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KIRKKONUMMEN KUNTA
Kirjastotoimi
KIRKKONUMMEN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012
Kirjaston tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia
sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan
tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä
elinikäiseen oppimiseen. Tavoitteena on edistää myös virtuaalisen ja
vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten
sisältöjen kehittymistä.
Kirjaston lainaus nousi 0,8 %. Vuonna 2012 kirjattiin 784 187
lainausta eli 20,65 lainaa asukasta* kohti. Edellisenä vuonna lainaus
oli 21,05 asukasta kohti ja koko maan keskiarvo ** oli 18,22. Vuoden
2012 kävijämäärä oli 437 668 eli 11,52 käyntiä asukasta kohti (koko
maan keskiarvo oli 9,87). Kävijämäärä nousi 0,5 % edellisestä
vuodesta. Asiakkaat käyttävät kirjastoa myös internetin kautta kotoa
käsin. Internetin kautta tapahtuneita virtuaalikäyntejä kirjattiin
179 042.
Kirjaston käyttömenot asukasta kohti olivat 53,58 euroa ja yhden
lainan hinta oli 2,60 euroa. Koko maassa yhden lainan keskihinta oli
3,18 euroa ja kirjasto toimintaan käytettiin 58,03 euroa per asukas.
Aineistoa hankittiin 7,37 eurolla ja koko maassa 7,62 eurolla per
asukas.
Ulkomaisia ja kotimaisia sanomalehtitietokantapalveluja tarjoava
PressDisplay, englanninkielisiä äänikirjoja tarjoava Naxos Spoken
Word Librabry ja ruotsinkielisiä luettavia sekä kuunneltavia e-kirjoja
tarjoava Elib ovat uusia sähköisiä palveluja asiakkaille. Edelleen
käytössä ovat suomenkielistä e-kirjapalvelua tarjoava Ellibs.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tuella (35 000 €)
toteutettiin Monikulttuurisuus-projekti sekä Svenska kulturfondenin (3
000 €) tuella 4 ruotsin kielistä lastenteatteriesitystä sekä pienille
lapsille järjestettiin riimituokioita kerran viikossa pääkirjastossa.
Kunnan kirjastolaitos

Kunnan kirjastolaitokseen kuuluu pääkirjasto, Masalan kirjasto,
Veikkolan kirjasto ja kirjastoauto. Lisäksi kirjastotoimintaa on
Kirkkonummen vanhainkodissa, Kirkkonummen terveyskeskuksessa,
palvelukeskuksessa, Lehmuskartanon hoivakodissa sekä
kotipalvelutoimintana.
*asukasluku 37 979
** Koko maan tiedot vuoden 2011 tilastotietoja

2

Kirjaston kävijämäärä
pääkirjasto
kirjastoauto
Masala
Veikkola
yhteensä

2012
294 406
38 241
51 367
53 654
437 668

2011
294 103
36 505
49 633
55 204
435 445

Aukiolo

Aukiolotunteja oli vuoden aikana pääkirjastossa 2972,
kirjastoautossa 882 (pysäkkiaika), Masalan kirjastossa 1455 ja
Veikkolan kirjastossa 1445. Pääkirjaston aukioloaikoja vähennettiin
2.7.–28.7. ja kirjastoauto ei ajanut 20.6.–27.7. välisenä akana.
Masalan ja Veikkolan kirjastot olivat 9.6.–11.8. suljettuina lauantaisin.

Kirjakokoelma

Kunnan kirjastoissa oli 31.12.2012 yhteensä 205 964
aineistoyksikköä, joista kirjoja oli173 940. Asukasta kohden tämä
merkitsee 5,4 yksikköä, joista 4,6 on kirjoja. Vuoden aikana hankittiin
15 732 yksikköä, joista kirjoja 12 993, ja poistettiin 12 688
aineistoyksikköä.

