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Tulokset

Kysely 821678

Tallenteita kyselyssä: 51
Tallenteita kyselyssä yhteensä: 51
Prosenttiosuus kaikista: 100.00%
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Summary for Ika

Ikä

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

alle 15 (A1) 1 1.96%  
15-19 (A2) 2 3.92%  
20-35 (A3) 6 11.76%  
36-45 (A4) 7 13.73%  
46-65 (A5) 16 31.37%  
66-75 (A6) 14 27.45%  
yli 75 (A7) 4 7.84%  
Ei vastausta 0 0.00%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 1 1.96%  
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Summary for Ika

Ikä
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Summary for Sukupuoli

Sukupuoli

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Mies (A1) 24 47.06%  
Nainen (A2) 25 49.02%  
Muu/En halua kertoa (A3) 1 1.96%  
Ei vastausta 0 0.00%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 1 1.96%  
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Summary for Sukupuoli

Sukupuoli
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Summary for Ammatti

Olen

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Koululainen (A1) 1 1.96%  
Opiskelija (A2) 5 9.80%  
Työssä (A3) 16 31.37%  
Työelämän ulkopuolella (A4) 4 7.84%  
Eläkeläinen (A5) 21 41.18%  
Muu (A6) 2 3.92%  
Ei vastausta 1 1.96%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 1 1.96%  
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Summary for Ammatti

Olen
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Summary for Kysymys

Kysymykseni koski

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Opiskelua/Koulutehtäviä (A1) 4 7.84%  
Työasiaa (A2) 0 0.00%  
Harrastusta (A3) 7 13.73%  
Asioiden hoitoa (esim. digineuvoja) (A4) 2 3.92%  
Muuten vaan ajanvietettä (A5) 15 29.41%  
Kirjaston palveluita (A6) 7 13.73%  
Muu 15 29.41%  
Ei vastausta 0 0.00%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 1 1.96%  

Tunnus Vaste

5 Suvun historia.
6 kuulun runopiiriin
7 kirjastokortin mitätöinti
12 Lahjaa
15 yhteiskuntaa ja skifi-kirjallisuutta; vapaa-aikaa
17 Kirkkohistoriaa
22 uutisia
26 Äidin vanhaa muistikuvaa lapsuuden runosta 
29 Lapsuusmuistoja
31 Omaa menneisyyttäni
33 vastuullista kirjavalikoimaa
46 tilastoa
48 Kierrätys
49 kirjan saatavuutta
51 Kirjaa
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Summary for Kysymys

Kysymykseni koski
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Summary for Loytyminen

Miten löysit palvelun?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Tunsin palvelun ennestään (A1) 20 39.22%  
Googlen kautta (A2) 9 17.65%  
Kirjastossa neuvottiin (A3) 1 1.96%  
Löysin kirjaston sivulta (A4) 14 27.45%  
Tuttava suositteli (A5) 1 1.96%  
Muu 3 5.88%  
Ei vastausta 1 1.96%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 2 3.92%  

Tunnus Vaste

25 Koulu
34 koulu suositteli
44 Helmet-lukuhaasteen kautta
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Summary for Loytyminen

Miten löysit palvelun?
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Summary for Kaytto

Valitse seuraavista parhaiten palvelun käyttöä kuvaavat vaihtoehdot

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuu
s

Kysymyksen lähettäminen oli helppoa (SQ001) 46 90.20%  
Löysin mielenkiintoisia kysymyksiä ja vastauksia palvelusta (SQ002) 15 29.41%  
Kysymyksen lähettäminen oli hankalaa (SQ003) 1 1.96%  
En osannut lähettää kysymystä (SQ004) 2 3.92%  
Minulle ei käynyt selväksi, kuka kysymyksiin vastaa (SQ005) 3 5.88%  
Tein hakuja löytääkseni vastauksia tietystä aiheesta (SQ006) 14 27.45%  
Selasin asiasanalistaa A-Ö (SQ007) 2 3.92%  
Palvelun ulkoasu oli miellyttävä (SQ008) 16 31.37%  
Palvelu oli sekavasti koottu (SQ009) 2 3.92%  
Kommentoin aiempia vastauksia (SQ010) 2 3.92%  
Löysin aiempien vastausten joukosta tiedon, jota etsin (SQ011) 3 5.88%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 2 3.92%  
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Summary for Kaytto

Valitse seuraavista parhaiten palvelun käyttöä kuvaavat vaihtoehdot
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Summary for Lisakommentteja

Kommentteja käytettävyydestä ja palvelun selkeydestä.

