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TOIMIPAIKAT JA AUKIOLOAJAT 2018 
 
Joensuun pääkirjasto, Koskikatu 25, 80101 Joensuu (4217 m2) 
ma-pe 10–20, la 10–16, su lukusali 10–15 (kesällä ma-pe 10–19, la auki lukusali 10–15) 
 
Enon kirjasto, Alapappilantie 6 D, 81200 Eno (595 m2) 
ma ja to 13–19; ti, ke ja pe 10–16 
(kesällä ma ja to 13–19; ti, ke, pe 10–16) 
 
Heinävaaran kirjasto, Heinävaaran koulu, Isäntäläntie 1, 82110 Heinävaara (125 m2) 
ti 11–18 (suljettu 20.6.–13.8.) 
 
Karsikon kirjasto, Karsikon koulu, Kettuvaarantie 28, 80260 Joensuu (245 m2) 
ma, ke, to 10–19, ti 12–16 (asukasyhdistys), pe 9–16 
(kesällä ma 13–19; ti, ke ja pe 10–16, to 10–17) 
 
Kiihtelysvaaran kirjasto, Aprakkatie 2, 82140 Kiihtelysvaara (512 m2) 
ma 14–19, ti 8–15, ke 10–15, to 14–19, pe 10–15; lehtisali auki päivittäin klo 8 alkaen 
(kesällä 17.7. – 13.8.: ma 14–19, ke ja pe 10–15) 
 
Kontiolahden kirjasto, Puutarhatie 5, 81100 Kontiolahti (722 m2) 
ma ja to 13–19, ti ja ke 10–19, pe 10–15 (suljettu remontin takia 1.5.–14.10.)  
 
Lehmon kirjasto, Kylmäojantie 49, 80710 Lehmo (286 m2) 
ma-to 13–19, pe 10–15 
 
Liperin kirjasto, Keskustie 12, 83100 Liperi (807 m2) 
ma, ke, pe 10–16, ti ja to 12–19  
Lehtilukusali avoinna arkisin klo 10 alkaen. 
(kesällä ma, ke, pe 10–16, ti ja to 12–19) 
 
Nepenmäen kirjasto, Kärpänkatu 7, 80230 Joensuu (238,5 m2) 
ma, ke, pe 10–16, ti ja to 13–19 
 
Outokummun kirjasto, Koulukatu 7, 83500 Outokumpu (895 m2) 
ma 10–19, ti-to 12–19, pe 10–16 (lehtisali auki arkisin klo 8 alkaen) 
(kesällä ma 10–18, ti-to 11–18, pe 10–16) 
 
Polvijärven kirjasto, Polvijärventie 4 B, 83700 Polvijärvi (526 m2) 
ma, ti, to 10–18, ke ja pe 11–16, lehtisali aukeaa päivittäin klo 9.  
(kesällä ma, ke, pe 10–15, ti ja to 10–18)  

 

Pyhäselän kirjasto, Opettajantie 3 a, 82200 Hammaslahti (522 m2) 
ma-to 13–19, pe 9-16 (kesällä ma ja ke 13–19, ti ja to 10–16, pe 9–15) 
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Rantakylän kirjasto, Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu (489 m2) 
ma 10–19, ti-to 13–19, pe 10–16 (kesällä ma ja pe 10–16, ti-to 13–19) 
 
Reijolan kirjasto, Urheilupuistontie 2, 80330 Reijola (391 m2) 
ma-to 13–19, pe 10–16 (kesällä ma ja ke 13–19, ti ja to 10–16, pe 9–15) 
 
Tuupovaaran kirjasto, Vesitornintie 5 b, 82730 Tuupovaara (375 m2) 
ma ja to 14–19, ke 10–15, pe 10–15 (suljettu 1.6.–11.6 ja 30.6.–1.9.; 12.6.–29.6.2018 
auki ma-pe kello 11-15 väistötiloissa Tuupovaaran Ullakolla) 
 
Uimaharjun kirjasto, Harjunraitti 9, 81280 Uimaharju (86 m2) ti 13–19 ja pe 10–16 
(kesällä ti 13–19, pe 10–16) 
  
Viinijärven kirjasto, Kirkkotie 4, 83400 Viinijärvi (150 m2) 
ma 11–16, ti 12–19 (kesällä ti 12–18), pe 10–15 (suljettu 9. – 15.7.) 
 
