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KIRKKONUMMEN KUNTA
Kirjastotoimi

KIRKKONUMMEN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

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 laski -1,6%. Vuonna 2013 kirjattiin 771 451 lainausta eli 20,3 lainaa asukasta* kohti. Edellisenä vuonna lainaus oli 20,65
asukasta kohti ja koko maan keskiarvo oli 17,66*. Vuoden 2013 kävijämäärä oli
434 485 eli 11,44 käyntiä asukasta kohti (koko maan keskiarvo oli
9,83*). Kävijämäärä laski hieman edellisestä vuodesta. Asiakkaat
käyttävät kirjastoa myös internetin kautta kotoa käsin. Internetin kautta tapahtuneita virtuaalikäyntien lukumäärä kirjaston tietokannassa
on noussut. Niitä kirjattiin
215 534.
Kirjaston käyttömenot asukasta kohti olivat 47 euroa ja yhden lainan
hinta oli 2,45 euroa. Koko maassa yhden lainan keskihinta oli 3,33
euroa ja kirjastotoimintaan käytettiin 58,82 euroa per asukas. Aineistoa hankittiin 7,37 eurolla ja koko maassa 7,21 eurolla per asukas.
Perinteisten palvelujen lisäksi ovat vakiintuneet ulkomainen sanomalehtitietokanta PressDisplay sekä ruotsinkielisiä sähköisiä äänikirjoja
ja lainattavia e-kirjoja tarjoava EliB. Suomenkielistä e-kirjapalvelua
tarjoava Ellibs sekä musiikkia ja videoita sekä äänikirjoja tarjoavat
Naxos Music Library, Naxos Video Library sekä Naxos Spoken library. Mm. näitä palveluja varten hankittiin kirjastoihin iPadeja.
Svenska Kulturfondenin (3000 €) tuella toteutettiin 4 ruotsinkielistä
lastenteatteriesitystä sekä pienille lapsille järjestettiin riimituokioita
kerran viikossa pääkirjastossa.

*asukasluku 37 979
**Koko maan tiedot vuoden 2012 tilastotietoja
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Kunnan kirjastolaitos

Kunnan kirjastolaitokseen kuuluu pääkirjasto, Masalan kirjasto, Veikkolan kirjasto ja kirjastoauto. Lisäksi kirjastotoimintaa on Kirkkonummen vanhainkodissa, Kirkkonummen terveyskeskuksessa, Palvelukeskuksessa, Lehmuskartanon hoivakodissa sekä kotipalvelutoimintana.

Kirjaston kävijämäärä

pääkirjasto
kirjastoauto
Masala
Veikkola
yhteensä

2013
2012
294 407
294 406
36 615
38 241
58 424
51 367
53 152
53 654
--------------------------------------------------------------------------434 485
437 668

Aukiolo

Aukiolotunteja oli vuoden aikana pääkirjastossa 2995, kirjastoautossa 868 (pysäkkiaika), Masalan kirjastossa 1485 ja Veikkolan kirjastossa 1445. Pääkirjaston aukioloaikoja vähennettiin 1.7.–27.7. ja kirjastoauto ei ajanut 24.6.–26.7. välisenä aikana. Masalan ja Veikkolan
kirjastot olivat 8.6.–10.8. lauantaisin suljettuina.

Kirjakokoelma

Kunnan kirjastoissa oli 31.12.2013 yht. 202 894 aineistoyksikköä,
joista kirjoja oli 170 992. Asukasta kohden tämä merkitsee 5,34 yksikköä, joista 4,5 on kirjoja. Vuoden aikana hankittiin 11 122 yksikköä, joista kirjoja
9463, ja poistettiin 14 142 aineistoyksikköä.

Kirjahankinnan kielijakauma
suomenkielisiä
ruotsinkielisiä
vieraskielisiä
Lainaus
pääkirjasto
kirjastoauto
Masala
Veikkola
kotipalvelu ja
lainausasemat

80,70%
15,37%
3,93 %
2013
426 211
112 694
105 551
121 147
(4 751)

2012
453 498
108 111
93 116
123 822
(4 493)

kaukolainat
(1 097)
(1 147)
---------------------------------------------------------------------------yhteensä
771 451
784 187

3(11)

Lainaajien lukumäärä oli 15 210. Kunnan asukkaista 40 % oli lainaajia.
Kaukopalvelu

Kirjasto toimitti asiakkailleen 1 097 kaukolainaa muista kirjastoista ja
lähetti omasta kokoelmastaan lainaksi muihin kirjastoihin 35 teosta.