Kirjahankinnan kielijakauma:
suomenkielisiä
ruotsinkielisiä
vieraskielisiä
Lainaus

pääkirjasto
kirjastoauto
Masala
Veikkola
kotipalvelu ja
lainausasemat
kaukolainat
yhteensä

79,1 %
17,5 %
3,4 %
2012
453 498
108 111
93 116
123 822

2011
439 494
117 173
91 755
122 570

(4 493)
(1 147)
784 187

(5 527)
(1 111)
777 630

Lainaajien lukumäärä oli 15 587. Kunnan asukkaista 41,04 % oli
lainaajia.
Kaukopalvelu

Kirjasto toimitti asiakkailleen 1 147 kaukolainaa muista kirjastoista ja
lähetti omasta kokoelmastaan lainaksi muihin kirjastoihin 35 teosta.
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Pääkirjasto
Aikuistenosaston toiminta
Suosittu luento- ja keskustelutilaisuuksien sarja ”Teematreffit Tematräffar” jatkui tänäkin keväänä. Ensimmäinen vieras oli Johanna
Vireaho, joka kertoi meille muistojen koruista. Toisella Teematreffillä
koko perhe sai askarrella pääsiäiskoristeita Daniela Salon johdolla.
Kevään viimeisellä Teema-treffillä Riitta Bergman puhui aiheesta
sisustus ja identiteetti.
"Senioritreffit- Seniorträffar” luento- ja tapahtumasarjan kevään
teema oli liikuntapainotteinen. Kevään ensimmäinen vieras oli
fysioterapeutti Nea Marjanen joka luennoi aiheesta ”Fysioterapi – vår
kropps möjligheter”. Toisella Senioritreffillä keskusteltiin liikunnasta ja
kunnan liikuntapalveluista kunnan erityisliikunnan ohjaajan johdolla.
Kevään viimeisellä treffillä seniorit saivat nauttia laulaja ja näyttelijä
Eija Ahvon esityksestä ”Laulu – avain menneeseen ja tulevaan”.
Musiikki käynnisti myös syksyn Senioritreffit. Ensimmäisen treffin
vieraana oli musiikkiopiston opettaja Teuvo Ryynänen, joka puhui
aiheesta ”Kansanmusiikki Suomessa ennen ja nyt”. Toisella
Senioritreffillä annettiin internetopastusta sekä suomeksi että
ruotsiksi ja syksyn viimeisellä treffillä puhuttiin trendikkäästä
suomalaisesta kotiruoasta ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari
Syväniemen johdolla.
Molemmat viime vuonna aloittaneet kirjallisuuspiirit, ruotsinkielinen
”Läslampan” Tove Fagerholmin vetämänä ja Jukka Kemppisen
”Puliveivaamaan”, satutunti aikuisille ja edistyneille, jatkoivat tänä
vuonna. Kirjailija Antti Tuuri oli Jukka Kemppisen vieraana
tammikuussa, dosentti Pekka Gronow vieraili maaliskuussa ja
huhtikuussa kirjailija ja suomentaja Martti Anhava. Kirjailija Johan
Bargum oli Läslampan kirjallisuuspiirin vieraana huhtikuussa. Syksyn
uutuutena oli ”Teetä ja runoa”, runopiiri joka kokoontui kerran kuussa
kirjaston musiikkiosastolla. Runopiirin vetäjinä toimi Paula Roselius ja
Sari Jovero.
Kirkkonummi-päiviä vietettiin taas perinteisesti kirjastossa perjantaiiltana ja lauantaina elokuun viimeisenä viikonloppuna. Ohjelmaa oli
runsaasti tarjolla kaikenikäisille. Perjantaina indierockbändi ”Men
without a name” esiintyi akustisesti aikuisten osastolla ja
Kirkkonummen tanssiyhdistyksen kaksi tanssiryhmää esittivät
streettansseja. Porkkala-salissa oli Tintti Rossin videoteoksen esitys
”Masala on kaunis” Lauantaina oli poistokirjojen myyntiä sekä eri
yhdistysten toimintaa. Päivän päätteeksi Ari Wahlberg ja JP Meronen
tulkitsivat akustisesti suomalaisen populaari-musiikin helmiä otsikolla
”Tarinoita matkan varrelta”
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Syksy oli täynnä monikulttuurista ohjelmaa jota toteutettiin ELYkeskuksen myöntämillä projektirahoilla. Kirjasto lähti myös mukaan
sisäministeriön Syrjinnästä vapaa alue-kampanjaan. Syyskuussa oli
kokoushuoneessa esillä iranilaisen Kian Dowlatabadin installatio
”Meeting Point”, joka haastoi meidät pohtimaan idän ja lännen
