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ALKUSANAT

Vuosi 2019 toi seutukirjastoon mukanaan paljon henkilöstövaihdoksia. Oppimista on ollut sekä
vastatulleilla e ä heidät vastaano aneella henkilökunnalla. Ope elun ja ihme elyn rinnalla on
havai u toimeen tar umista, uusin silmin katsomista ja uudistamista – ja vanhojen hyvien
käytänteiden ihastelua.

Samaan aikaan vasta vuoden verran vastuullamme ollut alueellinen kehi ämistehtävä löysi ryh nsä.
Alueellinen kehi ämistehtävä on mielenkiintoinen haaste organisaa olle ja erilaista toimintaa kuin
maakuntakirjastotoiminta aikanaan oli.

Vaara-kirjastoilla on poikkeuksellinen lanne, kun kirjastokimppamme on täsmälleen sama alue kuin
maakuntamme, mikä taas on täsmälleen sama alue kuin alueellisen kehi ämistehtävämme alue.
Kanssamme samankaltaisessa ympäristössä toimii vain Lapin kirjastot ja sen AKE-vetäjä Rovaniemen
kaupunginkirjasto. Tilanteesta on selvät hyötynsä: samojen ihmisten kanssa toimiessa yhteistyö on
sujuvaa ja vaivatonta. Toimintamallien selkey äminen kimpan sisällä oli kuitenkin paikallaan ja
Vaarallinen verkosto -hanke vei meitä aimo harppauksen koh  järjestäytyneempää yhteistyötä
ja ukempaa esimiesosaamista.

Vuosi 2019 oli myös omatoimikirjastojen vuosi: alkuvuonna ava in Viinijärven ja Heinävaaran
omatoimikirjastot, loppuvuonna valmistel in Outokummun ja Nepenmäen omatoimikirjastoja sekä
Vaara-kirjastojen yhteistä omatoimisopimusta. Omatoimikäytön voi sanoa olevan jo hyvin luontevaa
kirjastoasioin a.

Hauska yksityiskohta asiakkaille tärkeästä uudesta palvelusta ovat eri urheiluseurojen, Botanian,
orkesterin ja tea erin kausikor t. Kausikor t ovat olleet saatavilla syksystä 2019 alkaen ja vain
pääkirjastolta, mu a ne ote in he  eri äin hyvin vastaan ja niiden avulla kirjastopalvelut saivat
taas näkyvyy ä tasa-arvoisen yhteiskunnan mahdollistajina.

Kirjastojen käy ö on valtakunnallises  o anut taas suunnan ylöspäin, ja niin se on tehnyt Joensuun
seutukirjastossakin. E-aineistojen käy ö on myös lisääntynyt en sestään. Haasteemme onkin nyt
vastata kysyntään ja kulkea asiakkaiden rinnalla koh  yhä digitalisoituvampaa maailmaa.

Suvi Pirnes-Toivanen
kirjastopalvelujohtaja
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KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA 2019-2021

Pippuri Arto, pj.
Saarelainen An , vpj.
Eteläpää Päivi
Hulmi Helena
Toivanen Ville
Honkanen Anu
Naakka Johanna
Pesonen Ma
Lähteenmäki Jarno
Pesonen Mira
Piironen Mika
Koskinen Sari
Tykkyläinen Jenna
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TOIMIPAIKAT JA AUKIOLOAJAT 2019

Joensuun pääkirjasto, Koskikatu 25, 80100 Joensuu (4217 m2)
ma-pe 10–20, la 10–16, su lukusali ja itsepalvelu 2. kerroksessa 10–16
(kesällä ma-pe 10–19, la lukusali ja itsepalvelu 2. kerroksessa 10–16)

Enon kirjasto, Alapappilan e 6 D, 81200 Eno (595 m2)
ma ja to 13–19; , ke ja pe 10–16

Heinävaaran kirjasto, Isäntälän e 1, 82110 Heinävaara (125 m2)
 11–18 , 12.8. alkaen myös to 9-15 (vain omatoimi 19.6.–12.8.)

Karsikon kirjasto, Ke uvaaran e 28, 80260 Joensuu (245 m2)
ma, ke, to 10–19,  12–16 (asukasyhdistys), pe 9–16
(kesällä ma 13-19,  12-16, ke-to 10-16, kiinni 21.6. –28.7.)