Ylämyllyn kirjasto, Tehtaantie 8, 80400 Ylämylly (136 m2) 
ma, ke ja to klo 12–19 (kesällä ma ja ke 12–18)  
 

Potilaskirjastot: 

 Siilaisen sairaala (12,5 m2 ) 
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KIRJASTON KÄYTTÖ, KOKOELMAT JA PALVELUT 

 

Uusia ja uudistuneita tiloja Nepenmäeltä Kontiolahteen 

Vuoden 2018 merkittävimpiä tapahtumia Joensuun seutukirjastossa oli uuden Nepenmä-
en kirjaston avautuminen Nepenmäen koulun yhteyteen. Kirjaston suunnittelussa paino-
tettiin tilojen muunneltavuutta. Uuden kirjaston keskeinen elementti on monikäyttöiset 
lukuportaat jotka toimivat sekä katsomona että asiakkaiden oleskelutilana. Lukuportaiden 
edessä olevia kirjahyllyt ovat siirrettävissä. Nepenmäen kirjaston kuuluu myös koulun 
kanssa yhteinen mediateekki. Mediateekki on varattavissa ja käytettävissä opetustilana 
sekä rauhallisena lukutilana. Nepenmäen kirjastossa muunneltavuus näkyy lisäksi kan-
nettavien tietokoneiden käyttämisenä. Nepenmäen kirjaston toiminta käynnistyi vauhdik-
kaasti syksyn 2018 aikana ja erityisesti koulun oppilaat ovat ottaneet tilan nopeasti omak-
seen. Uudet tilat ovat mahdollistaneet uudenlaisten tapahtumien järjestämisen kirjastos-
sa. Kirjastossa on järjestetty esimerkiksi keikkoja, koko kirjaston koulutustilaisuus ja eloku-
vanäytös. 

Joensuun pääkirjaston tiloissa toteutettiin vuoden 2018 lopussa useita muutoksia, joista 
tärkeimpiä olivat wc-tilojen ja hissin remontti. Wc-remontissa luovuttiin erillisistä miesten 
ja naisten wc-tiloista. Uusissa wc-tiloissa on kaikille yhteinen käsienpesutila ja yksityiset ja 
tilavat wc-eriöt.  Uudistuksen myötä wc-tiloissa on aiempaa vaivattomampaa käydä avus-
taja-avustettava-parien, perheiden ja sukupuolivähemmistöjen. Muutoksesta kerättiin pa-
lautetta asiakkailta. Noin 75 prosenttia palautteesta oli kiittävää ja muutosehdotusten 
pohjalta tehtiin useita muutoksia. Esimerkiksi naulakoiden paikkaa muutettiin ja inva-
wc:hen lisättiin peilit. Uuden hissin asennuksen myötä pääkirjaston tilojen saavutettavuus 
parani. Remontin yhteydessä levennettiin hissin oviaukkoa, jotta myös kaksostenrattaat ja 
pyörätuolit mahtuvat hissiin entistä sujuvammin. Lasten ja nuorten osastolla saatiin tule-
van remontin tilasuunnitelma valmiiksi. Remontin rahoitus selviää myöhemmin. Musiikki-
osastolla vaihdettiin savunpoistoikkunat tarvittaessa manuaalisesti avattaviksi. Avattavat 
ikkunat tuovat jatkossa helpotusta musiikkiosaston kuumuuteen kesäaikoina. Asiakaskah-
vila Pilkussa vaihdettiin osa ikkunoista lämpölaseiksi. 

Kirjastojen tiloja uudistettiin muuallakin. Tuupovaaran kirjastossa siirryttiin kesällä 2018 
Osuuspankilta vuokrattuihin tiloihin aiempaa keskeisemmälle paikalle Tuupovaaran kes-
kustaan. Viinijärven ja Ylämyllyn kirjaston tiloissa otettiin käyttöön varausten omatoimi-
hyllyt. Kontiolahden kirjastossa tiloja uudistettiin muuttamalla lehtisalista kokous- ja 
näyttelytila. Työtila yhdistettiin lainaussaliin ja muutettiin lehtisaliksi, sekä työtilat siir-
rettiin entiseen kokoussaliin. Lisäksi remontissa tehtiin kirjaston sisäänkäynnistä esteetön 
muuttamalla ovet automaattisesti avautuviksi. Remontin myötä kirjaston tilojen sisäilma 
parani huomattavasti.  

