
Inside IP -hanke
avointa iltapäivätoimintaa alakoululaisille 1.4.2018—31.12.2019
Jenni Joru, vastaava kirjastonhoitaja, Kuljun kirjasto, Lempäälä



Hanke: Inside IP

• Länsi – ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 
valtionavustusta 12 000 euroa

• Hankeaika: 1.4.2018—31.12.2019

• Avointa iltapäiväkerhotoimintaa Kuljun kirjastossa ja Kuljun 
koululla

• Sisältöjä kunnalliseen iltapäiväkerhotoimintaan
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Toimintaympäristö

• Kuljun kylässä n. 3000 asukasta

• Kuljun koulussa 630 lasta, 70 aikuista

• 4 päiväkotia, perhepäivähoitajia

• n. 8km Lempäälän keskustaan, 16,5km Tampereen 

keskustaan



Tila yms. 
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• 135,5m²

• 2018 

• kirjastonhoitaja 
ja virkailija

• 63 000 lainaa

• ma ja ti 13:00—19:00
ke ja to 9:00—15:00
pe 11:00—15:00

• 2019

• kirjastonhoitaja
ja kaksi virkailijaa

• 19.11.2019 62 261 lainaa

• ma ja ti 13:00—19:00
ke ja to 9:00—17:00
pe 11:00—15:00



Mitä aioimme tehdä hankkeen aikana?

• Kirjasto tarjoaa sisältöä alakoululaisille, jotka viettävät aikaa 
kirjastossa tai osallistuvat Lempäälän kunnan aamu- ja 
iltapäivätoimintaan

• ”Hanke tarjoaa mielekkään, turvallisen ja laadukkaan 
vaihtoehdon iltapäivien ajanvietteeksi tukemalla lasten 

• omaehtoista kulttuurin harrastamista ja tuottamista

• analogista pelaamista ja leikkiä […]

sekä tutustuttaa lapsia kirjallisuuden maailmaan esimerkiksi 
satutuokioiden ja ääneen lukemisen keinoin."

• 2—4 kuukausittaista ohjattua toimintoa
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Mitä teimme hankkeen aikana 2018

Kaikki osallistujat

Hankkeen piikkin 



Mitä teimme hankkeen aikana 2019
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Kaikki osallistujat

Hankkeen piikkiin 
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Kolmenlaista toimintaa 1

• Ammattilaisten tuottamia kerhoja, työpajoja
ja esityksiä

• Sarjakuvapajat

• Luovan kirjoittamisen pajat, Spoken 
word

• Pöytäteatterikerho

• Leikkiteatterikerho

• Varjoteatterikerho

• Tiedepajat – Luma-keskus

• Kaksi teatterileiriä

• Askartelupajat
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Kolmenlaista toimintaa 2

• Kirjaston itsensä tuottamaa 
oheistoiminta ja ohjausta

• Läksyjä

• Limaa

• Lautapelejä

• Lukuhelmiä

• Piirtämistä, värittämistä, askartelua

• Lasten kanssa olemista

• Lukemisen palkitsemista lukuhelmin

Kirjaston oma oheistoiminta on ehdollista 
sille, että kirjasto tulee hoidettua. Toisaalta 
hoidon tasosta voidaan joustaa ja asioita 
priorisoida. 
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Kolmenlaista toimintaa 3

• Asiakkaiden tuottamaa 
toimintaa

• Kepparikerho

• Barbiemiitti

• Mangakerho

• Girls club

• Omat julkaisut

Kirjaston rooli: tiedottaa, tukea, 
hankkia tarvikkeita
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Fokus, eli mitä edistimme

• Hankeraha 

• tarvikkeisiin

• ammattilaisten palkkioihin

• Aika 

• toimintaan 

• sissimarkkinointiin

• wilma

• flyerit

• julisteet

• asiakkaiden vainoaminen 

Hankkeen kaikki toiminta – tätä esitystä ja 
tilastointia lukuun ottamatta – kohdistettiin 
suoraan kohderyhmään.
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Analoginen maanantai ja 
yleinen ruutuaika 30min

• ei digitaalista pelaamista

• kyllä kaikkea muuta tekemistä ja olemista 

• Toimintamalli Lontoon Whitechapelin "Idea 
store" -kirjastosta

Analogiset päivät normalisoivat lukemisen 
kirjastotilassa.

Toiminnalle hiljainen mandaatti vanhemmilta.
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Mitä emme tehneet/edistäneet 
hankkeen aikana

• koordinaattorit

• tuotteistaminen

• menetelmäoppaat

• lehdistötiedotteet

• aikuisille suunnattu some

• valokuvat 

• dokumentaatio ohjausryhmälle

Esimies, kollegat ja asiakkaat olivat tietoisia 
siitä, mitä Kuljun kirjastossa tapahtuu. Muihin 
ei panostettu. 
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Hankkeesta poikinutta

• Koko toimintakulttuuri kirjastossa on 
muuttunut

• Ääneen luku toteutui yhdessä esiopetuksen 
kanssa

• Tiedepajojen myötä Zonta-naisten 
rahoittama maksuton ZAU-kerho

• Kuljuun kolmas työntekijä ja parannus 
aukioloaikoihin (4h/vk)

• Läksyhelppi, pelihetket, lasten taide- ja 
käsityönäyttelyt pysyväksi toimintamuodoksi

• Yhteistyö aamu- ja iltapäivätoiminnan 
kanssa pysyväksi toimintamuodoksi

• Lasten omat kerhot jatkuvat
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@lempikirjasto
jenni.joru@lempaala.fi


