
 

 

 

1. Asukaslähtöisen toiminnan ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistäminen Lahden 
lähikirjastoissa 

 
Toteuttaja Lahden kaupunki 
Kunta Lahti (Päijät-Häme) 
Avustusmuoto Kirjastojen kehittämishankkeet 
Vaikutusalue kunnallinen 
Aluehallintovirasto Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Hankkeen teema Palvelujen kehittäminen 
Kohderyhmät Erityisryhmät, Ikääntyneet, Kirjaston ei-käyttäjät 
Asiasanat lähikirjastot. omatoimikirjastot. kehittäminen. osallisuus. yhteisöllisyys. 

demokratia. 
 
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lahden alueella kirjaston lakisääteistä tehtävää tarjota tiloja 
kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Haluamme hankkeen 
kautta luoda toimivia konsepteja tämän tehtävän toteuttamiseksi ja luoda lähikirjastoista asukkaiden 
monipuolisen toiminnan mahdollistavan alustan. Omatoimisuuden ansiosta lähikirjastojen käyttöaika on 
moninkertaistunut ja niistä voidaan yhä paremmin puhua tietoyhteiskunnan kolmantena tilana. Kirjastot 
ovat kuntalaisten yhteistä tilaa ja heille kuuluu myös tiloissa järjestettävän toiminnan omistajuus. 
Henkilökunnan tehtävä on mahdollistaa käyttäjien määrittämien tarpeiden toteutumista yhteistyössä muun 
palveluverkoston kanssa. 

 
 

2. Pop-up-kirjastohanke 
 
Toteuttaja Hyvinkään kaupunki 
Kunta Hyvinkää (Uusimaa) 
Avustusmuoto Kirjastojen kehittämishankkeet 
Vaikutusalue kunnallinen 
Aluehallintovirasto Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Hankkeen teema Palvelujen kehittäminen 
Asiasanat pop-up-kirjasto. pop-up-toiminta. palvelut. jalkautuminen. ei-asiakkaat. 

saavutettavuus. markkinointi. popup. 
 
Hankkeen tavoitteena on aloittaa suunnitelmallinen jalkautuminen osastoittain eri tapahtumiin Hyvinkäällä. 

Tavoitteena on markkinoida kirjaston palveluja. 

Kirjastopäivien hanke-esittelyt Verkatehtaan 2. 

kerroksen aulassa keskiviikkona 15.6.2022 klo 10-17 ja 

torstaina 16.6.2022 klo 9-16. 

 



 

 

 

3. Lukemisen trendivallankumous 

 
Toteuttaja Tampereen kaupunki 
Kunta Tampere (Pirkanmaa) 
Avustusmuoto Kirjastojen kehittämishankkeet 
Vaikutusalue kunnallinen 
Aluehallintovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Hankkeen teema Lukemisen edistäminen: kirjailijavierailut, kirjavinkkaus, lukupiirit, satutunnit  
Kohderyhmät Nuoret (13-19 v.) 
Asiasanat lukeminen. kirjavinkkaus. kirjallisuuskritiikki. nuorisokulttuuri. asennemuutos. 

media. toimitustyö. 
 
Teema: Mediakasvatus: pelit, tiedonhankinnan ohjaus, lähdekriittisyys, monimedialukutaito 
 
Nuorten toteuttamaa vinkkausta ja sometyötä vertaisilleen, tavoitteena nostaa nuorten lukeminen 
trendien vuorenhuipulle 

 

 

4. Kylien tarinatuvat 
 
Toteuttaja Sallan kunta 
Kunta Salla (Lappi) 
Avustusmuoto Kirjastojen kehittämishankkeet 
Vaikutusalue kunnallinen 
Aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 
Hankkeen teema Lukemisen edistäminen: kirjailijavierailut, kirjavinkkaus, lukupiirit, satutunnit  
Kohderyhmät Ikääntyneet, Kirjaston ei-käyttäjät 
Asiasanat lukeminen. yhteisöllisyys. medialukutaito. kirjallisuuspiirit. aikuiset. 

monilukutaito. 
 
Kylien tarinatuvat -hanke vahvistaa kunnan aikuisväestön lukuintoa ja taitoa jalkautumalla 
monipalveluauton mukana kylille eripuolille Sallaa kyläkirjastopäiville, joissa kehitetään erilaisia sosiaalisen 
lukemisen ja kirjoittamisen käytänteitä. Toisekseen hankkeessa toteutetaan Mediakäräjä-tilaisuuksia, joissa 
aikuisten kriittistä medianlukutaitoa ja monilukutaitoa vahvistetaan toiminnallisesti, niin että osallistujat 
pääsevät myös itse tuottamaan sisältöjä. Kolmanneksi hanke kehittää "kutsuvaa" kirjastotyötä, jossa 
yhteistyötahojen kautta pyritään tekemään kirjastoa ja kirjallisuutta tutummaksi erityisesti niille, jotka eivät 
miellä itseään kirjaston käyttäjiksi. 

