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Lainaus pysyi edellisvuosien tasolla 

Vuosi 2019 oli Hämeenlinnan kirjastossa vilkas: lainoja ja uusintoja tehtiin yli miljoona, 

tapahtumia järjestettiin 280 ja koulutuksia 530. Kirjastot saivat 2500 uutta asiakasta 

 

 

Kirjaston aineistojen kokonaislainaus pysyi suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 

2018, mutta kirjojen lainaus nousi hieman. 

Painettujen kirjojen ja lehtien rinnalla digitaalisten aineistojen ja palveluiden suosio 

jatkoi kasvuaan. 

Ellibs-palvelussa Vanamo-kirjastoilla oli noin 1000 e-kirjaa ja 400 e-äänikirjaa. Niitä 

lainattiin 14 500 kertaa. 

E-äänikirjojen suosion kasvu oli erityisen suurta. Niiden lainaus kasvoi 140 prosenttia. 
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Monissa lähikirjastoissa lainausmäärät kasvoivat 

Tuuloksen kirjastossa lainaus kasvoi peräti 19 prosenttia. Erityisesti koululaiset olivat 

Tuuloksessa aikaisempaa ahkerampia lainaajia. 

Kalvolan kirjaston lainaus kasvoi kymmenen ja Nummen kirjaston lainaus kahdeksan 

prosenttia. 

Myös kirjastoautoissa lainaus kasvoi edellisvuodesta. Kirjastoautot Bella ja Urho olivat 

edelleen kirjaston tehokkaimpia yksiköitä. 

Kirjastoautot vierailivat mm. kouluilla ja päiväkodeilla, jolloin niistä lainattiin 

muutamassa tunnissa satoja kirjoja. Toisaalta kirjastoautot palvelivat harvaan asuttuja 

alueita. 

Kirjastoissa ja kirjastoautoissa kävi yli 472 000 ihmistä. 

 

Satoja tapahtumia ja koulutuksia 

Lainaamisen lisäksi kirjastoissa järjestettiin paljon erilaista toimintaa kuten 

kirjailijavierailuja, satutunteja, musiikkiesityksiä ja luentoja. 

Kirjastoissa järjestettiin 280 tapahtumaa, joissa oli yhteensä 8400 osallistujaa. 

Vuoden 2019 suosituin tapahtuma oli Harry Potter Book Night, joka järjestettiin 

pääkirjastossa syksyllä. Tapahtumassa oli satoja osallistujia. 

Kirjastot tarjosivat 533 koulutustilaisuutta vuonna 2019. 

Ne liittyivät mm. monipuolisten lukutaitojen kehittämiseen, tiedonhaun opastamiseen ja 

erilaisten digitaalisten aineistojen, laitteiden ja palveluiden käyttöön.  
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Monikulttuurista toimintaa 

Vuonna 2019 Hämeenlinnan kaupungin kirjastossa kehitettiin monikulttuurista 

toimintaa. 

Aluehallintoviraston rahoittama hanke edisti suomenkielisten ja vieraskielisten naisten 

vuorovaikutusta. 

Naisten dialogiset tilaisuudet kirjastoissa -hankkeessa järjestettiin mm. tietokonekurssi, 

tiedonhaun opastusta eri oppilaitoksissa, kielikahvila, lukupiiri, Kysy kulttuureista -

tilaisuudet 8.-luokkalaisille sekä kirjailija- ja asiantuntijavierailuja. 

Lisäksi kirjaston työntekijät saivat koulutusta selkopuheessa ja asiakkaille opetettiin 

saduttamista. 

Hanke järjesti 75 tilaisuutta ja otti vastaan 25 koulutusryhmää. 

Kirjasto teki laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita olivat 

koulutuskuntayhtymä Tavastian lapsi- ja perhepalveluiden kehittämishanke, 

Hämeenlinnan kaupungin My integration - ja International talents in Kanta-Häme -

hankkeet, Vanajaveden opiston Minos-hanke, Hämeenlinnan kaupungin 

maahanmuuttajapalvelut, eri oppilaitokset, yhdistykset, lähikirjastot ja niiden asiakkaat, 

Hämeen setlementti, Lammin vastaanottokeskus ja Luetaan yhdessä -verkosto. 
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Pääkirjasto väistössä Wetterillä 

Pääkirjasto toimi koko vuoden väistötiloissa Wetterillä (Wetterhoffinkatu 2). Lukiokadulla 

jatkui edellisenä vuonna alkanut pääkirjaston peruskorjaus. 
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Lukiokadun peruskorjatun pääkirjaston harjannostajaisia vietettiin perjantaina 
23.8.2019 

Kirjastotoimenjohtaja Inkeri Jurvanen piti puheen yhteistyökumppaneille 

 

Harjannostajaisissa kirjastotoimenjohtaja Inkeri Jurvanen ja apulaiskaupunginjohtaja 
Juha Isosuo 
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Hyvät kuulijat, 

Hienoa, että pääsen puhumaan näin arvokkaaseen tilaisuuteen. 

 

Kiitos päättäjille ja virkamiehille 

Ihan ensin suuri kiitos kaupungin poliittisille päätöksentekijöille ja viisaille virkamiehille, 

jotka ovat osoittaneet veronmaksajien rahoja kaikille kuntalaisille tärkeän hankkeen 

toteuttamiseksi. 

Kirjasto on (ehkä uimahallin rinnalla) tärkein kuntalaisten avoin kohtaamispaikka. 

Ainakin tärkein maksuton kokoontumistila, jossa on tarjolla kaikenlaista viihdettä ja 

virkistystä ihan kotiin vietäväksi. 

 

Kirjaston peruskorjaus tehtiin ajoissa 

Vakavasti sanottuna oli tosi hienoa, että Hämeenlinnan (LANUEL) tilaajapäällikkö Antti 

Karrimaa otti hallinta-aikanaan jo vuonna 2016 huolekseen pääkirjaston 

peruskorjauksen toteuttamisen. 

Jo tuolloin ns. homekoulut olivat ongelma. Muistan, kun hän jossain pikaisessa 

”käytäväkeskustelussa” sanoi ohimennen, että hän ei halua ajatellakaan, kuinka paljon 

tulisi maksamaan pääkirjaston kaikkien kokoelmien poistaminen ”saastuneina ” talon 

rakenteissa havaittujen homeongelmien vuoksi. 

Hän tiesi, mistä puhui, koska tilanne oli koulumaailmasta tuttu. Ajoissa ja vielä 

terveeseen taloon tehty kunnon peruskorjaus oli erittäin hieno ratkaisu uhan 

torjumiseksi. Kiitos Antti Karrimaalle. 

 

 

Käyttäjän näkökulmasta olemme nyt tilanteessa, jossa matkasta peruskorjattuun 

pääkirjastoon on kuljettu kaksi kolmasosaa 

Tarina alkoi siis keväällä 2016. Kirjastossa laadittiin yhteisvoimin väistösuunnitelma. 

Saimme onneksemme keskikaupungin parhaan mahdollisen tilan käyttöömme Wetterin 

1. ja 2. kerroksesta. 
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Syksyllä 2016 Lukiokadulle aloitettiin tekemään erilaisia rakenneavauksia ja 

kuntotutkimuksia peruskorjaustarpeiden määrittelemiseksi. 

Odotellessamme jännittyneinä tutkimusten tuloksia ja päätöksentekoa valimistelimme 

Karrimaan toimeksiannosta Toiminnallista hankesuunnitelmaa ja etsiskelimme lisää 

väistötiloja yhteistyössä Tilapalvelun kanssa. 

Helmikuussa 2017 elämänlaatulautakunta hyväksyi laatimamme toiminnallisen 

hankesuunnitelman, jota käytettiin soveltuvin osin hankkeen pohjana. 

 

 

Kirjaston näkemyksiä kuunneltiin remontissa 

Olen hyvin ylpeä tästä suunnitelmasta. Oli tosi kiva, että saimme ammattilaisina 

äänemme kuuluviin. Tuntui, että toiminnallinen hankesuunnitelmamme otettiin 

tosissaan. Saimme määritellä tulevat kirjastopalvelut, esittää tilatoiveita ja kertoa 

ongelmakohdista. Saimme rappuset varastoon, toisen hissin, ikkunallisen taukotilan, 

ilmastoinnin, uudet viemäriputket, studion, mediatilan, omatoimikirjaston ja uuden 

raikkaan värimaailman! No, kattoterassia emme saaneet mutta onneksi ravintoloitsija 

saa. 

Keväällä 2017 viitesuunnitelmavaiheessa pääsimme hiomaan ideoitamme käytännön 

tila- ja kalustesuunnittelussa. 

Vietimme kevään 2017 kirjaston musiikkisalissa sekä keskenämme tiimityössä että 

yhteispalavereissa Arkkitehtitoimisto A3:n ja KM Interiorsin edustajien kanssa. 

Näyttelijä Otto Kanerva säestäjineen esiintyi harjannostajaisissa 
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Käyttäjän sisustussuunnittelukokoukset olivat hyvin eläviä ja värikkäitä. Arkkitehdeille 

kiitos loistavasta ja kärsivällisestä yhteistyöstä! Tulimme kuulluksi. 

Antti Kaukiainen, joka silloisessa tilaaja-tuottaja-systeemissä oli Linnan Tilapalvelut 

liikelaitoksen suunnittelupäällikkö, johti erittäin jämäkästi ja tarkasti tosi monimutkaista 

ja haastavaa viitesuunnitteluprosessia kokonaisuudessaan 

Kesäkuun 2017 lopussa viitesuunnitelmat valmistuivat tasan aikataulussa. Kiitos Anttti 

Kaukiaiselle.  

 

 
Kirjaston henkilökunta osallistui harjannostajaisiin 
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Muita kuulumisia 

DIGIKIRJASTOKORTTI KÄYTTÖÖN HÄMEENLINNAN KIRJASTOISSA 

 

Sähköinen kirjastokortti oli mahdollista ottaa käyttöön maaliskuusta alkaen 

Hämeenlinna taskussa –mobiilisovelluksessa Android-laitteilla. Sovellus oli ladattavissa 

maksutta laitteen sovelluskaupasta. 

Kaikissa Hämeenlinnan kirjastoissa oli yksi automaatti, jolla lainaaminen onnistui myös 

mobiililaitteen sähköisellä kirjastokortilla. 

Digikirjastokorttia voi käyttää perinteisen kirjastokortin tavoin myös Hämeenlinnan 

kirjastojen ja kirjastoautojen asiakaspalvelussa. Digikirjastokortti ei kuitenkaan toiminut 

omatoimikirjastoissa kulkukorttina. 

Hämeenlinna taskussa –mobiilisovelluksesta löytyivät kirjastokortin lisäksi 

Hämeenlinnan tapahtumat ja kaupungin tiedotteet sekä bussiaikataulut. 

Hämeenlinna taskussa -hanke oli osa kaupungin digitalisaatioprosessia. Hankkeen 

tavoitteena oli tehdä kaikki asiointi kaupungin kanssa mahdolliseksi sähköisenä vuonna 

2020. 

 

LAINAUSHISTORIA VERKKOKIRJASTOON 

Vanamo-verkkokirjastoon tuli kaivattu lisäominaisuus, kun asiakkaat voivat halutessaan 

ottaa käyttöön oman lainahistoriansa tallennuksen. 
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Asiakkaat voivat itse ottaa palvelun käyttöönsä ja halutessaan itse poistaa sen käytöstä. 

Kirjasto ei seuraa tai käytä mihinkään asiakkaidensa lainahistorioita. 

 

HÄMEENLINNAN TAIDEMUSEON JA KAUPUNGINMUSEON KOKOELMAT OSAKSI VANAMO-

KIRJASTOJEN TIETOKANTAA 

Taidemuseon ja kaupunginmuseon kokoelmat pysyivät käsikirjastokäytössä, eikä niitä 

voinut lainata tai varata. Asiakkaat saivat kuitenkin kätevästi tiedot museoiden 

kokoelmista verkkokirjasto Vanamosta ja voivat tarvittaessa olla yhteydessä museoihin. 

Suurin osa museoiden kokoelmien nimekkeistä oli myös Hämeenlinnan kirjaston omassa 

kokoelmassa, josta ne sai lainaksi. 

Kaupunginmuseon käsikirjakokoelma on pääosin asiakkaiden nähtävillä Museo 

Skogsterin sisääntuloaulan hyllyissä. 

Taidemuseon kokoelma ei ole avokokoelma. Se on pyynnöstä asiakkaiden saatavilla. 
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HÄMEENLINNAN PÄÄKIRJASTON KOKOELMAAN PIKAPOKKAREITA ELI PIPOJA 

 

Pikapokkarivalikoimaan hankittiin pääasiassa kysytyintä uutta kaunokirjallisuutta ja 

dekkareita, mutta myös joitakin tietokirjoja. 

Pikapokkareilla oli kahden viikon laina-aika, niitä ei voinut uusia, eikä niihin voinut tehdä 

varauksia, joten suositut kirjat kiersivät nopeasti lainaajalta toiselle. 

Pikapokkarivalikoimaa täydennettiin koko ajan. 

Jokaisesta pikapokkarina saatavasta kirjasta oli kirjastossa kuitenkin sama nimeke, 

johon voi tehdä varauksia ja jota voi uusia. 

Asiakkaat olivat toivoneet kirjastoon pikapokkarivalikoimaa. 
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LUKUINTOA KESÄKIRJAHYLLYSTÄ JA LUKUVINKKEJÄ KESÄKALENTERISTA 

Kirjasto houkutteli kesällä lukemaan ainakin neljä kirjaa ja askartelemaan kirjoille 

omannäköisen kirjahyllyn, joista tehtiin näyttelyjä kirjastoihin. Kirjahyllyt toimivat 

kirjavinkkeinä toisille lukijoille. 