kohtaamista. Syyskuussa järjestettiin myös paneelikeskustelu islamin
uskosta otsikolla ”Mitä on islam”. Illan vieraana oli kirjailija Jaakko
Hämeen-Anttila. Lokakuussa oli vuorossa moni kulttuurinen musiikkiilta jonka emäntänä toimi Eija Ahvo sekä somalialainen ilta yhdessä
Zahra Abdullan kanssa joka kertoi somalialaisesta kulttuurista.
Syksyn monikulttuuri
nen ohjelmatarjonta huipentui albanialaiseen
iltaan, jonka vieraana oli Fatbardhe Hetemaj. Syksyn aikana
järjestettiin myös kerran kuussa suomenkielinen keskustelukerho
maahanmuuttajille.
Myös syksyn Kirjanummi – Bokslätt viikon kirjailijavierailut liittyivät
tavalla tai toisella monikulttuurisuuteen. Päivätilaisuuksiin kutsuttiin
yläasteen sekä lukion oppilaita, iltatilaisuudet olivat avoimia kaikille.
Kirjastossa vierailivat mm. seuraavat kirjailijat, Jari Tervo, Sonja
Hellman, Ted Forsström, Kaj Korkea-aho, Aleksi Delikouras ja Ville
Tietäväinen.
Kirjasto osallistui lauantaina 15.12 Joulumieltä-tempaukseen jota
järjestettiin torilla. Kirjasto oli poikkeuksellisesti klo 18.00 auki ja
ohjelmassa oli askartelua ja piirileikkejä.
Kirjastonkäytön opetusta ja kirjavinkkausta on annettu sekä
yläasteen että lukion oppilaille. Tämän lisäksi on myös järjestetty
kirjastonkäytön opetusta erityisryhmille.
Kirkkonummen kirjasto osallistui valtakunnalliseen ESR-rahoitteiseen
Kiravo -projektiin, jota hallinnoi Helsingin kaupunginkirjasto. Projektiin
osallistui kirjastoja, opetusvirastoja sekä järjestöjä
pääkaupunkiseudulta. Kirkkonummella koulutettiin Martta-liiton
jäseniä sekä toisen asteen oppilaitosten opettajia, joita opastettiin
hyödyntämään monipuolisesti erilaisia tiedonlähteitä niin kirjastojen
tietokannoista kuin vapaasti verkossa olevista aineistoista. Samalla
tutustuttiin myös sosiaaliseen mediaan tiedonlähteenä sekä kirjaston
palveluihin.
Lasten- ja nuortenosaston sekä kirjastoauton toiminta
Lasten- ja nuortenosastolla jatkettiin hyviksi todettuja ja suosittuja
toimintamuotoja. Viikoittaisia laululoruhetkiä ja babypoesi-tuokioita
vauvoille ja heidän vanhemmilleen järjestettiin koko vuoden. Näissä
tutustuttiin perinteisiin loruihin ja leikkeihin.
Taaperoiden (1-2-vuotiaat) kanssa jatkettiin riimiriemu- ja rimlektuokioita. Niissä pikkulasten ja heidän vanhempiensa kanssa leikittiin
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toiminnallisia laululeikkejä.
Suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä satutunteja järjestettiin viikoittain 36-vuotiaille. Satutäteinä jatkoivat Sirkka Suni ja Tove Fagerholm.
Kesällä satuja luettiin kirjaston ulkopuolella kolmessa satupiknikissä.
Kevätkaudella kokoontui Susanna Angervo-Gillin johdolla English
club. Syksyllä jatkettiin englanninkielisillä satutunneilla otsikolla
English Story Hour.
Venäjänkielisiä satutunteja järjestettiin viikoittain syyskaudella
vetäjänään Nina Serow.
Kirjastoleikkiä leikittiin esikoululaisten kanssa suomeksi ja ruotsiksi.
Esikoululaiset saivat oman kirjastopassin osallistuttuaan
kirjastoleikkiin, jossa heille tuli tutuksi kirjan kestävä käsittely,
kuvakirjojen sijoittelu kirjastossa ja lainaamis- ja
palauttamistapahtumien oppiminen leikin keinoin.
Koulutulokkaille jaettiin heti lukuvuoden alkaessa luokissaan
tietopaketti kirjastosta, ja kaikki ensimmäisten luokkien oppilaat
saivat kirjastovierailunsa päätteeksi kirjastokortin.
Kakkosluokkalaisia kannustetaan lukemaan lukupäiväkirjan avulla.
Jokaiselle kakkosluokkalaiselle jaettiin oma, kirjaston tekemä
lukupäiväkirja, jota oppilas täyttää aina kirjan luettuaan.
