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KIRKKONUMMEN KUNTA
Kirjastotoimi

KIRKKONUMMEN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

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 1,8 %. Vuonna 2014 kirjattiin 757 555 lainausta eli
19,66* lainaa asukasta kohti. Edellisenä vuonna lainaus oli 20,3 asukasta kohti ja koko maan keskiarvo oli 17,19**. Henkilöstön lomautuksista johtuneet kesän pidempään jatkuneet supistetut aukioloajat sekä aineistohankintaan käytettävissä olevien määrärahojen alhainen taso vuosina 2010-2013 vähensi lainausmääriä.
Vuoden 2014 kävijämäärä oli 470 851 eli 12,22 käyntiä asukasta kohti (koko
maan keskiarvo oli 9,50**). Kävijämäärä nousi 8,4 % edellisestä vuodesta.
Asiakkaat käyttävät kirjastoa myös internetin kautta kotoa käsin. Internetin
kautta tapahtuneita virtuaalikäyntien lukumäärä kirjaston tietokannassa on
204 530.
Kirjaston käyttömenot asukasta kohti olivat 49,81 euroa ja yhden lainan hinta
oli 2,53 euroa. Koko maassa yhden lainan keskihinta oli 3,44 ** euroa ja kirjastotoimintaan käytettiin 59,11** euroa per asukas. Aineistoa hankittiin
6,78 eurolla ja koko maassa 7,12 ** eurolla per asukas.
Masalan kirjastoon perustettiin asiamiesposti 29.4.2014.
Koko henkilökunta lomautettiin kahdeksi viikoksi.
Kirkkonummen kirjasto sai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 42 000 euron
suuruisen hankeavustuksen hankkeeseen, jonka tarkoitus on kasvattaa lasten
ja nuorten lukuinnostusta sekä vahvistaa erilaisia lukutaitoja.
Svenska Kulturfondenin (3000 €) tuella toteutettiin neljä ruotsinkielistä lastenteatteriesitystä.
Kunnanvaltuusto päätti, että pääkirjaston saneerauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma tehdään vuonna 2015.

*asukasluku 38 531
**Koko maan tiedot vuoden 2013 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
2014
2013
pääkirjasto
279 789
294 407
kirjastoauto
36 591
36 615
Masala
99 856
58 424
Veikkola
53 032
53 152
--------------------------------------------------------------------------yhteensä
470 851
434 485

Aukiolo

Aukiolotunteja oli vuoden aikana pääkirjastossa 2949, kirjastoautossa 821 (pysäkkiaika), Masalan kirjastossa 1435 ja Veikkolan kirjastossa 1435. Pääkirjaston aukioloaikoja vähennettiin 23.6.-10.8. ja kirjastoauto ei ajanut 30.5.–10.8.
välisenä aikana. Masalan ja Veikkolan kirjastot olivat 31.5.–31.8. lauantaisin
suljettuina.

Kirjakokoelma

Kunnan kirjastoissa oli 31.12.2014 yht. 203 028 aineistoyksikköä, joista kirjoja
oli 171 062. Asukasta kohden tämä merkitsee 5,27 yksikköä, joista 4,44 on kirjoja. Vuoden aikana hankittiin 14 462 yksikköä, joista kirjoja 12 240, ja poistettiin 14 279 aineistoyksikköä.

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

79,62 %
16,17 %
4,22 %
2014
419 673
113 613
96 525
120 500
(5 868)

2013
426 211
112 694
105 551
121 147
(4 751)

kaukolainat
(1376)
(1 097)
---------------------------------------------------------------------------yhteensä
757 555
771 451
Lainaajien lukumäärä oli 15 494. Kunnan asukkaista 40,2 % oli lainaajia.
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Kaukopalvelu

Kirjasto toimitti asiakkailleen 1 376 kaukolainaa muista kirjastoista ja lähetti
omasta kokoelmastaan lainaksi muihin kirjastoihin 32 teosta.