Kaikkien oman kirjahyllyn askarrelleiden kesken arvottiin syksyllä palkintoja. 

Hauska lukuhaaste ei katsonut osallistujien ikää. 

 

Heinäkuussa verkkokirjastossa julkaistiin kesäkalenteri 

Kesäkalenterissa jossa oli 24 luukkua, joiden takaa paljastui päivittäin kesäinen yllätys 

kirjaston aineistoista. 

Luukkua klikkaamalla löytyi mielenkiintoista luettavaa, katsottavaa ja kuunneltavaa. 

Luukkujen takaa ei tullut suklaata kuten joulukalenterista, vaan hengenravintoa 

heinäkuuhun. 
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KIRJASTON KAUTTA MUSEOON, OTTELUUN JA TEATTERIIN 

Hämeenlinnan kirjastosta sai ensimmäistä kertaa lainaksi kausikortteja ja pääsylippuja 

kulttuuri- ja urheilutapahtumiin 

 

Kaupunginkirjastosta voi lainata viikoksi kausikortteja, joilla pääsi maksutta 

Hämeenlinnan teatteriin, Steelersin tai LASBin salibandyotteluihin, Sibeliuksen 

syntymäkotiin tai Palanderin taloon. 

Kirjasto sai lainattavat kausikortit lahjoituksina. 

Kausikortit voi lainata Hämeenlinnan pääkirjaston asiakaspalvelusta, jonne ne myös 

palautettiin. 

Kaupunginmuseon kortteja sai lainaksi sekä pääkirjastosta että lähikirjastoista 

 

WETTERILLE TAIDENÄYTTELYTILA 

Hämeenlinnan pääkirjaston väistötiloihin Wetterille saatiin järjestettyä asiakkaiden 

omille näyttelyille tilaa kirjaston toisen kerroksen taidekirjaosaston yhteyteen. 
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Näyttelytila koostui taidekirjaosastolle kulkevasta käytävästä ja osaston seinistä. Tilaan 

mahtui noin kolmisenkymmentä teosta riippuen niiden koosta ja ripustuksesta. 

Asiakkaat voivat varata tilan maksutta korkeintaan kuukaudeksi. Pienestä näyttelytilasta 

tuli niin suosittu, että se oli varattu koko vuoden. 

 

HÄMEENLINNAN KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT SELKOKIELELLE 

Kirjaston käyttösäännöt mukautettiin selkokielelle yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa. 

Selkokieliset säännöt tulivat tarpeeseen kaikille kirjaston asiakkaille mutta etenkin niille, 

joille monimutkaisen kielen ymmärtäminen voi olla vaikeaa. 

Kirjaston selkosäännöt olivat avuksi asiakkaiden lisäksi myös henkilökunnalle, joka 

kohtaa työssään erilaisia asiakasryhmiä. 

Selkosääntöjen tarve tuli esille Naisten dialogiset tilaisuudet kirjastoissa -hankkeessa, 

joka kehitti Hämeenlinnan kirjastossa suomen- ja vieraskielisten ryhmien yhteistä 

toimintaa. 

Hankkeessa kokeiltiin mm. selkopuheen kouluttamista kirjastolaisille. 

 

LÄNTISEN KUMPPANUUSTALON TOIMINTA KÄYNNISTYI 

Kirjasto mukana yhteistyökumppanina. 

Läntinen kumppanuustalo avasi ovensa entisen Jukolan kirjaston tiloissa (Eeronkuja 5) 

maanantaina 3.12.2018. Virallisia avajaisia vietettiin kuitenkin vasta vuoden vaihteen 

jälkeen. 

Läntinen kumppanuustalo oli avoinna ma-pe klo 9-16. 

Kumppanuustalon toiminnan sisällöstä vastaa Hämeen Setlementti yhteistyössä mm. 

Hämeenlinnan kirjaston, aikuissosiaalityön ja seurakunnan kanssa  

 

Läntisessä kumppanuustalossa on rauhallinen tila lehtien lukemiseen 

Läntiseen kumppanuustaloon tilatut lehdet olivat (v. 2019 alusta alkaen) Helsingin 

Sanomat, Hyvä terveys, Kodin kuvalehti, Seura, Suomen Kuvalehti ja Tekniikan 

maailma. 

Tämän lisäksi yli 200 kotimaista sanomalehteä sekä kymmeniä aikakauslehtiä oli 

luettavissa kirjaston e-lehtipalveluissa. 
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Kumppanuustalossa on asiakastietokoneita, tietokoneopastusta sekä 

kopiointimahdollisuus. 

Läntiseen Kumppanuustaloon suunniteltiin kahvilaa sekä monipuolista toimintaa eri 

ikäisille - mm. avoimia musiikkiryhmiä, englanninkielenryhmä, liikuntavälinelainaamo, 

askartelupajoja, tuolijumppaa ja open stage –esityksiä jne. 

Päiväkotiryhmille järjestettiin elokuvaesityksiä samaan tapaan kuin Jukolan kirjastossa. 

Läntisen kumppanuustalon toimintaa on tarkoitus laajentaa vähitellen tarvelähtöisesti, 

alueen asukkaita kuunnellen. 
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Hankkeet 

NAISTEN DIALOGISET TILAISUUDET KIRJASTOISSA 

Naisten dialogiset tilaisuudet kirjastoissa-hankkeessa kehitettiin suomen- ja 

vieraskielisten yhteistä toimintaa toukokuusta 2018 vuoden 2019 loppuun 

 

Rento ja ystävällinen tunnelma rohkaisi vilkkaaseen keskusteluun kirjaston 
järjestämässä kielikahvilassa 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto rahoitti hanketta 11 000 eurolla. Hanketta koordinoi 

osana kirjastonhoitajan työtään Sini Kiuas. 

Naisten dialogiset tilaisuudet kirjastoissa-hanke sai yhteistyökumppanikseen 

koulutuskuntayhtymä Tavastian Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämishankkeen. 
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Tämä yhteistyö merkitsi merkittävää lisäresurssia hankkeeseen: ideointipajoissa oli 

työparina kirjastonhoitaja ja maahanmuuttajien opettaja Outi Bottas. Kirjasto sai 

monikulttuurisuuden asiantuntemusta sekä apua pajojen suunnittelussa, toteutuksessa 

ja tiedotuksessa. 

Ideointipajoissa syntyi paljon luovia ideoita tilaisuuksien, ryhmien ja toiminnan 

järjestämisestä. Ideoita riitti jaettavaksi yhteistyökumppaneillekin. 

 

Kirjasto valitsi kokeiltaviksi toiminnat: 

· Tietokonekurssi somalinaisille ammattiopisto Tavastiassa 

· Matalan kynnyksen Juttuja Suomesta -selkolukemistolukupiiri 

· Tiedonhaun vastaanotot kolmen oppilaitoksen maahanmuuttajaryhmissä 

· Hauhon kirjaston suomen- ja vieraskielisten naisten taitopajat ja retket 

· Kysy kulttuureista -tilaisuudet 8.-luokkalaisille 

· Selkopuheen seuranta-aamut kirjastolaisille maahanmuuttajaryhmissä 

· Kielikahvilat (suomi, englanti, espanja) 

· Kieliharjoittelijoiden mukaan ottaminen kirjastonhoitajan toimenkuvaan 

· Opi sadutus omalla kielellä -koulutus suomen- ja vieraskielisille 

 

Kirjasto sai hankkeen ansiosta vieraskielisiä asiakkaita, joiden asiantuntemusta kirjasto 

voi hyödyntää heille suunnattujen palvelujen suunnittelussa 

Hanke on parantanut Hämeenlinnan eri hallinnonalojen monikulttuurisessa verkostossa 

tietämystä kirjastosta kotouttavana palveluna. 

Yhteistyö eri oppilaitosten maahanmuuttajaryhmien kanssa on parantunut 

aktiivisemman, hakeutuvan toiminnan myötä. 

Ryhmien vierailut pääkirjastoon ovat lisääntyneet, ja opettajien toiveet kirjaston 

tarjoamista sisällöistä täsmentyneet. 

Hanke on parantanut tietämystä esimerkiksi maahanmuuttajien eri kielitaitotasoista, 

kirjaston selkokielen tarpeesta, kotoutumisen esteistä ja mahdollisuuksista, joita eri 

hallinnonalat miettivät. 
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Hanke on tuonut kirjastoon monikulttuurisuutta 

Hankkeen aikana kirjastossa on ollut suomen kielen harjoittelijoita, jotka ovat tehneet 

esimerkiksi kielikahviloita yhdessä vakituisen ja muun tilapäisen henkilökunnan kanssa. 

Hankehakemusta tehdessään kirjasto suunnitteli yhteistyökumppaneikseen eri toimijoita 

kuin mitkä hankkeen aikana verkostoituivat kirjaston kanssa. Yhteistyökumppaneita oli 

paljon, noin viisikymmentä. 

Hankkeessa ideoidusta toiminnasta jäivät hankkeen jälkeen elämään suomen kielen 

kielikahvilat, tiedonhaun, e-aineistojen ja kaukopalvelun käytön opastaminen 

oppilaitosten maahanmuuttajaryhmille, selkopuheen seuranta-aamut kirjastolaisille ja 

kieliharjoittelijoiden ottaminen kirjastonhoitajan toimenkuvaan. 

Naisten dialogiset tilaisuudet kirjastoissa-hanke järjesti 25 koulutustilaisuutta, joihin 

osallistui yhteensä 332 henkilöä. 

Hankkeessa järjestettiin 75 tapahtumaa, joissa oli yhteensä 428 osallistujaa 
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LUKUFESTARIT TYLYPAHKAN TYYLIIN TAVOITTI 2700 NUORTA 

Lukuinnostusta edistäneessä hankkeessa järjestettiin 72 tapahtumaa 

 

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston Lukufestarit Tylypahkan tyyliin –hanke päättyi 

helmikuussa 2019. 

Kirjasto sai hankkeeseen rahoitusta Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vuonna 2017. 

Hanketta koordinoi kirjaston kouluyhteistyöstä vastaava informaatikko Ulla Karila. 

Puolitoista vuotta kestäneen hankkeen aikana järjestettiin peräti 72 tapahtumaa, joihin 

osallistui 2700 hämeenlinnalaisnuorta. 

Hanke oli suunnattu erityisesti 5. ja 6. luokkalaisille. Hankkeen tavoitteena oli edistää 

nuorten lukuintoa sekä tuottaa kirjallisuuteen ja lukemiseen liittyviä elämyksiä. 
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Hanke järjesti tapahtumat: 

· Harry Potter-kerho pääkirjastossa 

· Kouluille suunnattu kirjavinkkauskiertue Tarina tempaa Tylypahkaan ja tuolle puolen 

(vinkkarina Tuija Seppänen) 

· Harry Potter-kirjojen suomentajan Jaana Kapari-Jatan vierailu pääkirjastossa 

· Fanifiktiopajat pääkirjastossa, Hauholla ja Lammilla (vetäjä Reetta Vuokko-Syrjänen 

Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajista) 

· Todellisuuspakolaiset ry:n järjestämät 28 työpajaa kouluilla 

· Taikasauvapajat Hauholla, Kalvolassa, Lammilla ja Tuuloksessa (vetäjänä Jutta 

Koskinen Todellisuuspakolaiset ry:stä) 

· Sukella Tylypahkan taikaoppeihin-tehtävärata 3. - 5.-luokkalaisille pääkirjastossa 

· Harry Potter Book Night pääkirjastossa
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Hankkeella rahoitettiin kirjastolle 

· Kirottu Amuletti-pakopeli (tekijänä Ääres eduEscape), 

· Tupakaavut ja fantasia-asut kirjaston käyttöön (tekijänä muotoilija Aino Käki), 

· Tupahuivit (neulojina kirjaston asiakkaita ja henkilökuntaa) 

· Öinen Tylypahka-maalaus (tekijöinä lyseon lukion Aatu Laine ja Maria Huikkonen). 
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Kansainvälisyys ja vierailut 

IFLA WLIC ATEENA 24.-30.8.2019 

Informaatikot Hanna Kaisti ja Ilkka Marjanen 

Osallistuimme IFLA-järjestön vuotuiseen World Library and Information –kongressiin 

Ateenassa, Kreikassa. Kongressiin osallistui yli 3300 henkilöä n. 140 maasta. 

Osallistuimme kongressin ohjelmaan esittelemällä Hämeenlinnan pääkirjaston Avolava 

Open Stage –konseptia sekä posterina että lightning talk- sessiossa. 

Posteria esiteltiin kahtena päivänä (26. ja 27.8.) kahden tunnin jaksoissa. Posteri herätti 

paljon kiinnostusta kansainvälisissä osallistujissa, ja jaoimme lähes sata Avolava-

rintanappia keskustelemaan ja kyselemään pysähtyneille. 

 

Informaatikko Hanna Kaisti ja IFLA:n kongressiin osallistuneita 
Hämeenlinnan kaupunginkirjaston esittelypisteellä Ateenassa 
elokuussa 2019 
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Vaikka Suomessa elävä musiikki kirjastossa ei ole enää erityisen uutta, 

maailmanlaajuisesti konsepti oli monille ennenkuulumaton. 

Oli mukava huomata, että monet kollegat alkoivat miettiä samankaltaisen toiminnan 

toteuttamista omissa kirjastoissaan. 

Erityisesti Aasian ja Pohjois-Amerikan kirjastoihmisissä konsepti aiheutti kiinnostusta, ja 

varsinkin konserttien ja esitysten ilmaisuus ja avoimuus kaikille kirjastonkäyttäjille 

nähtiin tärkeänä. 

Myös Avolavan periaate tarjota esiintymistila harrastajille oli monen kollegan mielestä 

tärkeä ja kannatettava idea. 

Viiden minuutin mittaisen ’salamapuheen’ aiheena oli myös Avolava ja erityisesti sen 

käytännön toteutus. 