Pääkirjasto
Aikuistenosaston toiminta
Suosittu luento- ja keskustelutilaisuuksien sarja ”Teematreffit Tematräffar” jatkui tänäkin keväänä. Ensimmäiset vieraat olivat Kian
Dowlatabi ja Mäsomeeh Rashedi Ne-zhad jotka kertoivat iranilaisesta
ruokakulttuurista ja tekivät iranilaista ruokaa. Yleisölle oli tarjolla
maistiaisia. Toisella Teematreffillä Kirkkonummen Kukka ja Hautauspalvelu opetti meille kukkien sidontaa. Tilaisuus oli kaksikielinen.
Myös syksyn Teematreffit alkoivat ruokakulttuurin merkeissä. Venäläistä iltaa vietettiin yhdessä Nina Ja Kirill Serowin kanssa, jotka kertoivat venäläisestä ruokakulttuurista ja tekivät venäläistä ruokaa yleisölle maistettavaksi. Syksyn toisella Teematreffillä vieraana oli taiteilija ja valokuvaaja Anna Kervinen, joka kertoi Ebru-paperin marmoroinnista ja Ebru-paperin historiasta. Ekologinen hiustenhoito oli vuoden viimeisen Teematreffin aiheena. Ekokampaajat Anette Silvander
ja Therese Biorac kertoivat, miten saamme hiukset pysymään kauniina ja terveenä.
"Senioritreffit - Seniorträffar” luento- ja tapahtumasarjan kevään ensimmäinen teema oli testamentti sekä lesken oikeus omaisuuteen.
Vieraana oli lakimies Olli-Pekka Myllynen. Toisella Senioritreffillä vieraana oli ministeri Elisabeth Rehn, joka kertoi omasta kansainvälisestä työstä rauhan puolesta otsikolla ”Afrikas kvinnor – en kraftkälla i
konflikter”. Sodan ja rauhan teema jatkui syksyn ensimmäisellä Senioritreffillä kun aiheena oli vuoden 1918 muistaminen. Vieraana oli
historiantutkija Aapo Roselius joka puhui kirjastaan Isänmaallinen
kevät. Vuoden viimeisellä Senioritreffillä siirryttiin ekologiseen puutarhanhoitoon puutarhuri Ulrica Cronströmin seurassa.
Ruotsinkielinen kirjallisuuspiri ”Läslampan” Tove Fagerholmin vetämänä sekä runopiiri ”Teetä ja runoa”, Paula Roseliuksen ja Sari Joveron vetämänä, jatkoivat toimintaansa tänäkin vuonna”
Suuren suosion saavutti tänä vuonna alkanut maksuton oikeudellinen neuvonta. Lakimies Olli-Pekka Myllynen neuvoi asiakkaita lakiasioissa torstaisin klo 19-20.
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Kirkkonummi-päiviä vietettiin taas perinteisesti kirjastossa perjantaiiltana ja lauantaina elokuun viimeisenä viikonloppuna. Ohjelmaa oli
runsaasti tarjolla kaikenikäisille. Perjantaina Tuukka Pääskysaari ja
Anna Rosendahl esiintyivät Porkkala-salissa runomusiikkiesityksessä
Yölliset linnut. Esitys perustuu Johann Wolfgang von Goethen Jälisointuja-runoantologiaan. Ilta jatkui musiikin merkeissä kun kirkkonummelainen yhtye Pappa`s Blues esittivät kotimaisia bluesmusiikin helmiä ja vanhoja klassikoita. Porkkala-salissa oli Tintti Rossin videoteoksen esitys ”Masala on kaunis”. Ohjaaja ja käsikirjoittaja
Rossi oli itse paikalla kertomassa omin sanoin teoksestaan ja sen
synnystä. Perjantaina oli myös tarjolla runo-ongintaa aikuisille sekä
luonnonkosmetiikkaesittelyä Pop up-kauneuspisteessä. Lauantaina
oli poistokirjojen myyntiä sekä eri yhdistysten toimintaa. Porkkalasalissa oli esillä Max Tabellin valokuvia. Taiteilija oli itse paikalla lauantaina kertomassa töistään sekä soittamassa pianoa. Päivän päätteeksi Ari Wahlberg esitti tuotantonsa klassikoita sekä tuoreimpien
albuminsa suosikkeja kitaran, ukulelen ja huuliharpun tahdittamana.
Kirjastossa vietettiin taas marraskuussa Kirjanummi-viikkoja. Iltatilaisuuksien kirjailijavieraat olivat Riikka Ala-Harja, Maria Antas sekä Vilja-Tuulia Huotarinen. Kirjailijavierailujen päivätilaisuuksiin kutsuttiin
yläasteen sekä lukion oppilaita, jotka saivat tavata Johanna Holmströmin, Hannele Mikaela Taivassalon ja Vilja-Tuulia Huotarisen.
Kirjasto osallistui lauantaina 7.12 Joulumieltä-tempaukseen jota järjestettiin torilla. Kirjasto oli poikkeuksellisesti auki klo 19.00 asti, ja
ohjelmassa oli jouluista askartelua sekä lapsille että aikuisille.
Kirjastonkäytön opetusta ja kirjavinkkausta on annettu sekä yläasteen että lukion oppilaille. Tämän lisäksi on myös järjestetty kirjastonkäytön opetusta erityisryhmille. Opastusta kirjaston e-aineistojen
käyttöön iPadilla on vuoden aikana järjestetty yhteensä 4 kertaa.

