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KIRKKONUMMEN KUNTA  
 
Kirjastotoimi    
 
 
KIRKKONUMMEN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 
 
 

Kirjaston tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistyk-
seen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kan-
salaisvalmiuksien kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Tavoitteena on 
edistää myös virtuaalisen ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivis-
tyksellisten sisältöjen kehittymistä. 

 
Kirjaston lainaus laski 2,8 %. Vuonna 2015 kirjattiin 736 289 lainausta eli 
19,11* lainaa asukasta kohti. Edellisenä vuonna lainaus oli 19,66 asukasta 
kohti ja koko maan keskiarvo oli 16,76**.  Aineistohankintaan käytettävissä ole-
vien määrärahojen alhainen taso vuosina 2010 - 2015 on vähentänyt lainaus-
määriä. Veikkolan kirjasto oli lattiaremontin takia suljettu kesällä kuukauden. 
 
Vuoden 2015 kävijämäärä 496 083 oli 12,87 käyntiä asukasta kohti (koko 
maan keskiarvo oli 9,29**). Kävijämäärä nousi 5,36% edellisestä vuodesta.  
Asiakkaat käyttävät kirjaston palveluja myös internetin kautta (210 530 käyn-
tiä). 
 
Kirjaston käyttömenot asukasta kohti olivat 49 euroa ja yhden lainan hinta oli 
2,57 euroa. Koko maassa yhden lainan keskihinta oli 3,48 ** euroa ja kirjasto-
toimintaan käytettiin 58,35** euroa per asukas. Aineistoa hankittiin 
5,39 eurolla ja koko maassa 6,90** eurolla per asukas. 

 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 40 000 € Digikansalaisen kuntore-
montti-hankkeeseen. Avustuksella kirjasto tutustuttaa kuntalaisia uuteen tekno-
logiaan. 
 
Svenska Kulturfondenilta kirjasto sai  3000 €. Avustuksella toteutettiin neljä 
ruotsinkielistä lastenteatteriesitystä. 
 
 

 
 

 *asukasluku 38 531  **Koko maan tiedot vuoden 2014 tilastotietoja  
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Kunnan kirjastolaitos  
 

Kunnan kirjastolaitokseen kuuluu pääkirjasto, Masalan kirjasto, Veikkolan kir-
jasto ja kirjastoauto. Lisäksi kirjastotoimintaa on Kirkkonummen vanhainko-
dissa, Kirkkonummen terveyskeskuksessa, Palvelukeskuksessa, Lehmuskar-
tanon hoivakodissa, Palvelutalo Valkokullassa sekä kotipalvelutoimintana. 

 
Kirjaston kävijämäärä   2015  2014  
   

pääkirjasto  291 480                   279 789  
kirjastoauto    35 785  36 591  
Masala  116 979   99 856    
Veikkola    51 839   53 032   
 --------------------------------------------------------------------------- 
yhteensä  496 083  470 851  

   
Aukiolo  Aukiolotunteja oli vuoden aikana pääkirjastossa 2963, kirjastoautossa 897 (py-

säkkiaika), Masalan kirjastossa 1425 ja Veikkolan kirjastossa 1373. 
 

Pääkirjaston aukioloaikoja vähennettiin kesällä 29.6.-2.8.   
Kirjastoauto ei ajanut 22.6.-2.8. välisenä aikana.  
Masalan kirjasto oli 6.6.-29.8. lauantaisin suljettuina. 
Veikkolan kirjasto oli suljettuna lauantaisin 6.-27.6. ja 1.-29.8. sekä lattiare-
montin takia kokonaan suljettuna 1.- 26.7.  
 
Pääkirjaston aukioloaikaa pidennettiin avaamalla lainausosastot  31.8.2015 
alkaen klo 9.  

 
Kirjakokoelma Kunnan kirjastoissa oli 31.12.2015 yhteensä 195 648 aineistoyksikköä, joista 

kirjoja oli 164 044.  ( v. 2014 203 028 aineistoyksikköä, 171 062.) Asukasta 
kohden tämä merkitsee 5,07 yksikköä, joista 4,25 on kirjoja. Vuoden aikana 
hankittiin 11 412 yksikköä, joista kirjoja 9751.( v. 2014 14 462 yksikköä, kirjoja 
12 240)  ja poistettiin 18 694 aineistoyksikköä (poistot v. 2014 14 279 ). 