Pääkirjasto
Aikuistenosaston toiminta
Suosittu luento- ja keskustelutilaisuuksien sarja ”Teematreffit -Tematräffar” järjestettiin keväällä kaksi kertaa. Ensimmäisen treffin teemana oli viikinkien saagat ja vieraana oli islantilaisesta saagakirjallisuudesta väitöskirjan kirjoittanut ja
suomentanut FL Joonas Ahola. Toisella Teematreffillä The Voice of Finland
laulukilpailussa hyvin menestynyt Tomas Höglund viihdytti yleisöä. Tilaisuus oli
kaksikielinen. Syksyn ensimmäisen Teematreffin aiheena oli Porkkalan parenteesi. Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta kertoi Porkkalan vuokra-ajasta.
Lakimies Olli-Pekka Myllynen oli toisen Teematreffin vieraana ja aiheena oli
vanhemmasta huolehtiminen ja edunvalvontavaltuutus. ”Gnatto pakpak, katastrofer och annat fnatteri” oli syksyn viimeisen Teematreffin otsikko. Linda
Bondestam, Stella Parland ja Annika Sandelin esittivät kirjastossa Tove Janssonin elämään pohjautuvan shown.
"Senioritreffit - Seniorträffar” luento- ja tapahtumasarjan kevät alkoi lakimies
Olli-Pekka Myllysen pienoisluentosarjalla ikääntymisen juridiikasta. Luentoja
järjestettiin kevään aikana yhteensä kaksi. Sivistystoimen TVT-suunnittelija
Antti Sankala vieraili kevään toisella Senioritreffilla opettamassa senioreille miten pelataan Saarella nimistä tietokonepeliä. Kevään Senioriteffit tapahtumasarja päättyivät levytansseihin Porkkala-salissa. Keväällä alkanut lakimies OlliPekka Myllysen pienoisluentosarja ikääntymisen juridiikasta jatkui syksyllä
kahdella luentokerralla. Syksyn toisella Senioritreffillä Bengt Welin ja Leif Moring vierailivat kirjastossa kertomassa kirjastaan ”Berättelser från Lappböle”.
Suositut levytanssit järjestettiin Porkkala-salissa syksyn aikana kaksi kertaa.
Ruotsinkielinen kirjallisuuspiri ”Läslampan” Tove Fagerholmin vetämänä sekä
runopiiri ”Teetä ja runoa”, Paula Roseliuksen ja Sari Joveron vetämänä, jatkoivat toimintaansa tänäkin vuonna”.
Keväällä aloitti toimintansa uusi lukupiiri joka vuoden aikana kokoontui yhteensä 9 kertaa.
Suuren suosion saavuttanut maksuton oikeudellinen neuvonta jatkui tänä
vuonna. Lakimies Olli-Pekka Myllynen neuvoi asiakkaita lakiasioissa torstaisin
klo 19-20.
Tietokonetohtorin päivystysvastaanotto aloitti toimintansa syksyllä. Tietokonetohtori otti vastaan ilman ajanvarusta torstaisin klo 17-18.

Kirkkonummi-päiviä vietettiin taas perinteisesti kirjastossa perjantai-iltana ja
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lauantaina elokuun viimeisenä viikonloppuna. Ohjelmaa oli runsaasti tarjolla
kaikenikäisille. Perjantaina Suomen Majakkaseura esitti majakkadokumentteja
illan aikana Porkkala-salissa. Ilta jatkui musiikin merkeissä jazzorkesteri 7th
River Combon seurassa. Perjantaina oli myös tarjolla muumiongintaa sekä
lapsille että aikuisille. Lauantaina oli poistokirjojen myyntiä sekä eri yhdistysten
toimintaa. Päivän päätteeksi esiintyi Kreivin aikaan -yhtye joka tarjosi yleisölle
80-luvun suomalaista rokkia.
Kirjastossa vietettiin taas marraskuussa Kirjanummi-viikkoja. Iltatilaisuuksien
kirjailijavieraat olivat Mathias Rosenlund, Jenni Haukio sekä Antti Tuomainen.
Kirjailijavierailujen päivätilaisuuksiin kutsuttiin yläasteen sekä lukion oppilaita,
jotka saivat tavata Henrika Anderssonin, Jeanette Björkqvistin sekä Annukka
Salaman.
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 2 kertaa.
Seurakuntavaalien aikana pääkirjasto ja kirjastoauto toimivat ennakkoäänestyspaikkoina.