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Vastaus 16 31.37%  
Ei vastausta 33 64.71%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 2 3.92%  

Tunnus Vaste

6 Palvelu on selkeää ja nopeaa. Vielä en ole kaikkiin teoksiin tutustunut mutta uskon niistä
löytäväni kaiken tarpeellisen esitelmääni varten

9 Kertakaikkiastaan mahtava palvelu, helppo käyttää ja oli tälläiselle keski-ikäisellekkin helppo
löytää! Vähän jännitti, että onko se suunnattu vain tietyn kirjaston asiakkaille, mutta koska en
löytänyt kieltoa, niin päätin kokeilla! :)

10 Ihan tytyväinen, vastaus oli asiallinen ja nopea
18 Kiitos nopeasta vastauksesta.
22 En näe lukea tekstejä jotka ovat vaaleanvihreiä. Joissain kohdissa on myös hyvin pientä

fonttia. Harmittaa tosi paljon. Minulla on silmälasit kyllä...
23 Olisi mukava lueskella kysymyksiä ja vastauksia muuten vaan. Nyt se on vaikeampaa kuin

vanhassa palvelussa. Pitäis keksiä joku aihe mitä hakee tai sitten pitää tyytyä vain uusimpiin
kysymyksiin. 

25 Kätevä ja selkeä.
28 Palvelua "Kysykirjastonhoitajalta" luulin paikallisen, kotikaupunkini kirjaston palveluksi, mutta

meni Turkuun.  Siinä ei ollut mielestäni mainittu sen käsittävän koko Suomea.
29 Löysin sattumalta sivun,jossa oli tehty kysymyksiä kirjoista y.m. siellä oli paikka jossa sai

tehdä kysymyksen ja  minähän tein ja sain jo vastauksenkin.Täytyy tsekata vielä onkohan
vastaus oikein,olisi hienoa jos löytäisin kirjan jota Äitivainaani minulle luki,kun olin
pikkupoika,saisimpa näyttää sen Anni Svanin teoksen lapsenlapsilleni,jos se nyt sitten on
hänen tekemänsä. Kiitos paljon,selvitän jutun!

31 Joskus aiemmin tekemäni kysely ei mielestäni saanut asiantuntevaa vastausta. Nyt sain
uskottavan vastauksen, ja olen siitä todella kiitollinen. Kirjallisuudessa olevat syy- ja
seuraussuhteet sekä tulkinnat ovat monesti tulkinnanvaraisia, eikä yhtä "oikeaa" selitystä ole
olemassakaan. Tämä vastaus antoi hyvän perustan jatkaa omia pohdiskelujani.

33 Yksittäisen kirjaston vastuuhenkilön yhteystiedot?
36 Hyvä ja helppo palvelu, ja vastaus kysymykseen tuli nopeasti! Kiitos!
37 Erinomainen
43 Hyvin toimiva ja kätevä palvelu. Kiitos
46 selkä palvelu
49 Hyvä mahdollisuus tehdä kysymyksiä.

Vastaus tuli todella nopeasti ja oli tyydyttävä.
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Summary for Nopeus

Sain vastauksen

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Nopeasti (A1) 29 56.86%  
Ihan sopivasti (A3) 18 35.29%  
Liian hitaasti (A4) 0 0.00%  
Ei vastausta 2 3.92%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 2 3.92%  
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Summary for Nopeus

Sain vastauksen
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Summary for Laatu

Saamani vastaus

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

oli hyvä ja riittävän laaja (SQ001) 34 66.67%  
oli asiantunteva (SQ002) 29 56.86%  
sisälsi hyviä lähteitä (SQ003) 19 37.25%  
ei sisältänyt lähteitä (SQ004) 3 5.88%  
ei ollut asiantunteva (SQ005) 0 0.00%  
oli liian niukka (SQ006) 3 5.88%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 2 3.92%  
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Summary for Laatu

Saamani vastaus
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Summary for Kommentteja

Kommentteja vastauksesta

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Vastaus 17 33.33%  
Ei vastausta 32 62.75%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 2 3.92%  

Tunnus Vaste

9 Tiesin kysymykseni olevan todella vaikea,  koska ei itsekkään löytänyt minkäänlaista
vastausta tai viittausta MISTÄÄN. Mutta nyt sain vastauksen, joka riittää myös väittelyn
vastapuolelle!!! 