 
Kirjahankinnan kielijakauma  
 
 suomenkielisiä 79,09 % 

ruotsinkielisiä 15,98 % 
vieraskielisiä   4,93 % 
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Lainaus    2015  2014  

   
pääkirjasto  405 118  419 673  
   
kirjastoauto  109 136  113 613  
   
Masala  100 529    96 525  
     
Veikkola  114 610  120 500  
     
kotipalvelu ja    (5259)    (5 868)       
lainausasemat,  
käsilainat 

 
kaukolainat     (1637)   (1376)  
     
---------------------------------------------------------------------------- 
yhteensä   736289  757 555  
    

 
Lainaajien lukumäärä oli 15 770. Kunnan asukkaista 40,9 % oli lainaajia. 

 
 
 
 
Kaukopalvelu  Kirjasto toimitti asiakkailleen 1 637 kaukolainaa muista kirjastoista ja lähetti 

omasta kokoelmastaan lainaksi muihin kirjastoihin 38 teosta.  
 
Pääkirjasto  
 
Aikuistenosaston toiminta 
 
 

Suosittu luento- ja keskustelutilaisuuksien sarja ”Teematreffit -Tematräffar” jär-
jestettiin keväällä kaksi kertaa. Ensimmäisen treffin teemana oli matelijat. Mate-
lijailta oli osa luontokuvaaja Jarmo Latvan ja Lisse Tarnasen monivuotista luon-
nonsuojeluprojektia.  Toisella Teematreffillä journalisti Stefan Lundberg ja valo-
kuvaaja Leif Weckström kertoivat venematkastaan Euroopan halki kuuluisan 
Daphnen vanavedessä ja esittelivät matkasta kertovan kirjan Sommar- 
äventyret.  Syksyn ensimmäisen Teematreffin otsikkona oli ”Livet i pärmar”. Eli-
sabeth Rehn ja Maria Romantschuk keskustelivat elämäkertakirjoistaan Lillan : 
Elisabeth Rehns sällsamma liv ja Ei, rouva presidentti! Toisella Teematreffillä 
tutustuttiin juhlavuoden kunniaksi Sibeliuksen sinfonioihin Teuvo Ryynäsen joh-
dolla.  

 
"Senioritreffit - Seniorträffar”, suosittu  luento- ja tapahtumasarja jatkui tänäkin 
vuonna. Kevään ainoalla Senioritreffillä vietettiin mukavaa pelipäivää lautapelejä 
pelaten. Sairaanhoitaja Kinge Berglund aloitti syksyn Senioritreffisarjan. Kinge 
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Berglund kävi kertomassa elämästään sairaanhoitajana Etelä-Afrikassa. Syksyn 
toisella Senioritreffillä vieraana oli pastori ja kirjailija Hilkka Olkinuora joka pohti 
ikääntymistä ja kirjansa Parasta ikää teemoja.  
 
Ruotsinkielinen kirjallisuuspiri ”Läslampan” Tove Fagerholmin vetämänä sekä 
runopiiri ”Teetä ja runoa”, Paula Roseliuksen ja Sari Joveron vetämänä, jatkoivat 
toimintaansa tänäkin vuonna. 
 
Kirjaston lukupiiri kokoontui vuoden aikana yhteensä yhdeksän kertaa.  
 
Suuren suosion saavuttanut maksuton oikeudellinen neuvonta jatkui tänä 
vuonna. Lakimies Olli-Pekka Myllynen neuvoi asiakkaita lakiasioissa torstaisin 
klo 19-20.  
 
Tietokonetohtori päivystysvastaanotto jatkoi toimintansa. Tietokonetohtori otti 
vastaan ilman ajanvarusta torstaisin klo 17-18.  
 
Tämän vuoden syksynä toimintansa aloitti lukuneuvojan tunti maanantaisin klo 
18-19. Kirjaston lukuneuvojana toimii Johanna Valo. 
 
Kirjastonkäytön opetusta ja kirjavinkkausta on annettu sekä yläkoulun että lukion 
oppilaille. Tämän lisäksi on myös järjestetty kirjastonkäytön opetusta erityisryh-
mille. Vuoden aikana on yhteensä neljä kertaa järjestetty opastuksia kirjaston e-
aineistojen käytössä. 

 
Syksyllä Kirkkonummen suomalainen seurakunta ja kirjasto järjestivät yhteis- 
työssä kolme Keskustele kirjasta-iltaa. Kirjoista joista keskusteltiin olivat Timo 
Parvelan ja Jari Sinkkosen Kouluun! : ekaluokkalaisen vanhemmille, Hannu 
Pekka Björkmanin Valkoista valoa sekä Saara Kinnusen Sovintoon elämän 
kanssa. Keskusteluihin osallistuivat mm. lastenkirjailija Timo Parvela, kulttuuri-
toimenjohtaja Maaret Eloranta, toimituspäällikkö Tuija Tiihonen, ministeri Elisa-
beth Rehn ja pastori Hannu Suni. 
 