 

 

6 



 

 

Finna muutti Vaara-kirjastojen ilmeen verkossa  

Kesällä 2018 Vaara-kirjastot otti käyttöön uuden verkkokirjaston osoitteessa vaa-
ra.finna.fi. Kirjasto liittyi osaksi valtakunnallista Finna-hakupalvelujen kokonaisuutta. Finna 
korvaa vaiheittain suomalaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden asiakkaille suunnattu-
ja verkkopalveluita. 
 
Vaara-kirjastoissa muutos uuteen sivustoon tapahtui asteittain. Uudet sivut otettiin 
käyttöön vanhojen sivujen rinnalle kesäkuussa 2018. Syksyn 2018 ajan sekä uudet että 
vanhat verkkosivut toimivat rinnakkain ja samanaikaisesti uuden verkkokirjaston sisältöjä 
täydennettiin. Lopullinen siirtymä uusiin sivuihin tapahtui vuoden vaihteessa 2019. 

 
Vaara-kirjastojen verkkosivuilla käytiin 388 761 kertaa. Verkkokirjaston 
kautta asiakkaat saattoivat tehdä varauksia ja uusia lainojansa, sekä 
seurata kirjaston ajankohtaisia tapahtumia tai tutustua palveluihin. Uu-
tena palveluna verkkokirjastossa on mahdollisuus yhdistää huoltajan 
tiliin huollettavien kirjastokortit. Finna-verkkokirjastossa nostetaan 
aiempaa enemmän esiin kiinnostavia valtakunnallisia sisältöpalveluja, 
esimerkiksi erilaisten blogien, Kirjasammon kirjavinkkien ja Kirjastokais-
tan videoiden kautta.  

 

E-kirjojen lainaus on kasvussa  

Joensuun seutukirjaston toimipisteissä lainattiin yhteensä  
2 113 172 kertaa, ja kirjastokäyntejä tilastoitiin 1 119 182 kappa-
letta. Lainaamisen ja muun asioinnin lisäksi asiakkaat etsivät kirjas-
tojen tietopalvelusta vastauksia erilaisiin arjen kysymyksiin ja tie-
dontarpeisiin. Vuoden aikana tilastoitiin 110 061 tietopalvelutapah-
tumaa koko seudun pisteissä kerran kuussa otettavilla tietopalve-
luotannoilla. Tietopalveluun kuului esimerkiksi aineiston paikantamista 
ja etsimistä, mutta myös syvällisempää tiedonhakua ja neuvontaa. Kir-
jastoautojen kautta lainattiin 198 154 kertaa. Seudun kolmella kirjasto-
autolla oli yhteensä 267 pysäkkiä. 

 
Vuonna 2018 seutukirjasto tarjosi asiakkailleen 
786 786 niteen kokoelman, josta oli kirjoja 678 003, 
musiikkiäänitteitä 50 316, nuotteja 20 585, videotal-
lenteita 17 057 sekä muita aineistoja kuten pelejä, 
soittimia ja näyttelylaukkuja 8216 kappaletta. Kokoelmiin kuului yhteen-
sä noin 500 eri sanoma- ja aikakausilehteä. Kokoelmiin hankittiin kirjoja 
35 184 nidettä, joista reilu yksi kolmasosa hankittiin Joensuun pääkirjas-
tolle.  
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Musiikkiaineistoja hankittiin 1831 kappaletta, elokuvia 735 kappa-
letta ja muita aineistoja 475 kappaletta. Vanhentunutta ja huo-
noon kuntoon mennyttä aineistoa poistettiin kirjastosta yhteensä 
84 716 nidettä.  
 
E-kirjaston kokoelmiin hankittiin lisenssi yhteensä 520 e-kirjaan 
Ellibs-palvelun välityksellä. Vuoden lopussa asiakkailla oli käytös-
sään Vaara-kirjastojen yhteiskokoelmassa 932 eri e-kirjaa. Seutu-

kirjaston asiakkaiden e-lainat nousivat edellisen vuoden 4861 lainasta peräti 8709 lainaan, 
eli noin 79 %. Rockway-palvelu tarjosi asiakkaille soittotunteja omalla kirjastokortilla.  
E-lehtiä tarjottiin asiakkaille ePress-palvelun ja PressReaderin kautta.  
 

Pedagogista työtä digineuvonnasta kirjavinkkauksiin  

Kirjavinkkauksia ja medialukutaitoon liittyviä koulutuksia järjestettiin 307 ryhmälle, joiden 
mukana tilaisuuksiin osallistui 6049 ihmistä. Tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetusta jär-
jestettiin 175 ryhmälle, joiden mukana opetukseen osallistui 2780 ihmistä. 
 