Kiihtelysvaaran kirjasto, Aprakka e 2, 82140 Kiihtelysvaara (512 m2)
ma 14-19,  8-15, ke 10-15, to 14-19, pe 10-15 (kesällä 15.7.-11.8.  10-15, to 14-19)
12.8. alkaen ma 12–18,  8–15, ke 12–18, to 10–15, pe 10–15; leh sali auki arkisin klo 8 alkaen

KonƟolahden kirjasto, Puutarha e 5, 81100 Kon olah  (722 m2)
ma ja to 13–19,  ja ke 10–19, pe 10–15

Lehmon kirjasto, Kylmäojan e 49, 80710 Lehmo (286 m2)
ma-to 13–19, pe 10–15

Liperin kirjasto, Keskus e 12, 83100 Liperi (807 m2)
ma, ke, pe 10–16,  ja to 12–19, 1.5. alkaen ma, ke, pe 10–16,  ja to 10–19

Nepenmäen kirjasto, Kärpänkatu 7, 80230 Joensuu (238,5 m2)
ma, ke, pe 10–16,  ja to 13–19

Outokummun kirjasto, Koulukatu 7, 83500 Outokumpu (895 m2)
ma 10–18,  11-18, ke 10-16, to 11-18, pe 10-16; leh sali auki arkisin klo 8 alkaen
(kesällä ma 10–18,  11-18, ke 10-15, to 11-18, pe 10-15)

Polvijärven kirjasto, Polvijärven e 4 B, 83700 Polvijärvi (526 m2)
ma, , to 10-18, ke ja pe 10-16; leh sali auki arkisin klo 9 alkaen
(kesällä ma, ke, pe 10-15,  ja to 10-18)
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Pyhäselän kirjasto, Ope ajan e 3 a, 82200 Hammaslah  (522 m2)
ma-to 13–19, pe 9-16 (kesällä ma 11-18,  9-16, ke 11-18, to 9-16, pe 9-15)
12.8. alkaen ma-to 11-18, pe 9-16

Rantakylän kirjasto, Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu (489 m2)
26.8. alkaen Puronsuunkatu 1, 80160 Joensuu (209 m2)
ma 10–19, -to 13–19, pe 10–16 (sulje u muuton takia 29.7.-25.8.)

Reijolan kirjasto, Urheilupuiston e 2, 80330 Reijola (391 m2)
ma-to 13–19, pe 10–16 (kesällä ma 13–19,  10–16, ke 13–19, to 10-16, pe 9–15)

Tuupovaaran kirjasto, Vesitornin e 5 b, 82730 Tuupovaara (375 m2)
ma ja to 14–19, ke ja pe 10–15

Uimaharjun kirjasto, Harjunrai  9, 81280 Uimaharju (86 m2)
18.6. alkaen Honkajoen e 2, 81280 Uimaharju (138 m2)

 13–19 ja pe 10–16 (sulje u muuton takia 20.5.-16.6.)

Viinijärven kirjasto, Kirkko e 4, 83400 Viinijärvi (150 m2)
ma 11–16,  12–19, ke 10-15, pe 10–15 (kesällä ma 11-16,  12-18, ke 10-15, pe 10-15,
vain omatoimi 1.-14.7.)

Ylämyllyn kirjasto, Tehtaan e 8, 80400 Ylämylly (136 m2)
2.5. alkaen Ylämyllyn e 62 B, 80400 Ylämylly (272 m2)
ma, ke ja to 12-19, pe 10-15 (kesällä ma ja ke 12–18, to-pe 10-15,
sulje u muuton takia 1.-30.4.sekä kesällä 15.-28.7.)

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

Aineisto ja kokoelmat

Kirjasto tarjosi vuonna 2019 asiakkailleen 785 872 niteen kokoelman,
josta suurin osa eli 674 234 oli kirjoja. Lisäksi kokoelmaan kuului
49 439 musiikkiäänite ä, 16 234 muuta äänite ä, kuten äänikirjoja
ja Celia-kirjoja, 20 504 nuo julkaisua, 17 160 videotallenne a sekä
muita aineistoja, esimerkiksi konsoli- ja lautapelejä, muistelulaukkuja
ja soi mia, 8 211 kappale a. Lisäksi kokoelmiin kuului yhteensä noin
400 eri sanoma- ja aikakauslehteä.

Hankintoja seutukirjastoon teh in vuoden aikana yhteensä 31 412
nide ä, joista reilu kolmasosa eli  11 538 oli Joensuun pääkirjastoon.
Vanhentunu a ja huonoon kuntoon menny ä aineistoa poiste in
kirjaston kokoelmista yhteensä 61 338 nide ä.

Uutuutena loppuvuodesta vuonna 2019 kokoelmiin tulivat laina avat
kausikor t. Vuoden loppuun mennessä laina avaksi oli saatu kolme
kausikor a jääkiekkoseura Jokipojilta sekä kaksi kausikor a lentopal-
loseura Karelian Hurmokselta ja koripalloseura Kataja Baske lta.
Kausikor yhteistyötä valmistel in jatke avaksi myös keväällä 2020.
Musiikkiosaston laina avien soi mien valikoima puolestaan laajeni
kahdella djembe-rummulla ja konser ukulelella.