Vuoden aikana kirjastossa järjestettiin Pop up-lounaita yhteensä neljä kertaa. 
Ensimmäinen lounas oli helmikuussa jolloin Shlomit Pierrot Mitin pitopalvelusta 
loihti makuja Lähi-idästä ja Saksasta. Maaliskuussa ravintola Shiva tarjoili intia-
laista kana-ja kasvisruokaa ja huhtikuussa Julieta Y. Yousefinamin tarjoili filip-
piiniläisiä makuja. Heikkilän martat tarjoilivat joulukuussa jouluisen riisipuurolou-
naan. 
  
Kirkkonummi-päiviä vietettiin taas perinteisesti kirjastossa perjantai-iltana ja  
lauantaina elokuun viimeisenä viikonloppuna. Ohjelmaa oli runsaasti tarjolla kai-
kenikäisille. Perjantaina ja lauantaina esitettiin Porkkala-salissa dokumenttielo-
kuva Bror joka kertoi Porkkalassa asuvien veneenrakantajaveljesten Erikin ja 
Elmerin elämästä. Elokuvan oli tehnyt Hankyeol Lee, Vuyokazi Kadalie, Marika 
Hill ja Titus Poutanen Yrkeshögskolan Arcadan Documentary and Diversity 
vaihto-ohjelman piirissä. Myöhemmin perjantai-iltana yhtye Kreivin aikaan viih-
dytti yleisöä suomalaisella rockmusiikilla.  Lauantaina oli poistokirjojen myyntiä 
sekä eri yhdistysten toimintaa. Päivän päätteeksi esiintyi The Teasers-yhtye, 
joka viritti musiikillaan yleisön aitoihin 60-luvun tunnelmiin. Molempina päivinä 
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lukuneuvoja Johanna Valo sekä tietokonetohtori Tapio Sarastamo olivat pai-
kalla. Kirkkonummi-päivien aikana oli kirjaston aulassa myytävänä suolaisia ja 
makeita herkkuja. 

 
 Syksyllä järjestettiin kaksi kirjailijailtaa kirjastossa. Ensimmäisen illan vieraana 

oli historioitsija Teemu Keskisarja ja toinen kirjailijavieras oli Maikki Harjanne, 
joka puhui juuri ilmestyneistä kirjoistaan Aino Kuu sekä Mitä Minttua naurattaa.  

  
 ”Meillä on aina Avonlea” otsikon alla tehtiin ti 24.11 muistimatka tärkeisiin luku-

kokemuksiin yhdessä Laura Sunilan ja Maaret Tepon kanssa. 
  

SeniorSurf päivää vietettiin 6.10. Musiikin lähteet verkossa oli aamupäivän ai-
heena ja iltapäivällä Jukka Huhtanen, joka toimii tietotekniikkaopastajana ELKY 
ry:ssä ja ENTER ry:ssä, kävi kertomassa miten ikäihmiset voivat hyödyntää tie-
totekniikkaa. 
 
Svenska dagen juhlaa vietettiin 6.11 kirjaston Porkkala-salissa. Kyrkslätts 
svenska kulturförening rf järjesti juhlat yhteistyössä Luckanin ja kirjaston kanssa. 

 
Lasten- ja nuortenosasto  
 

Lasten- ja nuortenosastolla järjestettiin runsaasti ohjelmaa eri-ikäisille lapsille. 
Vanhemmat vauvoineen osallistuivat laululoruhetkiin ja tutustuivat perinteisiin 
leikkiloruihin. Taaperoiden kanssa leikittiin toiminnallisia laululeikkejä riimiriemu- 
ja rimlek- tunneilla. Musiikinopettaja Titta Kalaja veti riimiriemuja ja rimlek-tuoki-
oita. Syyskaudella järjestettiin kaksikielisiä riimiriemu-rimlek-tuokioita musiikki-
pedagogi Ulla-Sisko Jauhiaisen johdolla. 

 
Suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä satutunteja järjestettiin viikoittain 3-6-vuotiaille. 
Satutäteinä toimivat Sirkka Suni ja Johanna Westman.  
 
Venäjänkielisiä satutunteja järjestettiin viikoittain vetäjänään Nina 
Serow. 