Korostimme puheessa konseptin toteuttamisen helppoutta ja kannustimme kuulijoita 

kokeilemaan sitä omissa kirjastoissaan. 

Puhetta oli kuuntelemassa satakunta osallistujaa, ja session jälkeen useampi 

kiinnostunut jäi keskustelemaan, vaikka sessio oli viimeinen virallinen tilaisuus ennen 

kongressin päätöstä. 

 

Informaatikko Ilkka Marjanen esitteli IFLA:ssa Avolavan musiikkitoimintaa 
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Kongressin aikana vierailimme Kreikan uudessa kansalliskirjastossa, joka sijaitsee 

Stavros Niarchos –kulttuurikeskuksessa. Samoissa tiloissa toimii myös Kreikan 

kansallisooppera. 

Niarchoksen säätiön rahoittama ja arkkitehti Renzo Pianon suunnittelema keskus 

luovutettiin Kreikan valtiolle 2017. Rakennusta ympäröi suuri puistoalue, joka jatkuu 

kirjaston katolle viheralueena. 

Kirjaston tilat ovat avoinna joka päivä klo 6-00. Rakennus on vaikuttava kokonaisuus, 

varsinkin korkea valaistu lasinen ’majakka’ on näkemisen arvoinen, puhumattakaan 

ylimmästä kerroksesta avautuvista maisemista. 

Käyttäjiä oli ilta-aikaankin runsaasti, joten voi olettaa, että ateenalaiset ovat ottaneet 

kirjaston omakseen. 

Vierailimme myös Kreikan kansallisessa musiikkikirjastossa, joka sijaitsee Ateenan 

Megaro Mousikis –konserttitalossa, ja on perustettu 1995. 

Kirjastossa on kattava kokoelma kirjoja, nuotteja, käsikirjoituksia ja digitoitua 

materiaalia, joiden pääpaino on kreikkalaisissa sisällöissä. Kirjastolla on jonkinasteinen 

kansallinen varastointivelvoite. 

Kirjasto on kaikille avoin, mutta lainaamiseen tarvitaan 35 euroa vuodessa maksava 

jäsenkortti. 

Jäseneksi liittymällä saa myös useita muita etuja, mm. pääsyn tietokantoihin, 

mahdollisuuden lainata aineistoa ulos, vapaalippuja konsertteihin. 

Paraikaa kirjastoon ollaan rakentamassa äänitysstudiota, jota ammattilaiset ja 

harrastajat voivat käyttää. 

Oli kiinnostavaa nähdä studio ja keskustella siitä, koska Hämeenlinnan kirjastoon on 

remontin myötä valmistumassa vastaavanlainen tila. 
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GÖTEBORGIN BOK & BIBLIOTEK -MESSUT 27.-28.9.2019 

 

Kirjastonhoitaja Sini Kiuas vieraili Bok & Bibliotek –messuilla syyskuussa. 

 

TUTUSTUMISMATKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKIRJASTOON 22.3.2019 

 

Verkkotiimissä suunniteltiin Lukiokadun peruskorjatun pääkirjaston uusien tilojen AV-

laitteistohankintoja ja tulevaa omatoimikirjastoa. 

Verkkotiimi kävi tutustumassa Jyväskylän pääkirjaston palveluihin ja tilaratkaisuihin 

maaliskuussa. 
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Lasten ja nuorten kirjastopalvelut 

PÄÄKIRJASTON LASTEN JA NUORTEN TOIMINTA OLI VILKASTA VÄISTÖTILOISSA 

 

Pääkirjaston lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kirja-, elokuva- ja musiikkiaineistojen 

ensilainat (lainat, joihin ei lasketa niiden uusintakertoja) muodostivat 43 prosenttia 

kaikista pääkirjaston ensilainoista vuonna 2019. Lasten- ja nuortenosaston ensilainaus 

oli vain 11 prosenttiyksikköä pienempi kuin aikuisten ensilainaus. 

Vuonna 2019 pääkirjaston lasten ja nuorten kirjallisuuden lainaus kasvoi lähes viisi 

prosenttia edellisestä vuodesta, mitä voi pitää hienona saavutuksena väistöolosuhteissa. 

 

Elokuvia, kirjastovierailuja, näyttelyitä, tapahtumia ja yhteistyötä 

Varhaiskasvatusväki kävi pääkirjastossa ahkerasti lainaamassa kirjoja ja katsomassa 

elokuvia. Päiväkodeille tehtiin aineistopaketteja eri teemoista. Joulunaikaan järjestettiin 

jouluinen satutuokio. 
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Alakoululuokkia kävi pääkirjastossa 

kirjastonkäytön opetuksissa, lukudiplomikirja-opastuksissa ja kirjavinkkauksissa. Myös 

kouluilla käytiin kirjavinkkaamassa. Lasten ja nuorten kirjastopalveluihin on perinteisesti 

kuulunut opettajien pyytämien aineistopakettien kokoaminen monista koulutyöhön 

liittyvistä aiheista. Niin toimittiin tänäkin vuonna. 

Kesälaitumilla olevia lapsia ja koululaisia innostettiin kirjojen pariin kesälukudiplomilla, 

joka toteutettiin koko kaupunginkirjastossa kesäkirjahylly-teemalla. 

Elokuun alussa lasten- ja nuortenosasto oli kirjastoauton lisäksi mukana Lasten ja 

nuorten kulttuurikeskus Arxin järjestämillä Hippaloilla. Informaatikko Seija Laakso 

osallistui tapahtumaan, jossa hän kävi lukemassa satuja perheille. 

Lasten- ja nuortenosaston tapahtumatuotanto oli vilkasta ja monipuolista. Suosituin 

tapahtuma, jonka järjestelyihin lasten- ja nuortenosasto osallistui, oli helmikuussa 

järjestetty Harry Potter Book Night-ilta, johon osallistui satoja lapsia, nuoria ja aikuisia. 

Lasten- ja nuortenosasto järjesti myös mm. konsertteja, satukoodausta sekä askartelu- 

ja satutuokioita.  
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Marraskuussa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lukumummit kävivät koordinaattorinsa 

kanssa tutustumassa pääkirjastoon ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin 

lukumummitoiminnan tukena. Lukumummeille esiteltiin Vanamo-verkkokirjastosta e-

aineistoja, lukudiplomikirjoja sekä monipuolisesti lasten ja nuorten kauno- ja 

tietokirjallisuutta. Näiden lisäksi he saivat vinkkejä hyödyllisistä verkkoaineistoista. 

Lasten- ja nuortenosastolla oli koko vuoden ajan vaihtuvia kirjanäyttelyitä 

ajankohtaisista aiheista. Lasten ja nuorten palvelut tavoittivat asiakkaansa aktiivisesti 

myös sosiaalisessa mediassa, Snapchatissä, Instagramissa ja Facebookissa. 

  



LASTEN JA NUORTEN KIRJASTOPALVELUT 

Sivu 30 

ELÄVÄÄ KOULUYHTEISTYÖTÄ 

Kirjasto vieraili kouluilla ahkerasti 

Kirjasto kutsui suunnitelman mukaisesti alakoulun 1. ja 4. luokat tutustumaan 

kirjastoon, opettelemaan kirjastonkäyttöä, harjoittelemaan tiedonhankintaa sekä 

saamaan lukuvinkkejä. 

Kirjastoautossa järjestettiin kirjastostartteja lähinnä ekaluokkalaisille. Yläkoulun 8. 

luokille tarjottiin genrevinkkausta joko kirjastossa tai koululla. 

Kirjastokäyntejä, opastusta ja vinkkausta järjestettiin myös muille luokkatasoille. 

Musiikkivinkkausta, kuten usein muitakin palveluja, vietiin kouluille, koska pääkirjaston 

väistötiloissa Wetterillä ei ollut toimintaan sopivia tiloja. 

 

Kirjasto vieraili usein kouluilla vuonna 2019 
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Keväällä kirjastoauto Bella vei kirjavinkkarit kouluille 

Vinkkarit vierailivat ensisijaisesti kaukana pääkirjastosta sijaitseville alakouluille ja 

erityisesti 1. ja 4. luokille. 

Kirjavinkkari tai tietopalvelun opastaja matkasi Bellan kyydissä kouluille. Oppilaat saivat 

kirjavinkkausta, tiedonhaun opastusta tai e-kirjojen esittelyä koulun tiloissa. Tunnin 

jälkeen oppilaat voivat lainata kirjoja tai muuta materiaalia kirjastoautosta. 

Kirjastoautovierailujen lisäys johtui siitä, että Hämeenlinnan pääkirjaston väistötiloissa 

Wetterillä ei ollut luokkavierailuille sopivia ryhmätiloja. 

 

Yhdessä yhteisen asian puolesta 

Lukuvuonna 2019 - 2020 kirjasto ja Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX järjestivät 

yhteistyössä 7. -luokkalaisille mediakasvatusta vastamainospajan muodossa. Kirjasto 

toteutti pajat Lyseon koulussa, Kaurialassa ja Lammin Hakkalan koulussa suurimmaksi 

osaksi syksyllä 2019. Pajat olivat osa Kulttuuripolkua. 

Koulujen teemaviikkoihin ja monialaisiin viikkoihin osallistuttiin aktiivisesti vinkkaamalla, 

saduttamalla sekä kirjastonkäyttöä ja tiedonhankintaa opettamalla, esimerkkeinä 

Myllymäen ja Ruununmyllyn koulujen kirjallisuusviikot, Ortelan koulun Liiku ja lue -päivä 

sekä Elämää Eteläisissä –tapahtuma. 

 

Kirjasto mukana luomassa Seminaarin koululle uudenlaista koulukirjastoa 

Seminaarin koulun vanha koulukirjastokokoelma perattiin perusteellisesti, ja jäljelle 

jäänyt aineisto siirrettiin uuteen tilaan. 

Kirjastosta vietiin Seminaarin koululle pieni vaihtuva kokoelma alakoululaisille sopivia 

kirjoja. Seminaarin koulukirjasto, ”luku-lounge” oli nimenomaan lukupaikka, jonne 

koululaiset voivat tulla lukemaan tai kuuntelemaan äänikirjoja välitunnilla. Kirjoja ei 

lainattu ulos. 

Ennen kirjastotilan avaamista kirjasto perehdytti tutor-oppilaat kirjaston e-kirjojen ja e-

äänikirjojen käyttöön. Kirjasto piti tilassa myös pienryhmien satutuokioita syksyllä 2019. 
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Kirjailijavierailut innostivat koululaisia lukemaan 

Vuoden 2019 kirjaston kirjailijavieraita koululaisille olivat Jyri Paretskoi, Paula Noronen, 

Heidi Viherjuuri ja Arto Kivimäki. 

Paretskoi esiintyi yläkoululaisille pääkirjastossa, Nummen koululla, Lammin Hakkalan 

koululla, Iittalan yhtenäiskoululla sekä Hauhon yhtenäiskoululla. 

Paula Noronen vieraili pääkirjastossa ja Jukolan koululla. Heidi Viherjuuri kävi Rengon 

koululla ja Hämeenlinnan yhteiskoulussa. 

Arto Kivimäki puhui viides- ja kuudesluokkalaisille pääkirjastossa Valtakunnallisena 

tietokirjan päivänä.

 

Kirjailija Jyri Paretskoi kertoi koululaisille kirjailijantyöstään ja teoksistaan 

 

Aineistopaketit ja koulusarjat edelleen suosittuja 

Kirjastossa koottiin tuttuun tapaan aineistopaketteja monista aiheista sekä ala- että 

yläkouluille. 

Paketteja varten hankittiin Kariston Säätiön avustuksen turvin opetussuunnitelman 

sisältöjä tukevaa aineistoa, etenkin kysyttyjä avaruusaiheisia kirjoja. 
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Koulusarjalaatikoiden valikoimaa laajennettiin entisestään. Vinkkarikirjakokoelma on 

todettu erittäin tarpeelliseksi, joten sitä kartutettiin edelleen vinkkareiden toiveita 

kuunnellen. 

Kirjavinkkarit vierailevat kouluilla Bellan kyydissä 

Palvelu suunnattu erityisesti keskustasta kaukana sijaitseville alakouluille. 

 

LAPSEN OIKEUDET 30 VUOTTA 

Koululaisten suunnittelukilpailun voittajatyö esillä pääkirjastossa 

YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen vuosipäivän kunniaksi Suomen UNICEF ja 

Hämeenlinnan kaupunki järjestivät Hämeenlinnan kouluille suunnittelukilpailun, jossa 

oppilaat pääsivät suunnittelemaan unelmiensa lapsen oikeuksien mainoksen. 

Kilpailuun tulleita teoksia voi käydä ihastelemassa Lapsen oikeuksien viikolla 18.-24.11. 

Hämeenlinnan kirjastoissa, uimahalleissa sekä Elenia areenalla. 

Kilpailuun osallistui oppilaita Miemalan, Myllymäen, Konnarin, Alvettulan, Luolajan sekä 

Hämeenlinnan yhtenäiskoulun kouluista. 

Suunnitteluehdotuksia tuli yhteensä 59 kappaletta. Teosten joukossa oli sekä ryhmä- 

että yksilötöitä. 

Voittajatyöstä teetettiin banderolli, joka oli nähtävillä Viipurintien sillalla marraskuussa. 

Alkuperäinen voittajatyö oli samaan aikaan esillä pääkirjastossa. 
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Lähikirjastot 

TAIDEKIRJAPALKINTO TEOKSELLE YHTEISIÄ AJATUKSIA 

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston järjestämään kilpailuun osallistui 29 taidekirjaa 

 

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto järjestää vuosittain valtakunnallisen 

taidekirjakilpailun.Tänä vuonna kilpailuun osallistui 29 teosta 17:lta kustantajalta. 

