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• Luumäki, n. 4500 asukkaan kunta 
Etelä-Karjalassa

• Kaksi kirjastoa: pääkirjasto Taavetissa 
ja Kangasvarren lähikirjasto Jurvalassa

• Omatoimiaika aamuisin pääkirjastossa 
syystalvesta 2020, tulossa myös 
lähikirjastoon

• 2 vakituista virkailijaa, 
1,5 määrä/osa-aikaista virkailijaa, 
1 opiskelija/harjoittelija

• Lainamääriä:
- 2020: noin 57 000
- 2019: noin 62 000 Etelä-Karjala

Luumäen kunnankirjasto



Kirjaston sidosryhmät

Yhdistykset ja yritykset: 

tarvitsevat kirjaston tiloja tapahtumapäiviinsä ja 

samalla tarjoavat tapahtumia 

Tapahtumatuotanto: 

minkä tyyppisiä tapahtumia kirjastossa tuotetaan

Kasvatuksellinen sivistystyö: 

merkittävä ryhmä, jolle tapahtumia tuotetaan (mm. 

koululaisille kirjavinkkaus ja satutunnit)

Mediayhteistyö: 

kirjaston tapahtumista ja ajankohtaisista asioista 

viestiminen

Asiakkaat: 

minkä tyyppisiä asiakkaita kirjastossa käy

Kehitystyö: 

tahot, jotka auttavat kirjastojen kehittämistyössä



Tapahtumatuotanto

Lapsille, päiväkoti-ikäisistä koululaisiin
Satutunnit, ”pöytäteatterit”
Kirjavinkkaukset
Teematapahtumat ja kirjastoseikkailut
Taidetyöpajat (sana- ja kuva-)

Nuorille
Mediakasvatustyöpajat
Kirjavinkkaukset
Kirjastonkäytön opetus

Aikuisille
Musiikkiesityksiä
Kirjailijavierailijoita ja vinkkauksia
Digineuvontaa
Ulkopuoliset tapahtumatuottajat, jotka 
käyttävät kirjaston tiloja ja tarjoavat 
tapahtumia, esimerkiksi Martat, 
seurakunta, muistiliitto, EKKO



Käytännön vinkkejä
• Vuosikello: päätapahtumat
• Yhteyshenkilöt kouluilla ja päiväkodeilla: tapahtumien aikataulutus, myös 

vuosittaiset yhteiset palaverit, yhteistyön tiivistäminen
• Verkostoituminen! AKE, kaverikirjastot ja muut kirjastot (Eepos ❤), 

hankkeet, kunnan kulttuurialan yms. toimijat -> valmiita vinkkejä -> jo 
testattuja ja hyväksi havaittuja tapahtumakonsepteja, esim. Harry Potter

• Tiimityö: jaksamisen jakaminen
• Henkilökunnan vahvuusalueiden hyödyntäminen: musiikki ja taiteet, 

käsityöt, urheilu… -> musavisat, sarjakuva- ja kuvataidetyöpajat, askartelu, 
sanataidetyöpajat

• ”Nopean toiminnan tilaisuuksia” päätapahtumien lisäksi -> esim. 
kirjavinkkausten ohessa pieni visailu tai Halloween-seikkailurata + 
seurataan muiden ideoita ja liitytään niihin (ikkunakulttuuripolku)

• Ulkopuoliset tapahtumatuottajat: esim. Marttojen sienipäivät ja 
seurakunnan kauneimmat joululaulut, musiikkiopisto, 4H-yhdistys…

• ”Passiiviset kirjastoelämykset”: näyttelyt ja puuhapisteet esim. väritys, 
palapelit, pelit, sanaristikot

• Asiakkaiden kuuleminen: mitä toivotaan paikallisesti?
• Muista viestiä päättäjien eli lautakunnan ja sivistystoimen johdon 

suuntaan tekemisistä ja tuloksista
• Sosiaalinen media ja media: tapahtumista viestiminen ja kuvien 

jakaminen, myös sometapahtumat, esim. joulukalenteri -> nostaa 
kirjaston profiilia! Lähikirjaston arvo korona-aikana, näkyminen 
paikallislehdessä-> mediayhteistyön merkitys 

Tapahtumatuotannon tavoite: aktiivinen ja 
sosiaalinen kirjasto -> luodaan erityisesti lapsille 
ja nuorille aikuisten lisäksi läheinen ja lämmin 
side kirjastoon.

”Kirjasto on yhdenvertainen 
kohtaamispaikka, joka yhdistää kaikki 

kansalaiset yhteiskunnallisesta 
asemasta riippumatta. Kirjasto auttaa 
ymmärtämään ympäröivää maailmaa 

tarjoamalla pääsyn luotettavaan 
tietoon ja tukemalla kriittistä 

ajattelua. Kirjasto tuo myös elämyksiä 
arkeen tarjoamalla kaikille avoimia ja 
maksuttomia kulttuurikokemuksia.”

AKE:n Palvelumuotoilua kirjastossa 
-koulutuspäivien aikana syntynyt 

palvelulupaus kirjastoalan ammattilaisten 
muotoilemana



Haasteita

• Kirjastojen tehtävien määrä kasvaa -> kirjastoille siirretään 
myös ylimääräisiä tehtäviä, jotka eivät välttämättä liity 
kirjasto-osaamiseen tai kirjastolakiin mitenkään -> aika on 
pois ydinosaamisesta, jolloin riskinä on kirjastopalveluiden 
supistuminen.

• Henkilökuntaresurssien karsiminen, kuntatalouden 
säästöpaineet -> mistä aikaa ja jaksamista -> viestiminen 
päättäjätaholle. Osaamista ja tekemistä on hyvä muistaa 
sanoittaa.

• Budjettirajoitteet: ”ehkä voidaan ostaa ilmapalloja” -> 
hankkeet apuun

• Lopuksi: pitää muistaa, että jokainen tekee omien 
voimavarojensa mukaan ☺



Miten onnistumista voi mitata?
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Kiitos!
t. Luumäen 

kunnankirjaston väki