Lukupäiväkirja tukee opettajaa hyvän lukutekniikan opettamisessa ja
kirjojen pariin houkuttelemisessa.
Kolmasluokkalaisille suunnattua Lukujuna-kampanjaa jatkettiin.
Kaikista oppilaista diplomin sai keväällä 58 %. Suomenkielisistä
oppilaista diplomin suoritti 64 % ja ruotsinkielisistä 35 %. Syksyllä
projektia jatkettiin uusien kolmasluokkalaisten kanssa päivitetyillä
kirjalistoilla.
Tiedonhaun alkeita opetettiin neljännen luokan oppilaille. Oppilaat
perehtyivät web-kirjastoon, ja he saivat harjoitella tehtävien avulla
etsimään tietoa kirjaston aineistotietokannasta.
Neljäs- ja viidesluokkalaisten Lukusankari – kirjallisuuden ajokortti –
projektia jatkettiin. Kaikkiaan hahmoja on luotu vuoden loppuun
mennessä 1130. Kuudesluokkalaisille annettiin genrenmukaista
vinkkausta ikäryhmälle sopivista, ajankohtaisista ja suosituista
kirjoista.
Keväällä jatkettiin Babykino-toimintaa. Vanhemmat saivat
vauvoineen osallistua elokuvanäytökseen. Elokuvana esitettiin
ranskalainen rikoskomedia, Francis Veberin ohjaama Turpa kiinni.
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Pääsiäisen alla järjestetyssä askarteluillassa sai koko perheen
voimin askarrella pääsiäiskortteja ja koristeita Daniela Salon
ohjauksessa.
Tandem Teatteri esitti neljästi Thorbjörn Egnerin kirjaan perustuvan
suomenkielisen esityksen Hammaspeikot 2-4 -luokkien oppilaille.
Kahta ruotsinkielistä Karius och Baktus- esitystä seurasivat päiväkotiikäiset lapset.
Teater Taimine esitti lastennäytelmän Den förträfflige herr Glad.
Kahdessa näytöksessä yleisönä oli päiväkotilapsia.
Kirkkonummi-päivillä lapsiperheille konsertoi Siina Hirvonen.
Pistäytymispajassa sai keksiä katoamisilmoituksia ja askarrella
piiloväkeä, ja Jamkidsien soittopajassa pääsi kokeilemaan kanteleita,
rumpuja ja rytmisoittimia. Uusi kirjastoauto esittäytyi torilla. Auton
vinkkikioskista sai noutaa oman kirjavinkin.
Sanapajatoimintaa järjestettiin suomeksi ja ruotsiksi 5-7 -vuotiaille
lapsille. Keväällä Satupajan aiheena olivat sadut ja syksyllä
matkustettiin Lentävällä matolla maailman eri kolkkiin.
Kirjanummi-kirjallisuusviikolla kirjailija Minna Lindebergiä oli
kuuntelemassa ykkösluokan oppilaita. Kirjailija Niina Hakalahti kertoi
toisen luokan oppilaille Tuukka-Omar-kirjoistaan ja
monikulttuurisuudesta lastenkirjallisuudessa. Kirjailija Aleksi
Delikouras kertoi Nörtti-kirjastaan 8- ja 9-luokan oppilaille.
Osana monikulttuurista syksyä järjestettiin pajoja
yhdeksäsluokkalaisille. Kansainvälisestä taidekeskus Kassandrasta
senegalilainen rumpuopettaja Momar Diop opetti djemberummutusta,
ja Karoliina Halsti afrotanssia. Kaikki Kirkkoharjun koulun ja
Winellska skolanin 9-luokkien oppilaat osallistuvat joko
djemberumpupajaan tai afrotanssipajaan. Suomenkielisiä pajoja oli
12 ja ruotsinkielisiä 8.
Monikulttuurisuusteeman liittyivät myös 1-luokkien oppilaille
suunnatut Matkalaukku-esitykset. Näyttelijä ja laulaja Eija Ahvon ja
näyttelijä Venla Saartamo-Barqueron Matkalaukku-esitys sisälsi
musiikkia ja tarinoita maailman eri kolkilta. Matkalaukun mukana
kierrettiin eri puolilla maailmaa ja tutustutettiin oppilaita eri kulttuurien
musiikkiin. Lapsille myös opetettiin erikielisiä lauluja.
Lasten shakkikerho kokoontui koko vuoden vetäjänään Johan
Lindstedt.
Kansallista pelipäivää vietettiin perjantaina 9.11.2012 klo 14 – 20
pääkirjaston lastenosastolla. Pelattavana oli lautapelejä (esim.
Afrikan Tähti, Trivial Pursuit perhepainos), iPad-pelejä (esim. Angry
Birds) sekä Xbox Kinect 360 pelejä (mm. Kinect Adventures,Blur).
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Musiikkiosasto