Lasten- ja nuortenosaston sekä kirjastoauton toiminta
Lasten- ja nuortenosastolla järjestettiin runsaasti ohjelmaa eri-ikäisille
lapsille. Vanhemmat vauvoineen osallistuivat laululoruhetkiin ja babypoesi-tuokioihin ja tutustuivat perinteisiin leikkiloruihin. Taaperoiden kanssa leikittiin toiminnallisia laululeikkejä riimiriemu- ja rimlektunneilla.
Suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä satutunteja järjestettiin viikoittain 36-vuotiaille. Satutäteinä jatkoivat Sirkka Suni ja Tove Fagerholm ja
syyskaudella Charlotta Panzera. Kesällä satuja luettiin kirjaston ulkopuolella kolmessa satupiknikissä.
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Venäjänkielisiä satutunteja järjestettiin viikoittain vetäjänään Nina
Serow.
Kirjastoleikissä esikoululaiset saivat pukeutua rooliasuihin ja leikkiä
kirjastoa lainaamalla ja palauttamalla kirjoja. Heidän kanssaan mietitään myös kirjan kestävää käsittelyä ja kirjojen oikeita paikkoja kirjastossa.
Koulutulokkaille jaettiin heti lukuvuoden alkaessa luokissaan tietopaketti kirjastosta, ja kaikki ensimmäisten luokkien oppilaat saivat kirjastovierailunsa päätteeksi kirjastokortin.
Kakkosluokkalaisten lukutaitoa vahvistetaan 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 Lukujunakampanjaa jatkettiin. Perusdiplomien lisäksi paljon lukeneille oppilaille jaettiin super-, superhyper- ja superhypermegadiplomeja. Kaikkiaan diplomin sai 223 oppilasta. Syksyllä projektia jatkettiin uusien
kolmasluokkalaisten kanssa päivitetyillä kirjalistoilla.
Tiedonhaun alkeita opetettiin neljännen luokan oppilaille. Oppilaat
perehtyivät verkkokirjastoon, ja he saivat harjoitella tehtävien avulla
sen käyttöä.
Neljäs- ja viidesluokkalaisten Lukusankari – kirjallisuuden ajokortti –
projektia jatkettiin. Kaikkiaan hahmoja on luotu vuoden loppuun
mennessä 1315. Kuudesluokkalaisille annettiin genrenmukaista
vinkkausta ikäryhmälle sopivista, ajankohtaisista ja suosituista kirjoista.
Syksyllä kirjastossa järjestettiin ruotsinkielisiä runopajoja koululaisille
Lukuinto-projektin tiimoilta. Pajoissa kävivät varsinkin yläkoululaiset,
mutta myös lukiolaisia ja alakoululaisia. Pari pajaa järjestettiin myös
kyläkouluissa.
Keväällä järjestettiin 5-8-vuotiaille lapsille ilta-aikaan dekkaripaja sekä suomeksi että ruotsiksi. Syksyllä pajatoiminta jatkui Rosvokerhon
myötä, joka sekin järjestettiin sekä suomeksi että ruotsiksi.
Nukketeatteri Hevosenkenkä esitti kahdesti näytelmän Guldlock och
de tre björnarna päiväkotilapsille. Teater Tandem esitti kahdesti ruotsinkielisen esityksen Par avion 3-4 -luokkien oppilaille. Teemana oli
pakolaisuus ja suvaitsevuus.
Kirkkonummi-päivillä lapsiperheille konsertoi Niina Bell Sirkusparaatissa. Lukukoira Börjeä pääsi silittämään lastenosastolla, ja samalla