Lasten ja nuorten kirjastotyössä yhteistyötä tehdään tiiviisti 
koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Kaikille Joensuun 
seudun ensimmäisen luokan oppilaille seudun kirjastot jär-
jestävät kirjastokäytön opetuksen. Neljännen luokan oppi-
laille järjestetään kirjavinkkaus ja seitsemännen luokan op-
pilaille mediapaja, jossa käsitellään erityisesti medialuku-
taitoa. Edellä mainitut sisällöt ovat osa Kulttuurin virta -
kulttuuripolkua, joka tarjoaa kulttuurielämyksiä joensuulai-
sille koululaisille koko peruskoulun ajan. Lisäksi kirjastot 
järjestävät pyynnöstä säännöllisesti sekä kirjavinkkauksia 
että kirjastokäytön opetusta lapsille ja nuorille. Myös kirjas-
toautot osallistuvat lasten ja nuorten kirjastotyöhön aktiivi-
sesti. Kirjastoautot pysähtyvät niiden koulujen ja päiväkotien läheisyydessä, joiden lähellä 
ei ole kirjastoa. Kirjastoauton henkilökunta osallistuu myös kirjavinkkauksien ja kirjaston 
käytön opetuksen järjestämiseen.  
 
Kirjasto järjestää opetusta myös aikuisille ja senioreille. Kirjastonkäytön ja tiedonhaun 
opetusta järjestetään säännöllisesti muun muassa maahanmuuttajaryhmille ja aikuisopis-
kelijoille. Aikuisten kirjavinkkauksia järjestettiin kirjastojen lisäksi myös erilaisissa lukupii-
reissä ja esimerkiksi seurakuntatalolla. Myös digineuvonta on keskeinen osa kirjastojen 
palveluita. Digineuvontaa järjestetään osana normaalia asiakaspalvelua sekä erilaisissa 
digineuvontatapahtumissa. Joensuun pääkirjastossa Joen Severi järjestää vertaisohjausta 
säännöllisesti kerran viikossa. Joensuun seutukirjasto on mukana maakunnallisessa Valtio-
varainministeriön rahoittamassa digitukipilotissa, jossa alueelle luodaan digineuvojien 
verkosto. Hanketta vetää Maakuntaliitto 2018–2019. 
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Kirjaston kotipalvelu palvelee niitä asiakkaita jotka eivät voi itse asioida kirjastossa esi-
merkiksi sairauden, vamman tai iän takia. Kirjasto järjestää lisäksi useisiin palvelukoteihin 
siirtokokoelmia. Joensuun seutukirjastoon kuuluu myös Siilaisen terveyskeskuksen laitos-
kirjasto. Laitoskirjasto palvelee asiakkaitaan kerran viikossa. 
 

Kirjaston nuorille suunnattu työ sai erityishuomiota, kun Joensuun pääkirjaston informaa-

tikko Pia Rask-Jussila ja Enon ja Uimaharjun kirjastonhoitaja Mari Rintala palkittiin nuori-

sopalkinnolla Joensuun kaupungin 170-vuotisjuhlassa. Joensuun seutukirjasto palkittiin 

myös ansioituneesta vinkkaustoiminnasta Ukrin Vuoden kynä 2018 -palkinnolla.  

 

Tapahtumia vauvakemuista veteraanien päivän konserttiin  

Vuoden 2018 aikana Joensuun seutukirjastossa järjestettiin 969 tapahtumaa. Tapahtumis-
ta 662 liittyi kirjallisuuteen tai lukemisen edistämiseen. Osallistujia tapahtumissa oli yh-
teensä 21 859. Tapahtumia kohdistettiin aina vauvaperheistä senioreihin ja tapahtumien 
teemat vaihtelivat digituesta jazziin.  
 