Valinta vuoden 2018 parhaaksi taidekirjaksi julkistettiin Iittalan XXII Valtakunnallisena 

Taidekirjapäivänä lauantaina 8.6. Iittalassa Hämeenlinnassa.  

Parhaaksi taidekirjaksi valittiin teos Ahti ja Maija Lavonen -Yhteisiä ajatuksia / I 

samklang / In Harmony. Se on Didrichsenin taidemuseon tuottama näyttelykirja. 

Voittaja sai Eliel Aspelin -palkinnon, joka on Harri Koskisen suunnittelema lasiveistos. 

 

Taiteilijapariskunnan vuorovaikutus tuo uudenlaista näkökulmaa molempien tuotantoon 

Erityisen arvokasta on Ahti Lavosen 60-luvun taiteen esittely ja Maija Lavosen taiteen 

kehityskaari, joka avaa hienon aikamatkan 60-luvulta 2000-luvulle, perinteisestä 

tekstiilitaiteesta valotaideteoksiin, totesi taidekirjakilpailun tuomariston puheenjohtaja 

Aino Krohn. 

Tuomaristo kehui myös teoksen harmoniaa, jossa sisällön ja muodon ratkaisut tukevat 

toisiaan. 

Tekstin, kuvan ja kirjan neliömäisen muodon kokonaisuus peilaa hienovaraisesti 

Lavosten töiden henkeä, heidän taiteelleen ominaista visuaalisuutta kunnioittaen. Kaikki 

yksityiskohdat kannen kuvavalintaa myöten tuntuvat perustelluilta ilman minkäänlaista 

alleviivausta tai ylimääräisiä tehokeinoja. 

Kirjan taitto on kekseliäs ja hengittävä, kuvat erinomaisia. Kolmikielinen toteutus toimii 

kerrankin mainiosti ja kirjaa on miellyttävä myös lukea, tuomaristo totesi. 
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Valtakunnallisen taidekirjakilpailun palkinnot jaettiin Iittalassa kesäkuussa 

Voittajan lisäksi kilpailussa valittiin kolme teosta, joille jaettiin kunniamaininnat 

Kunniamaininnan saivat teokset: 

 Atelieri O. Haapala ja sen ihmeellinen maailma. (Atelieri O. Haapala), 

 Svenskt Tenn@Didrichsen. (Didrichsen) 

 Kymmenen polkua kokoelmaan, teoksia Gösta Serlachiuksen taidesäätiön 

kokoelmasta. (Parvs) 

 

Taidekirjakilpailussa korkea taso 

Kilpailussa arviointiperusteena oli kirjojen näkökulman kiinnostavuus, aiheen käsittelyn 

omaperäisyys sekä teoksen typografinen ulkoasu. 

Tuomariston mukaan kilpailun taso oli todella korkea. Mukana oli runsaasti 

luovuudellaan ihastuttavia teoksia. 
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Kilpailuteosten joukossa oli mm. elämäkertoja, kokoelmakirjoja, näyttely- ja 

projektiteoksia sekä kattavia taiteilijaesittelyjä. Ne tuovat merkittävän lisäyksen 

suomalaiseen taidekirjallisuuteen. 

Tuomariston jäsenet olivat Hämeenlinnan Seudun Taideyhdistyksen edustajina 

tiedottaja, mainonnan suunnittelija Aino Krohn (pj) ja viestintäkonsultti Anja Kuoppa 

sekä 

Hämeenlinnan taidemuseon edustajana amanuenssi Maria Laine. Tuomariston sihteerinä 

toimi Hämeenlinnan kaupunginkirjaston palvelupäällikkö Irmeli Isokivijärvi. 
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LAMMIN KIRJASTOSSA JUHLAVUOSI 

Kirjastorakennus täytti 30 vuotta 

 

Saara Juolan suunnittelema avara ja valoisa kirjasto avautui asiakkaille 28.3.1989. 

Lammin kirjaston 30-vuotisjuhlaa viettiin torstaina 28.3., tasan kolmekymmentä vuotta 

avautumisen jälkeen. 

Juhlapäivänä ohjelmassa oli satuilua Herra Hakkaraisen seurassa, tietokilpailu ja 

kahvitarjoilu. Illalla Lammin Laulu esiintyi ja Antero Koskisen taidelahjoitus paljastettiin. 

Ilta huipentui kirjailijailtaan, jossa oli vieraana palkittu kirjailija ja näyttelijä Reidar 

Palmgren. 

 

Lammin kirjasto on kaupungin aktiivisimpia lähikirjastoja 

Kirjastotila palvelee edelleen hyvin lammilaisia, vuosikymmenten jälkeenkin. 

Lammin kirjasto-palvelupiste on yksi Hämeenlinnan vilkkaimmista ja aktiivisimmista 

lähikirjastoista. Lammin kirjastosta lainataan kiitettävästi ja kirjasto tekee myös 

aktiivista kouluyhteistyötä sekä järjestää paljon tapahtumia sekä lapsille että aikuisille. 
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Hämeenlinnan kaupunki myönsi vuonna 2017 Lammin kirjastolle kehittämispalkinnon 

Kesäpuuhaviikon järjestämisestä yhdessä monien muiden paikallistoimijoiden kanssa. 

Kesäpuuhaviikolla kirjastossa järjestetään lapsille maksutonta toimintaa. Näin lasten ei 

tarvitse olla yksin kotona vanhempien ollessa työssä ennen kesäloman alkamista. 

 

Kirjastotoiminta Lammilla alkoi jo 1800-luvun lopulla 

Lammin nykyinen kirjastorakennus täytti 30 vuotta, mutta kirjasto on Lammilla ollut jo 

pitkään. Lammin kirjasto perustettiin vuonna 1878. Rahoitus saatiin arpajaisvoitoista, 

joiden tuotto oli 589 markkaa 35 penniä. Lisäksi kirjasto sai viisitoista kirjaa 

lahjoituksena. 

Kirjaston pieni kokoelma sijaitsi aluksi Lammin vanhimmassa kansakoulussa, jossa oli 

myös kunnantupa. Rakennus paloi vuonna 1918 ja kirjaston toimintaan tuli katkos. 

Kirjastotoiminta alkoi uudelleen vasta vuonna 1926. 

1920-luvulta 1960-luvun loppuun kirjasto toimi monissa eri tiloissa. Nykyistä 

kirjastotaloa edeltävä kirjastorakennus valmistui vuonna 1969 Pasaapelin koulun 

viereen. Siellä kirjastotoiminta jatkui kaksikymmentä vuotta, kunnes nykyinen 

kirjastorakennus valmistui Linjatielle vuonna 1989. 
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KIRJASTOAUTO BELLA HIPPALOILLA 

Kirjastoauto on kurvannut Hippaloille jo vuodesta 2007 

Hippaloilla kirjastoautossa kävijöitä on ollut joka vuosi sadoittain. Vuonna 2019 Bellassa 

tehtiin ennätys: autossa kävi lainaamassa, lukemassa ja muuten vain ihmettelemässä 

lähes 1000 lasta ja yli 700 aikuista. Lainojakin kertyi 720. 

Hippaloiden teema näkyy aina kirjastoauton kirjavalikoimassa ja somistuksessa. Nyt 

teemana oli kirjallisuus. Sen kunniaksi kirjastoautossa saattoi osallistua 

lastenkirjallisuusaiheiseen tietokilpailuun. Kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin 

kahdeksan 15 euron lahjakorttia Suomalaiseen Kirjakauppaan. 

Tietokilpailun onnettarena toimi kirjastoautonkuljettajan Eeva-tytär, joka arpoi 130 

vastaajan joukosta voittajiksi seuraavat osallistujat: Ava 10 v, Emma 7 v, Emma 11 v, 

Hilla 9 v, Kerttu 7 v, Niilo 9 v, Sofia 5 v ja Linnea 3 v. 

Vastauspaperilla sai myös kertoa, mikä on lempikirja, mikä kirjan hahmo haluaisi olla ja 

miksi. Eniten mainintoja saivat Tatu ja Patu -kirjat, Risto Räppääjät, Harry Potterit, Viisi 

villiä Virtasta -kirjat ja Ryhmä Hau -kirjat.  

 

Suosittuja olivat myös Neropatin päiväkirjat, Mauri Kunnaksen kirjat, Astrid Lindgrenin 

Vaahteramäen Eemeli, Peppi Pitkätossu ja Ronja Ryövärintytär, Onneli ja Anneli -kirjat, 

Soturikissat, Disneyn prinsessakirjat ja Timo Parvelan teokset. 
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Tietokirjojen aiheista mieleisimpiä olivat autot ja traktorit, Minecraft-pelikirjat ja 

eläimistä hevoset ja koirat. Pienimpien mieleen olivat Miina ja Manu, Pupu Tupuna ja 

Puppe-koira. 

Kilpailun vastausten perusteella mieleinen kirjan sankari on hauska, viisas, taitava, 

rohkea ja ahkera. Taikavoimat ovat hieno ominaisuus, ja tytöillä lisäksi kauniit hiukset. 

Harry Potterin Hermionen ja Risto Räppääjän Nelli-ystävän ihanat hiukset mainittiin 

useamman kerran! 

 

KIRJASTOAUTO-OSASTON TOIMINTA EINO LEINON KADUN VÄISTÖTILOISSA SUJUI 

MALLIKKAASTI 

Autot pysyivät kunnossa muutaman päivän seisokkeja lukuun ottamatta 

Kirjastoautojen iltareitteihin tehtiin syksyllä muutamia muutoksia uusien pysäkkien 

vuoksi. Palveluverkkomuutos muokkasi autojen päiväkoti- ja koulureittejä. Pitäjien reitit 

pysyivät ennallaan. 

Kantakaupungissa autoilla oli 37 pysäkkiä, joista vilkkaimmat olivat jokaviikkoisia. 

Pitäjien alueilla pysäkkejä oli 43, joista kaksi Hattulan kunnan alueella, ja kolmella kävi 

Hattulan kirjastoauto Lilius. 

Kirjastoautot kävivät 15 koulupysäkillä ja 18 päiväkotipysäkillä. Pysäkkiaikaa oli Bellalla 

yhteensä 676 ja Urholla 596 tuntia. 

Pälkäneen kunnalle myytiin kirjastoautopalvelua yhdellä pysäkillä Kuohijoella joka toinen 

viikko. 

Kirjastoauto Bella vei kirjastopalvelut Ojoisten ja Ylänneen avovankiloihin. 

Ykkös- ja kakkosluokkalaisille pidettiin kirjastostartteja molemmissa autoissa. Kouluille 

ja päiväkodeille toimitettavien aineistopakettien suosio jatkoi kasvuaan. Kirjastoautojen 

mukana kulki viikoittain sarjakirjalaatikoita kouluille. 
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KIRJASTON KOTIPALVELU ON KANTAKAUPUNGISSA HAKEUTUVANA PALVELUNA OSA 

KIRJASTOAUTO-OSASTON TOIMINTAA 

Pitäjissä kotipalvelua hoitaa kukin lähikirjasto 

 

Kotipalvelu on maksuton palvelu, joka osaltaan turvaa kuntalaisten tasavertaisia 

kirjastopalveluita. 

Kirjaston kotipalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi itse asioida kirjastossa 

esimerkiksi korkean iän, liikuntarajoitteen tai sairauden vuoksi ja joilla ei ole läheisiä 

hoitamassa kirjastoasiointia heidän puolestaan. 

Kotipalvelun asiakkaina on yksityishenkilöiden lisäksi hoivakoteja ja muita yhteisöjä, 

joille toimitetaan monipuolisia aineistokasseja viriketoiminnan materiaaliksi. Neljän 

viikon välein toimitettavat kassit kootaan yksilöllisesti asiakkaiden toiveiden mukaisesti. 

Palvelun piirissä oli kantakaupungissa parisen kymmentä henkilöasiakasta ja saman 

verran hoivakoteja ja muita yhteisöjä. 

Vuoden alussa julkaistu kotipalvelun uusi esite ja sen tuoma julkisuus toivat useita uusia 

asiakkaita palvelun piiriin. 

Pitäjien lähikirjastoilla asiakkaita oli yhteensä kymmenkunta. Kaikkien pisteiden 

kotipalvelulainojen määrä pysyi edellisvuoden tasolla, noin 5400 lainassa. 

 

HAUHON KIRJASTO JÄRJESTI AHKERASTI TAPAHTUMIA PERINTEISEN 

KIRJASTOTOIMINNAN RINNALLE 

Hauhon kirjaston toimintavuosi oli vilkas, ja kirjaston lainat kasvoivat 
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Hauhon kirjastossa järjestettiin säännöllisesti etenkin senioreiden suosimia digi- ja e-

aineistojen opastuksia. Digikerhot järjestettiin yhteistyössä Vanajaveden opiston 

digihankkeen kanssa. 

Lapsille pidettiin joka toinen viikko satutunteja. Niiden lisäksi kirjasto piti kerran 

kuukaudessa satutuokion Alvettulan ja Eteläisten päiväkodeissa. Kirkonkylän päiväkodin 

lapset osallistuivat ahkerasti kaikille avoimille satutunneille, jotka järjestettiin 

kirjastossa. Joulukuussa kirjastossa pidettiin tonttukoulua alakoululaisille ja 

päiväkotilapsille. 

Kirkonkylän lapset kävivät kirjastossa joka kuukausi. Heille vinkattiin kirjoja. 

Kirjastovirkailija pyrki vinkkaamaan Alvettulan ja Eteläisten luokat läpi kouluvuoden 

aikana. Kirkonkylän iltapäiväkerho vietti kerran kuussa ohjelmoidun iltapäivän 

kirjastossa. Hauhon Yhtenäiskoulun oppilaita kävi luokittain kirjastovierailuilla vuoden 

aikana. 

