiakkaita. Tapani Bagge kertoi 

kirjailijantyöstään, kirjoittamistaan lasten- ja nuortenkirjoista sekä erityisesti Apassit-kirjasarjasta. 

14.6.2 Lasten lauantait 

Lasten- ja nuortenosasto järjesti ensimmäisen Lasten lauantain pääkirjastossa Wetterillä 1.2.2020. 

Yli 10-vuotiaat lapset ja nuoret pääsivät pelaamaan Kirottu amuletti -pakohuonepeliä. Ohjatut noin 

puolituntia kestäneet pelit järjestettiin klo 11.00 ja klo 13.00. Ryhmään mahtui kymmenen 

ennakkoon ilmoittautunutta osallistujaa. 

Kevään toinen ja syksyn kaksi Lasten lauantaita pääkirjastossa jouduttiin peruuttamaan 

koronarajoitusten takia.  

Lasten lauantai 14.11. toteutettiin etänä verkossa kirjaston somessa. Satuvideolla luettiin Riikka 

Jäntin kirja Pikku hiiren joulu. 

Kirjaston Lasten lauantait ovat osa kaupungissa järjestettävää lasten ja koko perheen Lasten 

lauantai –ohjelmasarjaa.  
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14.6.3 Tapahtumia somessa 

Lähikirjastot tekivät verkkoon kirjaston You Tube-kanavalle videoita lapsille ja nuorille, joita 

julkaistiin myös kirjaston some-tileillä Facebookissa ja Instagramissa.  

Lasten lauantaina 14.11. klo 10 pikku väki sai virittäytyä joulunodotukseen seuraamalla  

satutuokiota verkosta kirjaston You Tube-kanavalta ja Facebookista. Satuvideolla luettiin Riikka 

Jäntin kirja Pikku hiiren joulu.  

Lammin kirjaston satutuokioita –sarjassa kirjastonhoitaja Päivi Ruuskanen luki satuja lapsille. 

Vanamo –mysteerit –sarjassa 1 – 5 vinkattiin näytelmällisin keinoin nuorten jännityskirjoja.   

Joulun jälkeen kirjaston Facebookissa ja Instagramissa julkaistiin humoristinen Joululomakalenteri. 

Se ilmestyi joka päivä koululaisten loman aikana.    

14.6.4 Elokuvaesitykset 

Keskiviikkona 19.2. klo 12.30 – 14.00 Wetterin auditoriossa järjestettiin Charlie Chaplin –

elokuvaesitys kahdeksasluokkalaisille. Kaikki kiinnostuneet olivat myös tervetulleita katsomaan 

elokuvaa isoon auditorioon, johon mahtui 140 katsojaa. Ulla Lappalainen Kino Tavastista esitteli 

elokuvan Chaplinin poika ennen esityksen alkua.   

Lapsen oikeuksien viikolla lauantaina 21.11. pääkirjaston Leino-salissa esitettiin Hayao Miyazakin 

elokuva Naapurini Totoro, jota suositeltiin yli viisivuotiaille. Elokuvan jälkeen oli mahdollista 

osallistua verkossa non stop virtuaalityöpajaan, johon ilmoittautuneille lähetettiin ohjeet 

sähköpostilla. Maksuttoman elokuvaesityksen järjestivät kirjasto ja Kino Tavast ry. 

Koronarajoitusten vuoksi muita elokuvaesityksiä ei voitu järjestää.  

14.6.5 Sadutus 

Pääkirjastossa Wetterillä asiakkailla oli mahdollisuus tutustua sadutusmenetelmään. Sadutuksessa  

sai kertoa oman sadun, jonka saduttaja kirjoitti muistiin. Sadutusta järjestettiin 14.1., 21.1., 28.1., 

4.2. ja 11.2. yhteensä viitenä tiistai-iltana.    
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 14.6.6 Näyttelyt 

Taiteilija Terhi Kaakisen ”Pusu”-puuveistosnäyttely ihastutti asiakkaita pääkirjaston lasten- ja 

nuortenosastoilla 5.11.2020 – 31.1.2021. Ilmeikkään ja hellyyttävän näyttelyn suosiosta kertoi 

marraskuun loppuun mennessä vieraskirjaan kirjoitetut 96 allekirjoitusta. Uusi vieraskirja täyttyi 

samassa tahdissa. 

 

15 Asiakasopastusta pääkirjastossa   

Koronarajoitukset vaikuttivat myös asiakasopastuksiin. Keväällä pystyttiin vielä toimimaan 

normaalisti.  