Merkittävä osa kirjastojen järjestämistä tapahtumista 
suunnattiin lapsille, nuorille ja perheille.  Alle kouluikäisil-
le järjestetään satutunteja säännöllisesti lähes kaikissa 
kirjastoissa. Koululaisille on suunnattu erilaisia teemalli-
sia kirjallisuustapahtumia, pelitapahtumia, elokuvanäy-
töksiä ja askartelutapahtumia. Pääkirjaston lastenosas-
tolla tapahtumien kohdentamiseen on kiinnitetty erityis-
tä huomiota. Vauvaperheille järjestettiin pääkirjastolla 
muun muassa vauvakemut, nuorille iltakirjasto ja pikku-
joulut yhdessä nuorisokeskus Whisperin kanssa. Koululai-
sille ja lapsiperheille keskitettiin tapahtumia koulujen lo-
ma-ajoille. Esimerkiksi slime-työpajassa oli talvilomalla yli 
200 innokasta osallistujaa. Pääkirjastolle palkattiin myös kesäksi nuoria töihin kirjaston 
kesälomapäiville. Enon kirjastossa järjestettiin muun muassa Liisa Ihmemaassa -päivä ja 
Harry Potter-tapahtuma. Liperin kirjasto järjesti Esko-Pekka Tiitisen kirjailijavierailulle pai-
kallisiin kouluihin. Kirjastoauto Mysteeri edusti kirjastoa Vekararokissa ja Lastenpopissa. 
Yhteistyötä on lasten ja nuorten tapahtumissa tehty muun muassa Joensuun nuorisotoi-
men, koulujen, varhaiskasvatuksen, Sanaratas ry:n, 4H-yhdistyksen sekä lukukoirien kans-
sa. 
 
Kulttuurin monet osa-alueet olivat kattavasti edustettuna kirjastojen järjestämissä tapah-
tumissa. Aikuisten kirjavinkkaukset ja novellikoukut ovat vakiinnuttaneet paikkansa kirjas-
tojen tapahtumatarjonnassa. Myös lukupiirit, kirjailijavierailut ja lausuntaillat ovat voimis-
saan. Kirjaston työntekijät kävivät vinkkaamassa kirjoja ja esittelemässä kirjaston toimin-
taa esimerkiksi seurakuntakeskuksessa ja useissa lukupiireissä. Yhteistyötä kirjallisuusta-
pahtumien järjestämisessä on tehty esimerkiksi Runon Ystävät ry:n, kansalaisopiston ja 
Ukri ry:n kanssa. Kädentaidot ovat päässeet näkyviin muun muassa Pyhäselän askarteluta- 
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pahtumissa ja Rantakylän käsityöilloissa. Joensuun pääkirjastolla ja Uimaharjun kirjastossa 
järjestettiin myös päivätanssit yhteistyössä kaupungin liikuntatoimen kanssa. 
 
Musiikkitapahtumien skaala ulottui pop- ja rockmusiikista kuorolauluun.  Ensimmäistä 
kertaa Joensuun pääkirjastossa järjestettiin syksyllä 2018 innostuneen vastaanoton saanut 
bändikatselmus. Onnistunutta tapahtumaa aiotaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Kesällä 
järjestettiin myös perinteinen Takapiharock, jonka teemana oli tällä kertaa monikulttuuri-
suus. Veteraanipäivän konsertti ”Evakon laulu”, esiintyjinä oopperalaulaja Jukka Romu ja 
harmonikkataiteilija Arto Tarkkonen, keräsi Muikku-salin täyteen yleisöä.  Yhteistyö mu-
siikkitapahtumien järjestämisessä on ollut luontevaa sekä kaupunginorkesterin, konserva-
torion, Karelia-ammattikorkeakoulun, Jazz-kerhon, kuorojen että paikallisten bändien 
kanssa. Uusi yhteistyömuoto pääkirjaston musiikkiosastolla on ollut Karelia ammattikor-
keakoulun musiikkipedagogian opiskelijoiden järjestämät luennot. Myös muissa seudun 
kirjastoissa järjestetään konsertteja yhteistyötahojen kanssa. Esimerkiksi Outokummussa 
järjestettiin Tomi Paldaniuksen kitarakonsertti. 
 
Joensuun seutukirjaston toimipisteet olivat usein mukana oman alueensa tapahtumissa. 
Seutukirjasto oli läsnä esimerkiksi Heinävaaran MM-tatissa, Kiihtelysvaaran kesämarkki-
noilla, Liperin perheiden päivässä, Polvijärvi-päivillä, Reijolan Syyshavinoissa, Eno-päivillä 
ja Hammaslahden talvitapahtumassa. Kirjastoautot olivat mukana muun muassa Uuden 
suomalaisuuden juhlassa, Outokummun Outopia-päivillä, runokaraokessa Popkadulla ja 
Joen yössä. 

 
Kirjastojen tilat taipuivat vuonna 2018 kirjastojen oman toiminnan lisäksi myös ulkopuo-
listen toimijoiden käyttöön. Kirjastojen tiloja käytettiin presidentinvaalien äänestyspaikka-
na ja pääkirjastolla säännöllisesti Punaisen ristin veripalvelun toimintaan. Joensuun pää-
kirjaston pihassa harrastettiin kaupunkiviljelyä. 
 