E-kirjaston kokoelmiin hanki in vuoden aikana lisenssi yhteensä 392
uuteen e-kirjaan Ellibs-palvelussa. Pohjois-Karjalan Vaara-kirjastojen
yhteiskokoelmassa oli yhteensä 728 lisenssiä.  E-kirjoja laina in vuo-
den aikana 11 333 kertaa eli kasvua vuoteen 2018 verra una oli jopa
30 prosen a. Huoma avin muutos e-aineistojen käytössä tapahtui
kuitenkin e-leh palveluissa, joiden käy öluvuissa oli yli 50 prosen n
kasvu: vuoden aikana e-leh en lukukertoja kertyi 16 513. Sähköisistä
aineistoista suosiotaan kasva  myös Naxos Music Library, jota käy-
te in vuoden aikana 10 005 kertaa. Verkkokäyntejä verkkokirjastossa

lastoi in seutukirjaston alueelta vuoden aikana 571 951 kappale a.

Joensuun pääkirjastolla sijaitsevaan Pohjois-Karjala-kokoelmaan hanki in Pohjois-Karjalaan, Laatokan
Karjalaan, karjalaisuuteen ja ortodoksisuuteen lii yvään etokirjallisuu a, sekä Pohjois-Karjalasta ko-
toisin olevien kirjailijoiden tuotantoa. Kukin kirjasto ylläpi  omaa ko seutukokoelmaansa. Suomen en -
sistä maakuntakirjastoista kysel in laajas , miten kokoelmien ja alue etokantojen kanssa menetel in
alueelliseen kehi ämistoimintaan siirtymisen myötä. Myös seutukirjastossa yleisempiä hankintaperi-
aa eita päivite in Vaara-johtajien kokouksessa syyskuussa, ja teh in uu a työnjakoa sekä jatkosuun-
nitelmia kokoelman hoidosta. Ko seutukokoelmien hankintaohje a pääte in päivi ää, uusi ohje val-
mistuu vuoden 2020 aikana.
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Kirjaston palvelut

Vuoden 2019 aikana Joensuun seutukirjastossa laina in yhteensä
2 181 054 kertaa ja kirjastokäyntejä kertyi 1 186 119. Vuoden 2019
aikana seutukirjaston toimipisteissä lastoi in yhteensä 123 762

etopalvelutapahtumaa kerran kuussa ote avilla etopalveluotan-
noilla. Otannalla lastoi in henkilökohtaista palvelua, kuten aineiston
paikantamista ja kirjaston palveluiden opastusta sekä vaa vampaa

edonhakua ja neuvontaa.

Kirjavinkkauksia ja medialukutaitoon lii yviä koulutuksia pide in vuoden aikana 375 ryhmälle, edon-
haun ja kirjastonkäytön opetusta 299 ryhmälle. Ryhmien mukana opetukseen osallistui seutukirjaston
alueella yhteensä 12 692 ihmistä.

Vuonna 2019 kirjastoauton pysäkkiverkostoa päivite in ja etenkin koulu-
pysäkkien aikoja muoka in paremmin asiakkaita palveleviksi. Kirjastoau-
tojen kau a laina in 118 131 kertaa. Seudun kolmella kirjastoautolla oli
yhteensä 264 pysäkkiä koulujen, päiväko en ja asutusalueiden läheisyy-
dessä.

Kaukopalvelussa o okaukopalvelu oli lievässä laskussa, mu a antokauko-
palvelu eli Joensuun seutukirjastosta lähete ävä aineisto nousussa. Saatu-
ja kaukolainoja oli vuoden aikana 1089, lähete yjä 1331 kappale a.

VäistöƟloja ja uusia omatoimikirjastoja

Merki ävimmät kirjasto loihin lii yvät muutokset olivat Uimaharjussa, Ylämyllyllä sekä Rantakylässä.
Uimaharjussa kirjasto muu  koululta Uimaharjun lähipalvelukeskuksen loihin. Kirjasto sai käy öönsä
enemmän laa ja vaikka kouluyhteistyön kannalta uudet lat ovat haastavammat, uusi sijain  on mui-
den asiakkaiden kannalta parempi ja esimerkiksi yhteistyö nuorisopalvelujen kanssa helpo ui merki ä-
väs . Ylämyllyllä kirjasto muu  väliaikais loihin. Selväs  suuremmat lat mahdollis vat toimivammat

laratkaisut sekä asiakkaille e ä työntekijöille. Myös Rantakylän lähikirjasto siirtyi remon n alta väliai-
kaisiin väistö loihin Rantakylän ostoskeskukseen.

Pienemilläkin uudistuksilla voi olla iso merkitys: esimerkiksi Enon kir-
jastossa uusi in valaisimet, joiden myötä kirjastosali muu ui valoi-
sammaksi ja lämpö la siede ävämmäksi, sillä uudet valot eivät enää
lämmitä sisäilmaa. Liperissä teh in kunnan käytöstä tyhjentyneestä
huoneesta kirjastolle oma näy ely la, joka ote in käy öön vuoden
alussa.

Uudet omatoimikirjastot ava in vuoden 2019 aikana Viinijärvelle hel-
mikuun lopulla ja Heinävaaraan kesäkuun alussa.



