
MISSÄ SALLA ON?



MIKSI MEIDÄN KIRJASTO?

Mielestäni tämä meidän kirjasto ansaitsee vuoden kirjastokunnan palkinnon,
sillä meidän kirjasto on todistus siitä, kuinka ME pienessä kunnassa,
pienellä porukalla, hyvällä yhteistyöllä ja hyvässä yhteishengessä, mahtavalla
tekemisen meiningillä saamme aikaan PALJON, NÄKYVÄÄ, HYVÄÄ
JA TULOKSELLISTA TOIMINTAA, JOKA EI TUNNE IKÄRAJOJA JA ON
KANSAINVÄLISTÄ, KOKEILUNHALUISTA JA ROHKEAA TOIMINTAA.

Tämä olisi myös niin mahtava kunnianosoitus myös meidän esimiehellemme:
kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajallemme Nina Sipolalle tehdystä hienosta
työstä meidän kanssa.

AIKAANSAAVA, INNOSTAVA, ROHKEA JA
KANNUSTAVA SEKÄ IDEARIKAS JOHTAJA



MIKSI MEIDÄN KIRJASTO?

VUODEN KIRJASTOKUNTA 2018 PERUSTEET
2) Kirjaston käyttötavat
• omatoimilehtisali --> omatoimikirjasto
• Kirjastopalvelut viedään asiakkaiden

luo
• PopUp-kirjastotapahtumat
• Kirjavinkkaukset asiakkaalta

asiakkaalle
• Kouluyhteistyö (vierailut, hankkeet

jne.)

3) Kuntalaisten toiveiden
kuunteleminen
• Asiakasraati-illat
• Asiakaspalautelaite: Roidu
• palautelaatikko

1) Toiminnan monipuolisuus
• Laskuautomaati
• Hierontatuoli
• Kahviautomaatti
• Mediatila
• TE-toimipiste
• Kansalaisopiston toiminta
• Omat kerhot
• Luennoitsijat
• Musiikkiesitykset
• Lola Panda –oppimisalusta
• Digineuvonta
• Kirjastoauto
• liikuntavälinelainaus



KUINKA ASIAT ETENI?

Kuntaliitto järjesti ensimmäistä kertaa vuoden
kirjastokunta-kilpailun yhteistyössä Suomen
kirjastoseuran, Jyty ry:n ja Lukukeskuksen kanssa

1) Tieto finaaliin pääsystä tuli puhelimitse
2) Flyereiden painatus
3) Turun kirjamessut finalistien julkistaminen 5.10

ja markkinointi Turussa ja Helsingissä
4) Tulosten julkistaminen Helsingin

kirjamessuilla 27.10

Hyvä kirjasto ei ole kunnan tai kirjaston koosta
kiinni, sanoo Kuntaliiton viestintä- ja
yhteiskuntajohtaja Esa Nieminen.





Kilpailun voittoa tavoitteli 56 kuntaa, joista finaalin
valittiin Turun kirjamessuilla viisi hakijaa. Finalistit:
Espoo, Iisalmi, Lieto, Salla ja Seinäjoki.

Finalistin riemua!

Matkajännitystä,
Markkinointia,
Mukavaa yhdessä tekemisen iloa,
Melekonen meininki ja hulina,
Motivaatio tehdä töitä huipussaan,
ME ollaan hyvä tiimi,
MMMMMM…MENTÄISIIIIIIIINKÖ JO?



Koko kirjaston väki palkintojenjakoon
Sallasta lähdettiin tietenkin Helsinkiin paikan päälle.
– Ajattelimme repäistä ja lähteä kyseisellä viikolla koko
kirjaston henkilökunta julkistamistilaisuuteen, Suvi
Seppälä kertoo.
Mukaan lähti myös sivistystoimenjohtaja Marja
Myllykangas. Samalla reissulla
tutustuttiin pääkaupunkiseudun kirjastoihin.



Vuoden kirjastokunta -kisassa Sallan kunta voitti yleisön suosikki -palkinnon
Pienen kirjaston symppaajat äänestivät Sallaa, arveltiin kirjastossa.

Yleisöäänestyksessä annettiin
kaikkiaan noin 3000 ääntä. Salla oli
ylivoimainen.
Sallan kirjasto saa palkinnoksi
Kirjastopalvelun kirjavaunun ja
Suomen kirjastoseuran tukeman
henkilökunnan virkistysrahan.

Iso kiitos äänestäjille. Kiitollinen olo.
Olemme olemassa. Meitä tarvitaan.
Meidät on huomattu. Olemme tärkeitä.
Mahtava kokemus. Arkeen luksusta.
Mutta…ansaittiinko me tämä?



VOITTAJAN RESEPTI:
YHTEISÖLLISYYS JA MONIPUOLISUUS

- rohkea, kokeilut ja tyhmätkin ideat
salliva työyhteisö, jossa saa innostua
- kilpailijoita kulttuuritapahtumiin ei ole
- vähän päällekkäisiä tapahtumia
- koe pieni kirjasto vahvuutena, ei heikkous
- PopUp- tapahtumat tuo kirjaston lähelle ihmistä, joka
ei muuten käyttäisi kirjastopalveluita

- monipuolinen markkinointi:
• flyereiden jakaminen Turussa ja Helsingissä
• Face-to-face markkinointi
• äänestäminen helpoksi asiakkaalle (digiopastus)
• yhteistyökumppaneiden aktivointi
• oman kirjastoryhmän äänet (Lapin kirjastot)
• matkailijat
• Vinkkaa medialle (lehti, radio jne.)
• Some-mainonta