10 Kysymykseni taisi olla kategoriaa Tyhmä kysyy, kun en vaan sattunut löytämään
tarvitsemaani palvelua verkkosivuiltanne. Mutta sain hyvän vastauksen (siihen meni vain
vajaa vuorokausi!) ja oli miellyttävää että virkailijanne esiintyi lähettäjänä omalla nimellään.
Kiitos!

11 Loistavaa palvelua. 
12 Etsin suomalaista pelimannimusiikkia lahjaksi saksalaisille ystävilleni, kuuntelin niitä

YoyTubessa, mutta en löytänyt, mistä olisin haluamiani voinut ostaa. Sama vaikeus oli vuosi
sitten, ostin summissa kolme levykettä, mutta en ollut niihin tyytyväinen, koska en saanut
etukäteen tietoa niiden sisällöstä, vaan ainoastaan soittajista.
Kiitokset antamistanne tiedoista.

15 On helpottunut olo, kun sain vihdoin vastauksen kysymykseen, joka on pitkään vaivannut.
Vastausta mietti joku muukin kuin minä, ja toiset silmät ja pää näkivät sen mitä minä en. Ja
vastaus tuli vielä hypernopeasti. Eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun olen saanut apua ja
lähteitä yms.

20 Ei selvinnyt mistä sen näkee minkä artikkelin saa käyttöönsä vai onko vain että se ei sitten
aukea. 

22 Hyvä vastaus ja selkeä. Usein onkin, joskus ei tule vastausta ollenkaan. Varsinkin jos kritisoi
vähänkin kirjastoon liittyviä asioita.

23 Sain yhden kirjasuosituksen. Olisin voinut toisenkin ottaa :) 
25 Iha jees
29 Nopea vastaus.
33 Ei täysin vastannut kysymykseen (ajankohtaisesti esillä oleva aihe), vaan yleisluonteinen
36 Vastaus oli kattava, kiitos paljon!
38 Vastaus oli oikein hyvä!
40 Nopea vastaus, kirjahaku osui oikeaan!  Kiitos!
47 Kiitos vastaajalle! Ja kirous nyt joudun miettii viimeisiksi sanoiksi jtn muuta kuin kyseiseisen

kysymyksen ????
49 Vastaus oli hyvä ja auttoi asiani jatkoselvittelyä.
50 Ihanaa, että tällainen palvelu on olemassa!
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Summary for Jatko

Aiotko käyttää palvelua jatkossa

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Kyllä (A1) 38 74.51%  
En (A2) 0 0.00%  
En tiedä (A3) 9 17.65%  
Ei vastausta 2 3.92%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 2 3.92%  
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Summary for Jatko

Aiotko käyttää palvelua jatkossa
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Summary for Suosittelu

Suosittelisitko palvelua tuttavapiirissäsi?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Kyllä (A1) 44 86.27%  
En (A2) 1 1.96%  
En tiedä (A3) 1 1.96%  
Ei vastausta 3 5.88%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 2 3.92%  
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Summary for Suosittelu

Suosittelisitko palvelua tuttavapiirissäsi?
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Summary for Palaute

Sana on vapaa: kerro, missä onnistuimme, missä emme tai miten kehittäisit palvelua?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Vastaus 28 54.90%  
Ei vastausta 21 41.18%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 2 3.92%  

Tunnus Vaste

6 En osaa toivoa mitään enempää. Olen aina saanut tarpelliset tiedot joita olen tarvinnut ja
todella nopeasti. KIITOS !

7 Olen ihan tyytyväinen saamaani palveluun ...
8 Kiva kun on tällainen mahdollisuus kysyä joskus outojakin asioita, mutta kun on utelias mieli

????
9 Tämä oli näin hyvä!!! 
10 Olen hirveän tyytyväinen kirjaston palveluihin, uutuuskirjat (lähinnä dekkarit kiinnostavat)

löytyvät melkein poikkeuksetta valikoimasta. Hienoa myös, että varastossa pidetään ei ehkä
niin usein lainattuja kirjoja, joku 1970-luvulla kirjoitettu dekkari on ihan uudempien veroinen
jos se on muuten laadukas...Pääkirjasto on oikea keidas lukemisesta pitävälle... ;)

11 Uskomattoman nopeaa ja osuvaa palvelua.  Melko harvinainen ellei täysin uniikki konsepti.
En ainakaan tunne muuta tapaa saada täysin asiallista vastausta lähes sattumanvaraisiin
tietopyyntöihin.  Sopii mainiosti täydentämään muita kirjastopalveluita, joista Suomi on
syystäkin ylpeä.