9

Laaja-alaista yhteistyötä

Kirjastojen loja käyte in myös ulkopuolisten järjestämään toimintaan.
Monissa kirjastoissa kokoontui erilaisia lapsille ja nuorille suunna uja
kerhoja, leirejä sekä kansalaisopiston kursseja. Kirjastojen loja käyte in
myös kokouksiin, infotapahtumiin sekä tea eri- ja tanssiesityksiin. Lisäksi
Joen Severi järjes  digiohjausta senioreille vuoden aikana useissa seutu-
kirjaston toimipisteissä.

Joensuun pääkirjastolla teh in vuonna 2019 uusi aluevaltaus, kun Joensuun Taidelainaamo ja kirjasto
aloi vat yhteistyön. Taidelainaamolla on pääkirjaston leh salissa pysyvä näy ely la, jonka teokset
vaihtuvat kuukausi ain. Myös yhteistyö veripalvelun kanssa jatkui ja kirjaston Muikku-Sali toimi sään-
nöllises  joensuulaisten verenluovutuspaikkana.

Monien kirjastojen tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat paikalliset koulut ja päiväkodit sekä nuoriso-
palvelut, Sanaratas ry, Martat, seurakunnat sekä kun en vapaa-aika- ja kul uuritoimet. Tiivistä yhteis-
työtä teh in myös Joensuun erilaisten oppijoiden ja erilaisten sosiaali- ja terveysalan yhdistysten kans-
sa. Kirjallisuustapahtumien järjestämisessä tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin lukeutui Ukri Ry, musiik-
kitapahtumien osalta Joensuun kaupunginorkesteri, Joensuun konservatorio ja Jazzkerho –76. Lisäksi
Joen Severi oli tärkeä yhteistyökumppani monessa seutukirjaston palvelupisteessä.

Syksyllä 2019 aloite in vankilakirjastoyhteistyö Pyhäselän vankilan kanssa ja vankilatyöhön nime in
yksi kirjastotyöntekijä. Vankilakirjastotyö alkoi lojen ja kokoelman kartoi amisella.  Kirjasto lan
muokkauksen yhteydessä poiste in valtavas  huonokuntoista ja vanhaa aineistoa, sekä kartoite in
asiakkaiden toiveita hankintojen osalta. Hankintoja teh in noin tuhannella eurolla kirjastojen ja vankilan
yhteistyöryhmän suositusten mukaan, Pyhäselän vankilan omat tarpeet huomioiden. Vankilakirjastoon
saa in etokone, Pre yLib-kirjastojärjestelmä ja tulos n. Samalla kirjastotyöntekijä koulu  henkilökun-
taa lue eloinnissa ja tarroituksessa. Pyhäselän vankilan hankintoihin saa in rahoitusta Rikosseuraamus-
laitokselta. Kirjastot myös lahjoi vat aineistoa vankilan käy öön omista kokoelmistaan.
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Tapahtumissa tuƩuja suosikkeja ja uusia avauksia

Tapahtumia seutukirjastossa järjeste in vuoden aikana runsaas : kaikkiaan 1095 kappale a. Kohde-
ryhmät vaihtelivat vauvaperheistä ikäihmisiin ja tapahtumat keräsivät yhteensä 24 149 osallistujaa.
Tapahtumista suurin osa, 709, lii yi kirjallisuuteen tai lukemisen edistämiseen.

Myös vuonna 2019 iso osa kirjastojen järjestämistä tapahtumista suunna in lapsille, nuorille ja
perheille. Alle kouluikäisille järjeste in satutunteja säännöllises  lähes kaikissa kirjastoissa.  Elokuva-
esityksiä järjeste in eri kirjastoissa niin lapsille kuin aikuisillekin.

Koululaisille suunna in erilaisia teemapäiviä, pelitapahtumia ja
askartelutapahtumia. Teemapäiviä viete in eri kirjastoissa
esimerkiksi Harry Po erin, Soturikissojen ja Peppi Pitkätossun
ympärillä.

Pääkirjaston lasten ja nuorten osastolla 2019 oli tapahtumien
supervuosi. Suurimmat tapahtumat olivat lapsiperheiden lauantait
helmi- ja marraskuussa, koulujen lomaviikkojen lomatekemispäivät,
kaksi viikkoa kestäneet kesäkivapäivät sekä marraskuun peliviikko.

Aikuisille suunna uja tapahtumia olivat muun muassa novellikoukut, lukupiirit ja runotapahtumat.
Polvijärven kirjastossa lukupiiritoiminta käynniste in ensimmäistä kertaa 2019.

Kirjailijavierailuita järjeste in kirjastoissa pitkin vuo a. Pääkirjaston vierailijoista erityisen suuren ylei-
sön keräsi Jussi Kon nen kahdella vierailullaan. Vuoden muita vieraita eri toimipisteissä olivat muun
muassa Satu Rämö, Sisko Rytkönen, Pauliina Kainulainen, Hemmo Va ulainen, Heikki Vesajoki, Elina
Makkonen ja Aila Porkka-Helenius.