 
Kirjastoleikissä esikoululaiset saivat pukeutua rooliasuihin ja leikkiä kirjastoa lai-
naamalla ja palauttamalla kirjoja. Heidän kanssaan mietitään myös kirjan kestä-
vää käsittelyä ja kirjojen oikeita paikkoja kirjastossa. 

 
Koulutulokkaiden vanhemmilla oli mahdollisuus ilmoittaa lapsensa kirjaston asi-
akkaaksi kouluun ilmoittautumisen yhteydessä sähköisesti. Ykkösluokkalaisille 
jaettiin kirjastokortit ja palvelutiedotteet heti lukuvuoden alkaessa.  

 
Kakkosluokkalaisten lukutaitoa vahvistetaan lukupäiväkirjan avulla. Jokaiselle 
kakkosluokkalaiselle jaettiin vinkkaustuokion yhteydessä lukupäiväkirja, jota op-
pilas täyttää aina kirjan luettuaan. 
 
Kolmasluokkalaisille suunnattua Lukujuna-kampanjaa jatkettiin. Perusdiplomien 
lisäksi paljon lukeneille oppilaille jaettiin super-, superhyper- ja superhyperme-
gadiplomeja sekä kannustusdiplomeja.  
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Syyskaudella otettiin käyttöön lukubingo-läsbingo. Lukubingo-lukuohjelma on 
ideoitu yhdessä lukuintolähettiläs Katarina von Numers-Ekmanin kanssa kol-
masluokkalaisille. Lukubingon idea on innostaa oppilasta lukemaan pelillisyy-
den, huumorin ja toiminnallisuuden kautta. Lukubingossa oppilaat keräävät bin-
gorivejä lukutehtäviä tekemällä. Tehtävät ovat tyyliltään: lue hattu päässä, lue 
puun alla, lue ääneen vanhemmalle. Tehtävissä on huomioitu eri tekstityypit ja 
mediat sekä lukeminen yksin ja yhdessä. Bingoruudukot jaetaan kirjavinkkauk-
sen yhteydessä. 
 

Tiedonhaun alkeita opetettiin neljännen luokan oppilaille. Oppilaat perehtyivät 
verkkokirjastoon, ja he saivat harjoitella tehtävien avulla sen käyttöä.  

 
Neljäs- ja viidesluokkalaisten Lukusankari – kirjallisuuden ajokortti –vinkkauksia 
jatkettiin. Kuudesluokkalaisille annettiin genrenmukaista vinkkausta ikäryhmälle 
sopivista, ajankohtaisista ja suosituista kirjoista. 
 
Winellska skolanin oppilaille järjestettiin Bokbuffet, jolloin katettiin päivällispöytä 
ja jokaiselle lautaselle yksi kirja. Oppilaat tutustuivat kirjoihin ja kertoivat lyhyesti 
minkälainen kirja oli omalla lautasella. 
 
Kokoelmiin hankittiin kaikille alakoulun luokka-asteille luokkakirjasarjoja, joita 
tarjottiin aktiivisesti opettajien käyttöön. 
 
Vuoden 2014 syksyllä alkanut Kirkkonummen kirjaston lukuintoprojekti päättyi 
toukokuussa 2015. Osana projektia järjestettiin kirjastoissa ja kouluissa kevään 
aikana erilaisia pajoja. Ruotsinkielisen Winellska skolan –koulun kahdeksas-
luokkalaiset kävivät estrad poesi -pajassa, jossa vetäjänä toimi Melinda Lönn-
berg. Suomenkielisiä rap-pajoja veti Kirkkonummen keskustassa Rauha-täti ja 
Masalassa Paul Mattson. Yhteistyössä Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa 
järjestettiin traileripaja kuudesluokkalaisille ja animaatiopajoja viidesluokkalai-
sille. Solja Krapu ohjasi runopajan yläkoulun kielikylpyluokalle sekä kertoi ru-
noistaan Kyrkslätts gymnasiumin oppilaille. Kirjaston henkilökunta ohjasi runo-
pajoja ala- ja yläkouluille ja lukiolaisille sekä veti alakoululaisten lukupiirejä 
(Harry Potter ruots. /Robin Hood suom.+ruots.) Syksyllä aloittanut yläkoululais-
ten lukupiiri jatkoi tapaamisia pääkirjastossa myös keväällä. Kokoontumisia oli 
yhteensä viisi ja vetäjänä jatkoi yläkoulua käyvä Anna Huttunen.  Suomen- ja 
ruotsinkielisille esikoululaisille ja heidän vanhemmilleen järjestettiin iltasatuiltoja. 
Vetäjinä toimivat Emma Puikkonen ja Agneta Möller-Salmela. Osana projektia 
uudistettiin myös kirjaston nuortenkirjablogi. Ruotsinkielisen lukion oppilaita kävi 
viidessä novellipiiri tapaamisessa joita kirjaston henkilökunta veti. 