 
 
 

 



 

 

 

5. Pakopankki - lainattavat pedagogiset pakopelit 
 
Toteuttaja Kouvolan kaupunki 
Kunta Kouvola (Kymenlaakso) 
Avustusmuoto Kirjastojen kehittämishankkeet 
Vaikutusalue kunnallinen 
Aluehallintovirasto Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Hankkeen teema Lukemisen edistäminen: kirjailijavierailut, kirjavinkkaus, lukupiirit, satutunnit  
Kohderyhmät Nuoret (13-19 v.), Nuoret aikuiset (19.-29 v.) 
Asiasanat pakopelit. Pakohuoneet. mediakasvatus. lukemisen edistäminen. pedagogiset 

pakopelit. 
 
Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten lukutaidon ja mediataitojen edistäminen lainattavien 

pedagogisten pakopelien avulla. Hankkeessa luodaan neljä lainattavaa pakopeliä Kouvolan alueen 

yläkoulujen käyttöön, sekä opettajien opas ja tehtäväpankki pedagogisten pakohuoneiden suunnitteluun ja 

toteutukseen. Pakohuoneet ovat tapa edistää lukemista sekä yhteisöllisesti että pelillisesti etenkin nuorten 

keskuudessa. 

 

 

6. Kutsu kirjasto kylään - osallisuus ja lähidemokratia kirjastopalveluissa 
 
Toteuttaja  Rovaniemen kaupunki 
Kunta  Rovaniemi (Lappi) 
Avustusmuoto Kirjastojen kehittämishankkeet 
Vaikutusalue  maakunnallinen 
Aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 
Hankkeen teema Kirjasto oppimisympäristönä ja yhteisöllisenä toimijana 
Kohderyhmät Kirjaston ei-käyttäjät, Nuoret (13-19 v.) 
Asiasanat osallisuus. osallistaminen. vaikuttaminen. yhteisöllisyys. kansalaistoiminta. 

aktiivinen kansalaisuus. lähidemokratia. 
 
Hankkeessa tuodaan kirjastossa jo toteutettavien tapahtumien ja palveluiden rinnalle osallistamisen ja 
vaikuttamisen välineitä. Lisäksi “Kutsu kirjasto kylään” -konseptin myötä tavoitellaan kulttuuriin vähän 
osallistuvia aikuisasiakkaita ja kirjastoa vähän tai ei ollenkaan käyttäviä kuntalaisia viemällä 
kirjastopalveluita uusiin ympäristöihin.  
Hanke vahvistaa asiakkaiden/kuntalaisten osallisuutta kirjastopalveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja 
arviointiin asiakkaiden kuulemisen ja työpajatyöskentelyn menetelmin.  
Hankkeen tuloksena löydetään kirjastopalveluille toimivia osallistamisen tapoja palveluiden kehittämisessä 
asiakaslähtöisemmiksi. 

 
  



 

 

 

7. Kirjastojen pihoista ekologisesti kestäviä olohuoneita 
 
Toteuttaja Lohjan kaupunki 
Kunta Lohja (Uusimaa) 
Avustusmuoto Kirjastojen kehittämishankkeet 
Vaikutusalue kunnallinen 
Aluehallintovirasto Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Hankkeen teema Kirjasto oppimisympäristönä ja yhteisöllisenä toimijana 
Kohderyhmät Kirjaston ei-käyttäjät, Lapset (alle 13 v.) 
Asiasanat ympäristö- ja luontotieto. ympäristöarvot. ympäristökasvatus. luonto-opetus. 

kestävä kehitys. puutarha. eläimet. kasvit. 
 
Hankkeen tavoitteena on muokata ja uudistaa Sammatin ja Karjalohjan lähikirjastojen pihapiirejä 
kumpaakin omalla tavallaan viihtyisiksi kaikkien kuntalaisten ulkoilmaolohuoneiksi, joissa toteutetaan 
erilaisia kirjaston tapahtumia yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Samalla edistetään luonnon 
monimuotoisuutta, ympäristökasvatusta sekä kestävää kehitystä. Hankkeen avulla luodaan uusia 
toimintamalleja, joilla kirjasto voi toimia myös seiniensä ulkopuolella ja tarjota palvelujaan uudessa 
ympäristössä. 

