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SATU KINNARI  

KANNUKSEN KAUPUNGINKIRJASTO  

TOHOLAMMIN KUNNANKIRJASTO  



Kannuksen kaupunginkirjasto 
◦ Kannuksen väkiluku 5 500 

◦ 1 pääkirjasto, 1 lainausasema, 
kirjastoautopalvelut ostetaan Sievin 
kunnalta 

◦ Lainaus / asukas 15,9 (2015) 

◦ Fyysiset käynnit / asukas 6,65 

◦ Henkilökuntaa vuonna 2016: 
kirjastotoimenjohtaja 50%, 
informaatikko, kolme 
kirjastovirkailijaa 

  



Toholammin kunnankirjasto 
◦ Toholammin väkiluku 3 300 

◦ 1 pääkirjasto, 1 sivukirjasto 

◦ Lainaus / asukas 18,69 (2015) 

◦ Fyysiset käynnit / asukas 11,27 

◦ Henkilökuntaa vuonna 2016: 
kirjastonjohtaja 40%, kaksi 
kirjastovirkailijaa, 
oppisopimusopiskelija 20% 

  



Vehkeille käyttöä -hanke 
●Hankkeen kesto 1.7.2013 - 31.12.2014  

●Hanketta hallinnoi Kannuksen kaupunginkirjasto, yhteistyökumppanina Toholammin 
kunnankirjasto 

●Edeltävä hanke: Vehkeitä (Kannuksen oma hanke) 

– Taustaa: Kannuksen kirjastossa remontti v. 2013, samalla palveluja uudistettiin 

– Vehkeitä -hankkeessa Kannukseen hankittiin mm. iPadeja, digitointilaite, lainausautomaatti, 
pelikonsoli, info-tv 

●Myös Toholammille oli hankittu uusia vehkeitä 

– Kirjaston peruskorjaus valmistui vuonna 2012 ja kirjasto siirtyi uuteen aikaan niin palveluissa 
kuin laitteissakin. 

– Uusia laitteita mm. iPadit, uudet asiakaskoneet, pelikonsoli, digitointilaite, info-tv 

  



Hankkeen tavoite 
●Projektityöntekijän palkkaus 

●Uusien laitteiden ja palveluiden markkinointi asiakkaille 

●Laitteiden ja e-aineistojen käytön opetus asiakkaille 

–Koulut yksi tärkeä kohderyhmä, muita: seniorit, aikuisasiakkaat 

●Kirjastojen henkilökunnan koulutus siten että pystyvät opastamaan 
asiakkaita laitteiden ja aineistojen käytössä 

  



Hankkeen toteutus 
●Myönnetty avustus 16 000e 

●Hankkeeseen palkattiin projektityöntekijä Johanna Tornikoski 

●Johanna toi kouluyhteistyöhön mukaan: 

– kirjavinkkausten ja kirjastonkäytön opetuksen lisäksi enemmän toiminnallisuutta  mm. 
kirjastosuunnistusten muodossa (iPadit, QR-koodit, lisätty todellisuus) 

– Verkkokirjaston käytön opetusta Kannuksessa 3-luokkalaisista ylöspäin, Toholammilla 
yläkoululaisille 

●E-aineistojen esittelyä ja iPad-opastuksia mm. Seniorsurf-tapahtumissa 

●Digitointilaitteen käyttöohjeet ja kirjastojen henkilökunnan opastaminen 

  



Hankkeen toteutus 
•Tapahtumia ja koulutustilaisuuksia 95 kpl 

•Koulutuksiin osallistujia 1 460 henkilöä 

•E-aineistoja esille monin tavoin 

  

  





Jatkoviritelmiä 
  

 Informaatikon palkkaus Kannuksen kirjastoon 2015, kouluyhteistyön syventäminen 

 Molemmissa kirjastoissa jatkettu e-aineistoihin ja mediakasvatukseen liittyvää hanketoimintaa: 

◦ Pelipäivästä valtava mediakasvatuksellinen kokonaisuus (Kannus & Toholampi 2013) 

◦ Uusia laitteita Sykäräisen sivukirjastoon (Toholampi 2014) 

◦ 5K – Kannuksen kirjasto koulussa, kotona ja kotiseudulla (Kannus 2015-2016) 

◦ E-aineistot esiin (Toholampi 2015-2016) 

◦ Verkkokirjaston artikkeli 

◦ Kirjaston mediakasvatusvuosi (Kannus & Toholampi 2017-2018?) 

https://anders.verkkokirjasto.fi/web/arena/detail?p_auth=KL4VDGng&p_p_id=articleDetail_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=4&p_r_p_687834046_facet_queries=&_articleDetail_WAR_arenaportlets_back_url=https://anders.verkkokirjasto.fi/web/arena/articles?p_auth=KL4VDGng&p_p_id=articleView_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=4&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=epress&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_sort_advice=field=Relevance&direction=Descending&p_r_p_687834046_search_item_id=8ade8d9a-57263651-0157-4ca96e09-04eb:Article:0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=epress


Kiitos! 