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saattoi tutustua lukuterapiakoiran toimenkuvaan. Överby ungdomsförening järjesti ruotsinkielisen lastenteatterin Alfons Åberg-kirjojen
pohjalta. Veikkolan kirjaston nuorisoteatteriryhmä Tiikerit esitti näytelmän Pikku kettu rukka. Heidi Finer-Mattila laulatti ja leikitti lapsia
laululeikkikonsertissa, ja Jamkidsien soittopajassa pääsi kokeilemaan
kanteleita ja rytmisoittimia. Origamipajan poistokirjoista järjesti Kirjaston ystävät, samoin kuin Villit hahmot sanataidepajan, jossa oli mahdollisuus kirjoittaa, kuvitella ja askarrella villejä hahmoja.
Kirjanummi-kirjallisuusviikolla kirjailija Katarina von Numers-Ekmania
oli kuuntelemassa kolmosluokan oppilaita. Kirjailija Netta Walldén
kertoi toisen luokan oppilaille Ruben-seikkailukirjoistaan. Kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen kertoi tuotannostaan yläkoululaisille. Kirjailija
Johanna Holmström esiintyi ruotsinkielisille yläkoululaisille. Kirjailija
Hannele Mikaela Taivassalo puhui ruotsinkielisen lukion oppilaille kirjoittamisesta ja lukemisen tärkeydestä.
Lastenteatteri Tuike esitti kolmesti Kirsi Kunnaksen runoihin perustuvan osallistavan näytelmän Ville ja Valle. Yleisönä oli päiväkotilapsia.
Nukketeatterikeskus Poijusta taiteilija Bojan Baric esitti päiväkotilapsille vanhoilla lankamarionettinukeilla Marionetternas besök-nimisen
näytelmän.
Seurakunnan perhekerhossa käytiin kertomassa kirjaston palveluista
ja esittelemässä lastenkirjoja. Mannerheimin lastensuojeluliiton illassa esiteltiin vapaaehtoisille MLL:n perhekummeille ja lastenhoitajille
uusia kasvatusalan kirjoja ja lastenkirjallisuutta.
Torin joulumarkkinoiden yhteydessä järjestetyn jouluisen teemalauantain ohjelmaan kuului ruotsinkielinen musiikkiteatteri Jakten på den
försvunna julvisan. Daniela Salo opasti jouluaskartelua, ja Niina Bell
laulatti ja leikitti lapsia Joulu on taas! -lasten joululaulukonsertissa.
Lastenosastolla oli näytteillä Kirkkonummen Lions-klubin rauhanjulistekilpailun töitä teemalla Meidän maailmamme, meidän tulevaisuutemme.
Kansallista pelipäivää vietettiin lauantaina 9.11.2013 klo 10 – 14
pääkirjaston lastenosastolla. Pelattavana oli lautapelejä, iPad-pelejä
sekä Xbox Kinect 360 pelejä.
Kirkkonummen pääkirjasto valittiin yhdessä Winellska skolanin kanssa kansallisen Lukuinto-projektin pilotiksi. Tähän yhteistyöprojektiin
liittyen on kirjasto järjestänyt ruotsinkielisiä runopajoja sekä ala- että
yläkoululaisille, sekä aloittanut kaksikielisen nuorten kirjablogin
(K13/F13) pitämisen yhdessä yläkoulujen ja lukioiden opettajien ja
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oppilaiden kanssa.
Musiikkiosasto