 

 

8. Hämeenlinnan 3. ja 8. -luokkalaiset luovat ja tutkivat kirjallisuutta toiminnallisesti 

 
Toteuttaja Hämeenlinnan kaupunki 
Kunta Hämeenlinna (Kanta-Häme) 
Avustusmuoto OKM:n hankeraha kirjastojen innovatiivisiin hankkeisiin lapsille 
Vaikutusalue kunnallinen 
Aluehallintovirasto Etelä-Suomen aluehallintovirasto  
 
Hankkeen tavoitteena on: 

1. Lasten lukuinnon herättäminen ja ylläpitäminen.  

2. Kirjaston ja koulujen yhteistyön kehittäminen, sekä monistettavien mallien löytäminen. 
3. Lapsille ja nuorille tarjotaan elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia. 
4. Lukutaidon kehittäminen. 

Elokuussa 2020 hanke aloitettiin koululaisille suunnatuilla kyselyillä, jonka perusteella hankkeeseen valittiin 

eniten oppilaita kiinnostavat ja motivoivat teemat ja työtavat. 

Kirjastonhoitaja ja opettaja vierailivat kerran (lähes) jokaisella Hämeenlinnan alakoululla kerran. Hanke 

alkoi syksyllä 2020 ja päättyy joulukuussa 2021. Kohderyhminä olivat joko 3. tai 4. luokkalaiset.  

Hankkeen tavoitteena oli löytää innostavia ja yhtenäisiä työtapoja Hämeenlinnan alueen koulujen ja 

kirjaston välille. Koululaisille päädyttiin tarjoamaan kuvittajavierailuja, sarjakuvapajoja sekä kirjavinkkausta 

kirjoittamisvinkein. Pajat olivat antoisia ja oppilaat innostuivat toimintatavoista.  

 



 

 

 

Lisäksi opettajat toivoivat alkukyselyssä konkreettisia tapoja kirjallisuuden käsittelyyn. Teimme siihen 

tarpeeseen mm. lainattavia sanataidelaatikoita. 

Yläkoululaisille kirjasto tarjoaa genrevinkkausta. Hankkeessa tilasimme 8. luokille suunnatun scifi-aiheisen 

pakopelin, jonka avulla voi oppilaat voivat syventää scifi-osaamistaan. 

 

9. Ikäystävällisempi kirjasto 
 
Toteuttaja Helsingin kaupunki 
Kunta Helsinki (Uusimaa) 
Avustusmuoto Kirjastojen kehittämishankkeet 
Vaikutusalue kunnallinen 
Aluehallintovirasto Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Hankkeen teema Palvelujen kehittäminen 
Kohderyhmät Ikääntyneet, Maahanmuuttajat, Sidosryhmät, Kirjaston ei-käyttäjät 
Asiasanat hakeutuva kirjastotyö, modulaarinen seniorityö. 
 
Kehitetään modulaarista seniorityötä, parannetaan ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen laatua, 
lisätään niiden yhdenvertaisuutta testaamalla digitaalisten kulttuuripalveluiden tuottamista. 

 
 
 
10. AIRUT-hanke 

Toteuttaja  Varastokirjasto 

Kunta  - 

Avustusmuoto  Erityisavustus tieteen kehittämiseen 

Vaikutusalue   kansallinen 

Rahoittaja  Opetus- ja kulttuuriministeriö   

Hankkeen teema  Varastokirjaston aineiston helppo asiakastoiminen saavutettavuus 

                                               ja käytettävyys 

Kohderyhmä  Kaikki kirjastosektorit asiakkaineen 

Asiasanat  kaukopalvelu, kaukotilaus, kaukolainaus, ISO18626, asiakastoimisuus, 

                                                 asiakaskäyttöliittymä, verkkokirjasto, järjestelmäriippumattomuus, 

    ReShare, tiedonhaku, saavutettavuus, Varastokirjasto 

 

Varastokirjastossa on aloitettu AIRUT-hanke, jonka tavoitteina ovat ISO 18626 -standardin mukaisen 

kaukotilausten hallinnan toteuttaminen Varastokirjastossa sekä rajapinnan tarjoaminen kirjastosektoreita 

palvelevaan asiakastoimiseen Varastokirjaston aineiston kaukolainaukseen ja artikkelien välityspalveluun. 

Varastokirjastoon tallennetun kokoelman helppo käytettävyys ja aineiston tiedonhaun selkeys korostuvat, 

kun kirjastot siirtävät yhä enemmän omia varastoaineistojaan Varastokirjastoon. 

 



 

 

 
 

 