Lasten- ja nuortenosasto
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 rimlek- tunneilla. Musiikinopettaja Titta Kalaja alkoi
vetää riimiriemuja ja rimlek-tuokioita.
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
lainaamalla ja palauttamalla kirjoja. Heidän kanssaan mietitään myös kirjan
kestävää käsittelyä ja kirjojen oikeita paikkoja kirjastossa.
Koulutulokkaiden vanhemmilla oli ensi kertaa mahdollisuus ilmoittaa lapsensa
kirjaston asiakkaaksi kouluun ilmoittautumisen yhteydessä sähköisesti. Ykkösluokkalaisille jaettiin kirjastokortit ja palvelutiedotteet heti lukuvuoden alkaessa.
Kakkosluokkalaisten lukutaitoa vahvistetaan lukupäiväkirjan avulla. Jokaiselle
kakkosluokkalaiselle jaettiin vinkkaustuokion yhteydessä oma, kirjaston tekemä lukupäiväkirja, jota oppilas täyttää aina kirjan luettuaan. Lukupäiväkirja tukee opettajaa hyvän lukutekniikan opettamisessa ja kirjojen pariin houkuttelemisessa.
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Kolmasluokkalaisille suunnattua Lukujuna-kampanjaa jatkettiin. Perusdiplomien lisäksi paljon lukeneille oppilaille jaettiin super-, superhyper- ja superhypermegadiplomeja. Kaikkiaan jaettiin 174 diplomia.
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. Kaikkiaan hahmoja on luotu vuoden loppuun mennessä
1430. Kuudesluokkalaisille annettiin genrenmukaista vinkkausta ikäryhmälle
sopivista, ajankohtaisista ja suosituista kirjoista.
Kirjaston hanke, joka on osa valtakunnallista Lukuinto-ohjelmaa, alkoi syksyllä
2014. Syksyn aikana järjestettiin ohjelmaa lapsille ja nuorille yhteistyössä koulun kanssa sekä vapaa-ajan toimintaa.
Osana Lukuintoprojektia järjestettiin ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän
huoltajilleen iltasatuiltoja. Iltojen tarkoitus oli tarjota lapsille ja vanhemmille yhteinen tarinatuokio sekä jakaa vanhemmille tietoa yhteisten lukuhetkien ja ylipäätään lukemisen tärkeydestä. Iltoja järjestettiin kolme, kaksi suomenkielistä
ja yksi ruotsinkielinen, ja niissä kävi yhteensä 232 ekaluokkalaista ja vanhempaa. Suomenkielisessä illassa tarinankertojana ja puhujana toimi Timo Parvela. Ruotsiksi lukuelämyksiä tarjoili Agneta Möller-Salmela. Iltapalatarjoilusta
vastasivat Porkkalan ja Heikkilän Martat sekä Kyrkslätts Marthaförening.
Osana projektia järjestettiin myös lukupiirejä lapsille ja nuorille. Kolmasluokkalaisten Vesi-aiheinen lukupiiri kokoontui syksyllä 12 kertaa. Lukupiirissä luettiin,
keskusteltiin ja askarreltiin sekä syötiin välipalaa.
Yläasteikäisten lukupiiri kokoontui kerran kuukaudessa. Vetäjänä toimi itsekin
yläastetta käyvä Anna Huttunen.
Potter-klubben kokoontui keskiviikkoiltapäivisin lastenosastolla. Alakoululaiset
söivät välipalaa, kuuntelivat Viisasten kivi-kirjan äänenlukemista ja askartelivat.
Koululuokille tarjottiin runopajoja, joissa kävi luokkia kaikilta asteilta, ykkösluokkalaisista lukioikäisiin. Runopajoissa luettiin runoja, leikittiin, kirjoitettiin runoja ja kuunneltiin räppiä ja estradirunoutta.
Yläkoululaisille järjestettiin kirjastosuunnistusta, jossa oppilaat saivat ryhmissä
tutustua kirjaston aineistoihin tekemällä tehtäviä.
Kirjanummi-kirjallisuusviikolla kirjailija Annika Sandelin kertoi kirjoistaan esikouluikäisille lapsille.
Halloweenin aikaan satutila oli kaksi viikkoa sisustettuna vampyyrein ja kurpitsoin. Tempauksella tartutettiin lukemisintoa kauhuvinkkausten avulla alakoulun
oppilaille. Vinkkaajan teemanmukainen pukeutuminen täydensi elämystä.
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Nukketeatterikeskus Poijusta taiteilija Anne Lihavainen esitti päiväkotilapsille
näytelmän Bollen. Lastenteatteri Tuike esitti kolmesti Kirsi Kunnaksen runoihin
perustuvan osallistavan näytelmän Ville ja Valle. Teater Tandem esitti kahdesti
ruotsinkielisen esityksen Karius och Baktus, ja Teatteri Hevosenkenkä kahdesti näytelmän Kummituskekkerit.
Kirkkonummi-päivillä lapsiperheille konsertoi Apan Anders-Anders Apina teemalla Sång och Hålligång - laulua ja lystiä. Lukukoira Peteä pääsi silittämään
lastenosastolla, ja samalla saattoi tutustua lukukoiran toimenkuvaan. Veikkolan
kirjaston nuorisoteatteri esitti teatteriesityksen Täti Fabion ryöstö. Tove Janssonin juhlavuoden kunniaksi tarjolla oli muumiaiheista askartelua, Tove Jansson-sitaattiongintaa lapsille ja aikuisille sekä Näkymätön lapsi -suunnistusta.
Kirjaston ystävät järjestivät Aikamatkalla-sanataidepajan ja sarjakuvataiteilija
Jari Peltonen sarjakuvapajan. Teatteriryhmä Kultur 14 esitti ruotsinkielistä improvisaatiota. Jamkidsien soittopajassa pääsi kokeilemaan kanteleita ja rytmisoittimia.
Sarjakuvapiirtäjä Jari Peltonen veti lapsille ja nuorille sarjakuvapajoja, joiden
tuotoksista koottiin kiertävä näyttely.
Lastenosastolla oli näytteillä kansalaisopiston käsityökoulun ryhmien töitä. Katosta roikkui batiikkivärjättyjä ja tilkkutyötekniikalla ommeltuja tyynyjä sekä
helmikoristeisia metallilankamobileja ja paperimassaperhosia.
Kirkkonummen perhepäivähoitajien ideoima näyttely liittyi mediakasvatusprojektiin, jossa lapsia sadutettiin ja he olivat valokuvanneet iPadilla pehmolelua
eri tilanteissa.
Kansallista pelipäivää vietettiin lauantaina 15.11. pääkirjaston lastenosastolla.
Tämänkertaisena teemana oli ”Muistojen kultaamat konsolit ja pelit”. Pelattavana oli lautapelien, iPad-pelien ja Xbox 360 Kinect –pelien lisäksi myös Nintendo NES-, Sega Megadrive- ja Playstation 2 -pelejä.
Musiikkiosasto