Kouluun siirtyville järjestetyissä Eskarista Ekalle -illoissa kirjastosta käytiin kertomassa 

lukemisen tärkeydestä ja antamassa kirjavinkkejä. Elämää Eteläisissä-tapahtumassa oli 
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kirjavinkkausta ja kirjastoinfoa Eteläisten koululla. Lukuvuoden aikana kirjasto otti 

koululaisia TET-harjoitteluun. 

Hauhon kirjastossa järjestettiin kolme kirjailijailtaa. Hauholta lähtöisin oleva kirjailija 

Taija Tuominen kertoi kirjastaan Kuningaskobra ja tapasi samalla kirjastossa paljon 

tuttujaan. Tietokirjailija Marjo Liukkonen puhui Hennalan vankileireistä, joilla oli myös 

hauholaisia. Kirjailija Hanne Dahl vieraili kirjastossa kertomassa tuoreesta kuudennesta 

Hauho-aiheisesta dekkaristaan ”Usvassa uinuu uhka” 

Kirjastossa luennoi toukokuussa eläinlääkäri Olga Kuksina kissojen ja koirien ensiavusta. 

Muistiyhdistyksen muistikahvila kokoontui kirjastossa kuusi kertaa. Kirjastolla oli kaksi 

kertaa vetovastuu Koivukodon Eka-kahvilassa. Kirjastosta oltiin vieraina Hauhon 

seurakuntatalolla Kultaisen iän kerhossa kerran. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hauhon osasto rakensi keväällä ulos kotieläinpihan ja 

järjesti kirjaston kanssa toimintaa myös sisätiloihin. Sää oli suotuisa ja tapahtumassa oli 

paljon kävijöitä. 

Kirjasto järjesti Hauho-talolle Nukketeatteri Nirunarun esiintymään. Kirjastolla oli 

Hauhon kesätorilla oma piste, jossa kesävieraina olivat Pekka Arppe, Jouni Lehtonen ja 

Henriette Kress. 

Kirjastossa oli esillä suosittu HOPE-laatikko syksyllä ja keväällä, johon kerättiin leluja ja 

lastenvaatteita vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille. 
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KALVOLAN KIRJASTON SIJAINTIIN ON OLTU TYYTYVÄISIÄ 

Kirjaston asiakkaat kokivat pidentyneet aukioloajat myönteisenä asiana 

 

Kalvolan kirjaston lainaus lisääntyi 10,4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. 

Omatoimikirjastona Hyvinvointikeskus Sauvolassa vuonna 2017 avattu Kalvolan kirjasto 

oli auki joka päivä klo 7.00- 21.00. 

Maaliskuussa 2019 Sauvolan toimijat päättivät ulko-ovien sulkemisesta perjantai-, 

lauantai- ja sunnuntai-iltaisin klo 18.00. Heinäkuusta 2019 lähtien muutettiin 

aukioloajaksi ma-su klo 7.00.-18.00. 

Tämä valitettava aukioloaikojen supistaminen johtui nuorison lisääntyneestä 

häiriökäyttäytymisestä Sauvolan ja kirjaston tiloissa. 

 

Kirjastossa ja Sauvolassa oli runsaasti tapahtumia ja toimintaa vuonna 2019 

Päivätoiminnan ja kirjaston yhteistyönä järjestettiin Sauvolatreffit sekä keväällä että 

syksyllä. 

Kirjaston järjestämää, kaikille avointa toimintaa olivat kirjaston lukupiirit, kirjaston e-

aineistojen opastukset sekä syksyllä alkaneet, kaikissa lähikirjastoissa toimineet 

digikerhot, joissa Vanajaveden opiston opettaja opasti erilaisissa tietotekniikan asioissa. 

Erityisesti digikerhot saivat erittäin hyvän vastaanoton, sillä Iittalassa ei ole moniin 

vuosiin järjestetty minkäänlaista atk-opetusta. 

Iittalalaiset osallistuivat kiitettävästi myös Hämeenlinnan kaupungin ja Linnan 

kehityksen järjestämiin asukasiltoihin, joissa keskusteltiin Iittalan ja Kalvolan asioista ja 

kehittämisestä. 

Kirjasto kutsui lokakuussa asukkaita ja yhdistyksiä keskustelemaan Iittalan nuorisosta, 

sillä nuorison levottomuutta esiintyi Iittalassa muuallakin kuin kirjastossa. 

Kirjasto teki yhteistyötä Kalvola-seuran kanssa järjestämällä Sauvolan ravintolassa 

kyläkahvilan, jonka aiheena oli kirjamies ja korvenraivaaja Emanuel Kanajärvi. Ennen 

kyläkahvilaa olleet eduskuntavaalit houkuttelivat osaltaan kyläläisiä tilaisuuteen. 

Eduskuntavaalien lisäksi myös europarlamenttivaalit järjestettiin keväällä kirjaston 

kabinetissa. 

Kalvolassa lapsille ja nuorille kirjavinkkausta ja kirjastonkäytön opetustuokioita 

Valtakunnallisena kirjaston, tasa-arvon ja Minna Canthin päivänä 19.3. kirjastonhoitaja 

luki ääneen kertomuksia koululuokille. 
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Suuren suosion saavutti yhteistyössä Arxin kanssa toteutettu Todellisuusvääristymä-

elokuvapaja kesäkuussa. 

Kirjaston kutsumana kirjailija Jyri Paretskoi esiintyi yläkoululaisille Iittalan 

yhtenäiskoululla. Useat yläkoululaiset suorittivat TET-harjoittelunsa kirjastossa. 

Pikkulasten lasten aamuja järjestettiin kerran kuussa kahtena perättäisenä päivänä 

päiväkotilapsille ja perhepäivähoitolapsille. Aamujen aiheina olivat sadut ja elokuvat. 

Helmikuisena iltana järjestetty Pienpajan nukketeatteriesitys Nalle Naavatassu ja 

Hirsimetsän talvi keräsi kotien lapsia musiikki- ja liikuntatilan täyteen. 

Marraskuisella lapsen oikeuksien viikolla kirjasto esitteli ja vinkkasi lorukirjoja Kalvolan 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvilassa. 

 

Kirjastossa nautittiin taiteesta 

Vuoden 2019 aikana kirjaston käytävällä oli esillä neljä näyttelyä: Hämeenlinnan 

Taideartteli, Linnaseudun pääsiäisnäyttely, kaksi naivistia Iittalasta ja Joe Tullyn 

valokuvia hämäläisistä järvistä. 

8.6.2019 vietettiin Iittalan XXII taidekirjapäivää, jossa julkistettiin edellisvuoden paras 

taidekirja. Palkinto myönnettiin teokselle: Ahti, Maija Lavonen: Yhteisiä ajatuksia = I 

samklang = In Harmony 10.2.-13.5.2018. 
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NUMMEN KIRJASTOLLE KULUNUT VUOSI OLI VAKIINTUMISEN AIKAA 

Uudet tilat ja käytännöt tulivat tutuiksi asiakkaille, henkilökunnalle sekä samassa 

kiinteistössä toimivalle koululle ja neuvolalle 

 

Nummen kirjaston lainausluvut nousivat edellisvuosista, vaikka kokoelmaa jouduttiin 

Jukolasta muutettaessa karsimaan kovalla kädellä. 

Erityisesti lasten ja nuorten aineistojen lainaus kasvoi luokkien aktiivisen 

kirjastonkäytön ansiosta. Myös oppimistiloissa olevaa aineistoa käytettiin ahkerasti. 

Luokat saivat lukuvinkkejä ja opastusta kirjastonkäyttöön kirjastossa käydessään. 

Maaliskuussa kirjastossa esiintyi nuortenkirjailija Jyri Paretskoi, jota koko yläkoulu tuli 

kuuntelemaan. 

Omatoimikirjastokortteja tehtiin vilkkaasti koko vuoden, kun Nummen kirjaston suosio 

varatun aineiston noutopaikkana lisääntyi. 

Monipuolinen lehtitarjonta osoittautui myös tärkeäksi asiakaskunnalle. 

Asiakastietokoneet ja tulostuspalvelut ovat edelleen tärkeä osa kirjaston palveluja. 

Keväällä ja syksyllä asiakkaille tarjottiin digiopastusta. Vuoden aikana ehdittiin pitää 

muutamia satutuokioita. 

Kirjaston päivänä 19.3. kirjasto kävi lukemassa satuja läheisessä päiväkodissa. 

Läntisen Kumppanuustalon kanssa kirjasto teki yhteistyötä valitsemalla lasten 

elokuvatuokioihin sopivaa katsottavaa. 

Yhteistyökumppanina oli myös Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arx, jonka kanssa 

kirjasto järjesti lapsille suositun elokuvapajan. 
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RENGON KIRJASTOSSA PANOSTETTIIN EDELLISTEN VUOSIEN TAPAAN 

KOULUYHTEISTYÖHÖN 

 

Rengon alakoululaiset, 1.-6. luokat, vierailivat kirjastossa vinkkauksessa ja 

kirjastonkäytön opetustuokioissa yhteensä 34 kertaa vuoden aikana. Luokkien 

osallistumisaste oli 100 prosenttia. 

Kirjaston uudeksi yhteistyökumppaniksi tuli vanhusten hoivapalvelu Attendo Hämeen 

Härkä. Palvelukodin asukkaat vierailivat kirjaston taidenäyttelyissä, Senioripäivän 

konsertissa ja kävivät lainaamassa säännöllisesti hoitajien seurassa, muutama asiakas 

yksinkin. 

Kirjastossa kokoontui digikerho viisi kertaa. Kerhotoiminta järjestettiin yhteistyössä 

Vanajaveden opiston kanssa. 

Kirjastovirkailija Hannele Tiitto jatkoi edellisten vuosien tapaan henkilökohtaisia 

digiopastuksia. 

 

  

Maritta Penttisen akvarellinäyttely pidettiin Rengon kirjastossa 
syksyllä 
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Rengon kirjaston näyttelyt: 

· Minna Mikola: Mystikon päiväkirja 1.1.2019-28.2.2019 

· Ahmed Thamer. Babylon 14.3-30.4. 2019 

· Koululaisten näyttely Bookface 2. 5.-17.5.2019 

· Päiväkodin kevätnäyttely 2.5. – 30.6.2019 

· Kaisu Rissasen akvarellinäyttely 1.7.-31.8.2019 

· Maritta Penttisen akvarellitaiteen näyttely ”Iloa ja mielenrauhaa” 1.10.-

29.11.2019 

Rengossa järjestetyt tapahtumat: 

· 25.4. Kirjailija Heidi Viherjuuri kertoi alakoululaisille kirjoittamastaan Hilja-

sarjasta, paikalla oli kuutisen kymmentä lasta 

· 28.8.2019 Kaisu Rissasen kirjan ”Juurihoidossa sukujemme juurilla” 

julkistamistilaisuus 

· 11.10.2019 Reissumiehen matkassa. Tapio Rautavaaran hengessä Rengon 

kirjastossa Mari Orkola laulu-piano, Tommi Pajunen, kitara. Senioripäivän 

tilaisuus. 

· 20.7. Renkoviikon markkinalauantaina kirjasto pidettiin avoimena yleisölle 

Kirjaston tiloissa järjestettiin 14.4. eduskuntavaalit ja 26.5. europarlamenttivaalit. 
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TUULOKSEN KIRJASTON VUOTEEN MAHTUI JOTAKIN UUTTA JA PALJON HYVÄKSI 

KOETTUA VANHAA 

Yhtenä suosittuna toimintona jatkuivat satutunnit joka toinen torstai 

 

Satutunnit tuntuivat tavoittavan kohdeyleisönsä mukavasti. Olikin aina yhtä hauskaa 

tavata kirjastossa innokkaita satutuokiolaisia. 

Satujen kuuntelun ohella lapset saivat oivan mahdollisuuden kertoa omia mietteitään ja 

kuulumisiaan. Usein satutunnit päätettiin piirtämishetkeen, jossa jokainen sai toteuttaa 

itseään piirtämällä sadun innoittaman teoksen. 

Vähän isompien lasten ja nuorten tavoittamiseksi kirjasto teki yhteistyötä koulun 

kanssa. Luokkakäyntejä järjestettiin säännöllisesti. Tavoitteena oli, että luokat kävisivät 

kirjastossa vähintään kerran kuukaudessa. Tämä tavoite toteutui hienosti. 

Syksyllä alkanut digikerhotoiminta tarjosi aikuisväestölle tervetulleita digitaitojen 

opiskelumahdollisuuksia. Kerhoja järjestettiin säännöllisesti joka toinen tiistai ja niihin 

osallistuttiin innokkaasti. Kerhot toteutettiin yhteistyössä Vanajaveden opiston 

digihankkeen kanssa. 

Kirjastovirkailija Hannele Tiiton pitämät henkilökohtaiset digiopastukset olivat kysyttyjä. 

Senioreita houkuteltiin erilaisilla mielenkiintoisilla teemoilla kirjaston tiloissa pidettyihin 

muistikahvila-tilaisuuksiin. Innokkaita kävijöitä riittikin mukavasti. Iloinen puheen porina 

kaikui kirjastossa kahvittelun merkeissä kolmena kertana sekä keväällä että syksyllä. 

Tuuloksen kirjastossa koettiin sekä haikeita että huikeita hetkiä syksyllä. Marraskuun 

ensimmäinen päivä oli sopivasti perjantai, joten se oli mitä parhain ajankohta järjestää 

läksiäisjuhlat kirjastovirkailijalle ja Yökirjasto- tapahtuma asiakkaille. 