Joensuun seutukirjaston toimipisteissä järjestettiin vuonna 2018 yhteensä 594 näytte-
lyä. Esimerkiksi Outokummussa pidettiin Morsiuspuvun matka -valokuvanäyttely ja Py-
häselässä oli esillä Oleg Tchoumakin vesivärimaalauksia. Kirjastot nostavat säännöllisesti 
esiin omaa aineistoaan kirjanäyttelyiden avulla: esimerkiksi pääkirjastolla järjestettiin cp-
vammoista kertova kirjanäyttely maailman cp-päivän aikaan yhteistyössä cp-liiton kanssa. 
Joensuun pääkirjaston musiikkiosasto järjesti Oskar Merikannon elämää ja tuotantoa 
esittelevän näyttelyn. Huumoriakaan näyttelyistä ei jäänyt uupumaan, kun Rantakylän kir-
jaston työntekijät reagoivat kirjaston tietokoneen varastamiseen järjestämällä Älä varasta
-kirjanäyttelyn loppuvuonna 2018. 
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MAAKUNTAKIRJASTOSTA ALUEELLISEKSI KEHITTÄMISKIRJASTOKSI 
 
Perinteinen maakuntakirjastotoiminta lakkasi vuoden 2017 lopussa ja entisten maakuntakir-
jastojen tehtävät jaettiin yhdeksälle alueellisesta kehittämistoiminnasta vastaavalle kirjastol-
le. Opetusministeriön asetus annettiin lokakuussa 2017 ja Joensuun seutukirjasto nimettiin 
vastaamaan Pohjois-Karjalan kuntien kirjaston kehittämisestä. Vuosi 2018 oli toiminnan kan-
nalta suunnittelua, toiminnan käynnistämistä sekä verkostoitumista muiden alueellista ke-
hittämistehtävää tekevien kirjastojen ja kirjastolaisten kanssa. 

 

Alueellinen kehittämiskirjastotoiminta vuonna 2018 

Joensuun seutukirjaston kirjastopalvelujohtajarekrytoinnin ollessa kesken alueelliseen ke-
hittämiskirjastotyöhön kuuluvat tehtävät jaettiin useammalle henkilölle ja päätoiminen alu-
eellisesta kehittämiskirjastotoiminnasta vastaava informaatikko palkattiin vasta vuoden 2019 
puolella. 

Vuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet olivat: 

1. Osaamisen kehittäminen: täydennyskoulutussuunnitelman tekeminen ja koulutuspäivien 
järjestäminen (mm. Uutta kohti - digitaalisuus muuttaa kirjastotyötä sekä 22.11.2018 Ohjaa-
misen aakkosia - koulutukset). 

2. Yhteistyön edistäminen: työryhmätoiminnan koordinointi sekä valtakunnallisiin verkostoi-
hin osallistuminen 

3. Hyvien käytänteiden levittäminen: asiantuntijatiedon levittäminen mm. hankesuunnitte-
lussa, ja aktiivinen tiedottaminen alueella. 

 

Maakuntakokoelma ja kaukopalvelu 

Entisen maakuntakirjastotoiminnan ylläpitämä kokoelma siirtyi osaksi Joensuun seutukirjas-
ton peruskokoelmaa, jossa sen ylläpidosta huolehtii Joensuun pääkirjaston tietopalvelu ja 
sitä kehitetään kirjaston kokoelmapolitiikan mukaisesti. 

Kokoelmaan hankitaan Pohjois-Karjalaan, Laatokan Karjalaan sekä karjalaisuuteen ja orto-
doksisuuteen liittyvää aineistoa. Kokoelmaan on hankittu mm. kirjoja, lehtiä, karttoja, mikro-
filmejä ja muuta av-aineistoa. Vuoden 2018 lopussa rekisteröidyn aineiston määrä oli 26 
503. Paikallisia pienpainatteita, kuvia ja postikortteja on digitoitu DigiKoivikko-tietokantaan.  

