
YLIVIESKAN KAUPUNGINKIRJASTON KOTISEUTUKOKOELMAN 

KERUUPERIAATTEET 

Kotiseutukokoelman keruualue on ensisijaisesti Ylivieska. Kokoelmaan ei talleteta aineistoa, joka 

on Ylivieskan kaupunginarkistossa tai kyseisen arkiston yhteydessä olevassa kulttuuritoimen 

alaisessa kotiseutuarkistossa. Mikäli teos on jo sijoitettu jonkin toisen kirjaston 

kotiseutukokoelmaan, sen sijoittamisen Ylivieskan kaupunginkirjaston kotiseutukokoelmaan tulee 

perustua keruuperiaatteisiin. 

Kokoelmaan hankitaan teoksesta yksi (1) kappale. Lisäkappaleet sijoitetaan lainausosastolle. 

Muuttamattomia uusia painoksia ei hankita. Muutetuksi ja sen vuoksi harkittavaksi voidaan katsoa 

teos, jonka sisältöä on olennaisesti muutettu tai ajanmukaistettu tai teoksella on uusi ulkoasu. 

Kokoelmaan sijoitettavan tietokirjan tulee käsitellä ensisijaisesti Ylivieskaa. Jos teos sisältää vain 

osittain kotiseutuaineistoa, se voidaan liittää kokoelmaan, jos teos on kotiseutukokoelman kannalta 

tärkeä. Asia päätetään teoskohtaisesti. Kokoelmaan voidaan sisällyttää teoksia, jotka käsittelevät 

esimerkiksi Keski- tai Pohjois-Pohjanmaata, mikäli teos liittyy olennaisesti Ylivieskaan. 

Paikkakunnalla sijaitsevien oppilaitosten julkaisuja ei talleteta, elleivät ne käsittele keruualuetta. 

Lahjoitettuun aineistoon sovelletaan samoja periaatteita kuin hankintoihin. Lahjoituksen jälkeen 

aineisto on Ylivieskan kaupunginkirjaston päätäntävallan alainen. 

Kirjasto ei ota vastaan yksityisiä kirjastoja kokonaisena säilytettäväksi. 

Lahjoitusta tarjoavaa asiakasta kehotetaan ottamaan yhteyttä kulttuuritoimen alaiseen 

kotiseutuarkistoon, mikäli lahjoitettava aineisto ei täytä Ylivieskan kaupunginkirjaston 

keruuperiaatteita. Kirjaston kotiseutukokoelmaan ei talleteta muun muassa valokuva-aineistoa, 

yksityiskirjeenvaihtoa, virallista kirjeenvaihtoa, kokouspöytäkirjoja tai järjestö- ja 

yhdistystoimintaan liittyviä asiakirjoja. 

KOTISEUTUKIRJAILIJA 

Kotiseutukirjailijaksi katsotaan keruualueella syntynyt ja täällä huomattavan tai merkittävän ajan 

elämästään viettänyt kirjailija. Myöhemmin keruualueelle muuttaneen henkilön tuotannosta 

kokoelmaan hankitaan vain se osa, joka on ilmestynyt keruualueella asuttuna aikana. 

KOTISEUTUHENKILÖ 

Kotiseutuhenkilöitä ovat taiteen- ja tieteentekijät, poliitikot sekä kunnan ja valtion viranhaltijat, 

jotka ovat viettäneet huomattavan osan elämästään alueella. Kotiseutuhenkilön teoksen aiheen 

tulee liittyä keruualueeseen. 



 

KOKOELMAN KÄYTTÖ 

Kotiseutukokoelma on käsikirjastoluonteinen. Kokoelmaa voi pääsääntöisesti käyttää vain 

kirjastossa. Aineistoa voidaan antaa kotilainaan yhden (1) viikon laina-ajalla. Huonokuntoista 

aineistoa ei lainata, ja kyseinen aineisto on merkitty vain kirjastossa käytettäväksi. 

KERÄTTÄVÄ AINEISTO 

1. Kaunokirjallisuus 

a) Kaunokirjallisuus, joka käsittelee keruualuetta tai jonka tapahtumat sijoittuvat 

keruualueelle. 

b) Kaunokirjallisuus, joka on keruualueen kirjailijoiden kirjoittamaa. 

1. Tietokirjallisuus 

a) Tietokirjallisuus, joka käsittelee keruualueen historiaa, luontoa, kulttuuri- ja 

talouselämää jne. 

b) Tietokirjallisuus, joka käsittelee keruualueen henkilöitä. 

2. Tallenteet 

a) Kotiseutuhenkilöiden tuottama musiikki äänitteinä. 

b) Kotiseutuun ja kotiseutuhenkilöihin liittyvä DVD-aineisto. 

c) Muut tallenteet, esim. haastattelut. 

3. Pienpainatteet 

a) Keruualuetta koskevat pienpainatteet kaupallista aineistoa lukuun ottamatta. 

Ylivieskan kaupungin alaisten toimijoiden painatteita ei talleteta. Kutakin 

pienpainatetta säilytetään yksi (1) kappale. 

4. Kartat 

a) Kokoelmassa olevat aluetta koskevat maa- ja merikartat säilytetään. Kokoelmaan 

voidaan hankkia päivitettyjä maakarttoja. Uusia merikarttoja ei hankita. 

5. Lehdet 

a) Sanomalehti Kalajokilaakson sidotut vuosikerrat 1976-2016. Lehteä ei sidoteta 

1.1.2017 eteenpäin. 

b) Muiden paikallislehtien säilyttämisestä ja sidottamisesta päätetään erikseen. 

6. Käsikirjoitukset ja opinnäytteet 

a) Kotiseutukirjailijoiden ja kotiseutuhenkilöiden kaunokirjalliset käsikirjoitukset. 

b) Alueen pöytälaatikkokirjailijoiden käsikirjoitukset. 

c) Aluetta koskevat opinnäytteet. 

21.5.2019 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 
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