Seutukirjastossa osallistu in ak ivises  myös erilaisiin valtakunnallisiin teemaviikkoihin, kuten
mediataito-, luku-, peli- ja muis viikkoon. Erityises  Kon olahdessa panoste in 19.3. Minna Canthin
päivään: päivään sisältyi kirjastokierros koululaisille, etokilpailu, näy ely ja tuohityökurssi, myös hen-
kilökunta oli pukeutunut 1800-luvun hengessä.
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Joensuun pääkirjaston musiikkiosaston merki ävin uusi avaus tapahtumien osalta oli yhteistyön ivis-
tyminen Joensuun kaupunginorkesterin kanssa. Yhteistyön tuloksena alkoi syksyllä 2019 keskustelu-
sarja ”Orkesteri omaksi”, jossa puhujina vierailivat orkesterin taiteellinen johtaja Eero Leh mäki sekä
taiteelliset partnerit Iiro Rantala ja Minna Pensola. Musiikkiosaston vuoden suurimpana ponnistuksena
näh in jälleen Takapiharock. Myös pieniä klubitapahtumia ja muita konser eja järjeste in tasaises
pitkin vuo a.

Tu ujen tapahtumien rinnalle kehitel in myös uusia. Esimerkiksi Lehmon kirjastossa käynniste in
Navigoidaan kirja kartalle -toiminta, jossa yhdistyi lukupiiri, digiopastus ja novellikoukku. Tapahtumissa
vieraileva kirjallisuuden harrastaja pi  alustuksen etukäteen ilmoitetusta kirjasta, josta käy in keskus-
telua ja yhdessä tutustu in ne n kau a kirjan aihepiiriin, maan eteelliseen sijain in ja muihin
yksityiskoh in.

Reijolassa puolestaan järjeste in yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa Päiväkahvitanssit, jossa
kerä in nuoria ja ikäihmisiä samaan tapahtumaan. Yhteises  tanssi avassa letkajenkassa hyvä
tunnelma oli ais avissa sekä nuorissa e ä vähän vanhemmissa osallistujissa. Nepenmäen kirjastossa
järjeste in helmikuussa Ilta Nepellä – livemusiikkia ja oleilua perjantai-iltana. Suosiota keräsi myös
viikon mi ainen vaa eidenvaihtotapahtuma huh kuussa. Outokummussa viete in ystävänpäivänä
kirjastotalon avajaisia, joissa esi äytyivät kaikki talon toimijat – kirjaston lisäksi nuoriso-palvelut, MLL
ja Perheiden paikka.

Seutukirjaston toimipisteet myös jalkautuivat moniin tapahtumiin omilla
alueillaan, kuten Heinävaaran MM-ta in ja Reijolan syyshavinoihin. Pääkir-
jaston lasten ja nuorten osasto osallistui YleX-popiin.

Erityisen ak ivises  tapahtumiin osallistui jälleen Joensuun kirjastoauto
Mysteeri, joka näh in Lastenpopissa, Mahdollisuuksien torilla, maakun-
nalliseen ihmisarvonpäivässä, Satumetsä-tapahtumassa ja Joen yössä.
Auton omana tapahtumana järjeste in jälleen Popkadun Runokaraoke.
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Uusi ƟlastoinƟtapa muuƫ näyƩelyiden määrää

Näy elyiden lastoin määritelmää muute in vuonna 2019 koskemaan näy elyitä, joissa kirjasto on
päävastuullinen järjestäjä ja joiden kokoamiseen on panoste u erityisen paljon. Aineiston esillepanot
ja ulkopuoliset järjestäjät ovat siis jääneet lastosta pois, mikä seli ää huoma avan laskun näy elyiden
määrissä edellisvuosien lastoihin verra una.

Uudella lastoin tavalla näy elyitä järjeste in seutukirjastossa vuoden aikana 40, mikä on valtakun-
nallises  katsoen hyvä luku.

Ulkopuolisten järjestäjien näy elyistä pääkirjastolla nähty Leila-Maria Reposaaren Rakaste u – Vai-
najien vaa eita ja arkkuteks ilejä oli teemaltaan poikkeava ja herä  yleisössä kiinnostusta. Erityisen
suosi u oli myös Höy äisen laskun 160-vuo snäy ely, joka oli esillä Kon olahden, Lehmon ja Polvi-
järven kirjastoissa sekä Joensuun pääkirjastossa. Liperin kirjaston ensimmäinen näy ely, outokumpu-
laisten taiteilijoiden Morsiuspuvun matka sai kävijöiltä paljon kiitosta. Pyhäselän kirjastossa huomiota
keräsi erityises  Pen  Björnisen valokuvanäy ely.