Toimintaa rajoitti väistötiloissa Wetterillä sopivien tilojen puute. Yksilöopastuksille oli monesti 

vaikea löytää sopivaa tilaa. Tarjolla oli suuri auditorio tai pieni ikkunaton huone, jos ne sattuivat 

olemaan vapaina.  

Väistötiloissa Wetterillä vertaisopastuksia jouduttiin pitämään tietokonetilassa. Vertaisopastuksen 

aikana kirjaston asiakkaat eivät voineet käyttää tilassa olleita tietokoneita.   

Ryhmien tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetukset jouduttiin myös pitämään tietokonetilassa. 

Käytännössä se oli mahdotonta, koska tietokoneet olivat koko ajan asiakkaiden kovassa käytössä. 

Kouluyhteistyössä kirjastovierailujen painopiste siirtyikin väistöaikana kirjastosta kouluille. 

Kirjastossa erilaisille asiakasryhmille esiteltiin kirjaston tiloja, ja esittelykierroksen aikana kerrottiin 

kirjaston palveluista.  

Koronarajoitusten aikana ryhmien kirjastovierailuja ei voitu toteuttaa. Kirjasto vieraili kouluilla 

mahdollisuuksien mukaan.  

 

15.1  Henkilökohtainen opastus 

Kirjastosta pystyi varaamaan ajan henkilökohtaiseen digiopastukseen, e-opastukseen, 

verkkokirjaston käytön opastukseen sekä Celia-palvelujen opastukseen.  
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Maaliskuusta vuoden loppuun henkilökohtaisia opastusaikoja voi varata aina, kun koronatilanne sen 

salli. Muulloin opastusta annettiin puhelimessa. 

Asiakkaita opastettiin kirjaston digitointi- ja editointilaitteiden käytössä. Remontoidussa 

pääkirjastossa asiakkaille opetettiin Mediahuoneen ja Bändihuone / studion laitteiden käyttöä. 

 

15.2  Vertaisopastus 

Kirjaston vertaisopastuksessa vapaaehtoiset opastajat auttoivat asiakkaita erilaisissa digipulmissa, 

kuten älypuhelimen, tablettilaitteen ja tietokoneen sekä päivittäisten verkkopalvelujen käytössä. 

Opastukseen ei ollut ennakkoilmoittautumista. Kirjasto koordinoi opastuksia. 

Vertaisopastuta oli yhteensä kuusi kertaa torstaisin (16.1., 23.1., 30.1., 6.2., 13.2. ja 20.2.) klo 9.30 – 

11.00 Wetterin toisen kerroksen luku- ja nettitilassa. 

Kirjasto ja Vanajaveden opiston Arjen Digitaidot Haltuun –hanke järjestivät tämän jälkeen 

vertaisopastusta yhteistyössä kahtena torstaina (5.3., 12.3.).  Vertaisopastusta piti olla yhteensä 

seitsemän kertaa, mutta koronarajoitukset katkaisivat toiminnan. Opastuksia koordinoi 

Vanajaveden opiston hanke. Kirjasto antoi toiminnalle tilan ja oli mukana opastamassa aina 

tarvittaessa.    

Syksyllä vertaisopastuksia ei enää pystytty järjestämään koronarajoitusten takia. Ne korvattiin 

Vanajaveden opiston Digiklinikalla, jossa sai tietotekniikan ongelmiin yksilöopastusta.  

 

15.3  Digiklinikka 

Digiklinikalta sai hakea apua arjen digiasioihin. Tietotekniikan opettaja Mika Pelvola auttoi 

asiakkaita ilman ajanvarausta pääkirjastossa torstaisin klo 10 – 12. Digiklinikka järjestettiin yhteensä 

seitsemän kertaa syksyn aikana: 1.10., 8.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11. ja 19.11.  

Digiklinikan järjestivät kirjasto ja Vanajaveden opiston Arjen Digitaidot Haltuun –hanke.    



 Toimintakertomus 36 (42) 

 2020 

 

 

 

15.4  Virtuaalivierailu pääkirjastoon  

Lahden alueellinen kehittäjäkirjasto ja Hämeenlinnan kaupunginkirjasto järjestivät 

kirjastoammattilaisille virtuaalisen koulutuspäivän Lakepike-kehittäjäfestarit 2, jonka ensimmäisenä 

kolulutuspäivänä torstaina 8.10. osallistujille esiteltiin pääkirjaston remontoidut tilat ja uudet 

palvelut virtuaalisella kirjastokierroksella.  