Päivällä juhlittiin pitkäaikaisen työntekijän Maritta Mäen eläkkeelle jäämistä. Juhlimassa 

olivat kirjastolaisten kanssa suuri joukko asiakkaita sekä Tuuloksen koulun väki rehtorin 

ja opettajien johdolla. 
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Kirjaston vuosi huipentui samana iltana koko perheen Yökirjastoon, jonka Maritta 

järjesti yhdessä suuren joukon kanssa paikallisia toimijoita. Tapahtumassa olivat 

mukana Tuuloksen Mannerheimin Lastensuojeluyhdistys, Kirkonseudun VPK, Tuuloksen 

koulun vanhempainyhdistys, 4H-kerho, Tuuloksen alueseurakunta ja Tuuloksen 

Tulikourat. 

Yökirjastossa riitti ohjelmaa ja puuhaa onginnasta kirjastosuunnistukseen ja 

hälytysajoneuvoista elokuviin. Tapahtuma oli selvästikin toivottu ja tervetullut. Se keräsi 

huikean määrän kaiken ikäisiä osallistujia. 
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Pääkirjaston asiakaskoulutus arjen digitaitoja tukemassa 

 

Vertaisopastusta omalla laitteella 

Pääkirjastossa Wetterillä torstaisin klo 9.30-11.00 24.1.-14.2., 4 kertaa 12.9.-31.10., 

yhteensä 7 kertaa 

Vapaaehtoiset vertaisopastajat antoivat perusopastusta tietokoneen, tablettitietokoneen, 

älypuhelimen, netin ja sähköisten palvelujen käytössä. 

 

Opastusta e-aineistojen käyttöön 

Pääkirjastossa Wetterillä 3.1. klo 10.00-12.00, 4.1. klo 14.00-16.00, 10.1. klo 12.00-

14.00, 11.1. klo 10.00-12.00 

Asiakasopastusta tietokoneen käytössä, varausten tekemisessä, verkkokirjaston ja 

kirjaston e-aineistojen käyttössä. 

 

Digi-iltapäivä 

6.3. pääkirjastossa Wetterillä klo 13.00-17.30 

Digi-iltapäivässä Hämeenlinnan kaupungin terveyspalveluista projektipäällikkö Ilona 

Rönkkö esitteli terveydenhuollon verkkopalveluja. Kelasta palveluneuvoja Nina 

Koskipuro opasti Kelan verkkoasioinnissa. 

Tarjolla oli myös henkilökohtaista digiopastusta, mahdollisuus tutustua satukirjan 

lisättyyn todellisuuteen ja Robo-robotin toimintaan. 
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Digimessut 

Apua arjen digiasiointiin 

20.9. Vanajaveden opistossa klo 11-15 

Pääkirjasto osallistui kaupungissa järjestettyihin digimessuihin, joiden teemana oli apua 

arjen digiasiointiin. Kirjasto esitteli messuilla e-palvelujaan ja teki kirjastokortteja. 

Messut järjesti Vanajaveden opisto. 

 

Kirjastolla oli oma esittelypiste digimessuilla syyskuussa 
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Henkilökohtainen asiakasopastus 

E-opastus 

Kirjasto tarjosi asiakkailleen mahdollisuuden henkilökohtaiseen e-opastukseen, jossa 

neuvottiin kirjaston tarjoamien e-aineistojen, Vanamo-verkkokirjaston ja muiden 

kirjaston verkkopalveluiden käyttöä. Opastusajan pystyi varaamaan myös verkossa. 

 

 

Digiopastusta omalla laitteella 

Luku- ja nettitilassa Wetterillä klo 9.30-11.00 Torstaisin 21.3.- 11.4., 4 kertaa 

Henkilökohtaista opastusta tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen sekä sähköisten 

palveluiden käytössä. Halutessaan voi ottaa oman laitteen mukaan. 

 

Celia-opastus 

Celia-palveluiden opastusta ja palvelun käyttöönottoneuvontaa annettiin 

ajanvarauksella. 

 

Kirjallisuus ja musiikkiopastus (KIMU) 

Kirjallisuus- ja musiikkiopastukseen voi varata henkilökohtaisen opastusajan. 



VALTAKUNNALLISIA TEEMAVIIKKOJA 

Sivu 54 

Valtakunnallisia teemaviikkoja 

Koko kansa lukee 4.–24.2.2019 

Valtakunnallisen Koko kansa lukee e-kirjakampanjan aikana 4.-24.2. viisi e-kirjaa ja yksi 

e-äänikirja olivat rajoittamattomasti lainattavissa yhtäaikaisella lukuoikeudella. 

Kampanjan kirjat olivat: 

Palviainen, Jukka-Pekka & Rönns, Christel: Allu ja salaperäinen opettaja (WSOY) 

Vasantola, Satu: En palaa takaisin koskaan, luulen (Tammi) Erlandsson, Karin: 

Pärlfiskaren (Schildts & Söderströms) Frantz, Eva: Sommarön (Schildts & Söderströms) 

Teir, Philip: Så här upphör världen (Schildts & Söderströms) 

Kampanjassa oli ensimmäistä kertaa mukana myös e-äänikirja: Erikson, Thomas: 

Idiootit ympärilläni - Kuinka ymmärtää muita ja itseään (Atena). 

Kirjastosta voi varata ajan e-kirjojen ja e-äänikirjojen käytön henkilökohtaiseen 

opastukseen. 

Kampanjakirjojen lisäksi Vanamo-kirjastojen asiakkailla oli Ellibs-palvelussa lainattavissa 

noin tuhat e-kirjaa sekä yli 130 e-äänikirjaa. 

 

Valtakunnallinen kirjaston päivä 19.3.2019 

Hämeenlinnan kirjasto vieraili valtakunnallisena kirjaston päivänä Läntisellä 

kumppanuustalolla Jukolan kaupunginosassa esittelemässä kirjaston e-lehtiä, e-kirjoja 

e-äänikirjoja sekä Celia-palveluita. 
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Kirjaston koulu- ja päiväkotivierailut Kirjaston päivänä: 

• Pääkirjaston kirjastonhoitaja vieraili Ruununmyllyn koululla ja tapasi 

kakkosluokkalaisia. Ohjelmassa oli kirjavinkkausta, kirjastonkäytön opastusta ja kirjojen 

lainaamista. 

• Hauholla kirjastovirkailija kertoi Eteläisten koululla Eskarista ekalle -ryhmälle kirjaston 

palveluista, kirjoista ja lukemisen merkityksestä. Paikalle oli kutsuttu myös lasten 

vanhemmat. 

• Rengon koulun ensimmäinen luokka kävi Rengon kirjastossa kirjavinkkauksessa. 

• Nummen kirjaston kirjastonhoitaja piti päiväkoti Aallokkomeressä satutuokion. 

• Kalvolan kirjasto kutsui koululuokkia yhteisiin lukuhetkiin kirjastoon: Lukuhetkissä 

lukijoina oli lapsi/nuori tai vanhempi/isovanhempi tai kirjastonhoitaja. Kirjasto avusti 

luettavan valinnassa. 

Suomen kirjastoseuran järjestämää valtakunnallista kirjaston päivää vietettiin 

Suomessa ensimmäistä kertaa. 

 

Mental Health Art Week 20.-30.5.2019 

Pääkirjastossa järjestettiin luento Heijastuksia taiteesta, jonka teemana oli taiteen 

tärkeys mielenterveyden tukemisessa. Viikon ohjelmassa oli myös muita luentoja. 

Pääkirjastossa oli esillä Meme it out-näyttely, johon kuului myös työpajoja. 

Viikon järjesti kirjaston kanssa FinFami-Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry 
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Sisäministeri Maria Ohisalo vieraili Hämeenlinnan pääkirjastossa 

Keskiviikkona 28.8. Wetterin auditoriossa klo 17.00-18.00 

Vierailu oli osa valtakunnallista kirjastokiertuetta, jossa ministerit kiersivät eri puolilla 

Suomea kirjastoissa keskustelemassa hallitusohjelmasta suomalaisten kanssa. 

 

Vanhustenviikko 6.-13.10.2019 

Vanhustenviikkoa vietettiin pääkirjastossa ja lähikirjastoissa järjestämällä pääasiassa 

digiopastustuokioita ikäihmisille. 

Lähikirjastoissa vanhuksille oli tarjolla myös tilaisuuksia, joissa tarjoiltiin kahvia, tehtiin 

ja luettiin runoja sekä nautittiin elävästä musiikista. Lähikirjastoissa digiopastukset 

järjestettiin yhteistyössä Vanajaveden opiston kanssa. 

 

Svenska veckan 3.-9.11.2019 

Ruotsinkielinen kielikahvila 

Maanataina 4.11. Kahvila Fredrika Wetterillä klo 17.30-19.00 

Svenska veckan-viikon tapahtuma, jonka järjestivät kirjasto ja Tavastsvenskar rf. 

 

  

Kirjastotoimenjohtaja Inkeri Jurvanen haastatteli ministeri 
Ohisaloa pääkirjastossa Wetterillä 
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Och sången den for över vågen 

Tiistaina 5.11. Avolavalla Wetterillä klo 18.00-19.00 

Svenska veckan-viikon konsertti, jossa esiintyivät Sibelius-opiston laulajat ja pianisti 

Iina Harjula. 

 

Pohjoismainen kirjallisuusviikko 11.-17.11.2019 

Tämän vuoden Pohjoismaisen kirjallisuusviikon teemana oli "Juhlat Pohjolassa" 

 

Ääneenluku-tapahtuma lapsille ja nuorille 

Maanantaina 11.11. Wetterin auditoriossa klo 10.00-11.00 

Pohjoismainen kirjallisuusviikko on ääneen lukemistapahtuma, jossa luetaan samoja 

tietyn teeman mukaisia otteita pohjoismaisesta kirjallisuudesta samaan aikaan koko 

Pohjolassa, Baltiassa ja muissa Pohjolasta kiinnostuneista instituutioissa ympär 

Vuoden ääneenlukuteos lasten osalta oli Astrid Lindgrenin kirjoittama ”Peppi firar 

födelsedag”, jota luettiin Hämeenlinnan pääkirjastossa. 

Ääneenlukutapahtumassa teosta luettiin sekä ruotsiksi että suomeksi. 

Hämeenlinnan pääkirjastossa oli teemaviikolla esillä ja lainattavissa ruotsinkielisiä 

kirjoja eri ikäisille lapsille ja nuorille. 

 

Lapsen oikeuksien viikko 18.-24.11.2019 

Viikolla järjestettiin kaksi lorukorttien askartelutuokiota Maanantaina 18.11. klo 9.30-

12.00 ja torstaina 21.11. klo 13.00-16.00 

Vanhempien toivottiin tulevan askartelemaan lapsille lorukortteja, joita voi käyttää 

lasten kanssa yhdessä lorutteluun. 

Kirjastossa oli viikon aikana esillä lainattavaa lorukirjallisuutta. 
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Pääkirjaston tapahtumatuotanto 

KIRJALLISUUSTAPAHTUMIA 

 

Runoantologian esittelytilaisuus 

14.1. Avolavalla Wetterillä klo 18.00-19.00 

Sata vuotta, sata runoa – 1918 sisällissota vuoden 2018 arjessa -teoksen runoissa 

käsitellään vuoden 1918 sisällissotaa ja sitä, miten aiheet heijastuvat nykyarjessa. 

Hämeenlinnalaiset antologiaan osallistuneet runoilijat Malena Lahtimies ja Sirkku 

Suontausta-Kyläinpää kertoivat teoksesta ja lausuvat runoja. 

 

Toivo runoa Toiverunoiltaan 

Runotoiveet tuli palauttaa 30.1.2019 mennessä johonkin Hämeenlinnan 

kaupunginkirjaston asiakaspalvelupisteeseen 

Hämeenlinnan Teatterin ja Hämeenlinnan kaupunginkirjaston Toiverunoilta pidettiin 

27.2.19 klo 19 Juliuksen olohuoneessa (Kasarmikatu 4). 

Tilaisuus oli maksullinen (liput 15 e.). Runoja esittivät näyttelijät Hannu Huuska ja Kirsi-

Kaisa Sinisalo. Muusikko Antti Paranko esiintyi. 

 

Kevään kirjasato-kirjailijailta 

21.3. Kahvila Fredrikassa Wetterillä klo 18.00-20.00 

Kanta-Hämeen kirjailijayhdistys Vana-66 ry:n viisi paikallista kirjailijaa esittelivät 

uutuusteoksiaan. 

Mukana olivat kirjailijat Niina Mero, Tapani Bagge, Hanna van der Steen, JP Koskinen ja 

Kaija Lehmuskallio. Tarja Lappalaisen oli tarkoitus olla mukana, mutta hän oli estynyt. 

Illan kattauksena on romantiikkaa, runoutta, dekkareita sekä nuoriso- ja 

lastenkirjallisuutta. Kirjailijoita haastattelivat Vanan hallituksen jäsenet. Teoksia oli 

myynnissä omistuskirjoituksin käteismaksulla. 

Tilaisuuden järjestivät Kanta-Hämeen Kirjailijayhdistys Vana-66 ry ja Hämeenlinnan 

kaupunginkirjasto 
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Aforismi- ja runoilta 

3.4. Wetterin auditoriossa klo 17.30-19.00 

Hämeenlinnan pääkirjaston odotettu aforismi-ilta, jossa kuultiin myös runoja. 

Esiintymässä oli aforismin (= ajatelma, mietelmä, mietelause) ammattilaisia Helsingistä, 

Espoosta, Turusta ja Hämeenlinnasta. 

Lavalle nousivat Anne Hänninen, Juho Nieminen, Arto Rintala ja Matti Saurama. 

 

Kirjailija Liisa Pyykkönen pääkirjastossa 

23.5. Wetterin kahvila Fredrikassa klo 16.30-18.00 

Esikoiskirjailija Liisa Pyykkönen vieraili pääkirjastossa kertomassa Juttuja Suomesta -

kirjastaan (2018), jota lukupiiri luki joka viikko pääkirjastossa ja keskusteli sen aiheista. 