Sari Joveron ja Paula Roseliuksen emännöimässä runopiirissä käsiteltiin rocklyriikkaa torstaina 6.11. Vinkkaajana toimi musiikkikirjastonhoitaja Jyrki Valto.
Syksyllä aloitettiin musapaja, jossa käsiteltiin kitaransoittoon, kitaramusiikkiin ja
musiikkiin yleensä liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiin oli vastaamassa musiikkikirjastonhoitaja Jyrki Valto. Musapajaa pidettiin kolmesti.

Kirjastoautotoiminta

Ella vieraili Etelä-Ruotsissa Falkenbergin kunnassa Svensk biblioteksföreningenin järjestämillä pohjoismaisilla kirjastoautopäivillä. Mobila mötenseminaarin osallistujille esiteltiin Kirkkonummen kirjastautopalveluja otsikolla
Finlands bästa skolbibliotek.

Kirkkonummi-päivillä pääsi tutustumaan kirjastoautoon torilla. Ella toimi Näkymätön lapsi –suunnistuksen aloituspaikkana
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Syystempauksena ja lukuinto-kampanjaan liittyen kirjailija ja teatteri-ilmaisun
ohjaaja Emma Puikkonen kertoi oppilaille lohikäärmeiden kasvatuksesta ja
vinkkasi lohikäärmekirjoja. Lohikäärmeen muna oli hoidossa Ellassa. Lukuintolähettiläs Katarina von Numers-Ekman herätteli oppilaita kirjojen pariin Åsa
Lindin teoksella Sandvargen.