Rocklyriikkavinkkausta pidettiin 8.3.2012 yhdelle Kirkkoharjun koulun
yhdeksännelle luokalle. Tunnilla tutustuttiin rocklyriikkaan
tekstinäytteiden, sanoittajahaastattelujen ja musiikkinäytteiden
kautta. Vinkkaajana toimi Jyrki Valto.
Rock-lyriikkaa sivuttiin myös toisessa tilaisuudessa tiistaina
10.4.2012 jolloin sanoittajavieraana oli saapunut Kauko Röyhkä.
Röyhkää oli seuraamassa kolme Kirkkoharjun koulun yhdeksättä
luokkaa.

Kirjastoautotoiminta

Uuden kirjastoauton käyttöönotto tapahtui tammikuussa.
Juhlaseremoniassa uuden auton vihki käyttöön kirkkonummelainen
kirjailija Timo Parvela Kirkkonummen torilla. Auto sai nimen Ella.
Kirjastoautossa oli keväällä tietokilpailu Tunnetko Ellan / Känner du
Ella. Vastauksia saatiin 710, ja osallistuneiden kesken arvottiin
kirjapalkintoja.
Kansainvälisessä kirjastoalan konferenssissa Iflassa kirjastoauto
esittäytyi kahtena eri päivänä Helsingin Messukeskuksessa ja
Rautatientorilla.
Pitkin vuotta uuteen kirjastoautoon kävi tutustumassa useita ryhmiä
Suomen eri kirjastoista.

Porkkala-salin näyttelyt
12.2011 – 7.1.2012

Kirkkonummen taideyhdistys –Kyrkslätts konstförening
Vuosinäyttely – Årsutställning

12.1. – 4.2.2012

Kirkkonummen taideyhdistys – Kyrkslätts konstförening
Kutsunäyttely – Inbjuden konstnär

8.2. – 3.3.2012

Pekka Lehtonen
Saariston lumoa – Skärgårdens charm
Valokuvia – Fotografier

10.3.– 2.4.2012

Christina Salin
Maalauksia – Målningar

5.4. – 21.4.2012

Porkkalan lukio
Oppilastöitä - Elevarbeten

2.5. – 9.6.2012

Kirkkonummen kuvataidekoulu - Kyrkslätts bildkonstskola
Oppilastöitä – Elevarbeten
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13.6. - 14.7.2012

Tien rakentamisen neljä vuodenaikaa
De fyra årstiderna av vägbyggen
Kantatie 51:n parannushanke
Kimmo Häkkisen valokuvina
Förbättringsprojektet på stamväg 51
Kimmo Häkkinens fotografier
Järj./Arr. Liikennevirasto Trafikverket

18.7. – 11.8.2012

Jan Lindén
Öljyvärimaalauksia – Oljemålningar

15.8. – 8.9.2012

Victor X
Jazzpaintings – Jazzmaalauksia – Jazzmålningar

12.9. – 6.10.2012

Kirkkonummen komeetan tähtitieteellinen näyttely
Kyrkslätts astronomiska förening Komeetta
Toiminnan esittely Presentation av verksamheten

10.10. – 10.11.2012

Pietarin ikonitaiteen yhteistyökoulu
Ikoneita - Ikoner

14.11. – 8.12.2012

Paula Nordfors
Kolmannen kulttuurin lapset
Tredje kulturens barn
Valokuvia - Fotografier

12.12. – 5.1.2013

Kirkkonummen Taideyhdistys - Kyrkslätts konstförening
Vuosinäyttely - Årsutställning