 

Potter-klubben kokoontui keskiviikkoiltapäivisin lastenosastolla. Alakoululaiset 
söivät välipalaa, kuuntelivat Viisasten kivi-kirjan äänenlukemista ja askarteli-
vat.  

Koululuokille tarjottiin runopajoja, joissa kävi luokkia kaikilta asteilta, ykkösluok-

kalaisista lukioikäisiin. Runopajoissa luettiin runoja, leikittiin, kirjoitettiin runoja 
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ja kuunneltiin räppiä ja estradirunoutta. Runopajoja pidettiin myös englannin- ja 

saksanryhmille. 

Yläkoululaisille järjestettiin kirjastosuunnistusta,  jossa oppilaat saivat ryhmissä 
tutustua kirjaston aineistoihin tekemällä tehtäviä. 

Lasten lauantaina  Aarne Alligaattori ja Viidakkorumpu esiintyivät suomeksi ja 
ruotsiksi. Pienet salapoliisit saivat myös ratkoa tehtäväradalla mitä kirjaston 
kirjoille on tapahtunut. 

Kirjailija Minna Lindeberg kertoi uudesta kuvakirjastaan Boggan och Kyösti Kek-
konen päiväkotilapsille ja ykkösluokkalaisille oppilaille. 

 
Teater Tandem esitti kahdesti suomenkielisen esityksen Karius ja Baktus, ja 
Teater Hevosenkenkä päiväkotilapsille esityksen Dunderdino kahdesti. 
 
Kesäkuussa kirjastossa vieraili nelisenkymmentä ruotsinkielistä kesäleirilasta 
joille kirjasto järjesti Aasia-teeman mukaista ohjelmaa tietovisailun, origamin ja 
sadun merkeissä. 
 
Heinäkuussa järjestettiin kaksi runopiknikiä suomeksi ja yksi poesipicknick ruot-
siksi. 

 
Kirkkonummi-päivillä lapsiperheille konsertoi Raka Bananer lastenmusiikkiyhtye 
sekä Satu Sopanen ja Tuttiorkesteri, jonka koko perheen konsertissa saattoi 
matkustaa ympäri maailman. Peppi Pitkätossun jälkiä seuraamalla sai eri pis-
teissä kokeilla voimiaan, arvata krumeluuripillerien lukumäärän ja arvuutella 
mikä on pönkki. Veikkolan kirjaston nuorisoteatteri esitti näytelmän Punahilkan 
kahdet kasvot. Kirjaston ystävät järjestivät salaisen sanaretken lapsille. Kirja-
vinkkikioskista annettiin lukuneuvontaa lapsille ja nuorille. Kirjastokoira Aarnea 
sai silitellä. 
 
Syksyllä aloitti läksyhelppi, joka auttoi koululaisia läksyissä kahdesti viikossa il-
tapäivisin.  
 
Kuvataidekoulun kirjankuvitusprojektin tuotoksena syntyneet kuvitukset kirjailija 
Tuula Peren kirjaan Mitä mietit? Vad har du på hjärtat? olivat esillä lastenosas-
tolla. 

 
  
Musiikkiosasto   
 

Syksyn kahtena maanantai-iltana (5.10. ja 9.11) pidettiin kaksi open mic-tapah-
tumaa musiikkiosastolla ja musiikkiosaston sisäänkäynnin edessä. Open mi-
cissä lava oli avoin kaikenlaiselle esiintymiselle. Kirjasto vastasi tapahtuman ää-
nentoistosta ja mainostuksesta. 

   
 Levytansseja järjestettiin kuudesti. Päivät teemoineen olivat  
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ti 10.2.  Elokuvasävelmät 
ti 10.3.  Back to the fifties and sixties 
ti 14.4.  Dansbandmusik. Suomenruotsalaista tanssimusiikkia 
ti 22.9.   Euroviisut.  
ti 20.10. Latinalaisia rytmejä.  
ti 17.11. Ikivihreitä tanssikappaleita.  

 
 
 Keskiviikkona 25.11. Teematreffien aiheena oli Sibeliuksen sinfoniat. Aiheesta 

oli puhumassa Teuvo Ryynänen musiikkiopistosta.  
 
Kirjastoautotoiminta  

Ystävänpäivän tienoilla järjestettiin kirjastoautossa teemavinkkausta. Vinkatta-
vana oli kirjoja ystävyydestä, kaveruudesta ja toisen huomioon ottamisesta. 
 