Kirjailijaa haastatteli lukupiirin keskustelun vetäjä Angela Heikkilä. 

 

Cafe Hoffissa kirjailijavieraana Nura Farah 

 

26.7. Cafe Hoffi klo 14.00-15.00 

Nura Farah (s. 1979) on Suomeen 13-vuotiaana muuttanut somalinainen. 

Hän on kouluttautunut laborantiksi ja työskentelee Ruokavirastossa. 

Hän on kirjoittanut romaanit Aavikon tyttäret (2014) ja Aurinkotyttö (2019). 

Kirjailija Nura Farah oli kesän kirjailijavieras 
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Arto Kivimäki kirjailijavieraana 

30.8. Wetterin auditoriossa klo 10.00-11.00 

Lasten ja nuorten TIETOKIRJA.FI-päivää vietettiin perjantaina 30. elokuuta. 

Arto Kivimäki on antiikin maailmaan erikoistunut kirjailija ja kääntäjä. Hän on 

kirjoittanut sekä lapsille että aikuisille. 

Hämeenlinnassa hän puhui ensisijaisesti Troijan sodasta ja Odysseiasta. 

Vierailun järjestävät yhteistyössä Tietokirjallisuuden edistämiskeskus ja Hämeenlinnan 

kaupunginkirjasto. 

 

Taavi Soininvaara kirjailijavieraana 

4.9. Wetterin auditoriossa klo 17.30-18.30 

Soininvaara kertoi trillereistään, jotka pureutuvat kansainvälisen politiikan, talouden, 

teknologian ja rikollisuuden ajankohtaisiin kysymyksiin ja kuuluvat lajin ehdottomaan 

kärkeen Suomessa. 

 

Konttisten ihmeellinen vuosi ikiroudan maassa 

16.9. Wetterin auditoriossa klo 18.00-19.00 

Jussi Konttien kertoi, millaista oli suomalaisen perheen elämä Siperiassa. 

Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Konttinen muutti perheineen Siperian kylmimmälle 

alueelle Jakutiaan. Talvella pakkanen paukkui 50 asteessa ja perhe sulatti vettä 

jäälohkareista. Lapset kävivät siperialaista kyläkoulua ja munniharppupainotteista 

päiväkotia. 

Konttinen on julkaissut kokemuksistaan kirjan Siperia – suomalaisen perheen 

ihmeellinen vuosi ikiroudan maassa. Se käsittelee elämää Töhtyrin jakuuttikylässä, 

mutta myös Siperian taloutta, politiikkaa ja kulttuuria, valtavaa erämaata, suunnattomia 

luonnonrikkauksia, arktisen alueen herkkää luontoa ja ilmastonmuutosta. 

Tässä tilaisuudessa Konttinen kertoi Siperiasta sanoin ja kuvin. 

 

Hanna-Riikka Kuisma kirjailijavieraana 

24.9. Wetterin auditoriossa klo 17.30-18.30 

Kirjailija Hanna-Riikka Kuisma kertoi kirjojensa syntyprosessista ja kirjoittamisesta. 
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Haluatko kirjailijaksi? Julkaise itse! 

30.9. Wetterin auditoriossa klo 17.30-19.30 

Vinkkejä ja inspiraatiota omakustanteen tekemisestä tarjosi Books on Demand -

julkaisupalvelu ja Kanta-Hämeen kirjailijayhdistys Vana-66:n jäsenet Anna Tiitta, Anne 

Tapaila ja Kaarina Svetloff. Haastattelijana toimii Vana-66:n puheenjohtaja Pia Kaulio. 

Tilaisuuden järjestivät Hämeenlinnan kaupunginkirjasto, Books on Demand sekä Kanta-

Hämeen kirjailijayhdistys Vana-66. 

 

Anniina Tarasova kirjailijavieraana 

1.10. Wetterin auditoriossa klo 17.30-18.30 

Kirjailija Anniina Tarasova kertoi kirjastaan Venäläiset tilikirjani. 

Anniina Tarasova (s. 1985) on kruununhakalainen tarinankertoja ja kasvuyritysjohtaja, 

joka tuntee suomalaisen ja venäläisen työelämän. 

Tarasovan taustassa yhdistyvät Pietarista vallankumousta paenneet emigrantit, 

temperamenttiset karjalaiset ja jähmeän oikeudenmukaiset hämäläiset. 

Koulutukseltaan hän on sosiologi ja ekonomi – omien sanojensa mukaan yhdistelmä 

humaania hörhöä ja analyyttista liikenaista. 

Tilaisuuden järjestivät kirjasto ja Naisten dialogiset tilaisuudet kirjastoissa-hanke. 
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Kirjailijailta Jalonen, Jalonen & Tuominen 

8.10. Wetterin auditoriossa klo 18.00-20.00 

Hämeenlinnalaiset kirjailijat esittelivät uunituoreita teoksiaan. Kirjailijoita haastatteli Pia 

Kaulio. 

Kirjailijaillassa keskusteltiin Olli Jalosen Merenpeitosta, Riitta Jalosen teoksesta 

Tanssikaa! sekä TaijaTuomisen kirjasta Kuningaskobra. Merenpeitto on Finlandia-palkitun 

Taivaanpallon jatko-osa. 

Illan aikana oli mahdollista ostaa kirjailijoiden uutuusteoksia ja saada niihin 

nimikirjoitus. 

Tilaisuuden järjestävät Hämeenlinnan kaupunginkirjasto ja Kanta-Hämeen 

kirjailijayhdistys Vana-66. 
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Syksyn kirjasato-kirjailijailta 

29.10. Wetterin auditoriossa klo 18.00-20.00 

Paikalliset kirjailijat esittelivät teoksiaan. 

Tapahtumassa olivat mukana kirjailijat Tapani Bagge, Juhani Niemi, Hanna Kökkö, Nelli 

Hietala ja Anna-Kaisa Linna-Aho. 

Tilaisuuden järjestivät kirjasto ja Kanta-Hämeen kirjailijayhdistys Vana-66 ry. 

 

Rosa Liksom kirjailijavieraana 

12.11. Wetterin auditoriossa klo 17.30-19.00 

Kirjailija Rosa Liksom kertoi kirjastaan Everstinna. 

 

  
Kirjailija Rosa Liksomin vierailu kiinnosti kaupunkilaisia 
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LUENTOJA 

 

Politiikantutkija Antto Vihma luennoi: Totuuden jälkeen 

29.1. Avolavalla Wetterillä klo 18.00-19.00 

Kirjoittaja ja politiikantutkija Antto Vihma esitteli syyskuussa 2018 ilmestynyttä 

Totuuden jälkeen -teostaan. 

Kirja kertoo miten politiikan tekemisen tavat sekä median ja julkisen keskustelun 

säännöt ovat muuttuneet. Nykyään faktat jäävät usein tunteiden ja jopa valheiden 

varjoon. 

Yhteiskunnallinen kahtiajako ja teknologinen kehitys ovat muokanneet maaperää 

totuuden jälkeiselle ajalle jo vuosikymmenten ajan. Perinteinen media ja asiantuntijuus 

ovat kriisissä, ja vallalla on uusia julkisuuden hallinnan keinoja. 

Esimerkkejä totuudenjälkeisestä ajasta löytyy esim. Donald Trumpin vaalikampanjasta 

ja Britannian EU-kansanäänestyksestä. Kuitenkin samat julkisuuden ongelmat, jotka 

vaikuttavat maailmalla näkyvät myös kotimaassa. 

Totuuden jälkeen -teos oli vuoden 2018 Kanava-tietokirjapalkintoehdokkaana. 

 

Harri Ahonen luennoi Pohjois-Norjan rannikkoreiteistä 

12.2. Wetterin auditoriossa klo 18.00-20.00 

Harri Ahosen luento Pohjois-Norjan rannikkoreiteistä kertoi Pohjois-Norjan rannikon, 

vuonojen ja saariston kauneimmista päiväretkikohteista, josta hyvänä esimerkkinä käy 

Tromssan kaupungin lähitunturit, upeat Vesterålenin ja Lofoottien saaristot sekä 

tarunhohtoinen Nordlandin rannikko. 

Luennolla syvennyttiin rannikon ja saariston retkeily- ja suojelualueisiin, kuten 

esimerkiksi Sjunkhattenin kansallispuistoon, joka on omistettu lapsille ja nuorille sekä 

pienempään Möysalenin kansallispuistoon. 

Pääosassa olivat lisäksi eläimistö, kuten lunnit, hylkeet ja valaat sekä tietenkin 

paikallinen retkeilykulttuuri. 
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Professori Seppo Zetterberg luennoi aiheesta Viro ja Suomi 1919-1920 

13.2. Wetterin auditoriossa klo 17.30-19.00 

Suomi itsenäistyi Neuvosto-Venäjästä joulukuussa 1917, Viro helmikuussa 1918. Heti 

perään maiden kohtaloihin vaikutti Saksa: Virossa miehittäjänä, Suomessa hallituksen 

auttajana sisällissodassa. Saksan otteesta huolimatta maiden välille kaavailtiin salaisesti 

jopa kaksoisvaltiota. 

Keisarillisen Saksan romahdus marraskuussa 1918 synnytti uuden tilanteen. Suomi 

käänsi ulkopolitiikan kurssin Saksasta länsivaltoihin, mutta Viro joutui vapaussotaan 

Neuvosto-Venäjän kanssa. 

Suomesta tuli Viron hallituksen tueksi aseita ja 3 700 vapaaehtoista sotilasta. Yhdessä 

vuodatettu veri innosti, ja kaksoisvaltiota kaavailtiin toden teolla – varsinkin Viron 

puolella. Ja suunniteltiinpa Pietarin valtaamistakin yhteisin voimin. 

 

Kirjailija, suomentaja Juhani Salokannel luennoi: Rakastin saksalaista -teoksen 

kääntämisestä 

20.3. Wetterin auditoriossa klo 17.30-19.00 

Sata vuotta sitten syntyneen Viron valtion itsenäisyyden alkuvuosiin sijoittuva 

A.H.Tammsaaren romaani Rakastin saksalaista kertoo kielletyn rakkauden tarinan. 

Saksalaiseen yläluokkaan kuuluvan perheen tytär Erika ja köyhän maanviljelijän poika 

Oskar kokevat rakkautensa mahdottomuuden yhteiskunnallisten ristiriitojen keskellä – 

kuin Romeo ja Julia 1500-luvun Veronassa. 

Viron kirjallisuuden rakastetuin klassikko A.H. Tammsaare (1878-1940) piirtää, 

Shakespearen tavoin, ajattoman aiheen oman aikansa surullisen rakkauden 

koskettavaksi kuvaksi. 

Teoksen suomentaja Juhani Salokannel on maamme johtavia virolaisen proosan 

kääntäjiä. 
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Valistuksen tuulahdus Pariisista pohjolan perille - sivistyshistorian dosentti Osmo 

Pekonen luennoi 

27.3. Wetterin audtoriossa klo 17.30-19.00 

Luento perustui kirjoihin Salonkien aika ja Valon aika. 

Luento kuului tiedettä popularisoivaan Tutkimusmatka -luentosarjaa. 

Tilaisuuden järjestivät Suomen tietokirjailijat ry. ja Hämeenlinnan kaupunginkirjasto 

 

Runoilija Tommi Parkko luennoi runoudesta 

24.4. Wetterin auditoriossa klo 17.30-19.00 

Tommi Parkko on runoilija, luovan kirjoittamisen opettaja ja kustantaja. Hänen 

teoksensa Runosta, rakkaudella (2019) esittelee runoutta niille, jotka eivät vielä tiedä 

pitävänsä runoudesta. 

Runoutta pidetään vaikeana kirjallisuudenlajina, mutta tätä vaikeutta on liioiteltu. 

Suurin osa runoudesta pyrkii puhuttelemaan lukijaa suoraan, eikä sen lukemiseen 

tarvita rakettitieteen osaamista. 

Teos esittelee runoutta erilaisten ruokien kautta: kotiruokarunoutta, pikaruokarunoutta, 

etnisruokarunoutta ja gourmetrunoutta. 

Samaan tapaan kuin kulutamme erilaista ruokaa, voimme myös kuluttaa runoa. 

Erilaisiin tarpeisiin löytyy erilaista runoutta. 
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MUSIIKKITAPAHTUMIA 

 

Laulaja-lauluntekijä Phil Carr pääkirjaston Avolavalla 

Maanantaina 25.3. Wetterillä klo 18.00-19.00 

Phill Carr esitti mukaansatempaavia lauluja ja tunnelmallisia balladeja. 

Phil on esiintynyt Suomessa ja ympäri Eurooppaa jo 20 vuotta. Teini-iässä Phil matkusti 

kotikaupungistaan Birminghamista, Englannista, poikki Irlannin etsimään juuriaan ja sai 

”balladipureman”. Siitä lähtien hän on laulanut 60- ja 70-luvun suosikkeja sekä 

irlantilaista & englantilaista folkia. 

Phil soittaa akustista kitaraa, blues-harppua ottaen yleisönsä niin balladeilla kuin 

mukaansatempaavilla lauluilla sekä hauskalla tarinankerronnallaan. 

 

Mikko Innasen maakuntalaulut-konsertti Avolavalla 

Maanantaina 8.4. Wetterillä klo 18.00-19.00 

Mikko Innanen on maakuntalaulujen uudistaja. 

Saksofonisti Mikko Innanen säilytti maakuntalaulujen perinteiset maakuntarajat. 