Koulutuspäivä toteutettiin kokonaan etänä verkossa Teamsin kautta. Ennen kirjaston esittelyä 

pidettiin luennot remontin suunnitelusta ja toteutuksesta sekä asiakkaiden toiveiden 

huomioimisesta suunnittelussa.  

Koronarajoitukset esitivät kaksipäiväisen koulutuspäivän fyysisen toteuttamisen Hämeenlinnassa. 

Virtuaalinen kirjastokierros antoi hienon mahdollisuuden esitellä uudistettua pääkirjastoa Suomen 

kirjastoammattilaisille.    

 

16 Lähikirjastoissa tehtiin videoita ja kunnostustöitä 

koronan aikana 

Kun kirjastot jouduttiin sulkemaan maaliskuussa, lähikirjastoissa tartuttiin videokameraan sekä 

tehtiin kunnostus- ja kokoelmatöitä.  

Kirjaston someen, YouTubeen, Facebookiin ja Instagramiin, tuotettiin uudenlaista sisältöä. 

Kirjastojen ollessa kiinni keväällä lähikirjastoissa tehtiin satutuokio- ja kirjavinkkivideoita 

päiväkodeille ja koululaisille. Videot olivat katseltavissa kirjaston Youtube-kanavalla.  

Videotuokioissa luettiin Anneli Kannon Viisi villiä Virtasta-kuvakirjoja ja tehtiin kirjoihin liittyviä 

tehtäviä. Vanamo-mysteerit-kirjavinkkaussarja houkutteli koululaisia draamallisin keinoin Kristina 

Ohlssonin jännityskirjojen äärelle.  
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Huhtikuussa 2020 tekijänoikeusjärjestöt tekivät poikkeustilasopimuksen videoiden julkaisemisesta 

valtakunnallisella Kirjastokaistalla. Lammin kirjastossa tehtiin lukutuokiovideoita. Kirjastokaistalle 

toteutettiin videot Risto Rasan runoista sekä Tove Janssonin Kuinkas sitten kävikään –kirjasta.  

Marraskuussa Lasten lauantai-tapahtumaa varten kuvattiin jouluinen satuhetki, jossa luettiin Riikka 

Jäntin kirja Pikku Hiiren joulu. Joulun välipäivinä kirjaston somessa ilmestyi humoristinen 

Joululomakalenteri jokaisena koululaisten lomapäivänä.  

Lähikirjastolaiset ideoivat videot yhdessä. Videoiden kuvauksesta ja editoinnista vastasi Jenni 

Penttinen.  

Hauhon kirjastossa vaihdettiin vanhat kirjahyllyt uusiin. Kirjasto oli kalustettu vuonna 1986 Martelan 

hyllyillä ja maalis-huhtikuun aikana niiden tilalle vaihdettiin entisen Jukolan kirjaston hyväkuntoiset 

hyllyt. Yhteen hyllyyn asennettiin pyörät. Siirreltävällä hyllyllä saatiin helposti järjestettyä lisätilaa 

kirjailijavierailuille, digikerhoille ja tapahtumille. Samalla hyllyistä postettiin vanhentunutta 

kirjastoaineistoa. Hauhon kirjaston ulkonäkö valostui ja avartui.  

Hauhon kirjasto järjesti Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa elokuussa ulos kotieläinpihan, 

josta oli iloa ja ihmetystä monelle kirjastonkävijälle. Joulukuussa kirjasto laajeni uudestaan seinien 

sisäpuolelta ulos pitämällä tonttukoulua metsäisellä pihalla. Ennen koululaisten syylomaa kirjasto 

innosti oppilaita viettämään lukuloman järjestämällä kirjamessut. Hauhon kirjastossa vieraili vuoden 

aikana kaksi paikallista kirjailijaa: Hanne Dahl kesäkuussa ja paluumuuttaja Heikki Kaaranen 

marraskuussa.  

Lähikirjastoissa ideoitiin Pikkuväen perjantai –tapahtumakokonaisuus, josta ehdittiin toteuttaa 

muutama ohjelma ennen kuin korona katkaisi hyvin alkaneen uuden lastentapahtuman. Hauhon 

kirjastossa Hämeenlinnan kuninkaallinen nukketeatteri esitti tammikuun lopussa näytelmän 

Punahilkka ja Susi. Ystävänpäivän perjantaina helmikuussa Tuuloksen kirjastossa katseltiin Risto 

Räppääjä ja pullistelija- elokuvaa. Lammin ja Kalvolan kirjastoissa esiintyi maaliskuun ensimmäisenä 

perjantaina Lasten musiikkiorkesteri Loiskis. Rengon kirjastossa tapahtumaa ei enää voitu järjestää. 