Porkkala-salin näyttelyt
9.1. – 8.2.2014
Kirkkonummen Taideyhdistys
Kyrkslätts konstförening
Kutsunäyttely – Inbjuden konstnär
12.2. – 15.3.2014
Porkkalan lukio
Oppilastöitä – Elevarbeten
19.3. – 17.4.2014
Kirkkonummen kansalaisopisto
Kyrkslätts medborgarinstitut
Oppilastöitä – Elevarbeten
29.4. – 7.6.2014
Kirkkonummen kuvataidekoulu
Kyrkslätts bildkonstskola
Oppilastöitä – Elevarbeten
11.6. – 11.7.2014
Helena Rysä-Mikkola ja Tarja Perkko
Maalauksia – Målningar
16.7. – 16.8.2014
Age-Elisa Riekkinen
Maalauksia ja grafiikkaa –
Målningar och grafik
26.8.–20.9.2014
Suomen Majakkaseura
Finlands Fyrsällskap
Suomalaiset majakat ja pookit Finska fyrar och båkar
25.9.–18.10.2014
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus
Kirkkonummi eilen/tänään/huomenna
Nuorten ajatuksia kuntakeskuksen
kehittämisestä/Kyrkslätt igår/idag/imorgon
Ungdomars tankar om kommuncentrets utveckling
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24.10.–15.11.2014
Svante Martin ja Tiina Karlsson
Hetkiä – Stunder
Akryylimaalauksia ja valokuvia
Akrylmålningar och fotografier
21.11.–13.12.2014
Jouni Kupiainen
Mortal made marks
Pastellitöitä, akvarelleja ja hiilipiirustuksia
Pastellarbeten, akvareller och
kolteckningar
17.12.2014–10.1.2015
Kirkkonummen Taideyhdistys - Kyrkslätts konstförening
Vastakohdat – Kontraster
Vuosinäyttely – Årsutställning
Masalan kirjasto

