
Tuolijumppaa, elokuvia ja 
muovijätettä!

Asiaa pienen kirjaston tapahtumista

Kari Blomster, Iin kunnankirjasto



”Tapahtumia keinolla millä hyvänsä ja 
tiedotusta hulluna joka paikkaan!”

Vuoden 2019 kirjastotilastoista sanottua: ”Kirjastojen järjestämien 
tapahtumien merkitys korostuu pienissä kunnissa. Erityisesti Hailuodon 
kirjasto on kunnostautunut tapahtumien järjestämisessä. Siellä 
järjestetään ylivoimaisesti eniten tapahtumia suhteutettuna 
asukaslukuun ja kappalemääräisestikin Hailuodon kirjasto järjestää 
tapahtumia enemmän kuin moni isompi kirjasto Kainuussa ja Pohjois-
Pohjanmaalla.”
(Merja Kummala-Mustonen 6.4.2020: https://www.sttinfo.fi/tiedote/kirjastojen-kaytto-on-kasvanut-kainuussa-ja-pohjois-
pohjanmaalla-yleisten-kirjastojen-vuoden-2019-tilastot-nyt-julkaistu?publisherId=69818103&releaseId=69908027 )

https://www.sttinfo.fi/tiedote/kirjastojen-kaytto-on-kasvanut-kainuussa-ja-pohjois-pohjanmaalla-yleisten-kirjastojen-vuoden-2019-tilastot-nyt-julkaistu?publisherId=69818103&releaseId=69908027


Hailuodon kirjaston tapahtumista
- Monipuolisuus ratkaisee, se ei selkärankaa katkaise. 

- Sekä isoja että pieniä, korkealentoisia ja arkisia tapahtumia. 

- Tapahtumapaletti saa aikaan jatkuvan virran, jolla kirjasto pysyy näkyvissä 
kuntalaisten arjessa. 

- Tuolijumppa (joka viikko), Pokémon GO Raid –kokoontumiset (joka viikko), 
elokuvanäytökset (loma-aikoina), PlayStation4-valmius (tarpeen vaatiessa), 
koulutukset, etätapahtumat, välipalayhteistyö 4H Safkasankareiden kanssa 
koulupäivän jälkeen (joka viikko), uudet arkipalvelut (muovinkeräys!) ja  
lenkkikaverikoira Muru (joka viikko). 

- Pyritään ensisijaisesti toteutukseen yhteistyössä eri tahojen kanssa

- Yhteistyötahoista tulee sidosryhmiä

- Jokainen kirjastoasiointi on asiakaspalvelusuorite ja mikrotason tapahtuma, 
asiakkaalle joskus hyvinkin merkittävä! 



Keiden kanssa yhteistyössä? 

- Eläkeliitto, 
- kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto, 
- koulun kerhotoiminta (Harrastamisen Suomen malli), 
- sote, 
- vapaa-aikatoimi, 
- kotiseutuyhdistys, 
- 4H, 
- Kesäyliopistojen DiKATA-hanke 2019-20,
- muusikko- ja taiteilijakontaktit liveQ (Facebookin muusikko-ryhmät: yhdellä 
viestillä toistakymmentä kontaktia: esiintyjiä koko vuodeksi). 



Pienen kirjaston tapahtumatuotannon 
kehittyminen 10 vuodessa
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Kannattaa muistaa, että tapahtumien kehittyminen tilastoissa heijastaa myös OKM:n tilastoinnin 
kehittymistä! Koko tilasto valtakunnallisista Kirjastotilastoista:
https://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=309&years=2010%2C2011%2C2012%2C2013%2C2014%2C2015
%2C2016%2C2017%2C2018%2C2019%2C2020&stats=107%2C109%2C110#results

https://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=309&years=2010%2C2011%2C2012%2C2013%2C2014%2C2015%2C2016%2C2017%2C2018%2C2019%2C2020&stats=107%2C109%2C110#results


Pienen kirjaston suppeat aukioloajat



Teatteria liikuntahallissa



Kamarimusiikkia kirjaston pihalla



Runotapahtuma huoltoasemalla



Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteerin kysymyksiä

• Miten kirjastotapahtuma pitäisi määritellä? 

• Miten tapahtumat toteutetaan 1000 asukkaan saarella 62-80% 
kirjastonhoitajan toimesta kahtena iltana viikossa auki olevassa 
toimipisteessä? 

• Vaikuttavatko OKM:n tilastoinnin muutokset tapahtumien asemaan 
kirjastotyössä? 

• Tilastointikehityksessä  ollaan hyvällä tiellä, mutta vieläkään ei kaikki 
kirjaston toiminta näy tilastoissa ---> kirjastolta kuntaan omat tilastot? 



• Digiperjantai: https://digiperjantai.wordpress.com/

• Lastenelokuva: https://www.instagram.com/p/CC9RhP5F200/?utm_source=ig_web_copy_link

• Muovinkierrätystä: https://www.instagram.com/p/COPOtGml3IE/?utm_source=ig_web_copy_link

• Tuolijumppaa: https://www.instagram.com/p/B4U5sx9FWpu/?utm_source=ig_web_copy_link

• Näyttelyä ja myyntiä: https://www.instagram.com/p/CMMIUIQFhyk/?utm_source=ig_web_copy_link

• Muistoadressi kirjaston lehtisalissa: 
https://www.instagram.com/p/CKyzMYllj_Z/?utm_source=ig_web_copy_link

• Keinutuolit lehtisalissa: https://www.instagram.com/p/CFxRufLFPKh/?utm_source=ig_web_copy_link

• Liikuntasalipystytys teatterille: https://www.instagram.com/p/B9Be7s9lwbk/?utm_source=ig_web_copy_link

• Syitä poissaoloon asiakaspalvelusta: 
https://www.instagram.com/p/B6Iuwu6lEGJ/?utm_source=ig_web_copy_link

• Pookirannikko-työryhmä https://www.instagram.com/p/CMsl7P_FUPu/?utm_source=ig_web_copy_link

• Turistit: https://www.instagram.com/p/CFcl5rVlaKt/?utm_source=ig_web_copy_link

• Ole sellaisena kuin tulet https://www.instagram.com/p/CPn6XOqle0v/?utm_source=ig_web_copy_link

• Bättre Folk –lauantain Maailman rumin prinsessa –esityksen laulu: 
https://www.instagram.com/p/B0I1DOnFews/?utm_source=ig_web_copy_link

• PlayStation4 yhteispelinä (4 ohjainta): https://www.facebook.com/Luovonkirjasto/videos/780634562827589

• Kirjastokoira Muru (live, insta, fb) – näkyvyys! 

• * * * * * 

• HUOM! VRT! Toimintaa on kaikkialla, eri olosuhteissa ja eri ihmisten tekemänä. Asikkalan tavaralainaamo: 
https://www.instagram.com/p/CHvZjSnFIfi/?utm_source=ig_web_copy_link
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Kiitos mielenkiinnosta!

Kari.blomster@ii.fi