Pohjoiskarjalaisten kirjailijoiden Latvavesiltä-tietokannassa on yli 350 kirjailijan ja omakus-
tantajan tiedot. Myös Käkönen-artikkeliviitetietokantaan tallennettiin tietoa maakuntako-
koelman sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleista. Tallennus on osaksi hajautettu alueen kirjas-
toille. 
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Pohjois-Karjalan Kaski-musiikkisivujen ylläpidosta huo-
lehti musiikkiosasto, samoin kuin Pohjois-Karjala-
kokoelman musiikki- ja nuottihankinnoista sekä musiik-
kialan kirjallisuuden hankinnoista. Musiikkiaineisto si-
jaitsee kokonaan Joensuun pääkirjaston musiikkiosas-
tolla. 

Vaara-kirjastojen kokoelmista lähetettiin muualle Suo-
meen aineistoa kaukolainaksi. Kaukolainoja lähetettiin 
yhteensä 1063 kappaletta.  

Seutukirjaston asiakkaille tilattiin kaukolainoja yhteensä 
1421 kappaletta. Näistä Joensuun osuus oli 939 kauko-
lainaa. Monikielisestä kirjastosta tilattiin siirtokokoelmi-
na eri kielten kokoelmia lapsille ja aikuisille. 
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HANKKEET JA PROJEKTIT 

 
Joensuun pääkirjaston lasten ja nuorten osasto oli mukana Robobisnes-hankkeessa, jossa 
kirjastolle toteutettiin koodauspajoja. Kohti uutta kirjastoa -hankkeessa kehitettiin lasten 
ja nuorten palvelukonseptia ja suunniteltiin osaston tulevaa remonttia. Lisäksi lasten ja 
nuorten osasto käynnisteli lasten lukemiseen liittyvää yhteistyötä Petroskoin kirjaston 
kanssa. 
 
Liperin kirjastot olivat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Liperin kunnan ide-
oimaa Sukella satuun -lukukampanjaa, jossa nostetaan esiin lasten ja aikuisten yhteistä 
lukuaikaa ja lukemisen merkitystä lapsille ja nuorille. Kampanja alkoi marraskuun alussa ja 
jatkuu v. 2019 huhtikuun loppuun asti. 
 
Uimaharjun koulu, nuorisopalvelut ja kirjasto osallistuivat yhdessä nuorisovaihtoon, jos-
sa vietettiin viikko Metsäkartanossa skotlantilaisten vieraiden kanssa. Hanke liittyi osallis-
tavan budjetoinnin kokeiluun, jossa maaseudun leader-rahaa jaetaan nuorten itsensä toi-
vomaan toimintaan. 
 
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoima Ikaros: ikämiesten arjen osallisuus -
hanke jalkautui Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran alueelle kirjastoauton mukana. Hankkee-
seen sisältyi ryhmätoimintaa ja yksilöllistä työtä, kuten keskusteluapua ja matalan kynnyk-
sen palveluohjausta. Toiminta-alueena oli Rantakylä, Eno ja Kiihtelysvaara. Outokummus-
sa toteutettiin Nähdään kirjastossa! -hanketta, kun Heinävaaran kirjasto puolestaan oli 
mukana Koko kylä yhdessä -projektissa. 
 
Lasten ja nuorten lukemista kehitettiin yhteisvoimin maakunnallisessa Vaarallinen luku-
diplomi -hankkeessa, joka pyrkii vastaamaan uuden opetussuunnitelman tarpeisiin. Myös 
kirjastojen seniorityö on löytänyt paikkansa seutukirjaston toimipisteissä. Tuupovaarassa 
on yhteistyö palvelukeskus Hopearinteen kanssa ollut tiivistä. Kirjasto on esimerkiksi esi-
tellyt muistelulaukkuja Palvelukeskuksen omaistapahtumassa. Joensuussa saatiin uutta 
energiaa seniorityöhön palkkaamalla kirjastonhoitaja Tuija-Kaisa Teikari edistämään se-
niorityötä loppuvuodesta 2018. Työn tulokset näkyvät vuoden 2019 vuosikertomuksessa. 
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HENKILÖSTÖ 
 

Joensuun seutukirjastossa oli vakinaisissa viroissa tai toimissa 

79 henkilöä. Tilapäisesti eri työntekijöitä eri aikoina pitkin 

vuotta työskenteli kirjastossa esimerkiksi työkokeilussa, kun-

touttavassa työtoiminnassa tai eri oppilaitosten kirjastohar-

joittelijoina. Kirjaston palkkalistoilla olevien työntekijöiden 

määrä henkilötyövuosissa mitattuna oli 83,84, joista kirjasto-

alanammattilaisten osuus oli 74,87 henkilötyövuotta. Muiden 

kuin suoraan kirjaston palkkalistoilla olevien henkilötyövuosia 

kertyi 17,54. Yhteensä henkilötyövuosia kertyi 101,38. Tilapäis-

ten osuus palkatuista oli 10,82 henkilötyövuotta. 