Masalan 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 1435. Lisäksi kirjastoon
päästettiin koululuokkia ja päiväkotiryhmiä vierailulle myös aukioloaikojen ulkopuolella.
Vuonna 2014 Masalan kirjaston palvelutarjonta monipuolistui ja kirjaston tilojen
käyttö muuttui. Suurin muutos oli asiamiespostin avaaminen kirjaston tiloissa
29.4. Posti palveli asiakkaita kirjaston aukioloaikoina. Postin avaamisen myötä
kirjaston kävijämäärä kasvoi merkittävästi. (vuonna 2013 fyysisiä käyntejä oli
58 424 ja vuonna 2014 99 856). Postitoiminnan vilkkauden vuoksi palkattiin lisää henkilökuntaa.
Koska asiamiespostin tarvitsemat tilat rakennettiin osittain lastenosaston päälle, siirrettiin vähemmän tilaa tarvitseva nuortenosasto lastenosaston paikalle ja
lastenosasto vastaavasti nuortenosaston paikalle. Samalla musiikkiosasto siirrettiin nuortenosastolle. Näin nuorille ja lapsille saatiin heidän tarpeitaan paremmin vastaavat tilat.
Postin lisäksi uusina palveluina tulivat asiakkaiden vapaaseen käyttöön tarkoitetut 3D-tulostin, laminointilaite, ompelukone ja videokamera. Laitteita varten
lukusali muutettiin Masalan mesta -nimiseksi työpajaksi. Masalan mesta avautui yleisölle maaliskuun alussa. Henkilökunta opasti asiakkaita laitteiden käytössä. Asiakkaiden käyttöön saatiin myös VHS-kasettien digitointilaite, jota varten yksi varastohuoneista muutettiin digitointihuoneeksi.
Mestan avajaiset olivat osa kirjaston Sundsberg-iltaa, jossa Sigrid Backmann
kertoi Sundsbergin alueen historiasta.
Kevällä Masalan kirjasto meni mukaan Celian Kirjasto kaikille -hankkeeseen,
jonka tarkoituksena on tuoda Celian tarjoamat äänikirjat ym. palvelut lähemmäs niihin oikeutettuja. Celian äänikirjoja on voinut lainata Masalan kirjastosta
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elokuusta 2014 lähtien.
Kaikille avoimet iltasatutunnit jatkuivat torstai-iltaisin. Kevään satutunneilla vetäjänä toimi kirjaston henkilökunta ja syksyllä vetäjänä aloitti satutäti Maiju
Lukkarinen. Uutena palveluna alkoivat Masalan alueen perhepäivähoitajille
tarkoitetut satutunnit tammikuussa 2014. Satutunteja järjestettiin joka toinen
keskiviikko.
Niin ikään uutena palveluna aloitti Masalan kirjaston aikuisille tarkoitettu lukupiiri. Kirjaston henkilökunnan vetämä lukupiiri kokoontui kerran kuukaudessa.
Novellit ja neuleet –lukuillat jatkuivat yhteistyössä Kirkkonummen kirjaston ystävien kanssa. Novelli-iltoja pidettiin kaksi keväällä ja kaksi syksyllä.
Keväällä 2014 kirjastossa järjestettiin maksutonta oikeudellista neuvontaa kerran kuukaudessa.
9─12-vuotiaille tarkoitettu kierrätysteemainen askartelukerho jatkoi toimintaansa. Kerho kokoontui torstai-iltaisin joka toinen viikko. Kirkkonummen kirjaston
ystävien järjestämä Jarin sarjispaja aloitti lapsille ja nuorille suunnatun kerhonsa Masalan kirjastolla syksyllä.
Yhteistyö alueen päiväkotien ja koulujen kanssa jatkui. Esikoululaiset kävivät
kirjaleikissä. Koululaisille tarjottiin kirjavinkkausta, tiedonhaun opetusta, mediavinkkausta, esitelmäpajoja ja runopajoja.
Vuoden aikana Masalan kirjastossa järjestettiin lisäksi lastenteatteriesityksiä
lähialueiden kouluille ja päiväkodeille. Teatteri Tuikkeen Ville ja Valle lastenteatteriesityksiin kutsuttiin esikoululaisia. Joulukuussa 1. ─2.-luokkalaiset
pääsivät katsomaan kirjastolle Pikku Pixin huikea avaruusseikkailu lastenteatteriesitystä. Teatteri Tandemin Karius och Bactus -näytelmää puolestaan pääsivät katsomaan alueen ruotsinkieliset koululaiset. Kirjailijavieraana
Masalan kirjastossa kävi lastenkirjailija Jon Menna ja lähikoulujen 3.luokkalaisia.
Kirjaston tarjoamia kokoustiloja käytettiin vuoden aikana ahkerasti. Tiloja hyödynsivät paikalliset seurat ja yhdistykset. Myös näyttelytila oli vuoden aikana
aktiivisessa käytössä.
Marraskuun 10. päivä Masalan asukasyhdistys piti kirjastossa 35vuotisjuhlansa. Mukana tapahtumassa olivat asukasyhdistyksen ja kirjaston lisäksi ainakin kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, Masalan martat, MasKi ja Masalan
nuorisoteatteri ja seurakunnan kuoro.
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 1435. Lisäksi kirjastoon päästettiin koululuokkia ja päiväkotiryhmiä vierailulle myös aukioloaikojen
ulkopuolella.
Satutunteja pidettiin perjantaiaamuisin ja kesällä kirjastossa järjestettiin lisäksi
yksi satupiknik lapsille. Esikoululaisille pidettiin kirjaleikkejä, ekaluokkalaiset
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saivat kirjastonkäytön opetusta ja neljäsluokkalaiset tiedonhaun opetusta. Lisäksi tehtiin kirjavinkkauksia eri vuosiluokille.
