




● Kehitetään kirjastoja kansalaistoimintaa tukevina yhteisöllisinä 
tiloina

● Kehitetään kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismenetelmiä ja 
poistetaan osallistumisesteitä

● Vahvistetaan eri kieli- ja kulttuuriryhmien vuoropuhelua
● Kehitetään toimintaa, joka edistää hyvää keskusteluilmapiiriä



Naisten dialogiset tilaisuudet (Hämeenlinna) 
http://www.avi.fi/documents/10191/3455863/Kiuas+8.10.2019/f09c439e-3c83-40d2-a59a-b0b553373148 

Suoria sanoja Kajaanin malliin https://kirjastossatavataan.fi/blog/suoria-sanoja-kajaanin-malliin/ 

Virpi Launosen (Mikkeli) esitys Osallisuudesta ja demokratiasta kirjastossa, mitä se voisi olla? 
http://www.avi.fi/documents/10191/12757541/Launonen_Osallisuus_ja_demokratia_28.11.2018.pdf/bda9ba38-ae
d9-4221-b2af-621e315f8150 

Juurilla-hanke (Tyrnävä) https://www.tyrnava.fi/fi/Palvelut/Hankkeet/Juurilla-hanke 

Opintopiirit kirjastoissa (Tampere 2020?) https://eoppimiskeskus.fi/projekti/learning-circles-in-libraries/ 

Alueverkostot, asukasillat, asiakasraadit, yhteiskehittäminen (mm. Jämsä: 
https://www.facebook.com/jamsankirjasto/photos/a.867143439999358/2328866177160403/?type=3&theater 
Tampere: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/10/31102019_3.html)

Osallistava budjetointi (esim. Omastadi https://omastadi.hel.fi/)
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● Edistetään lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukuharrastusta
● Edistetään kaikkien väestöryhmien monilukutaitoa



Lukuliike-hankkeen suuntaviivat http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161031/Lukuliike-esite.pdf

Lukukeskus: https://lukukeskus.fi/mika-on-mielestasi-paras-tapa-edistaa-lasten-lukemista/

Esikuvien voimalla eloonjäämistaidon kimppuun! 
https://akepike.fi/ensipuraisu-lanu-foorumista-esikuvien-voimalla-eloonjaamistaidon-kimppuun/

Koko perhe lukee Torniossa: https://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/koko-perhe-lukee

Mikset sinä lue minulle? Varför läser du inte för mig? Kokkolassa: 
https://hankkeet.kirjastot.fi/projekt/mikset-sin%C3%A4-lue-minulle-varf%C3%B6r-l%C3%A4ser-du-inte-f%C3%B6r-mig

PiKen LANU-foorumin materiaalit 29.3.2019:

Missä menet, Lukuliike? / Pia Lumme

Lukuklaani-hanke edistää nuorten lukemista ja lukuharrastusta / Lotta Luukila

LUKILOKI-hankkeessa vahvistetaan lukutaitoa / Susanna Mononen

Lukutaidon merkitys, opettajan näkökulma Tampereen yläkoulusta / Antti Huttunen, Riikka Vaitniemi
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● Kehitetään kirjastoja kaikille avoimina ja monipuolisina työ- ja 
oppimisympäristöinä

● Edistetään suunnitelmallista yhteistyötä päiväkotien, koulujen, 
oppilaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa

● Edistetään avointa ja luotettavaa tiedonsaantia sekä vahvistetaan 
lähdekriittisyyttä



Asenne, tunnelma ja yhdessä tekeminen inspiroivat Ison Omenan kirjastossa: 
https://akepike.fi/asenne-tunnelma-ja-yhdessa-tekeminen-inspiroivat-ison-omenan-kirjastossa/

Tee kirjastostasi numero ja kutsu päättäjä kylään: 
https://akepike.fi/tee-kirjastostasi-numero-ja-kutsu-paattaja-kylaan-tyopajassa-kehitettiin-vaikuttavuutta/

Asiakaspalvelu ajanmukaiseksi Kihniössä: 
https://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/asiakaspalvelu-ajanmukaiseksi-kihni%C3%B6n-kirjastossa

Paras paikka: suunnittelulla kohti avointa ja asiakaslähtöistä kirjastotilaa Riihimäellä: 
https://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/paras-paikka-suunnittelulla-kohti-avointa-ja-asiakasl%C3%A4ht%C3%B6ist%C3%A4-
kirjastotilaa

Kuhmoisten asiakaspalveun kehittäminen: https://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/lainaustiskin-uusiminen
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● Kehitetään kirjastojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisääviä 
toimintamalleja

● Kehitetään asukkaiden osallisuutta ja lähidemokratiaa vahvistavia 
toimintamalleja

● Kehitetään kirjastopalvelujen saavutettavuutta parantavia 
toimintatapoja ja yhteistyömalleja

● Edistetään kestävää kehitystä



Kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia https://vaikuttavuus.kirjastot.fi/

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet 
Mm. medialukutaito, ilmasto, hyvinvointierot, terveys- ja työllisyyspalvelut ja työskentelytilat kirjastoissa

Kunnan palvelut kirjastoauton kyytiin (Iitti) 
https://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kunnan-palvelut-kirjastoauton-kyytiin 

Kynnyksetön kirjasto (Joensuu) https://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kynnykset%C3%B6n-kirjasto 

Demokratia tapahtuu kirjastossa (Oulu) 
https://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/demokratia-tapahtuu-kirjastossa-kirjasto-kansalaiskeskustelun-ymp%C3%
A4rist%C3%B6n%C3%A4-ja-tukijana 

Urbaani elämä 2030 -asukaslähtöiset kaupungistumisen skenaariot https://www.agilecities.fi/

E-aineistojen etäkäyttö, e-aineistojen esilletuominen 
Omatoimikirjasto, jalkautuvat ja hakeutuvat palvelut

https://vaikuttavuus.kirjastot.fi/
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet
https://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kunnan-palvelut-kirjastoauton-kyytiin
https://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kynnykset%C3%B6n-kirjasto
https://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/demokratia-tapahtuu-kirjastossa-kirjasto-kansalaiskeskustelun-ymp%C3%A4rist%C3%B6n%C3%A4-ja-tukijana
https://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/demokratia-tapahtuu-kirjastossa-kirjasto-kansalaiskeskustelun-ymp%C3%A4rist%C3%B6n%C3%A4-ja-tukijana
https://www.agilecities.fi/


Kiitos! Kysy meiltä lisää:

Koordinaattori Jarkko Rikkilä

Projektisuunnittelija Salla Hyökki