Suunnitelmaksi jäi jatkaa Pikkuväen perjantai-tapahtumien sarjaa, kun elämä palaa normaaliksi 

koronarajoitusten päätyttyä.  
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Vanajaveden opiston Arjen digitaidot haltuun-hanke ja kirjasto järjestivät kaikissa lähikirjastoissa 

Digikerhoja, jotka olivat etenkin ikäihmisten suosiossa. Toiminta jouduttiin keväällä keskeyttämään 

koronan takia. Digikerhot kokoontuivat uudestaan syksyllä. Turvallisuudesta huolehdittiin 

turvavälein sekä käyttämällä käsidesiä ja kasvomaskeja. 

Nummen kirjastossa pidettiin päiväkotiryhmille satutunteja ennen kevään koronasulkua. Syksyllä 

järjestettiin kirjavinkkausta Nummen yhtenäiskoulun kaikille tois-, viides- ja kuudesluokkalaisille. 

Seitsemänsille luokille pidettiin mediapajat yhteistyössä Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arxin 

kanssa. 

  

16.1  Kirjastoautot kuljettivat ennätysmäärän aineistopaketteja ja 

kirjasarjoja kouluille  

Kirjastoauto-osasto pääsi muuttamaan väistötiloista Eino Leinon kadulta takaisin Lukiokadulle jo 

huhtikuussa. Autot pysyivät hyvin kunnossa koko vuoden muutaman päivän seisokkeja lukuun 

ottamatta.  

Autojen reitteihin tehtiin muutamia muutoksia niin kantakaupungissa kuin pitäjissäkin. 

Kantakaupungissa autoilla oli 37 pysäkkiä, joista vilkkaimmat olivat jokaviikkoisia. Pitäjien alueilla 

pysäkkejä oli 43, joista kaksi Hattulan kunnan alueella, ja kolmella pysäkillä kävi Hattulan 

kirjastoauto Lilius. Lisäksi kirjastoautolla käytiin viidellätoista  koulupysäkillä ja yhdeksällätoista 

päiväkotipysäkillä.  

Hämeenlinnan kirjasto myi Pälkäneen kunnalle kirjastoautopalvelua yhdellä pysäkillä Kuohijoella 

joka toinen viikko.  

Kirjastoauto Bella vei kirjastopalvelut Ojoisten ja Ylänneen avovankiloihin. 

Kouluille ja päiväkodeille suositeltiin syksyllä koronarajoitusten vuoksi valmiiden aineistopakettien 

tilaamista kirjastoautokäyntien sijaan. Paketteja tehtiinkin ennätyksellinen määrä. Kirjastoautojen 

mukana kulki viikoittain sarjakirjalaatikoita kouluille. 
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16.1.1 Kirjaston kotipalvelun tärkeys korostui koronan aikana 

Kirjaston kotipalvelu on kantakaupungissa hakeutuvana palveluna osa kirjastoauto-osaston 

toimintaa. Pitäjissä kotipalvelua hoitavat lähikirjastot.  

Kotipalvelu on maksuton palvelu, joka osaltaan turvaa kuntalaisten tasavertaisia kirjastopalveluita. 

Se on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi itse asioida kirjastossa esimerkiksi korkean iän, 

liikuntarajoitteen tai sairauden vuoksi ja joilla ei ole läheisiä hoitamassa kirjastoasiointia heidän 

puolestaan.  

Kotipalvelun asiakkaina on yksityishenkilöiden lisäksi hoivakoteja ja muita yhteisöjä, joille 

toimitetaan monipuolisia aineistokasseja viriketoiminnan materiaaliksi. Neljän viikon välein 

toimitettavat kassit kootaan yksilöllisesti asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Korona-aikana palvelun 

tärkeys on korostunut entisestään. 

Kotipalvelun piiristä poistui kevään aikana useita henkilöasiakkaita. Palvelua mainostettiin syksyllä 

kirjaston verkkosivuilla, ja asiakasmäärä lisääntyikin edellisvuodesta. Henkilö- ja yhteisöasiakkaita oli 

vuoden lopussa yhteensä lähes viisikymmentä.  

Kevään koronarajoitusten aikana hoivakodit ja muut yhteisöt katkaisivat aineistokassien 

toimitukset, mikä vaikutti lainamääriin. Syksyn aikana kaikki asiakkaat palasivat palvelun piiriin. 