Rocklyriikkavinkkausta pidettiin keväällä kahdelle Kirkkoharjun koulun yhdeksännelle luokalle. Lisäksi Sari Joveron ja Paula Roseliuksen emännöimässä runopiirissä käsiteltiin rock-lyriikkaa torstaina
28.11.2013 klo 18 - 20. Vinkkaajana toimi Jyrki Valto.

Kirjastoautotoiminta

Kirjastoauto Ella oli aurinkoisina heinäkuun päivinä kiertueella muutamilla kunnan uimarannoilla. Uimareille jaettiin myös kirjavinkkejä ja
runoja.
Kirkkonummi-päivillä pääsi kirjastoautoon tutustumaan torilla. Ellan
runoralli-kilpailussa etsittiin autoon piilotetut sanat ja kirjoitettiin niiden
pohjalta oma runo. Osallistujia oli yli 40, ja voittajat saivat kirjapalkintoja.
Halloweenin aikaan kirjastoauto kiersi kaksi viikkoa kauhubussiksi sisustettuna. Tempauksella tartutettiin lukemisintoa kauhuvinkkausten
avulla. Henkilökunnan teemanmukainen pukeutuminen täydensi
elämystä.

Porkkala-salin näyttelyt
12.12. – 5.1.2013
Kirkkonummen Taideyhdistys - Kyrkslätts konstförening
Vuosinäyttely - Årsutställning
9.1. – 2.2.2013
Kirkkonummen Taideyhdistys - Kyrkslätts konstförening
Kutsunäyttely – Inbjuden konstnär
6.2. – 2.3.2013
Marsa Pihlaja
Eläinten maa – Djurens värld
6.3. – 28.3.2013
Valentina Oksala
Akvarelleja - Akvareller
4.4. – 27.4.2013
Kirkkonummen kansalaisopisto - Kyrkslätts medborgarinstitut
Oppilastöitä - Elevarbeten
6.5. – 8.6.2013
Kirkkonummen kuvataidekoulu - Kyrkslätts bildkonstskola
Oppilastöitä – Elevarbeten
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12.6. – 13.7.2013
Taidekeikka,
taidekasvatuksen työryhmä
Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran

17.7. – 17.8.2013
Kimmo Lahtinen
Akvarelleja - Akvareller
21.8. – 21.9.2013
Max Tabell
Valokuvia – Fotografier
25.9. – 26.10.2013
Kivenlahti-Stensvik
Kivenlahden Kuvataideryhmä
Maalauksia – Målningar
30.10.- 30.11.2013
Päivi Ahola
Valokuvia - Fotografier
4.12.2013 – 4.1.2014
Kirkkonummen Taideyhdistys - Kyrkslätts konstförening
Vuosinäyttely – Årsutställning
Masalan kirjasto