Myllerrysten loppuvuosi

Pos  ja logis ikka-alan unioni PAUn lakko 11.-27.11. keskey  pos n jakelun liki kolmeksi viikoksi koko
Suomessa. Kirjastoissa lakko vaiku  näkyvimmin leh puolella: ainoastaan varhaisjakelussa toimite a-
vat sanomalehdet tulivat kirjastoon normaalis , kaikkien muiden sanoma- ja aikakausleh en toimituk-
sissa esiintyi viikkojen viiveitä. Leh en osalta lakon jälkeen tulleita sumia pure inkin vielä joulukuun
ensimmäisillä viikoilla. Lakon aikana kirjasto ei myöskään lähe änyt asiakkaille pos tse myöhästymis-
muistutuksia. Lisäksi kaukopalvelun toimituksissa oli lakosta johtuen paikoin viivästyksiä.

Kirjaston tunnelmia varjos vat myös YT-neuvo elut, joiden alkamisesta Joensuun kaupunki ilmoi  26.
syyskuuta. Varsinaiset neuvo elut alkoivat 31. lokakuuta ja niillä tavoitel in ensi sijassa pysyviä mu a
tarvi aessa myös kertaluontoisia säästöjä. Kaupungin menoihin tavoitel in vuosille 2020 ja 2021 yh-
teensä kuuden miljoonan euron säästöä. Alusta as  olikin selvää, e ä säästötoimenpiteet tulevat koh-
distumaan myös seutukirjaston toimintaan, ja ehdotuksia mahdollisista säästökohteista kysel in henki-
löstöltä muun muassa Webropol-kyselyn avulla. Neuvo elut saa in päätökseen 16. joulukuuta, mu a
tarkemmista tuloksista kerro in henkilöstölle vasta vuoden 2020 alkupuolella.
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ALUEELLISELLE KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE SELKEÄMMÄT RAAMIT

Edellisen vuoden alussa alkanut alueellinen kehi ämistehtävä polkais in Joensuussa kunnolla käyn in
vuoden 2019 aikana. Joensuun seutukirjasto toimii Pohjois-Karjalan kun en alueella alueellisesta
kehi ämistehtävästä vastaavana kirjastona. Alueeseen kuuluu 13 kuntaa ja 9 kirjastoa, joiden muodos-
tamaa kokonaisuu a kutsutaan Vaara-kirjastoiksi.

AKE-toiminnasta vastaava informaa kko rekrytoi in toukokuussa. Rekrytoinnin myötä AKE-toiminnan
vastuu siirtyi selkeäs  informaa kolle ja valtakunnallinen verkostoituminen muiden alueellisesta ke-
hi ämistoiminnasta vastaavien tahojen kanssa tehostui.

AKE-toiminnan kulmakivenä Vaara-kirjastoissa on työryhmätoiminta. Työryhmien kau a alueellinen
kehi ämistehtävä saa muun muassa toimintaideoita ja etoa koulutustarpeista. Vaara-kirjastojen työ-
ryhmät uudiste in huh kuussa aloitetun Vaarallinen verkosto -hankkeen avulla. Hankkeen lopputu-
loksena AKE-toiminnan tukena on nyt yhteensä yhdeksän työryhmää: asiakaspalvelu, Kohan pääkäy ä-
jät, kokoelmat, koulutus, kuvailu, lapset ja nuoret, saavute avuus, tapahtumat ja vies ntä.

AKE-vies nnän tueksi pystyte in verkkosivusto AKE-vaara (akevaara.net). Sivustolla julkaistaan sään-
nöllises  edo eita, tulevia koulutuksia ja koulutusmateriaaleja. AKE-toiminnan myötä etäyhteyksien
käy ö lisääntyi myös seutukirjaston kokouskäytäntöjen parissa.

Alueellisen kehi ämistoiminnan vastuulle siirtyivät myös monet koulutukset, joista tuli Vaara-
kirjastojen yhteiset. Vuoden 2019 aikana koulutusta järjeste in AKE-toimintana Finnan käy öön,
Celian palveluihin, työelämätaitoihin ja esimiestyöhön lii yen.
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HANKKEET JA PROJEKTIT

Joensuun seutukirjaston oma Kynnyksetön kirjasto -hanke alkoi toukokuussa 2019. Kokoaikaisen hanke-
työntekijän lisäksi hankkeeseen osallistuivat ak ivises  työntekijöitä pilo kirjastoista, joita olivat Joen-
suun pääkirjasto ja Pyhäselän kirjasto. Hankkeessa paneudu in sekä kirjaston lojen e ä vies nnän
saavute avuuteen. Hankkeen pui eissa järjeste in koko Vaara-kirjastoille yhteisiä koulutuksia, joihin
hankkeen työväki osallistui. Koulu ajien lisäksi etoa saavute avuudesta kerä in kokemusasiantun -
joilta kirjaston loissa. Hankeaika jatkuu vuodenvaihteen yli, joten lopullinen yhteenveto ja työn tulok-
set nähdään vuoden 2020 vuosikertomuksessa.