Virikemateriaalin tarve on myös kasvanut koronan rajoittaessa muita virkistystoimintoja. 

 

16.2  Lammin kirjaston ja koulun hanke sai oppilaat lukemaan ja 

kirjoittamaan  

Hämeenlinnan kirjaston ja koulujen yhteistyöhanke ”Hämeenlinnan 3. ja 8.-luokkalaiset luovat ja 

tutkivat kirjallisuutta toiminnallisesti” käynnistettiin elokuussa 2020. Hanke sai 20 000 euron 

avustuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Hanke jatkuu vuonna 2021.  

Hankkeesta vastasivat Päivi Ruuskanen Lammin kirjastosta sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja 

Leija Kuuranhalla Hakkalan koulusta.  
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Hankkeen aluksi tehtiin alkukyselyt 3. luokkien opettajille sekä 8. luokkien äidinkielen opettajille. 

Kyselyillä kartoitettiin muun muassa, miten kirjallisuutta käsitellään kouluissa, millaista yhteistyötä 

kirjaston ja koulun välille toivotaan ja millaisia pajoja hankkeen toivotaan järjestävän. Hankkeessa 

päädyttiin toteuttamaan 3. luokkalaisille kolmenlaisia pajoja.  

Syksyllä 2020 toteutettiin kirjailijavierailut yhteensä kuudella koululla. Jokaisella koululla yksi 3. 

luokka sai osallistua vierailuun. Kirjailijavieraana neljässä luokassa oli Katri Kirkkopelto ja kahdessa 

luokassa Johanna Lumme.  

Katri Kirkkopelto kertoi vierailullaan kirjailijantyöstä, kirjojen hahmojen syntymisestä sekä antoi 

vinkkejä kuvittamiseen ja kirjoittamiseen. Hän teki jokaisessa luokassa yhdessä oppilaiden kanssa 

oman hahmon. Tämä harjoitus oli innostava ja ryhmät aikoivat jatkaa hahmojen kanssa 

työskentelyä kirjoittaen. Myös Kirkkopellon mainio Molli-hahmo kävi moikkaamassa oppilaita. 

Johanna Lumme kertoi vierailuilla Viidakon väki -kirjoistaan sekä työstään kirjailijana ja kuvittajana. 

Lumme havainnollisti kuvitustyötään näyttämällä videoita itsestään tekemässä kuvituksia. Hän myös 

piirsi hahmoja tekemään erilaisia asioita sekä kuvitti erilaisia ilmeitä. Hän antoi oppilaille vinkkejä 

omien hahmojen luomiseen, ja tunneilla syntyikin mainioita olentoja. 
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17 Kirjaston vuosi 2020 tunnuslukuina 

17.1  Henkilöstö 2020 

Vakituisen henkilökunnan määrä nimikkeittäin   

Kirjastotoimenjohtaja 1 

Palvelupäällikkö 1 

Johtava informaatikko 3 

Informaatikko 5 

Johtava kirjastonhoitaja 1 

Kirjastonhoitaja 9 

Kirjastovirkailija 25 

Kirjastoammatilliset yhteensä 45 

Palvelusihteeri 2 

Kirjastoautonkuljettaja 3 

Kouluohjaaja, osa-aikainen 1 

Ei-kirjastoammatilliset yhteensä 6 

Kaikki yhteensä 51 
 

Vakituisen henkilökunnan lisäksi kirjastossa työskenteli, talonmies-vahtimestari ja kaksi siistijää 

(ostopalveluna), seitsemän siviilipalvelusmiestä, viisi opiskelijaa kirjastovirkailijan 

koulutussopimuksella ja työkokeilijoita. Työllistämisvaroin palkattuja järjestelyapulaisia oli vuoden 

aikana viisi. 
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17.2  Talous 2020 

Toimintakulut tilastovuonna 3 896 771 

Henkilöstökulut 2 073 286 

Kirjastoaineistokulut 368 153 

Kirjojen hankintakulut 249 249 

E-aineistokulut 44 608 

Tilakustannukset 858 499 

Muut kulut 596 833 

 

17.3  Muut tunnusluvut 2020 

Kokoelmat / asukasluku 5,13 

Kokonaislainaus / asukasluku 11,93 

Toimintakulut / kokonaislainaus 

(lainan hinta) 

4,83 

Fyysiset käynnit / aukiolotunnit 18,48 

Lainaajia / asukasluku % 33,35 

Toimintakulut / asukasluku 57,62 

Kirjastoaineistokulut / asukasluku 5,44 
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