Veikkolan kirjasto sai vuoden alussa myös oman lukukoiran. Pieni Pete-koira
kävi emäntänsä kanssa kirjastolla kerran viikossa kuuntelemassa lasten lukuharjoituksia. Myös muutama koululuokka tuli tapaamaan lukukoiraa kirjastolle.
Kirjasto sai käyttöönsä vuoden alussa myös vhs-kasettien digitointilaitteen, joka
oli vuorokuukausin Veikkolan ja Masalan kirjastoissa.
Yhteistyö veikkolalaisen hoitokodin Villa Metsälammen kanssa jatkui. Kirjastossa koottiin ja vaihdettiin kuukausittain kirjakassit asukkaiden toiveiden mukaan.
Keväällä Veikkolan kirjasto meni mukaan Celian Kirjasto kaikille -hankkeeseen,
jonka tarkoituksena on tuoda Celian tarjoamat äänikirjat ym. palvelut lähemmäs
niihin oikeutettuja. Celian äänikirjoja on voinut lainata Veikkolan kirjastosta keväästä 2014 lähtien.
Kirjastossa järjestettiin lisäksi keväällä ja syksyllä Veikkolan historiaa käsittelevät luennot. Esitykset piti veikkolalainen Pirkko Kautto. Myös Kirkkonummen
musiikkiopisto piti sekä keväällä että syksyllä musanurkat Veikkolan kirjastolla.
Kirjaston alakerran Rotko-salia käytettiin kirjaston omien tilaisuuksien lisäksi
vuoden aikana säännöllisesti senioreiden atk-opetukseen (vetäjä Pirkko Iivari),
Kirjaston ystävien järjestämien sarjakuvakerhon (Jarin sarjispaja) ja nuorisoteatterin harjoituksiin ja Veikkolan avoimen taidekerhon kokoontumisiin. Lisäksi
Rotko-salia käytettiin paikallisten yhdistysten ja seurojen kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin.
Kirkkonummen kirjaston ystävät ry. oli vuoden mittaan taas aktiivisesti mukana
kirjaston tapahtumissa. Kirjastossa kokoontui vuoden aikana kaksi Kirkkonummen kirjaston ystävien järjestämää lukupiiriä: kerran kuukaudessa kokoontuva
kirjallisuuspiiri "Lukulampun alla" ja syksyllä kokoontumisensa vuoroviikoin
aloittanut Senioreiden lukupiiri.
Kirjaston ystävät kustansivat myös keväällä järjestetyn Onnellinen prinssi satutyöpajan kirjastolla kolmelle Veikkolalaiselle 1.–2.-luokalle. Kaksipäiväisissä pajoissa tutustuttiin Oscar Wilden satuun ja tehtiin siitä omia ääni- ja videotulkintoja. Pajan järjesti teatterin ja sirkuksen ammattilaisten ryhmä ao. sydän.
Kirjastossa pidettiin vuoden aikana myös neljä Novelleja ja neuleita -lukuiltaa ja
kaksi runopiknikiä yhdessä Kirjaston ystävien ja Veikkolan Kartanoteatterin
kanssa. Vuoden viimeisessä Novelli-illassa mukana olivat myös Veikkolan martat ja Veikkolan salainen sukkaseura.
Kirjastossa pidettiin syksyllä runoviikko. Viikon aikana kirjaston näyttelytilassa
oli esillä veikkolalaisten koululuokkien syysaiheisia runoja ja piirustuksia. Lisäksi yhdelle koululuokalle pidettiin runopaja kirjastolla, järjestettiin kaksi lorutuokiota päiväkoti-ikäisille ja pidettiin kaikille avoin runopiknik 23.10. sekä jaettiin pieniä runoja kirjaston asiakkaille.
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Vuoden suurin ponnistus oli Kirjaston ystävien kanssa järjestetty Tonttulauantai (22.11.). Ohjelmassa oli tuolloin nuorisoteatterin esityksiä, satu/draamatuokioita, Pikku Pixin huikea avaruusseikkailu -lastenteatteriesitys, askartelu- ja origamipajat, kirjasairaala, Veikkolan viihdelaulajien joululauluja, poniratsastusta, ulkoleikkejä, partiolaisten lettujenmyyntiä ym. Kirjastossa kävijöitä
päivän aikana oli noin 400.
Loppuvuodesta kirjastolla kävi vielä kirjailijavieras. 5.11. vieraana oli Lastenkirjailija Jon Menna ja 3.-luokkalasia Veikkolan ja Vuorenmäen kouluilta. Teatteri
Tuikkeen Ville ja Valle -lastenteatteriesitykset olivat 28.10. Esityksiin kutsuttiin
lähipäiväkotien esikoululaisia ja ekaluokkalaisia Vuorenmäestä. Lisäksi nuorisoteatteri piti kirjastolla vielä muutaman arkipäivänäytöksen, joihin kutsuttiin
päiväkotiryhmiä Veikkolan päiväkodeista.
Kirjaston näyttelytila oli vuoden aikana ahkerassa käytössä ja myös muutamia
avajaisia juhlistettiin. Myös kirjastolla kokoontuneet taidekerho ja sarjakuvapaja
pitivät omat näyttelynsä avajaisineen sekä kevät-, että syyskauden päätteeksi.

Sosiaalinen kirjastotyö
Kirkkonummen vanhainkodin siirtokirjakokoelmasta lainattiin 35 asiakkaalle
760 lainaa. Terveysaseman vuodeosastolla ja päiväosastolla on siirtokirjakokoelma, josta lainattiin 61 asiakkaalle 750 lainaa. Palvelukeskukselle toimitettiin 528 lainaa ja Lehmuskallion hoivakotiin 15 asiakkaalle 936 lainaa. Kotipalvelua käytti 34 asiakasta, jotka lainasivat 1151 kirjaa. Daisy-äänikirjoja näkövammaisten kirjastosta toimitettiin pääkirjastosta 538 kappaletta18 asiakkaalle.
Veikkolan kirjastosta niitä välitettiin 48 lainaa ja Masalan kirjastosta 8 lainaa.