Masalan kirjasto

Kirjasto oli avoinna kuutena päivänä viikossa, 30 tuntia /viikko.
Kesäkuun neljännen päivän jälkeen elokuun puoliväliin asti kirjasto
oli avoinna viitenä päivänä viikossa, 25 viikkotuntia. Aukiolotunteja
kertyi vuoden 2012 aikana 1455.
Kirjastossa järjestettiin viikoittaiset satutunnit 25 kertaa. Syksyllä
satutunnit pidettiin ilta-aikaan. Sadunlukijana toimi henkilökunta kukin
vuorollaan. Kesän aikana järjestettiin kaksi kertaa suomenkielinen
satupiknik.
Monikulttuurisuusprojektin myötä Masalan kirjastossa toteutettiin
elämyssatutunti-projekti. Yksi kirjaston varastohuoneista muutettiin
lavastaja Sanna-Mari Pirkolan avustuksella "Satuvintiksi". Huoneen
rekvisiitan valmisteluissa auttoi myös Nissnikun koulun valmistava
luokka, jossa opiskelee maahanmuuttajalapsia. Oppilaille pidettiin
syksyllä kaksi askartelupajaa kirjastolla. Mukaan projektiin saatiin
myös draamaohjaaja Emma Puikkonen. Hän suunnitteli
monikulttuurisuusteemaan liittyvän elämyssatutunti-kokonaisuuden.
Projekti piti sisällään myös kolme Puikkosen pitämää koulutuspajaa
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henkilökunnalle. Näihin pajoihin osallistui työntekijöitä myös
pääkirjastolta ja Veikkolan kirjastosta. Monikultuuriset
elämyssatutunnit käynnistyivät lokakuussa. Niihin kutsuttiin
päiväkotiryhmiä Masalasta. Vuoden loppuun mennessä näillä
elämyssatutunneilla on ehtinyt käydä 106 lasta ja tuntien on tarkoitus
jatkua myös keväällä.
Lapsille järjestettiin huhtikuussa luontopolku kirjastossa. Kirjastossa
vierailleet lapset saivat etsiä kadonnutta kirjastokania hyllyjen
väleistä löytyneiden vihjeiden perusteella. 40 lasta onnistui
suorittamaan luontopolun ja sai palkkioksi diplomin.
Kirjanummiviikolla kirjastossa pidettiin kirjasairaala.
Kirjastonkäytön esiopetusta järjestettiin kymmenelle esikouluryhmälle
kirjaleikin muodossa. Ensimmäisten luokkien oppilaille jaettiin
kirjastopaketit koulussa ja tehdessään vastavierailun kirjastoon
koulutulokkaat tutustuivat kirjastoon ja saivat kirjastokorttinsa.
Tiedonhaun opetusta järjestettiin Nissnikun, Kartanonrannan ja
Masalan koulun 4. luokille ja lukupäiväkirjavinkkaukset 2-luokkien
oppilaille. Sepän koulun 7. luokkien oppilaat kävivät verkkokirjastoohjauksessa ja tiedonhaun opetuksessa. Lukujunaan ja lukusankariin
liittyvät kirjavinkkaukset kirjastossa järjestettiin Masalan alueella 3. 6. luokan oppilaille. Kirjavinkkausta oli myös Sepän koulun 7., 8. ja 9.
luokan oppilailla.
Yhdessä Masalan nuorisotoimen kanssa järjestettiin syyskuussa
iltakirjasto 14.9. Kirjasto oli poikkeuksellisesti auki klo 22 saakka
Masalan nuorisotilan nuorille. Ohjelmassa oli musiikkia ja
konsolipelejä.
Masala-treffien kevään vieraana oli jännityskirjailija Matti Remes.
Syksyn Masala-treffeillä, jotka järjestettiin osana Kirkkonummen
kirjaston monikulttuurista syksyä, kuultiin latino-rytmejä sekä tarinoita
Chilestä. Kitaransoittoa kuultiin kirjastossa myös marraskuussa, kun
Kirkkonummen musiikkiopiston kitaristit esiintyivät.
Marttojen syyskuisessa sieni-illassa oli ohjelmassa sienilajien
tunnistusta sekä neuvontaa. Tintti Rossin Masala on kaunis videoteoksesta järjestettiin kaksi näytöstä kesäkuussa.
Veikkolan kirjasto