Hän keskittyi esityksessään laulujen sisältöihin ja esitti perinteisiä maakuntalauluja 

uudella tavalla uudelta arvopohjalta. 
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Lumo-yhtye esiintyi pääkirjastossa Wetterillä 

Lumo-yhtye Avolavalla 

Torstaina 25.7. Wetterillä klo 18.00-19.00 

Lumo on vuonna 2018 perustettu suomenkielistä kevyempää musiikkia soittava iskelmä 

/ pop-yhtye, jossa esiintyivät Tiia Kokkonen, laulu, Tino Torro, kitarat, Valtteri Tolppi, 

viulu ja koskettimet, Jukka Ängeslevä, bassokitara ja Anssi Sipola, rummut. 

 

Anne-Mari Kivimäki & Palomylly Avolavalla 

Maanantaina 2.9. Wetterillä klo 18.00-19.00 

Anne-Mari Kivimäki & Palomylly julkaisi syyskuussa esikoisalbumin Hämeen lauluja. 

Hämeen lauluja -albumi on syntynyt hämäläisen haitarinsoittajan muistiinmerkinnöistä, 

kotiseudun tunteesta ja vanhoista tarinoista. 

Kivimäki on koonnut Palomylly-yhtyeen soittajat Ville Rauhalan ja Pekko Käpin palkitusta 

Lakkautettu kylä -projektistaan. 
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Neuvostovalmisteista Notka-haitaria säesti Palomylly-yhtye, toiselta nimeltään 

Juhannuskylän jousiorkesteri, joka ujelsi tuulen lailla tunnetta Hämeen lauluihin. 

Anne-Mari Kivimäki on Tampereella asuva freelance-muusikko, säveltäjä ja sanoittaja. 

Hän on kehittänyt venäläisen Notka-haitarin ympärille yhtyeitä ja monitaiteellisia soivia 

taideteoksia ja luonut oman soittotyylin, nykykarjalaisen haitari-trancen. 

 

Laulaja-lauluntekijä Kielo Kärkkäinen Avolavalla

 

Maanantaina 23.9. Wetterillä klo 18.00-19.00 

Tamperelainen laulaja-lauluntekijä Kielo Kärkkäinen on aktiivinen muusikko, joka 

vaikuttaa useassa yhtyeessä ja kirjoittaa tekstejä ja lauluja niin taiteelliseen kuin 

opetuskäyttöön. 

Kielo on tunteita vahvasti välittävä ja läsnä oleva esiintyjä, jolle teksti antaa 

ensimmäiset impulssit. 

Häneltä on ilmestynyt albumi Tule (2017), ja syyskuussa 2019 uusi albumi Keitä me 

olemme. 

 

  

Kielo Kärkkäinen oli syksyn esiintyjä 
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Joulun toivelaulut Avolavalla 

Torstaina 12.12. Wetterillä klo 17.00-19.00 

Perinteeksi tulleessa konsertissa esiintyivät tuttuun tapaan Sibelius-opiston 

laulunopiskelijat. Pianosäestyksestä vastasivat Iina Harjula ja Elina Kunnari. 

Konsertin järjestivät kirjasto ja Sibelius-opisto. 

 

MUITA TAPAHTUMIA 

 

Suomen kielen kielikahvilat 

Kahvila Fredrika Wetterillä klo 14.00-15.30 Tiistaisin 5.2.-12.3., 6 kertaa 

Kahvila Cafe Hoffissa klo 14.00-15.30 Tiistaisin 23.7.-30.7. 

Rentoa keskustelua suomeksi yhdessä muiden kanssa. Kahvila on tarkoitettu 

osallistujille, jotka haluavat oppia ja puhua suomea sekä tutustua uusiin ihmisiin. 

Kirjasto tarjosi 30 ensimmäiselle osallistujalle ilmaisen kahvin tai teen. 

 

Juttuja Suomesta-lukupiiri 

Kahvila Fredrika Wetterillä klo 16.30-18.00 Torstaisin 14.3.-11.4., 5 kertaa 

Kahvila Cafe Hoffissa klo 14.00-15.30 Torstaisin 25.7.-28.11., 19 kertaa 

Lukupiirissä luettiin Liisa Pyykkösen Juttuja Suomesta -kirjaa (2018) ja juteltiin sen 

aiheista. 

Juttuja Suomesta -kirja on selkokielinen lukemisto. Kirjassa on kaunokirjallisia novelleja 

ja lyhyitä tietotekstejä. Tekstit liittyvät muun muassa eri luonnonilmiöihin, 

vuodenaikoihin ja juhlapyhiin. Moni tietoteksti tarjoaa erilaisia ohjeita päivittäiseen 

elämään, kuten kodin- ja terveydenhoitoon. 

Lukupiiri sopi A1.3-B1.2-kielitaitotason maahanmuuttajille ystävineen. 

Lukupiiriä vetivät Angela Heikkilä ja Sini Kiuas. 
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Puhutaan englantia - englanninkielinen kielikahvila 

Himalaya Kitchen klo 17.00-18.15 Maanataisin 16.9. alkaen yhteensä 12 kertaa. 

We are speaking English in Himalaya Kitchen! 

Ryhmä kokoontui kerran viikossa Hämeenlinnan ydinkeskustan nepalilaisessa Himalaya 

Kitchen -ravintolassa maanantaista 16.9. alkaen. 

Kahvila oli suunnattu suomen- ja vieraskielisille, mutta myös esimerkiksi kansainvälisille 

vaihto-opiskelijoille. 

Kielikahvilaa järjestivät yhteistyössä Christine Rickansrud (USA), Hämeenlinnan 

kaupunginkirjasto/Naisten dialogiset tilaisuudet kirjastoissa -hanke ja Himalaya Kitchen. 

 

Espanjan kielen pop up-kahvila 

Kahvila Cafe Hoffi klo 15.30-16.45 Keskiviikkoisin 13.11. alkaen yhteensä kolme kertaa. 

Espanjan puhumista pääsi harjoittelemaan kirjaston kieliharjoittelija Fabiana Medinan 

kanssa. 
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Suomalais-ugrilaiset sometähdet kiertueella 

22.10. Wetterin auditoriossa klo 18.00-19.00 

Suomalais-ugrilaiset sometähdet Irina Komissarova Tveristä ja Vera Trefilova 

Udmurtiasta vierailivat Hämeenlinnan pääkirjastossa. 

Tilaisuus oli osa laajempaa suomalais-ugrilaisten sometähtien kiertuetta, joka teki 

tunnetuksi Venäjän suomalais-ugrilaisia sukukansoja ja vähemmistökieliä. Tilaisuus 

tulkattiin suomeksi. 

Tilaisuuden järjestivät kirjasto ja Hämeenlinnan Venäjä –seura. 

 

Kiertävän kirjan päivä 

5.11. pääkirjaston ala-aulassa klo 10.00-20.00 

Pääkirjastossa järjestettiin kirjanvaihtotori, johon sai jättää oman kirjan ja ottaa sen 

tilalle toisen asiakkaan tuoman kirjan. 

Kirjastotorin toteutti osana lopputyötään kirjastoalan opiskelija Annika Savilampi. 

 

Opi saduttamaan omalla kielellä 

Kansainvälisen sadutusmenetelmän avoin koulutus 

Koulutus järjestettiin ti 26.11.2019 klo 10.30-16.30 ja ke 12.2.2020 klo 10.30-16.30 

Vanajaveden opiston auditoriossa (Jaakonkatu 28). 

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto ja Vanajaveden opisto järjestivät maksuttoman 

suomenkielisten ja vieraskielisten yhteisen sadutuskoulutuksen. 

Koulutus suunnattiin niille, jotka olivat innostuneita kuuntelemaan lapsia, nuoria ja 

aikuisia sekä oppimaan heiltä. 

Opetuksesta vastasi Liisa Karlsson Helsingin yliopistosta. Opetus tulkattiin tarvittaessa 

venäjäksi, arabiaksi ja somaliksi. 
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LASTEN JA NUORTEN TAPAHTUMIA 

 

Harry Potter Book Night 

7.2. pääkirjastossa Wetterillä klo 17.00-20.00 

Tapahtuma kaikille Harry Potter – faneille! 

Tapahtumassa oli monipuolinen ohjelma. Taianomaista pakopeliä Kirottu amuletti 

pelattiin kymmenen hengen ryhmissä, ikäraja oli 10 vuotta. Illan aikana pelejä oli 

kolme: kello 17.15, 18.15 ja 19.15. Yksi peli kesti puoli tuntia 

Kaksi pimeyden voimilta suojautumisen oppituntia pidettiin suuressa salissa 1. 

kerroksessa kello 17.30 ja 18.30. Yksi oppitunti kesti 30–45 minuuttia. Opettajina olivat 

maineikkaat velhot ja noidat Todellisuuspakolaiset-yhdistyksestä. 

Taitonurkassa tehtiin voimamerkkejä ja maalattiin taikasauvoja. 

Tapahtumassa oli myös suosituiksi tulleet kermakaljakuppila, selfie-seinä, tupa-asuja, 

ennustusta ja taikaeläimiä. 

Tapahtumaan sai tulla sellaisena kuin on tai pukeutuneena Harry Potter-teeman 

mukaisesti. 

Tapahtuma osoittautui hyvin suosituksi. Osallistujia oli satoja! 

 

Harry Potter Book Night -tapahtuma oli yleisömenestys 
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Lol Lol Loota 

11.2. Wetterin auditoriossa klo 9.30-10.30 

Lastenohjelmaa päiväkoti-ikäisille! 

Päiväkoti-ikäisille suunnattu LoL LoL Loota -esitys kertoi, mitä kaikkea hauskaa voi 

menettää, jos käpälät on koko ajan kiinni puhelimessa. 

Mona Ratalahden esittämä Molle Mestarietsivä ratkoi lasten kanssa hauskoja tehtäviä. 

Sillä aikaa Pupu Lulle vain pelasi ja jäi osattomaksi monesta mukavasta asiasta. 

 

 

Satukoodataan syyslomalla 

16. ja 17.10. pääkirjastossa klo 10.00-11.00, 13.00-14.00 

Satukoodauksessa kuunneltiin ensin satu, jonka pohjalta ryhdyttiin tablettitietokoneella 

koodaamaan Scratch Junior –ohjelmalla. 

Satukoodaus sopi myös alle kouluikäisille vanhemman seurassa. 

Kirjastossa oli käytössä 10 tablettia, mutta mukaan voi ottaa myös oman laitteen. 

 

Mona Rantalahti Molle Mestarietsivänä 
valloitti yleisönsä 
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Lastenyhtye Mimmit 

18.10. Wetterin auditoriossa klo 9.00-9.30, 10.30-11.00 

Suosittu lastenyhtye Mimmit esiintyi pääkirjastossa. 

Mimmit on sisarusten Pauliina Lerchen ja Hannamari Luukkasen muodostama suosittu 

lastenyhtye. Mimmien keikoilla lauletaan, tanssitaan ja leikitään yhdessä. 

Sisarukset tunnetaan paitsi musiikistaan myös Mimmikoto tv-sarjasta ja kirjoistaan. 

Yli kymmenenvuotisen uransa aikana Mimmit ovat esiintyneet yli 500 kertaa Suomessa, 

Euroopassa ja Japanissa. Heiltä on ilmestynyt mm. kuusi levyä ja kuusi kirjaa. 

Suuren suosion vuoksi Mimmeillä oli Hämeenlinnan pääkirjastossa kaksi esitystä. 

 

Matka maailman ympäri 45 minuutissa-konsertti 

13.11. Wetterin auditoriossa klo 9.00-10.00 

Matkaa tehtiin kuuluisan lastenorkesteri Loiskiksen tahdittamana. 

 

  

Lastenyhtye Mimmit on lasten kestosuosikki 
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Joulukoristeaskartelua lastenosastolla 

12.12. pääkirjaston lastenosastolla klo 17.00-19.00 

Lastenosastolla askarreltiin joulukoristeita ja kuunneltiin ihania joululauluja, joita 

Avolavalla esittivät Sibelius-opiston laulunopiskelijat ja Iina Harjula & Elina Kunnari, 

piano 

 

  

Loiskis-orkesteri laulatti ja tanssitti marraskuussa 
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Hämeenlinnan kaupunginkirjaston vuosi 2019 tunnuslukuina 

HENKILÖSTÖ 

 

 

Vakituisen henkilökunnan lisäksi kirjastossa työskenteli talonmies-vahtimestari, kaksi 

siistijää (ostopalvelu), kolme siviilipalvelusmiestä, kaksi kirjastonhoitajaharjoittelijaa ja 

työtoiminnan työntekijä. Palkkatuella palkattuja järjestelyapulaisia oli 4,0 

henkilötvövuotta. 

 

  

Vakituisen henkilökunnan määrä 

nimikkeittäin 

· Kirjastotoimenjohtaja  1 

· Palvelupäällikkö   1 

· Johtava informaatikko  3 

· Informaatikko   5 

· Johtava kirjastonhoitaja  1 

· Kirjastonhoitaja   9 

· Kirjastovirkailija   25 

· Kirjastoammatilliset yhteensä  45 

· Palvelusihteeri   2 

· Kirjastoautonkuljettaja  3 

· Kouluohjaaja, osa-aikainen  1 

· Ei-kirjastoammatilliset yhteensä 6 

· Kaikki yhteensä   51 
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TALOUS 

 

MUUT TUNNUSLUVUT 

 

· Toimintakulut   3 777 071 

· Henkilöstökulut   2 077 012 

· Kirjastoaineistojen hankintakulut  

yhteensä   391 065 

· Kirjat   265 489 

· E-aineistokulut   31 736 

· Tilakustannukset   863 791 

· Muut kulut   434 714 

· Toimintatuotot   126 519 

 

 · Kokoelma / asukasluku  5,50 

· Lainaus / asukasluku  15,54 

· Lainan hinta   3,60  

(toimintakulut / lainaus) 

· Fyysiset käynnit / aukiolotunnit 18,74 

· Lainaajia asukkaista %  35,94 

· Toimintakulut / asukasluku  55,93 

· Kirjastoaineistokulut / asukasluku 5,79 

 

 