Kirkkonummi-päivillä pääsi tutustumaan kirjastoautoon torilla. Peppi Pitkätossu 
oli kadonnut, mutta hänen jalanjälkiään seuraamalla saattoi löytää Pepin Ellasta. 
Peppi laulatti lapsia ja jakoi kultarahoja.  
 
Kirjastoauto alkoi syksyllä palvella Evitskogin ja Aavarannan vastaanottokes-
kuksissa maahan tulleita turvapaikanhakijoita. 
 
Teema-aiheena kirjastoautossa oli tänä vuonna joulu. Ella oli koristeltu joulun 
henkeen ja oppilaille vinkattiin joululukemista. 

  
 
Porkkala-salin näyttelyt    
 

14.1.-7.2.2015 
  Kirkkonummen Taideyhdistys 
  Kyrkslätts konstförening 
  Kutsunäyttely- Inbjuden konstnär 

Titta Aaltonen 
  Tositarinoita-Sanna historier 
  Valokuvia ja objektia – Fotografier och objekt 
   
  13.2. – 7.3.2015 
  Porkkalan lukio 
  Oppilastöitä – Elevarbeten 
 
  13.3. – 11.4.2015 
  Kirkkonummen kansalaisopisto 
  Kyrkslätts medborgarinstitut 
  Oppilastöitä – Elevarbeten 
 

20.4. – 16.5.2015 
Kirkkonummen kuvataidekoulu 

  Kyrkslätts bildkonstskola 
  Kuva taidekoulun kevätnäyttely - Bildkonstskolans vårutställning 
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20.5. – 13.6.2015 
Kimmo Lahtinen  

  Merituulen kutsu –Havsvinden kallar 
  Akvarelleja-Akvareller 
 

17.6. – 18.7.2015 
Arja Krossbeck  
Askel taiteeseen – Ett steg till konsten 
Maalauksia ja veistoksia - Målningar och skuplturer 

 
22.7.–22.8.2015 

  Hannu Salin 
  20 näkymää – 20 perspektiv 

Öljyliitutyöt – Arbeten i oljekrita 
 

  27.8.–19.9.2015 
  Sari Pääkkönen ja Patrik Fagerström  
  Kirkkonummeni – Mitt Kyrkslätt 

Valokuvia - Fotografier 
 
25.9.- 17.10.2015 
Maisi Blomfeltelt  

  Painterest 
Maalauksia ja kollaaseja  
Målningar och kollage 
 

  23.10.–14.11.2015 
  Jarmo Latva ja Lisse Tarnanen 
  Suomen käärmeet tutuksi – Lär känna Finlands ormar 

Valokuvia - Fotografier 
 
 20.11.2015–12.12.2015 
 Bo Lundell ja kaksi lastenlasta 
 Bo Lundell och två barnbarn 

Bo Lundell lähikuvassa – Bo Lundell i närbild 
Maalauksia – Målningar 
 

 16.12.2015 – 9.1.2016 
Kirkkonummen Taideyhdistys - Kyrkslätts konstförening 
Vuosinäyttely – Årsutställning 

Masalan kirjasto  

Masalan kirjasto oli auki kuutena päivänä viikossa viisi tuntia päivässä. Vii-
kossa aukiolotunteja kertyi 30 tuntia paitsi kesäkuukausina, jolloin kirjasto oli 
lauantaisin kiinni. Aukiolotunteja vuodessa oli yhteensä 1425. Lisäksi kirjas-
tossa kävi koululuokkia ja päiväkotiryhmiä vierailulla myös aukioloaikojen ulko-
puolella.    
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Vuonna 2015 kirjaston käyttö vilkastui entisestään. Paikalliset seurat ja yhdis-
tykset hyödynsivät hyvin kirjaston tiloja ja uusia toimintoja tarjottiin lapsille ja 
aikuisille. Kirjaston tiloissa järjestettiin mm. suomen kielen opetusta maahan-
muuttajille. Myös kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta osin asiamiespostin run-
saan käytön ansiosta. (Kävijämäärä vuonna 2014 oli 99 856 ja vuonna 2015 
118 572). Myös kirjaston näyttelytila oli hyvin käytössä. Tilassa järjestettiin 
vuoden aikana 11 näyttelyä.  

Kirkkonummen kirjaston ystävät ry:n kanssa yhteistyössä järjestettiin kirjas-
tossa Novellit ja neuleet – iltoja aikuisille (yht. 9 kertaa) sekä lasten sarjakuva-
paja (yht.10 kertaa). Pajan vetäjänä toimi Jari Peltonen.   