Masalan kirjasto oli avoinna kuutena päivänä viikossa (ma-la) viisi
tuntia päivässä. Ajalla 10.6. - 11.8. noudatettiin kesäaukioloa eli kirjasto oli kiinni lauantaisin. Aukiolotunteja kertyi yhteensä 1475.
Kirjaston näyttelytilaan saatiin neljä uutta valaisinta, joista taiteilija
Franz Raschbacher lahjoitti kaksi. Näyttelyitä tilassa oli yhteensä
kaksitoista. Pienoisnäyttelyjä oli vuoden aikana kymmenen. Kirjaston
tiloissa pidettiin mm. kansalaisopiston kursseja sekä Masalan alueen
yhdistysten kokouksia.
Kirjasto teki yhteistyötä Masalan alueen yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Satutunteja ja laululorutuokio järjestettiin Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekerholaisille sekä Masalan asukaspuiston asiakkaille. Seurakunnan perhekerhon asiakkaille järjestettiin kirjavinkkausta. Kirjasto osallistui ”loruttelu-rastilla” Masalan asukasyhdistyksen joulukulkue-tapahtumaan sekä pystytti pop up-kirjaston ja
kirjasairaalan Masalan lähiliikuntapuiston avajaisiin. Marraskuussa
(27.11.) Masalan nuorisotoimi ja Masalan nuorisoteatteri järjestivät
monitoimitalolla teatteri-illan, johon kirjasto osallistui iltakirjastolla.
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Myös Masalan kotihoidon kanssa aloiteltiin yhteistyötä, jotta mm.
henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta tulla kirjastoon, tavoittaisivat kirjaston palvelut. Syksyllä Masalan ja Veikkolan lähikirjastoissa aloitettiin eläkeläisten ruokalippujen myynti.
Lapsille järjestettiin satutunnit torstai-iltaisin sekä satupiknik kesä- ja
heinäkuussa. Siiri Karjulan vetämä kierrätysteemainen askartelukerho kokoontui syksyllä kuusi kertaa. Kirjaston ystävät ry järjesti lapsille
keväällä sanapajatoimintaa ja askartelua poistokirjoista sekä syksyllä
teatterikerhon ja kaksi loruttelutuokiota. Alueen esikoululaiset kävivät
kirjaleikissä ja ekaluokkalaiset tutustuivat kirjastoon. Ala- ja yläasteen
oppilaille järjestettiin tiedonhaunopetusta (4.- ja 7.-luokkalaiset) ja kirjavinkkausta (luokat 2-5 ja 7-9). Kirjanummi-viikolla esikoululaisille
esiintyi Nukketeatteri Poiju näytelmällä ”Siilin joulu”. Sarjakuvataiteilija Milla Paloniemi kävi kertomassa ala-asteen oppilaille sarjakuvien
tekemisestä, ja Terhi Rannela esiintyi Nissnikun koulun 8.luokkalaisille. Lukukoira Börje vieraili kirjastossa joulukuussa tapaamassa Masalan koulun erityisoppilaita.
Aikuisille järjestettiin viisi novelleja ja neuleita –lukuiltaa. Toukokuussa Masalan Martat tarjosi alueen äideille äitienpäiväkahvit. HSY järjesti perinteisen kompostointikurssin maaliskuussa. Syksyllä OTM
Emmi Wehka-aho kertoi yleisötilaisuudessa lesken oikeudellisesta
asemasta ja piti kolmena iltana maksutonta oikeudellista neuvontaa.
”Neiti Näppärä” järjesti askartelua aikuisille syksyllä viisi kertaa. Musiikkopiston kitaransoiton oppilaat konsertoivat musanurkassa marraskuussa. Lähikirjastojen yhteinen VHS-kasettien digitointilaite otettiin käyttöön joulukuussa.
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 1485. Lisäksi kirjastoon päästettiin koululuokkia vierailulle
myös aukioloaikojen ulkopuolella.
Satutunteja järjestettiin perjantaisin yhteensä 35 kertaa. Keskimääräinen osallistujamäärä oli (16 lasta/kerta). Kesällä kirjaston pihalla
pidettiin yksi satupiknik, jossa osallistujia oli 22 ja loppuvuodesta järjestettiin vielä kolme lorutuokiota pikkulapsille, joiden vetäjänä toimi
draamaohjaaja Ilona Tiainen. Esikoululaisille järjestettiin kirjaleikkejä,
ekaluokkalaiset saivat kirjastonkäytön opetusta ja neljäsluokkalaiset
tiedonhaun opetusta.
Kirjavinkkausta oli tarjolla eri vuosiluokille. Lukupäiväkirjaprojektin yhteydessä vinkattiin 2. luokkalaisille, lukujunaprojektin yhteydessä 3. luokille ja lukusankari-projektissa
4., 5. luokille. Yksi vinkkaus pidettiin myös Veikkolan koulun