Joensuun seutukirjasto oli myös mukana Pohjois-Karjalan Vaara-kirjastojen yhteisissä hankkeissa, joita
olivat Vaarallinen verkosto, Vaarojen lapset lukemaan sekä alueellinen digihanke.

Vaarallinen verkosto -hankkeessa luo in koko Vaara-kirjastojen alueelle verkosto-organisaa on toimin-
tamalli sekä selkeyte in kirjastojen työryhmätoimintaa. Vaarallinen verkosto -hanke selkiy  sekä Vaa-
ra-kirjastojen e ä Joensuun seutukirjaston kokouskäytäntöjä ja etenkin Joensuun pääkirjaston osalta
työnkuvia sekä esimiesrakenne a.

Vaarojen lapset lukemaan! -hanke aloite in syyskuussa edistämään alle kouluikäisille lapsille lukemista
Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä. Tavoite a lähestytään kolmella osa-alueella: koulu amalla kirjasto-
jen henkilökuntaa, vahvistamalla ja luomalla yhteyksiä muihin ikäryhmän lasten parissa toimivien kans-
sa, sekä kehi ämällä uusia toimintatapoja. Syksyn ja talven aikana hanketyöntekijä vieraili maakunnan
kirjastoissa kartoi amassa nykytoimintaa ja toiveita. Syksyllä suunnitel in myös kolme koulutuspäivää
ja viisi erilaista toimintakokeilua. Lisäksi hanketyöntekijä oli yhteyksissä maakunnallisiin toimijoihin, ku-
ten SiunSoteen ja Perhekeskusten verkostoon.

Syksyllä käynnistyi myös Pohjois-Karjalan alueella yleisten kirjastojen digihanke. Hanke on osa valtakun-
nallista kokonaisuu a, jossa pyritään kehi ämään kirjastojen henkilökunnan digitaitoja sekä ivistä-
mään kirjastojen yhteistyötä muiden digituen toimijoiden kanssa. Syyskausi kului alueellisen verkostoi-
tumisen ja koulutuskokonaisuuden suunni elun parissa. Joensuun pääkirjastossa digihankkeen ensim-
mäiset koulutukset alkoivat joulukuussa 2019. Hankkeella oli syksyn aikana yksi täysipäiväinen työnteki-
jä, jonka lisäksi hankkeessa työskenteli työharjoi elija kahden kuukauden ajan.
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Monet seutukirjaston toimipisteet olivat myös yhteistyökumppaneina mukana muiden hankkeissa.

Joensuun pääkirjaston lasten ja nuorten osasto oli mukana Jyty ry:n nuorten lukukampanjassa, jonka
tarkoituksena oli ehkäistä nuorten syrjäytymistä, korostaa lukutaidon merkitystä syrjäytymisen ehkäisi-
jänä sekä nostaa esille kirjastojen merki ävää roolia yhteiskunnan sivistystyössä, sekä Zonta-järjestön
Zau-hankkeessa, jonka pui eissa toteutetaan erityises  tytöille suunna uja ilmiöpohjaisia, matema i-
kan, luonnon eteiden ja teknologian harrastamisen ja opiskelun pariin innostavia kerhoja vuosina 2018
–2020. Pääkirjasto teki yhteistyötä myös esimerkiksi Joensuun kaupungin Culture Open -hankkeen kans-
sa tarjoamalla lat monikul uurisille tarinatyöpajoille sekä Itä-Suomen yliopiston Kadonnut kinnas ja
muita tarinoita -hankkeen kanssa, joka järjes  pääkirjastossa näy elyn ja keräsi sen yhteydessä aineis-
toa tutkimukseen. Jo ennen Kynnyksetön kirjasto -hankkeen alkua pääkirjastolla panoste in seniorityö-
hön muun muassa muistelutuokioilla ja kirjastoesi elyillä. Maaseutuyhdistys Sydänlanka Ry:n kanssa
pääkirjastolla järjeste in säännöllises  Pimeähuonetansseja, jotka ovat uudella tavalla asiakkaita osal-
listavia ja musiikkisisältöjä esiintuovia tapahtumia.

Joensuun lähikirjastoista Nepenmäen kirjasto oli mukana Koko kylä yhdessä -hankkeessa ja Rantakylän
kirjasto Utra ennen ja nyt -hankkeessa sekä Joensuun Setlemen n Hyvä me! -hankkeessa.

Tuupovaaran kirjasto oli mukana AVI:n seniorityöhön keski yvässä Itä-Suomen kirjastojen osaajat
-hankkeessa. Hankkeen tavoi eena oli löytää toimivia tapoja jakaa itäsuomalaisten kirjastojen osaamis-
ta esimerkiksi perustamalla yhteistyöryhmiä. Verkostojen tehtävänä on jakaa etoa, ideoida uu a ja
toimia vertaistukena. Hankkeessa muodoste in kolme kirjastoalan yhteistyöverkostoa Itä-Suomeen.
Verkostojen työskentelyn koordinoin  siirtyi hankkeen pääty yä Kuopion kaupunginkirjastolle.