Kirkkonummen kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa järjestettiin Viisu-ilta. 21.5. 
Tarjolla oli mm. lippuaskartelua, pop up – kahvila ja yhteislaulua.   

Masalan Martat järjestivät kirjastossa sienineuvontaillan 7.9.     

Kirkkonummen Musiikkiopiston opiskelijat musisoivat Musanurkka-tapahtu-
massa 22.1. ja 23.11. Kirkkoharjun koulun musiikkiluokan viidesluokkalaiset 
järjestivät kirjastossa Tiernapojat-esityksen.  

Lakimies Minna Hentunen antoi kirjastossa maksutonta oikeudellista neuvon-
taa. Neuvontailtoja oli kevään ja syksyn aikana yhteensä kuusi.  

Masalan kirjaston aikuisten lukupiiri jatkoi toimintaansa. Kokoontumisia oli vuo-
den aikana yhteensä kymmenen. Teemana oli espanjalainen ja englantilainen 
kirjallisuus.  Piirin vetäjänä toimi kirjaston henkilökunta. Aikuisille ja senioreille 
järjestettiin opastusta erilaisten laitteiden käytössä. Opastusta tarjottiin digitoin-
nissa, 3D-tulostuksessa, e-aineistojen ja internetin käytössä sekä tablettitieto-
koneiden käytössä. 6.10. järjestettiin seniorsurf-ilta, jossa opastajina toimivat 
Omnian ammattioppilaitoksen opiskelijat.  

Keväällä kirjastossa kokoontui lapsille tarkoitettu avoin kierrätysteemainen as-
kartelukerho.  Alueen ala- ja yläkouluille järjestettiin kirjavinkkausta, tiedon-
haun opetusta, opastusta esitelmän tekoon ja tarinatuokioita. Masalan alueen 
esikoululaiset kävivät kirjaleikissä. Syksyllä aloitti uutena alakoululaisille tarkoi-
tettu kirjaston henkilökunnan kerho, joka kokoontui kerran viikossa. Osana kir-
jaston Lukuinto-projektia järjestettiin alueen koululaisille rap-pajoja, animaa-
tiopajoja, runopiirejä sekä lastenteatteria (Karius ja Bactus).  

Alle kouluikäisille järjestettiin erilaisia satutuokioita. Kaikille avoimia satutunteja 
oli suomenkielinen torstai-iltaisin ja venäjänkielinen joka toinen maanantai. Ke-
sällä pidettiin satupiknikejä suomeksi ja venäjäksi. Masalan alueen perhepäi-
vähoidossa oleville lapsille järjestettiin omia satutunteja joka toinen viikko. 
Omia satutunteja pidettiin myös Mannerheimin lastensuojeluliiton kerhoon 
osallistuneille lapsille ja vanhemmille.  
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Veikkolan kirjasto  

Veikkolan kirjasto oli avoinna kuutena päivänä viikossa, maanantaista lauantai-
hin lukuun ottamatta kesäkuuta ja elokuuta, jolloin kirjasto oli lauantaisin sul-
jettu. Lisäksi kirjasto oli kokonaan suljettu 1.-26.7.2015 aikuisten osaston ja 
lainaustoimiston lattiaremontin vuoksi. Kirjaston aukioloajat laajenivat elokuun 
viimeisestä päivästä alkaen, kun kirjasto siirtyi pidennettyyn maanantai-auki-
oloon ja avasi ovensa jo klo 14 aikaisemman klo 15 sijaan. Aukiolotunteja ker-
tyi yhteensä 1373.   

Aikuistenosaston remontin yhteydessä uusittiin kirjaston palvelutiski sekä piha-
alue. Lasten- ja nuorten osastoa remontoitiin marras-joulukuussa. Kirjasto oli 
auki normaalisti remontin ajan mutta lasten- ja nuortenaineistoa oli asiakkaiden 
lainattavissa rajoitetusti.  