12 Kuten edellä, Kiitoksia
14 Vastaukset ovat vaihtelevia riippuen vastaajan panostuksesta tms.
15 Jos joku uhkaa lakkauttaa tämän palvelun, minä lähden barrikadeille!
17 Saamani tieto oli merkityksellinen - minulla ei juuri ole ystäviä, joilta olisin voinut asiaa

tiedustella. Kiitos.
18 Tämä on loistava juttu.
19 Hyvä ja helppo palvelu. Löytyi vahingossa, kun selasin hakua kyseisen tuotteen kohdalla.

Hain sopivaa lukemista ikäihmiselle, joka itse kertoi joskus nuoruudessa lukeneensa
kyseisen kirjan ja haluaisi kuulla sen uudelleen. 

21 Annetun viestin vastaus ei ollut oikein, koska kirjaa ei löytynyt ollenkaan. Ehkä se joskus
tulee?

22 Vaihtaisin pikkuruiset fontit isommiksi. Tekstit voisi olla mustalla. Sivuilla on paljon
kaikenlaista, voisi olla selkeämpikin.

23 Enemmän vois olla omannäköisiä vastauksia. Enemmän kuin tiedonsaantia kysyjälle,
kysymykset ja vastaukset tarjoavat mielenkiintoista luettavaa kansalle. Kuvitellaan vaikkapa
että kysymys on miten hevoset osaa syödä kauroja turpapussista ja mikä sen pussin nimi on,
vastaus jää vähän vailinaiseksi jos kerrotaan että Kruunuhaan kirjastossa on teos Hevosten
turpapussit ja niiden kutsumanimet kautta aikojen, lue siitä. Kuka tahansa nobody lukee
kysymyksen ja tiedonhalu herää. Ymmärrän, ettei ole tarkoitus tehdä ihmisten läksyjä heidän
puolestaan tai kirjoittaa kenenkään väitöskirjaa heille valmiiksi, mutta jotenkin jään monesti
vastauksen kanssa vähän niin sanotusti ilman kliimaksia. 

24
25 No vastausaika on vähän liian pitkä
26 Palvelua voisi tehdä tunnetummaksi. Voisiko hakua kehittää siten, että olisi mahdollista

yhdistää samaan hakuun useampia hakusanoja? 
27 Ihan sopiva
28 Kiitos kysymästä, kirjaston sivut ja palvelut ovat todella erinomaisia!
29 Vastauksessa onnistuitte,mutta en ole vielä etsinyt,että onko kirjailija teidän

mainitsemanne.Kiitos oikein paljon,alan etsimään Anni Swanin opuksia.Katsokaa
ikkunasta,siellä vilahti tonttuja,Oikein Hauskaa Joulua teille!

31 Nopeus ja asiantuntemus ovat valttejanne. Ehkä mukaan voisi - jos aikaa on -
lisätäpohdiskelevaa aineistoa. Perusjohtopäätös oli vastauksessa selvästi ilmoitettu, mutta
ehkä hieman lisää pohdintaa jäin kaipaamaan.

33 Ei erityistä mainittavaa.
36 Kaikki toimi hyvin. Tosi hyvä palvelu, vasta juuri äskettäin löysin sen mutta aion varmasti

käyttää jatkossakin!
44 Kiitos vastauksesta, se oli oikein hyvä. Käytän palvelua jatkossakin. Upea tapa saada tietoja.
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Helmet-lukuhaasteella on arvaamattoman paljon hyviä vaikutuksia muutenkin kuin lukemisen
kannalta. Löytyy uusia asioita ja yhteyksiä. Teen haasteetta ainakin aluksi runoina ja
runokokoelmina. Saatan tarvita apua jatkossakin. Myöskin Helmet-haasteen Facebook-
sivulla oli joku aktiivinen, joka auttoi, mutta tässä oli huomattavan paljon lisätietoa.
Haastekohta-teksti-elokuva -ketju on minua kiinnostava muutenkin. Eri asia, löydänkö
elokuvat. Yhden jo tilasin: Huuto. Kiitos ja hyvää uutta vuotta!

46 Sain olemassa olevan tiedon. Tilastoissa ei löydy kattavaa tietoa esimerkiksi suosituista
lainauksista aiheryhmittäin. 

47 Kaikki hyvin
49 Edellä sanotun lisäksi ei muuta kuin: Kiitos!
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