Kirjastoalan harjoittelijoita oli Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, Oulun yliopistolta ja 

Keudalta. Työelämään tutustujia kävi viikon kestävällä rupeamalla useista eri yläkouluista. 

Lisäksi kirjastoissa oli muutamia suomen kielen harjoittelijoita. 

Henkilökunta kustannuspaikoittain vuoden lopussa 

Eno       4 

Joensuu             33 

Kontiolahti      7 

Liperi      7 

Outokumpu     5 

Polvijärvi      2 

Pyhäselkä      7 

Kirjastoautot     8 

Yhteiset palvelut    6 

 

Henkilöstön täydennyskoulutus 

Henkilökunnan koulutuspäivien määrä vuonna 2018 oli 283 päivää. Koulutuspäiviin osal-

listuminen on tilastojen mukaan ollut viime vuosina hienoisessa laskussa: koulutuspäiviä 

kertyi kuluneena vuonna henkilötyövuotta kohti 3,7. Seutukirjasto haki vielä rooliaan alu-

eellista kehittämistehtävää hoitavana kirjastona ja osittain siksi omia koulutustilaisuuksia 

järjestettiin nyt poikkeuksellisen vähän. Myös henkilöstövaje vaikutti asiaan. Toisaalta 

koulutuksia oli yhä useammin mahdollista seurata etäyhteyden kautta, mikä on selvästi 

parantanut myös pienten toimipisteiden mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin. 
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Seutukirjaston sisällä koulutuksia suunniteltiin johtoryhmässä sekä muutamia kertoja ko-

koontuneessa koulutustyöryhmässä. Paria poikkeusta lukuun ottamatta seutukirjaston 

järjestämät koulutuspäivät olivat avoimia koko maakunnan kirjastohenkilöstölle. Koulu-

tuksista tiedotettiin yhteisen verkkoaseman Koulutuskalenterissa, Kirjaston uutisissa, 

aluetiedotteissa ja tarvittaessa sähköpostilla.  

Seutukirjaston järjestämissä koulutuksissa aiheina oli luke-

misen edistäminen, ohjaamistilanteet, digitaalisuuden tuo-

mat muutokset sekä some-viestintä ja markkinointi. Kah-

dessa seutukirjaston koko henkilökunnalle suunnatussa 

koulutuspäivässä käsiteltiin kirjaston ajankohtaisia asioita ja 

virkistyttiin liikunnan ja elokuvan parissa. Digituokioiden 

avulla henkilökuntaa kannustettiin kehittämään ja ylläpitä-

mään ammatillista osaamistaan omaehtoisesti ja jakamaan 

sitä työyhteisössä. Valittiin jokin teema, esim. e-kirjat, Celia, 

Kirjasampo, johon työntekijöiden toivottiin tutustuvan 

omatoimisesti tai yhdessä työkaverien kanssa. 

Itä-Suomen aluehallintoviraston järjestämiin koulutuksiin osallistuttiin aktiivisesti, usein 

etäyhteyden avulla. Tarjolla oli useita lainsäädäntöön, mm. tietosuojaan ja kirjastolain tul-

kintoihin liittyviä koulutuksia.  

Omien erityisalojen osaamista haettiin joskus maakunnan ulkopuolelta. Esimerkiksi nuor-

ten parissa työskenteleviä kirjastotyöntekijöitä osallistui kolmipäiväiseen Nuorisomuunta-

javalmennukseen. Samalle kohderyhmälle oli suunnattu myös Nuorten kohtaaminen kir-

jastossa -koulutus. Kirjastoautoväki kokoontui Jyväskylään Kirjastoautopäiville seutukirjas-

tosta seitsemän osallistujan voimin. Kuljettajille järjestettiin myös ammattipätevyyskoulu-

tuksia kahtena päivänä. 
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YHTEENVETO KIRJASTON TALOUDESTA 

 

Henkilöstömenot   3 257 099       53,3 % 

Aineistomenot    620 830   10,1 % 

Tilakustannukset   1 542 226   25,2 % 

Muut menot   690 477   11,2 % 

 

Yhteensä    6 110 632      53,38 €/asukas 

Tuotot    1 368 395       

 

Nettomenot   4 784 499   41,80 €/asukas 
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