Yhteistyö Kirkkonummen kirjaston ystävät ry:n kanssa jatkui vilkkaana. Tarina-
torstai-illoissa kokoonnuttiin Novelleja ja neuleita  –tuokioihin, runopiknikeihin 
sekä kuultiin Veikkolan historiasta (Pirkko Kauton Palasia Veikkolan historiasta 
–luento) ja kirjaston uutuuskirjoista. Tarinatorstain kirjailijavieraana oli veikkola-
lainen Petri Blomqvist. Ystävänpäivänä kirjastossa oli tarjolla nuorisoteatterin 
esityksiä ja kahvitusta. Lauantaina 25.4. vietettiin kirjan ja nuorisoteatterin päi-
vää. Päivän aikana kirjastossa kuultiin kirkkonummelaisia kirjailijoita (Mari Au-
lanko, Emma Puikkonen, Arja Puikkonen, Jari Peltonen, Simo Sipola ja Pekka 
Lempiäinen) sekä vietettiin nuorisoteatterin kevätfestivaalia.  Alakoululaisille 
järjestettiin keväällä ja syksyllä sarjakuvapajoja sekä teatterikerhoja. Emma 
Puikkonen veti kolmasluokkalaisille Onnellinen prinssi  –satutyöpajan. Aikuis-
ten kirjallisuuspiiri Lukulampun alla kokoontui vuoden aikana yhteensä yhdek-
sän kertaa.   

Kirjaston ystävien 20-vuotisjuhlan kunniaksi kirjastossa vietettiin synttärilauan-
taita 21. marraskuuta.   

Kirkkonummen musiikkiopiston oppilaat järjestivät musiikkituokion kirjojen ää-
rellä maalis- ja marraskuussa.  

Lakimies Minna Hentunen piti maksutonta oikeudellista neuvontaa kirjastossa 
neljänä iltana. Keväällä ja syksyllä järjestettiin opastusta kirjaston e-aineistosta 
ja valtakunnallisena SeniorSurf-päivänä Omnian opiskelijat opastivat ja neuvoi-
vat asiakkaita internetin käyttöön liittyvissä asioissa. Maaliskuussa kirjaston 
Rotko-salissa tanssittiin päivätansseja. Vanhainkoti Villa Metsälampeen toimi-
tettiin musiikkiaineistoa ja kirjoja kerran kuukaudessa.  

Lapsille oli tarjolla satutunti perjantaisin ja kesällä pidettiin Muumi-teemainen 
satupiknik. Lukukoira Petelle oli mahdollista lukea joka toinen tiistai-ilta. 1.-3.-
luokkalaislle tarkoitettu Harry Potter  –kerho kokoontui kirjastossa torstai päivi-
sin syyskuusta alkaen lukemaan ja askartelemaan.   

Yhteistyö alueen koulujen ja päiväkotien kanssa oli monipuolista. Koululaisille 
järjestettiin kirjavinkkausta, tiedonhaunopetusta ja runopiirejä. Erikoisvinkkauk-
sena järjestettiin kauhuvinkkaus-tuokioita lokakuussa. Esikoululaiset kävivät 
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kirjaleikissä. Lastenteatterinäytökset järjestettiin Vuorenmäen koulun oppilaille. 
Alueen ruotsinkieliset esikoululaiset kävivät Viirusteatterin esityksessä Det 
osynliga barnet jonka rahoitti Svenska kulturfonden. Veikkolan ja Vuorenmäen 
koulun 6.-luokkalaiset järjestivät kirjastossa vuoden alusta mikroskooppinäytte-
lyn. Koulut myös hyödynsivät hyvin mahdollisuutta käydä kirjastossa lainaa-
massa myös aukioloajan ulkopuolella.  

Kirjaston Rotko-sali oli hyvin alueen asukkaiden ja yhdistysten käytössä. Rot-
kossa kokoontui säännöllisesti teatterikerho mm. lasten enkkukerho ja aikuis-
ten taidekerho.  Myös kirjaston näyttelytila oli hyvin käytössä. Näyttelyitä järjes-
tettiin vuoden aikana yhteensä kolmetoista.  

Sosiaalinen kirjastotyö  
 

Kirkkonummen vanhainkodin siirtokirjakokoelmasta lainattiin 35 asiakkaalle 722 
lainaa. Terveysaseman vuodeosastolla ja päiväosastolla on siirtokirjakokoelma, 
josta lainattiin 57 asiakkaalle 783 lainaa. Palvelukeskukselle toimitettiin 538 lai-
naa ja Lehmuskallion hoivakotiin 13 asiakkaalle 810 lainaa. Palvelutalo Valko-
kultaan 4 asiakkaalle toimitettiin  197 lainaa. Kotipalvelua käytti 32 asiakasta, 
jotka lainasivat 1391 kirjaa. Daisy-äänikirjoja näkövammaisten kirjastosta toimi-
tettiin pääkirjastosta 670  kappaletta 20 asiakkaalle. Veikkolan kirjastosta niitä 
välitettiin 92 lainaa ja Masalan kirjastosta 15 lainaa. 

 
 
 
 

   

 

 