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iltapäiväkerholaisille. Muutamille 7. ja 8. ja 9. luokille järjestettiin kirjastoesittely ja lainattavia teoksia äidinkielen tunteja
varten.
Uutena palveluna aloitettiin yhteistyö veikkolalaisen hoitokodin Villa Metsälammen kanssa. Kirjastossa koottiin ja
vaihdettiin kuukausittain kirjaskassit asukkaiden toiveiden
mukaan. Samoin Veikkolan kotihoidon kautta saatiin yksi
iäkäs asiakas kirjakassipalvelun piiriin.
Kirjastossa kokoontui kuukausittain kirjallisuuspiiri "Lukulampun alla",
jonka vetäjänä toimi Anu Tarvainen. Myös senioreiden muistikerho
kokoontui kirjastossa kerran kuukaudessa.
Kirjaston alakerran Rotko-salia käytettiin kirjaston omien tilaisuuksien
lisäksi vuoden aikana säännöllisesti senioreiden atk-opetukseen ja
Ilona Tiaisen vetämän nuorisoteatterikerhon harjoituksiin ja Veikkolan avoimen taidekerhon kokoontumisiin. Syksyllä Rotkossa alkoi
myös Kirjaston ystävien sarjakuvapaja, jonka vetäjänä toimi Tarja
Karvinen ja VeVe:n järjestämä Olon keveys -kurssi. Lisäksi Rotkosalia käytettiin yhdistysten ja seurojen kokouksiin. Vakituisia varaajia
olivat MLL, Veikkolan koti- ja kouluyhdistys ja VeVe.
Kirkkonummen kirjaston ystävät ry. oli vuoden mittaan aktiivisesti
mukana kirjaston tapahtumissa. He tarjosivat kirjastolla porkkanoita
ystävänpäivänä (14.2.). Ystävät olivat mukana myös Kirjan ja ruusu(kkee)n päivässä (23.4.). Asiakkaat saivat silloin antaa poistokirjoista askarrellun ruusukkeen haluamalleen henkilölle. Ruusukkeista
koottiin kirjastoon näyttely.
Kirjastossa pidettiin vuoden aikana myös neljä novelleja ja neuleita –
lukuiltaa ja kaksi runopiknikkiä yhdessä Kirjaston ystävien ja Veikkolan Kartanoteatterin kanssa. Lisäksi Kirjaston ystävät ja Veikkola
DADA järjestivät kirjastolla (21.9.) Nukketeatteri Poijun Meidän Mozart -näytökset.
Kirjastossa pidettiin syksyllä myös yksi lakilauntai (28.9.), jossa lakimies Emmi Wehka-aho luennoi ja antoi maksutonta oikeusneuvontaa
halukkaille. Lokakuussa kirjastolla pidettiin Veikkolalaisen Ilona Tiaisen tekemän kirjan julkistamisjuhlat (3.10.) ja Kirkkonummen musiikkiopiston musanurkka (10.10.).
Syksyn suurin ponnistus oli Kirjaston ystävien kanssa järjestetty Villi
lauantai (23.11.). Ohjelmassa oli tuolloin nuorisoteatterin esityksiä,
satu-/draamatuokioita, vauvateatteria, sarjakuva- ja origamipajat, kirjasairaala, poniratsastusta ja Punaisen tuvan järjestämiä ulkoleikkejä.
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Loppuvuodesta kirjastolla kävi vielä kaksi kirjailijavierasta. 14.11. vieraana oli nuorisokirjailija Terhi Rannela ja kaksi 9. luokkaa Veikkolan
koululta. 3.12 vieraana oli sarjakuvataiteilija Milla Paloniemi ja yhteensä sata Vuorenmäen koulun 5. ja 6. luokkalaista sekä sarjakuvakerholaista.
Kirjaston näyttelytila oli vuoden aikana ahkerassa käytössä ja myös
muutamia avajaisia juhlistettiin. Egyptin katulapset -näyttelyn avajaisvieraana oli Eija Ahvo. Myös kirjastolla kokoontuneet taidekerho
ja sarjakuvapaja pitivät omat näyttelynsä avajaisineen.
Aivan vuoden lopussa kirjastoon saatiin Veikkolalaisen suunnittelijan
Eero Aarnion kalusteita ja valaisimia, jotka Kirkkonummen kulttuuritoimi hankki kirjastolle. Hankinta oli seurausta vakuutuskorvauksista,
jotka saatiin, kun Veikkolan kirjastoon aiemmin sijoitettu uniikki Madonna Rosa –lasiveistos tuhoutui siivojan pestessä ikkunoita.

Sosiaalinen kirjastotyö
Kirkkonummen vanhainkodin siirtokirjakokoelmasta lainattiin 40 asiakkaalle 780 lainaa. Terveysaseman vuodeosastolla ja päiväosastolla on siirtokirjakokoelma, josta lainattiin 63 asiakkaalle 758 lainaa.
Palvelukeskukselle toimitettiin 540 lainaa ja Lehmuskallion hoivakotiin 16 asiakkaalle 827 lainaa. Kotipalvelua käytti 37 asiakasta, jotka
lainasivat 1260 kirjaa. Äänikirjoja toimitettiin 586 kappaletta näkövammaisten kirjastosta 18 asiakkaalle.