Veikkolan kirjasto oli auki kuutena päivänä viikossa viisi tuntia
päivässä. Viikossa aukiolotunteja kertyi 30 tuntia paitsi
kesäkuukausina, jolloin kirjasto oli lauantaisin kiinni. Aukiolotunteja
vuodessa oli yhteensä 1445.
Satutunteja järjestettiin perjantaisin yhteensä 33 kertaa.
Keskimääräinen osallistujamäärä oli (12 lasta/kerta). Lisäksi kesällä
pidettiin yksi satupiknik, jossa osallistujia oli 56. Esikoululaisille
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järjestettiin kirjaleikkejä, ekaluokkalaiset saivat kirjastonkäytön
opetusta ja neljäsluokkalaiset tiedonhaun opetusta.
Kirjavinkkausta oli tarjolla eri vuosiluokille. Lukupäiväkirjaprojektin
yhteydessä vinkattiin 2. luokkalaisille, Lukujuna- projektin yhteydessä
3. luokille sekä Lukusankari-projektissa 4., 5. ja 6. luokille.
Kirjavinkkausta saivat myös Veikkolan koulun 7., 8. ja 9. luokat.
Kirjastossa kokoontui kuukausittain kirjallisuuspiiri "Lukulampun alla",
jonka vetäjänä toimi Anu Tarvainen. Myös Muistikerho kokoontui
kirjastossa kerran kuukaudessa. Uusia alakerran tiloja käytettiin
syksyn aikana säännöllisesti esimerkiksi senioreiden atk-opetukseen
ja Ilona Tiaisen vetämän nuorisoteatterikerhon harjoituksiin.
Kirkkonummen kirjaston ystävät ry. oli vuoden mittaan aktiivisesti
mukana kirjaston tapahtumissa. He kahvittivat asiakkaita
ystävänpäivänä (14.2.) Myös Veikkolan kirjaston kevättempaus (5.5.)
järjestettiin yhteistyössä Kirjaston ystävien kanssa. Kirjailijavieraana
tuolloin oli Virpi Hämeen-Anttila. Lapsille ohjelmassa oli mm. MokaBellan taikashow ja erilaisia satuhetkiä ja kerhoja. Samassa
yhteydessä juhlistettiin kirjaston laajennusremontin valmistumista.
Syksyn monikulttuurisuusprojektin myötä kirjastoon saatiin (27.9.)
kirjailijavieraaksi Roman Schatz. Lapsille ohjelmassa oli Eija Ahvon
matkalaukkuesitys (9.10.), johon kutsuttiin Veikkolan koulusta
ekaluokkalaisia.
Syksyllä (10.11.) järjestettiin Kirjaston ystävien toimesta myös
Syystaikaa -niminen tapahtuma. Ohjelmassa oli erilaisia kilpailuja ja
pajoja sekä nukketeatteri-, nuorisoteatteri- ja tanssiesityksiä.
Yhdessä pajassa kirjaston asiakkaat pääsivät suunnittelemaan
seinätekstiiliä. Artesaani Maarit Orko toteutti seinävaatteen
hahmotelmien pohjalta ja valmis teos lahjoitettiin Veikkolan kirjastolle
8.12. Samana päivänä (8.12.) Kirjaston ystävien Ilona Tiainen järjesti
Joulutunnelmaa -nimisen tempauksen, jossa Veikkolan kirjaston
nuorisoteatteri esitti improja ja Veikkolan viihdelaulajat esittivät
joululauluja. Marraskuussa (22.11.) Kirjaston ystävät järjestivät vielä
Runopiknikin, jossa Veikkolan Kartanonteatterin näyttelijät lukivat
ääneen osallistujien toiverunoja.
Sosiaalinen kirjastotyö Kirkkonummen vanhainkodin
siirtokirjakokoelmasta lainattiin 38 asiakkaalle 762 lainaa.
Terveysaseman vuodeosastolla ja päiväosastolla on
siirtokirjakokoelma, josta lainattiin 60 asiakkaalle 712 lainaa.
Palvelukeskukselle toimitettiin 481 laina ja Lehmuskallion hoivakotiin
14 asiakkaalle 792 lainaa. Kotipalvelua käytti 38 asiakasta, jotka
lainasivat 1131 kirjaa. Äänikirjoja toimitettiin 615 kappaletta
näkövammaisten kirjastosta 19 asiakkaalle.