Liperin, Ylämyllyn ja Viinijärven kirjastot olivat mukana Liperin kunnan vanhempien ja lasten yhteiseen
lukemiseen innostavassa lukuhankkeessa, joka koski varhaiskasvatus- ja alakouluikäisten lasten perhei-
tä.

Polvijärven kirjasto puolestaan toimi yhteistyökumppanina ikäihmisten sanataidehankkeessa, joka to-
teute in Suomen kul uurirahaston rahoituksella.
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HENKILÖSTÖ

Vuonna 2019 Joensuun seutukirjastossa oli yhteensä 84 vakituista
työntekijää. Lisäksi kirjastossa työskenteli useita muualta palkan
saavia työntekijöitä esimerkiksi hankkeissa ja AKE-toiminnassa.

Moniin kirjastoihin tuli vuoden aikana myös uu a vakituista henkilö-
kuntaa, mukaan lukien uusia johtajia.

Vuoden 2019 alussa tehtävässään aloi  seutukirjaston uusi kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen,
maaliskuussa Polvijärven kirjaston johtajana aloi  Hanna Mielonen ja huh kuussa seutukirjaston sisältö-
palveluiden palvelupäällikkönä Ari Moilanen.

Seutukirjaston eri toimipisteissä saa in vahvistusta myös lapäisestä työvoimasta, kuten sijaisista,
työssäoppijoista, työllistetyistä ja TET-harjoi elijoista.

Seutukirjaston henkilöstö myös täydensi omaa osaamistaan ahkeras ,
vaikka koulutuspäivät olivatkin vuoden aikana hienoisessa laskussa:
täydennyskoulutusta kertyi vuoden aikana henkilötyöpäivinä 273 eli 3,25
kokonaista päivää jokaista vakituista työntekijää kohden. Koko henkilö-
kuntaa koskevan digihankkeen ensimmäiset koulutukset järjeste in
Joensuun pääkirjastossa jo vuoden 2019 puolella, mu a toden teolla
hankkeen koulutukset käynnistyivät vasta alkuvuodesta 2020.

Koulutusten aiheet vaihtelivat käytännön työn helpo amisesta suuriin linjoihin ja omiin työelämätaitoi-
hin. Kirjaston omien koulutusten lisäksi henkilökunta osallistui hankkeiden, Joensuun kaupungin ja alue-
hallintoviraston järjestämiin koulutuksiin. Koulutusten edotus- ja ilmoi autumiskanavaksi tuli syksyllä
ava u AKE-vaara.

Kirjaston omia koulutuksia olivat muun muassa Aineistot houku elevas  esille -workshop toukokuussa,
valtakunnallisen Finnan koulutuspäivä syyskuussa sekä työelämätaitoihin keski yvä Keinoja kiireen ja
stressin hallintaan lokakuussa. Lasten ja nuorten kirjastotyötä tekevien oma koulutuspäivä järjeste in
joulukuussa. Kynnyksetön kirjasto -hanke järjes  esimerkiksi selkokielikoulutusta lokakuussa sekä Koh-
taamisia kirjastossa -koulutuksen marraskuussa.  Helmikuussa seutukirjaston henkilökuntaa koulute in
Celian palveluiden imoilta yhteistyössä Celian kanssa.
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Kesäkuussa seutukirjaston väkeä osallistui Kirjastopäiville Helsingissä kymmenen hengen voimin.
Vuoden 2019 teemoja olivat Ihminen ja kirjasto, Ihminen ja kone sekä Tulevaisuuden työ ja työntekijä.

Muista valtakunnallisista koulutuksista osallistujia keräsi kirjastolakiin keski yvä Sääntöviidakosta
kansalaistoimintaan? -koulutus helmikuussa, Tekoäly tuli töihin -seminaari toukokuussa, Seniorit
kirjaston asiakkaina -koulutus lokakuussa sekä Aukiolosta yhteisöllisyyteen – ajankohtaista omatoimi-
kirjastosta -webinaari ja Eetä asiakkaille - e-aineistojen markkinoin koulutus marraskuussa.
Jatkuvas  yleistyneet webinaarit mahdollis vat seutukirjastolaisille laajemman osallistumisen myös val-
takunnallisiin koulutuksiin.

Kaupungin järjestämissä koulutuksissa keskity in ennen kaikkea etotekniikkaan: sekä OneDrive-
koulutus e ä Wordin tehokäytön koulutus keräsivät seutukirjastosta osallistujia. Kaupunki tarjosi
kirjaston työntekijöille myös ensiapukoulutusta.

	

	

YHTEENVETO JOENSUUN SEUTUKIRJASTON TALOUDESTA 2019

Henkilöstökulut 3 249 306 €
Tilakustannukset 1 594 562 €
Kirjastoaineistokulut 631 015 €
Muut kulut 686 168 €
Toimintakulut yhteensä 6 161 051 €
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